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 ÚVODEM KALENDÁŘ 

Stejně jako v předcházejících kronikách nechybí ani v roce 2013 kalendář. Jen už 

nefiguruje coby úvod k jednotlivým měsícům o počasí. Laskavý čtenář ho má tentokrát 

pěkně ´po kupě´ vložen celý naráz. Kalendář roku 2013 si to bezesporu zaslouží.  Město 

Jablonec nad Nisou má totiž opět svůj nástěnný kalendář po dlouhých pěti letech. 

Autorem snímků je jablonecký rodák a uznávaný fotograf Siegfried Weiss. Sigi, jak mu 

důvěrně jeho přátelé říkají, je známý především svým nezaměnitelným ztvárněním nálad 

Jizerských hor. Dle jeho slov byl kalendář s tématikou rodného Jablonce velkou výzvou. 

Pan Weiss při své práci objevil nový rozměr svého fotografického umu a zároveň 

odhalil neobvyklé pohledy a zákoutí, které město Jablonec nad Nisou nabízí. Při své 

přes rok trvající práci vytvořil stovky snímků, ze kterých nový kalendář vznikl. V roce 

2013 zároveň Siegfried  Weiss oslaví význačné životní jubileum. Kalendář je tak 

symbolickým dárkem městu. Kalendář vznikl ve spolupráci s nakladatelstvím BUK na 

objednávku Jabloneckého kulturního a informačního centra. K zakoupení byl výhradně 

v turistickém informačním centru v budově jablonecké radnice. 

INFORMAČNÍ CENTRUM ve své historii vydalo s tématikou města Jablonce celkem šest 

kalendářů. V roce 2002 Doteky secese, 2004 Jablonec a okolí, 2006 Doteky času – 

srovnávací kalendář snímků současných s historickými, 2008 Doteky času Jablonec a 

okolí  - oceněn 2. místem na celostátní přehlídce propagačních materiálů Tourpropag 

Písek. Autorem fotografií ve všech těchto kalendářích byl Miloslav Kalík. V roce 2007 

vznikl kalendář mimořádný, Jablonec a jeho okolí na kresbách J. V. Scheybala. Tento 

kalendář byl vydán ve spolupráci s Městskou galerií MY. 

U kalendářů a informací z webu města zůstaňme.   

SKŘÍTKOVSKÝ KALENDÁŘ OD OBCE PŘÁTELSKÉ RODINĚ  -  Statutární město Jablonec 

vydalo pro rok 2013 také stolní kalendář. Představilo v něm vítězné obrázky z 

posledních dvou let soutěže Malujeme pro skřítka Pastelku. Ta v Jablonci probíhá od 

roku 2008 v rámci projektu Jablonec – Obec přátelská rodině. Kalendář není ke koupi, 

ale je reprezentativním dárkem. Například ho dostávali děti, které soutěžily se skřítkem 

Pastelkou. Kalendář byl dále určený jako poděkování jabloneckým mateřským a 

základním školám. Soutěžit se skřítkem na stránkách Jabloneckého měsíčníku se bude i 

nadále, nová témata jsou již daná. Obrázky nejúspěšnějších kreslířů budou opět otištěné 

se jménem autora, který získá drobnou odměnu. Titul Obec přátelská rodině dostal 

Jablonec v listopadu roku 2008 hned v první ročníku soutěže, kterou v květnu toho roku 

vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských 

center. Zvítězil mezi čtyřmi desítkami měst v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel. 

Témata soutěže Malujeme pro skřítka Pastelku pro rok 2013: Leden – Hurá na lyže, 

únor – Zvířátka z pohádek, březen – Poletíme na měsíc, duben – Přijela k nám pouť, 

květen – Jaká je moje maminka, červen – Co všechno umí táta, červenec a srpen – 

Pozdrav z prázdnin, září – Čím budu, až vyrostu? Říjen – Pouštíme draky, listopad – 

Když padá listí ze stromů, prosinec – Městem chodí Mikuláš.   

Nyní již titulní strana kalendáře a následujících dvanáct do tuctu jednotlivých měsíců.  
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I. PPOOČČAASSÍÍ,,    

PPŘŘÍÍRROODDAA    
ZIMA 2012-2013  

– SNÍH NEJEN U NÁS 

 

Výška sněhové pokrývky 

 v českých i zahraničních střediscích (v cm) 

Datum 20. 12. 2012 17. 1. 2013 31. 1. 2013 28. 2. 2013 9. 3. 2013 

teplota v °C 0 -7 4 4 5 
Bedřichov 25-40 15-35 20-40 60-80 50-70 
Tanvaldský Špičák 40-60 35-65 40-70 70-120 60-110 
Harrachov 40-60 40-70 40-80 100-130 80-110 
Rokytnice 30-60 30-80 35-90 100-160 80-145 
ŠM - Svatý Petr 30-40 40-60 60-80 95-120 70-90 
Pec pod Sněžkou 40-40 30-70 30-60 70-110 60-100 
Deštné v Orlických h. 20-60 20-80 30-110 40-110 40-110 
Praděd 30-40 90-120 90-120 150-180 150-180 
Petříkov 20-40 50-70 50-70 90-130 90-100 
Zadov 25-45 20-50 20-50 60-110 50-100 
Klínovec 60-65 40-70 70-80 80-120 80-120 
Boží Dar 40-65 30-40 50-70 80-100 70-90 
Ještěd 40-50 30-50 45-60 60-90 60-90 
Kořenov - Rejdice 40-60 45-75 55-85 65-110 65-110 
Desná - Černá Říčka 20-80 30-80 30-80 60-120 50-90 
Slovensko 

 – Chopok 
0 110 110 210 210 

Rakousko 

 - Bad Gastein 
75 130 140 150 140 

Itálie 

 - Bormio 
135 100 120 120 120 

Francie 

 - Meribel 
225 180 190 230 230 

Německo 

 – Obersdorf 
170 110 250 250 250 

REKAPITULACE. V NOVINOVÝCH TITULCÍCH 
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ÚVODEM SHRNUTÍ - Leden moc zimu nepřipomínal, alespoň zpočátku. Poslední víkend 

vše vynahradil, přišly kruté mrazy, na Jizerce bylo naměřeno mínus sedmadvacet, u nás 

mínus patnáct. Kromě omrzlin nám také hrozil smog a řidičům smyk. Následovala 

obleva. Od začátku zimy napadlo k pátku 22. února celkem 278 cm sněhu. Záhy na nás 

spadl další příval sněhu - největší za celou zimu, přinesl mnohé problémy nejen řidičům 

na silnicích. Počátkem března se objevily první jarní bouřky. Což je nezvykle brzy - čili 

jev výjimečný. Duben už byl tvrdě aprílový a zimu uzavřel s následujícími výsledky: 

TOPNÁ SEZÓNA nebyla podle tepláren letos výjimečná a patřila k těm průměrným - byť 

podle meteorologů byla letošní zima delší, než je obvyklé. Na sklonku dubna se dál 

topilo, i když poslední dny byly poměrně teplé. Bylo však nutné ještě ráno a večer 

přitápět, aby byla zajištěna tepelná pohoda, na níž jsou zákazníci zvyklí. Náš kraj je z 

velké části podhorským regionem, kde je poměrně chladno a topná sezona je delší. 

Topit se většinou přestává až ve druhé polovině května. ZIMNÍ ÚDRŽBA v letošní dlouhé 

zimě vyšla Jablonec na téměř jedenadvacet milionů korun, což je zhruba o deset procent 

více než v jiných letech. Postupně napadlo 3,5 metru sněhu a technické služby ho 

musely skoro tři stovky tun vyvézt na skládku. Na silnice bylo vysypáno 2300 tun soli a 

tisíc tun písku. Město vyzkoušelo také nový posypový materiál Ekogrit, ale příliš se 

neosvědčil. Květen? Nic moc. Teplotně podprůměrný a množstvím oblačnosti 

nadprůměrný. Červen ´nadělil´ záplavy. Nabízím ohlédnutí za těmi nejhoršími v novém 

tisíciletí: srpen 2010 - Liberecko a Českolipsko, pět mrtvých a škody skoro osm milionů 

korun. * březen 2000 - Semilsko a Jablonecko, dva mrtví, škody více než 200 milionů 

korun. * srpen 2006 - především Harrachov a okolí, škody přes třicet milionů korun, v 

celém Libereckém kraji asi sto milionů korun. I letos povodně zvedly vedle vody i vlnu 

solidarity lidí a firem. Příklad za všechny. ČESKÁ MINCOVNA začala razit stříbrné 

pamětní medaile na pomoc obětem letošních povodní. Výtěžek z prodeje - přes čtvrt 

milionu korun, putoval k potřebným prostřednictvím Nadace Dagmar a Václava 

Havlových Vize 97, s níž už mincovna v minulosti spolupracovala. S vodou jsme si 

´užívali´ i v červenci. Extrémní přívalové deště zaplavovaly celý kraj. Hasiči evakuovali 

lidi, čerpali vodu z domů nebo odstraňovali stromy ze silnic. V Jizerských horách 

napršelo nejvíc z celé republiky. Prázdninové měsíce však nadělily i dny vhodné ke 

koupání, což už září neumožnilo. Podzim převzal vládu v neděli 22. září přesně ve 

dvaadvacet hodin a třiačtyřicet minut. Zima přinesla teplotní rekordy se znamínkem 

plus i mínus, vánoční svátky na blátě a… - vlastně v podstatě nic moc mimořádného.  

Podívejme se nyní na POČASÍ V NOVINOVÝCH TITULCÍCH - LEDEN: 2.1. Bude nad 

nulou, hrozí ledovatky - 3.1. Pršet bude na celém území – 5.1. O víkendu bude 

zataženo, ale teplo – O víkendu na horách místy nasněží – 10.1. Teploty se budou ještě 

držet nad nulou - 14.1. Sníh zasype Česko i v dalších dnech, ke konci týdne znatelně 

přituhne – 17.1. V příštích dnech se ochladí – 19.1. O víkendu pořádně přituhne – 21.1. 

Na začátku týdne bude zataženo -  24.1. Obloha se zatáhne, sněhu moc nebude – 26.1. 

O víkendu mrazy, pak se trochu oteplí – 28.1. Teploty se vyšplhají nad nulu – 31.1. 

Teploty nad nulou ještě pár dní vydrží – ÚNOR: 2.2. O víkendu se trochu ochladí – 4.2. 

Déšť se bude střídat se sněhem – 7.2. V příštích dnech se ochladí – 9.2. O víkendu bude 
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mrznout a sněžit – Začátkem týdne bude lehce pod nulou – 14.2. Ještě v příštích dnech 

mírně zasněží – 16.2. O víkendu se nakonec objeví slunce – 21.2. Sněžit bude hlavně na 

horách – 23.2. Víkend přinese sněhovou nadílku -  25.2. Začátek týdne bude deštivý – 

27.2. Bude zataženo, místy s mlhami - 28.2. Teploty ještě zůstanou pod nulou – 

BŘEZEN: 2.3. O víkendu se konečně objeví slunce - 4.3. Začátek týdne prozáří slunce 

– 6.3. Jarní teploty ještě pár dní vydrží – 7.3. Na mnoha místech slabě zaprší - 9.3. 

Víkend bude teplý, ale deštivý – 11 3. Začátkem týdne se ochladí – 14.3. Bude stále 

zima, ale místy se vyjasní – 16.3. Slunečný víkend. V neděli se zatáhne – 18.3. Na 

začátku týdne bude zataženo – 21.3. Déšť místy přejde do sněžení - 23.3. První jarní 

víkend ovládnou mrazy - 25.3. Začátek týdne ještě jaro nepřinese – 28.3. Jaro se k nám 

ještě nechystá - 30.3. Sněžit bude i o velikonočních svátcích – DUBEN: 2.4. Ani o 

svátcích se příliš neoteplí – Mrzlo a chumelilo jak v roce 1974. Půjdeme ze zimy 

rovnou do plavek? – Lyžování? Ještě minimálně čtrnáct dní – 6.4. Oteplovat se začne až 

po víkendu - 8.4. Začátkem týden se oteplí - 11.4. Stále bude oblačno a deštivo – 13.4. 

Přes víkend se obloha pomalu vyčistí -  15.4. Teploty vyšplhají k osmnácti stupňům – 

18.4. Teploty vyšplhají až na 26 stupňů - 20.4. O víkendu se déšť vystřídá se sluncem – 

22.4. Bude polojasno, na západě zaprší – Na horách je nejvíc sněhu za 17 let – 

Definitivní konec. Po víkendu zastavily poslední vleky – 25.4. Na celém území bude 

slunečno – 27.4. Včera tropy, dnes bouřky – Česko má za sebou den teplotních rekordů 

- Víkend bude chladnější a deštivý – 29.4. Týden začne deštěm, někde bouřkou – 

KVĚTEN: 2.5. K večeru zaprší na celém území – 4.5. V neděli se zase objeví slunce – 

6.5. Teploty vystoupají nad dvacítku – 9.5. Bude polojasno až oblačno  - Česku už čtyři 

měsíce chybí slunce -  13.5. Mraky a déšť. Ale začne se oteplovat – 16.5. Slunečné 

počasí ještě vydrží – 18.5. Přeháňky postupně vystřídá slunce – 20.5. Začátkem týdne se 

ochladí – 23.5. Místy přeháňky - 25.5. Mrazivé ráno. Na Jizerce bylo minus 5,5 stupně - 

Oblačno, déšť, přeháňky. A chladno – 27.5. I první den týdne ještě zkropí déšť - 30.5. 

Obloha bude zatažená. Hrozí déšť – DUBEN: 4.6. Jablonec velká voda vůbec 

neohrozila – 6.6. Většinou oblačno – 8.6. O víkendu se vrátí přeháňky i bouřky – 10.6. 

Začátek týdne bude ještě deštivý – 13.6. Slunce nezmizí ani v příštích dnech - 15.6. O 

víkendu oblohu ovládne slunce – Velká voda zachránila v Jablonci rekreační sezónu – 

17.6. Teploty vyšplhají nad třicet stupňů – 20.6. Liberecký kraj: Meteorologové 

odvolali smogovou situaci. Padaly teplotní rekordy – Ojediněle bouřky – 22.6. Víkend 

bude bez tropických teplot – 27.6. Oteplí se, ale místy zaprší – ČERVENEC: 1.7. Na 

začátku týdne se příjemně oteplí – 4.7. Bude oblačno, občas zaprší – 8.7. Začátek týdne 

bude slunečný – 11.7. Bude polojasno, na severu zaprší – 13.7. Víkend přímo vybízí 

k výletům – 15.7. Po oblačném pondělí se oteplí – 18.7. Slunečné počasí ještě chvíli 

vydrží – 20.7. I o víkendu se udrží hezké počasí – 22.7. Třicítky zůstanou i začátkem 

týdne – Kvůli suchu hrozí požáry, o víkendu bude až 35 stupňů – 25.7. Bude oblačno, 

místy i zaprší – Rok extrémů: Povodňový červen, vyprahlý červenec. Takové sucho 

Česko nepamatuje, blíží se úmorná vedra – 27.7. O víkendu přijdou opravdové tropy – 

29.7. Rozpálené Česko: Dnes přijdou bouřky s kroupami. Ale vedro tím nekončí – 

Pekelné vedro: Lidé kvůli vysokým teplotám trpěli v autech při návratu domů z víkendu 

či dovolené. V péči lékařů končili sportovci, kteří přecenili své síly, i lidé, kteří to na 
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sluníčku přehnali s alkoholem. Horko zřejmě stálo i za vážnými alergickými reakcemi 

lidí pobodaných hmyzem. Dnes se počasí výrazně promění – Týden začne vedrem a 

bouřkami – 30.7. Oblačno až polojasno, místy přeháňky – 31.7. Kraj pod vodní stěnou. 

Takhle nepršelo už 11 let - Extrémní přívalové deště zaplavovaly Liberecký kraj. Hasiči 

museli evakuovat lidi, čerpat vodu nebo odstraňovat stromy ze silnic. V Jizerských 

horách napršelo nejvíc z celé republiky – Předpověď: Jasno až polojasno, přechodně až 

oblačno a přeháňky – Večer a v dalších dnech se vyjasní – SRPEN: 1.8. Slunce se na 

obloze asi ještě chvíli zdrží - 3.8. O víkendu teploty překročí třicítku -  5.8. I příští týden 

bude ve znamení pořádných veder - 8.8. Nejtepleji bude na jihovýchodě - 10.8. O 

víkendu bude polojasno, zaprší – 12.8. Bude polojasno, k večeru zaprší – 15.8. Slunečné 

počasí pár dní vydrží – 19.8. Přichází mírné oteplení – Sucho, bouřky a pořád teplo. Ani 

konec léta nebude nudný - 22.8. Dnes jen mraky, z nichž nezaprší -  17.8. O víkendu 

bude převážně slunečno – 24.8. Na konci i začátku týdne bude pršet – 26.8. Poslední 

týden prázdnin: s deštěm – 29.8. Oteplí se, deště ustanou -  31.8. Slunce vystřídají 

občasné přeháňky – ZÁŘÍ: 2.9. Týden začne deštěm, pak se vyčasí – 5.9. Bude 

slunečno  - 7.9. Počasí na víkend: Bude slunečno s teplotami okolo pětadvaceti stupňů - 

9.9. Začátek týdne bude deštivý – 12.9. Zataženo s deštěm – 16.9. Na horách se objeví 

první sníh – 19.9. Bude polojasno, místy i zaprší – 21.9. Počasí na víkend: Bude 

polojasno, zaprší jen místy - 23.9. Konec září a velká část října se podle meteorologů 

vydaří a spokojeni budou houbaři. Ti zatím nosí plné košíky jen z některých lokalit, 

jistotou je Šumava – Přichází babí léto a hub ještě přibude – Začátkem týdne se mírně 

oteplí – 25.9. Na celém území bude zataženo - 27.9. Počasí na víkend: Sváteční dny se 

vydaří, slunce vyžene teplotu nad patnáctku – 30.9. Začátek týdne bude slunečný – 

ŘÍJEN: 3.10. Slunce vydrží, bude se ochlazovat - 5.10. Mrazy pokazily houbařům 

úrodu, a mohou jim zacvičit s žaludkem – 7.10. Teploty vystoupají skoro ke dvacítce - 

Konec října bude deštivý a chladný, dokonce udeří mrazy – 10.10. Déšť se rozšíří 

z Čech na Moravu – 14.10. Občas vysvitne slunce, zítra zaprší – 17.10. Pršet bude 

výjimečně – 21.10. V začátku týdne se mírně oteplí – 21.10. Začíná nejhezčí říjnový 

týden s teplým vánkem – Bude jako za babího léta. Jen s větrem a mlhami – Česko čeká 

jeden z nejteplejších říjnových týdnů, který završí prodloužený volební víkend. A další 

dobrá zpráva: netřeba se bát inverze a zhoršeného ovzduší - 24.10. Na celém území 

bude polojasno – 29.10. Bude zataženo, na jihovýchodě zaprší – 31.10. Na celém území 

se vyjasní – LISTOPAD: 2.11. Víkend bude deštivý – 4.11. Bude oblačno, místa zaprší 

- 7.11. Trochu se oteplí, místy opět zaprší – 9.11. Padl teplotní rekord, ale přijde 

ochlazení - 11.11. Začátek týdne bude pod mrakem – 14.11. Bude oblačno, místy se 

objeví mlhy – 18.11. Většinou mraky, občas zasvítí slunce -  21.11. Pršet bude hlavně 

na východě – 25.11. Začátek týdne bude mrazivý – 28.11. Slunce vystřídá sníh a 

ledovka – Silné mrazy: Na Sokolovsku naměřili skoro minus 18 stupňů – PROSINEC: 

2.12. Začátkem týdne se obloha zatáhne - 5.12. Bude slunečno, večer začne sněžit – 

7.12. Dnes proměnlivá oblačnost - 9.12. Všichni postižení vichřicí už opět mají 

elektřinu, teď bude pár dní déšť – Začátek týdne bude deštivý - 14.12. Obleva 

magistrálu nezavřela. Jezdí se až na Jizerku – Ještěd jak Azurové pobřeží. Pod ním 

moře mlhy a špatná nálada – Inverze: Ve městech se lidé dusí, na horách si užívají 
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sluníčka – 16.12. Týden začne sluncem, pak se zatáhne – 19.12. Na celém území bude 

zataženo - 21.12. Dnes bude slunečno – 23.12. Začátkem týdne se oteplí – Padnou 

teplotní rekordy? Na horách budou letos mimořádně teplé Vánoce -  Vánoce na horách 

budou zřejmě rekordně teplé – V Jizerských horách se letos o Vánocích může opakovat 

situace z roku 1983, kdy byla v Bedřichově naměřená rekordní maximální teplota sedm 

stupňů nad nulou – Na Vánoce se oteplí, v půlce ledna může být až -18 °C – Sněhu je 

v lyžařských areálech dost, ale zůstaly poloprázdné - 27.12. Zima se pomalu vkrádá do 

Česka, meteorologové očekávají příchod mrazů – 27.12. Týden končí téměř jarními 

teplotami - 28.12. Počasí na víkend: Poměrně vysoké teploty, zítra začne pršet - 30.12. 

Teploty se budou držet nad nulou. 

Nyní podrobněji k jednotlivým dnům, týdnům a měsícům. 

LEDEN 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.1. 2/-1 5/1 4/1 4/0 4/-2 4/-2 

3.1. 4/3 6/6 4/7 5/6 3/5 1/4 

5.1. 6/4 8/5 8/5 7/3 7/1 3/0 

10.1. 2/-4 5/-1 3/-3 3/-2 3/-2 3/-2 

12.1. -5/-6 -2/-6 -1/-7 -3/-5 0/-4 -4/-7 

17.1. -4/-7 -2/-7 -1/-7 -2/-7 -3/-8 -3/-7 

19.1. -7/-7 -5/-6 -3/-6 -4/-6 -4/-5 -5/-7 

21.1. -4/-6 -2/-7 -2/-8 -1/-6 1/-3 -2/-5 

24.1. -7/-12 -3/-8 -3/-7 -5/-6 -2/-9 -5/-8 

26.1. -7/-10 -6/-11 -6/-11 -7/-11 -4/-12 -7/-9 

28.1. 0/-1 2/0 3/1 1/-2 0/-5 -1/-3 

31.1. 4/1 7/3 7/4 7/2 7/3 7/2 

ÚTERÝ 1.1. - Nový rok začal. Vkráčeli jsme do něho vcelku nalehko, myslím tím 

oblečení. Rtuť teploměru se totiž ustálila pár stupínků nad nulou, není divu, že je 

obleva. ČTVRTEK 3.1. - Od večera mohutný vítr, řádil celou noc. PÁTEK 4.1. – 

Dopoledne bylo ještě větrné, ale intenzita postupně slábla. Ovšem probudili jsme se do 

deštivého rána. Pršelo, kapalo a lilo snad bez přestávky celý den, jen těsně po poledni 

vykouklo slunce. Což bylo skoro jako zázrak, ale během pár minut se zase obloha 

zatáhla a bylo nevlídně. Na zemi někde ledovatka, na většině míst však blátíčko, voda a 

špína. VÍKEND 5.-6.1. - Sobota stále ještě zamračená, dopoledne mrholilo. Dál foukal 

dost silný vítr, byť se tvářil, že slábne. Sníh téměř zmizel. Alespoň tady, ve městě. 

V lyžařských areálech kraje leží stále od patnácti do osmdesáti centimetrů sněhu. 

Provozovatelé i lyžaři zatím spokojení. Tedy sjezdaři. Počasí moc nepřeje běžkařům. 

V Jizerských horách je ve stopách od dvaceti do padesáti centimetrů sněhu, na 

některých místech je nutné lyže přenášet. A může být hůř. Předpověď počasí totiž není 

moc příznivá, oteplení a obleva by měly postihnout i hory. Abych byla důsledná – 

neděle též nic moc. Od rána déšť a vydržel do nočních hodin. ÚTERÝ 8.1. - Zatímco 
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včerejší počasí připomínalo spíše předjaří, do dnešního rána se pokryla krajina slabou 

vrstvou sněhu. Bílá pokrývka zakrylo bláto a špínu. Dle předpovědi počasí ovlivnilo v 

Česku frontální rozhraní. Což se projevilo ve značných teplotních rozdílech. U nás 

mínus dva stupně, na Moravě a ve Slezsku teploty nižší. STŘEDA 9.1. - Hm, tak sníh 

nevydržel. Už včera v noci začalo pršet. Dnešek pak nejen podle předpovědi byl 

nejteplejším dnem týdne, odpolední teploty šplhaly až na sedm stupňů. Místo boje se 

sněhem začal ve městě úklid špíny a dokonce prořez stromů. Podivná zima nezima 

nahrává také nemocem.  

CHŘIPKA - Už osm lidí zemřelo v České republice na chřipku, devětačtyřicet jich leží v 

nemocnicích, oznámilo nám ministerstvo zdravotnictví. Podle hlavního hygienika 

Vladimíra Valenty je Česko na počátku epidemie. Komplikované průběhy chřipky hlásí 

Praha a kraje Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Královéhradecký, Zlínský a také náš 

Liberecký. Kvůli chřipkám žádá nemocnice v Jablonci, aby lidé zvažovali nutnost a 

délku návštěvy u svých příbuzných a známých v nemocnici. Viróza může být totiž u 

některých pacientů závažnou komplikací. Opatření proti šíření onemocnění provádí 

jablonecký špitál i mezi zaměstnanci. V případě, že u někoho zaznamenají známky 

chřipkového onemocnění, zajistí za něj náhradu a zaměstnanec zůstává doma. PÁTEK 

11.1. - Včera k nám začal od severu proudit studený vzduch, ze Skandinávie navíc 

postoupila tlaková níže, která přinesla výrazné ochlazení. Začalo sněžit. Vzhledem 

k tomu, že předcházející dny bylo spíše mokro, nastala pořádná klouzanice. Pluhy 

povrch silnic řádně uhladily, no, nic příjemného. Hlavní tahy města však v pohodě. 

Hrabla a frézy opět v pohotovosti. Média informovala, kterak dopravu v kraji 

komplikoval sníh: Místy až dvacet centimetrů sněhu napadlo v noci ze čtvrtka na pátek 

a v pátek ráno na Jablonecku. Rozbředlý sníh ležel i na hlavních tazích, což 

způsobovalo největší problémy řidičům kamionů ve stoupáních. Potíže v otevřených 

úsecích dělal také silný vítr, který vytvářel sněhové jazyky. Hasiči zasahovali především 

u dopravních nehod, které se nevyhnuly ani Jablonecku. Dopravu z Liberce na Jablonec 

ochromila nehoda kamionu v serpentinách Lučanské ulice. Kamion tam sjel do příkopu 

a kola návěsu se zvedla do vzduchu. Silnice byla dočasně neprůjezdná, a to od 

kruhového objezdu Kunratická až do Belgické. Hasiči na místo povolali speciální jeřáb. 

Na místě zasahovali profesionální hasiči z Jablonce a Liberce a pomáhali dobrovolníci 

z Jabloneckých Pasek. SOBOTA 12.1. - V noci napadlo pár centimetrů nového sněhu, 

už se chodí lépe, protože vrstva na uklouzaném povrchu je vyšší. Ráno pošmourno, 

mlha. Po poledni vykouklo na pár minut slunce a bílá krajina jen jiskřila. NEDĚLE 

13.1. - Ještě více se ochladilo, ranní teploty mínus sedm stupňů, odpolední stále malinko 

pod nulou. Nicméně bylo nádherně! Téměř celý den svítilo jasně slunce, sníh se blyštěl 

a křupal pod nohama. Není divu, že lidé vyráželi ven. Lákal hlavně Bedřichov a závod 

Jizerská padesátka. Během závodu sedm zraněných nebo vyčerpaných lyžařů ošetřila 

horská služba. Bývalo hůře, vážnější zranění. To když se jelo na ledovaté trati. Letos si 

organizátoři pochvalovali výborné podmínky. Kolem trati ležel čerstvě napadaný prašan 

a stopy nebyly příliš rychlé ani ve sjezdech. PONDĚLÍ 14.1. - Pondělní počasí, kdy 

teploty klesaly pod bod mrazu, a většinu země pokryl sníh, prý přetrvá minimálně do 

konce týdne. Nu, u nás je zima pěkná. Bílo, slunce, jasná obloha. ÚTERÝ 15.1. - Za 
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poslední dny připadlo zhruba čtyřicet centimetrů sněhu, lyžaři jásají, řidiči nikolivěk. 

Komplikace na silnicích začaly už včera, kdy to klouzalo snad na všech hlavních tazích, 

přestože měli silničáři v terénu veškerou techniku. Silnice, nejen položené ve vyšších 

polohách, byly sjízdné s velkou opatrností. Potíže měly jako vždy hlavně kamiony ve 

stoupáních směrem na Harrachov.  K večeru, když ustalo sněžení, zůstávala na silnici 

dál vrstva rozježděného sněhu. STŘEDA 16.1. - Přetrvává mrazivé počasí, což znamená 

nejen problémy na silnicích. 

SMOG PRACHOVÝ, SVĚTELNÝ - Už včera ráno vyhlásil Český hydrometeorologický ústav 

(ČHMÚ) smogovou situaci na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Dnes ji 

rozšířil na celý Moravskoslezský kraj. Průměrná hodinová koncentrace částic prachu o 

průměru pod 10 mikrometrů v ovzduší za poslední den v regionu významně překračuje 

limit (50 mikrogramů v metru krychlovém), na naprosté většině stanic je nad 200 

mikrogramů na metr krychlový. Nejhorší situace - Bohumín (276 mikrogramů). 

Nejnižší koncentrace prachu v ovzduší je v Opavě a Třinci, ovšem i zde je situace 

mimořádně špatná (72 mikrogramů). Prach je rozptýlen ve vzduchu nad většinou 

Moravy, kromě Moravskoslezského kraje hlavně v Olomouckém kraji a po přechodném 

zlepšení i ve Zlínském kraji. Smogovou situaci v obou regionech vyhlásil ČHMÚ po 

poledni. Nad limitem je prašnost i v Hradci Králové a Pardubicích, Mostě či Děčíně a 

výrazněji v Liberci, Jablonci nad Nisou a Kladně. Prach škodí nemocným lidem, řidiči 

by měli nechat auto doma. Smogová situace nemá sice bezprostřední následky u 

zdravých dospělých lidí, ale lidé s chronickými dýchacími potížemi, srdečními 

nemocemi, starší lidé a malé děti by se venku měli zdržet zvýšené fyzické zátěže. Prach 

může přispět ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Smog neznamená, že zima ustoupila 

– silnice stále namrzají. Navíc Česko v noci zasáhne další vlna sněhových přeháněk, 

tvrdí meteorologové s tím, že by mohlo napadnout až patnáct centimetrů nového sněhu. 

ČTVRTEK 17.1. - Prakticky identický charakter s pondělím si počasí udrželo dny 

následující včetně dneška. Snad jen je denně o nějaký ten stupínek chladněji. Ráno bylo 

asi mínus sedm, přes den mezi minus pěti až jedenácti. Polední slunko lákalo ven vydat 

se do bílé stopy.  Pozitivní bylo, že oproti středě mírně ubylo prachu v ovzduší. 

Nicméně smogová situace leckde trvala. Prach překračoval limity v Moravskoslezském, 

Olomouckém, Zlínském i v našem Libereckém kraji. Nevlídné počasí mělo nejspíš i 

svůj podíl na střetu vozidel. Smyk a srážka tří vozidel v ulici Riegrově si vyžádala dva 

zraněné. Jak k tomu došlo? Ve směru od ulice Palackého na Rýnovice jel ve čtvrtek 

chvíli po sedmnácté hodině řidič ve voze Lada Kalina. V klesání vjel ve smyku do 

protisměru, kde se srazil s projíždějícím VW Passat. Po nárazu byla Lada odmrštěna 

zpět do svého jízdního pruhu, kde se přetočila bokem. V tu chvíli do ní narazilo další 

vozidlo Audi A4. Při nehodě byl zraněn jak řidič Lady, tak řidič VW Passat. Předběžná 

výše způsobené škody 260 tisíc korun, případ šetří policie. PÁTEK 18.1. - V našem 

kraji se dnes dýchalo lépe. Čtyřiadvacetihodinové koncentrace polétavého prachu v 

ovzduší sice v Liberci a Jablonci stále až dvojnásobně překračovaly povolený limit 50 

mikrogramů na metr krychlový, aktuální znečištění ale klesalo. Ještě kolem půlnoci 

naměřily stanice v obou městech přes 100 mikrogramů prachu na metr, ráno už ale 

koncentrace poloviční. Informace jsou z portálu Českého hydrometeorologického 
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ústavu. Jinak teploty v Libereckém kraji se dnes ráno pohybovaly kolem dvou až šesti 

stupňů pod bodem mrazu, nejchladněji bylo na horách. Nesněží, místy mlhy. Foukal 

vítr, který v otevřených oblastech a na horách vytvářel na silnicích sněhové jazyky. V 

průběhu dne spadlo kolem dvou centimetrů sněhu. VÍKEND 19.-20.1. - Mrazivé počasí 

vydrželo včera i zbytek týdne. O víkendu ještě více přituhlo, ráno klesla rtuť teploměru 

až k mínus deseti. Denní maxima kolísala mezi minus osmi a minus dvěma. Zatímco 

mnoho krajů v republice postihla kalamita – klouzanice, husté sněžení, u nás byl klid. 

Sněhu nepřibylo, krajina je krásně bílá, silnice v pohodě sjízdné. Sobotní odpoledne 

plné slunce. Paráda. Následujících 30 dní budou teploty pod dlouhodobým průměrem, 

srážek napadne průměrné množství, uvedl v neděli Český hydrometeorologický ústav. 

Na horách bude sněžit, v nížinách ale budou srážky dešťové. Uvidíme. Od začátku zimy 

napadlo 141 centimetrů, na komunikace v Jablonci bylo zatím použito více než 1000 

tun soli a 470 tun inertních posypových materiálů. Na deponie bylo od začátku letošní 

zimy odvezeno 39 nákladních aut sněhu. PONDĚLÍ 21.1. - Začalo sněžit, a to tak, že 

hodně. Naprosto ideální podmínky pro lyžování panují v těchto dnech na Jizerské 

magistrále. Jizerská obecně prospěšná společnost proto na víkend strojově upravovala 

na 150 kilometrů tratí. Skvělým podmínkám v uplynulých dvou dnech odpovídal i 

zájem lyžařů. Už v sobotu po jedenácté hodině Jizerská společnost hlásila kompletně 

obsazená parkoviště v Bedřichově, včetně Hrabětic. STŘEDA 23.1. - Polojasno, krásně 

bílo. Sněžit přestalo, rtuť stále pod bodem mrazu.  ČTVRTEK 24.1. – Mlha, bílo, klid, 

jen vítr shazoval z větví stromů sněhové závěje. VÍKEND 26.-27.1. - Rekordní a kruté 

mrazy, na Jizerce v sobotu mínus sedmadvacet, u nás ráno mínus patnáct! Neděle 

teplejší o dobrých deset stupňů. Kromě mrazu si lidé museli dávat pozor na smog a sníh 

na silnicích. V každém případě Česko zažilo nejmrazivější noc zimy. Konkrétní čísla? 

Nejnižší teplota byla naměřena na stanici Perla-Kvilda -29,7 °C a na Jizerce zmíněných 

-27,5 °C. Desná v Jizerských horách a Harrachov hlásily -22 °C, Bedřichov -20 °C, 

Tábor -19 °C, Košetice -20,5 °C, Čáslav pak -19,2 °C, Pardubice -19,8 °C, Praha-Libuš 

-17 °C, Doksany -16,8 °C a konečně Liberec -16,5 °C. "Nejvyšší" teplota byla po ránu 

naměřena v Brně -6,4 °C. Nejvyšší odpolední teploty se zastavily jen mezi -9 až -5 °C. 

Podobně studené ráno přinesla i neděle - v ranních minimech rtuť teploměru klesala 

k mínus 11 až -15 °C, ojediněle k mínus dvaceti stupňům. V neděli odpoledne začala 

počasí na území Česka ovlivňovat okluzní fronta, která přinesla od severozápadu 

sněžení. Pro Liberecký kraj stále platila takzvaná smogová situace vyhlášená v pátek 

ráno. Silnice v kraji byly sjízdné se zvýšenou opatrností. Podle meteorologů se ráno 

nejhůře dýchalo v České Lípě, kdy hodinové koncentrace polétavého prachu byly i nad 

140 mikrogramy na metr krychlový. Čtyřiadvacetihodinový limit 50 mikrogramů na 

metr krychlový byl ráno v České Lípě, stejně jako v Liberci a Jablonci, překročený 

zhruba dvojnásobně. Kvůli smogu lidé s chronickými dýchacími potížemi, srdečními 

nemocemi, senioři či děti se snažili vyvarovat venku zvýšené fyzické zátěže. 

ČTVRTEK 31.1. - Poslední lednový týden byl ve znamení deště a oblevy. Ani tentokrát 

se tání neobešla bez zranění. V úterý v Komenském ulici spadl ze střechy kus ledu na 

dvaapadesátiletou ženu a zasáhl ji přímo do hlavy. Záchranáři ji s otevřenou ranou 

převezli do jablonecké nemocnice. Z mnoha domů nechali jejich majitelé nebezpečný 
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led pro jistotu shazovat. Dnes už ze střech nemá co padat, ledy i masy sněhu se dávno 

svalily. Díky teplotám nad nulou sníh mizí, objevila se tráva, bláto, silnice jsou suché. 

Počasí připomíná předjaří, ale je předčasné se radovat. Zima ještě neřekla sbohem. 

Obleva by měla na Jablonecku trvat až do víkendu, kdy meteorologové hlásí opětovné 

ochlazení s odpoledními maximy těsně pod bodem mrazu. Pak bude asi pro změnu 

hrozbou ledovka. Tož závěrem ještě jedna zpráva, kterak SVĚTELNÝ SMOG negativně 

ovlivňuje život většiny obyvatel planety. Dnes začíná další etapa celosvětového 

monitoringu světelného znečištění. V Česku se do něj může zapojit prakticky kdokoli - 

stačí hodinu po západu slunce najít na obloze souhvězdí Orion a Lva a spočítat okem 

viditelné hvězdy. Pozorovací protokol a další instrukce jsou na webu brněnské 

hvězdárny, která je jedním z garantů akce. Pracovník hvězdárny Jan Píšala připomíná, 

jaký negativní dopad přemíra nočních světel má: „Určitě nejvíc je to diskutováno v té 

rovině z pohledu astronomů, ale dotýká se to každého z nás. Může to být třeba jen to, že 

máme narušeny biorytmy, hůře se nám třeba spí, pokud nám zrovna svítí pouliční lampy 

do pokoje, nemáme dostatek tmy. A odráží se to třeba i v tom, že se to projevuje v 

pozměněném chování zvířat, která tím také trpí, protože zkrátka dostatečná tma po 

určitou dobu je nezbytná pro lidský organismus, a pokud se jí nedostává, tak se mohou 

objevit třeba různé poruchy spánku a další věci.“ Je bez debat, že na Zemi přibývá 

světelného znečištění. Měřeno bylo i u nás v Jablonci. 

ÚNOR 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.2. 1/-4 4/-3 5/-3 2/-3 3/-3 4/-2 

4.2. 2/1 5/1 2/1 2/1 5/1 3/1 

7.2. 2/-6 4/-4 2/-3 2/-4 3/-5 1/-3 

9.2. -2/-10 0/-5 0/-5 0/-5 1/-4 -1/-4 

11.2. -1/-6 -1/-5 -1/-6 0/-4 -1/-3 -1/-4 

14.2. -1/-3 0/-4 0/-3 0/-2 1/-3 0/-2 

16.2. 0/-3 3/-1 3/-1 1/-2 2/-2 2/-2 

21.2. -3/-10 -2/-7 -1/-6 -3/-8 -1/-5 -2/-5 

23.2. -1/-4 0/-2 -3/-5 -1/-2 0/0 1/-2 

25.2. 3/0 3/1 3/1 7/1 6/2 6/0 

27.2. 2/0 5/-1 5/-1 5/0 7/-1 4/0 

28.2. 4/-1 5/-1 6/-2 4/0 7/1 4/-1 

PÁTEK 1.2. - Ráno se sice sypala na zem z mraků krupice, ale vzhledem k teplotám 

nad nulou, neměl sníh šanci. Spíše předjaří, ale…neradujme se příliš předem! VÍKEND 

2.-3.2. – Teplota klesla lehce pod bod mrazu, což stačilo, aby se na vlhkém povrchu 

začaly tvořit led a zmrazky. Bylo dokonce vydáno varování před náledím, platící od 

osmnácté hodiny sobotní do nedělního poledne. Zatímco u nás mrazivo, na jihu Čech 

povodňová pohotovost. Inu, paradoxy. Sobota nejen studená, ale také zamračená. 

Neděle oproti tomu byla úžasná, plná slunce a bílého sněhu. PONDĚLÍ 4.2. - Napadla 

pořádná várka nového běloskvoucího sněhu. VÍKEND 9.-10.2. byl plný slunce a sněhu. 

http://tema.novinky.cz/naledi
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Právě sluníčko vylákalo na svahy zimních středisek v Jizerských horách tisíce lidí. 

Rušno bylo na sjezdovkách i v běžeckých stopách, u lanovek a vleků stály dlouhé 

fronty, čekalo se až patnáct minut. V našem kraji jsou podmínky k lyžování přímo 

ideální, na sjezdovkách leží až metr sněhu. Není divu, že do hor zamířili nejen našinci, 

ale i zahraniční návštěvníci, především z Německa a Polska. Provozovatelé si 

návštěvnost pochvalovali a mrazivého počasí využívali navíc ještě k dalšímu 

zasněžování. ÚTERÝ 12.2. - Zatímco jinde v republice mohutně sněžilo již o víkendu a 

včera, na nás se sníh doslova svalil dnes. Sněžilo od odpoledne do noci. PÁTEK 15.2. - 

Teplota kolem nuly, sníh změknul, blíží se obleva? VÍKEND 16.-17.2. - Teploty stále 

kolísaly kolem nuly, k večeru něžně nasněžilo. Počasí přispívá k nemocem. 

CHŘIPKA: EPIDEMIE, PRÁZDNINY - Nejvíce nemocné jsou děti.  Počet lidí nemocných 

chřipkou a dalšími akutními respiračními chorobami se drží v našem kraji nad hranicí 

2000 případů na 100 tisíc obyvatel. Od začátku roku chřipka v kraji zabila dva lidi. 

PÁTEK 22.2. - Od začátku letošní zimy napadlo k dnešnímu dni celkem 278 cm sněhu. 

Jen za poslední tři dny to bylo devětatřicet centimetrů. 

ZIMNÍ ÚDRŽBA  - tu zajišťuje v těchto dnech devětatřicet vozidel a podílí se na ní na osm 

desítek pracovníků. Kromě vlastní techniky na průtah komunikací povolala společnost 

Technické služby Jablonce i smluvní dodavatele. Zimní údržbu nepřetržitě koordinují 

dva dispečeři, kteří zároveň operativně vyřizují podněty občanů. V současné době 

probíhá kromě dokončování průtahů komunikací a chodníků též uvolňování bariér na 

některých úsecích chodníků, autobusových zastávkách a přechodech pro chodce, a to za 

pomoci nakladačů a sněhových fréz. Realizuje se čištění parkovišť a posyp komunikací 

inertním materiálem. Plošné odvozy sněhu na skládky nejsou vzhledem k současnému 

stavu plánovány. O zimě v Jablonci informovalo město na svých webových stránkách. 

VÍKEND 23.-24.2. – Dost hrůza! Nejen náš kraj, ale celé Česko se proměnilo v bílou 

zemi. Příval sněhu byl největší za celou zimu. Chumelenice odřízla od okolí několik 

vesnic, způsobovala vážné dopravní nehody a uzavřela některé silnice i dálnice.  Tím to 

končí, uklidňovali meteorologové a nám nezbývá než věřit. Nicméně hrabla a lopaty si 

přišly na své a naše svaly taktéž. Ještě na jiné téma. Víkendové terénní prodeje 

samolepek a odznaků v horách přinesly Jizerské magistrále již sto tisíc korun. A to 

zbývá započítat ještě poslední víkend. Prodej samolepek a odznaků je součástí veřejné 

sbírky kontrolované Krajským úřadem Libereckého kraje. Lyžaři si tak mohou být jistí, 

že jejich peníze jdou právě na potřeby spojené s Jizerskou magistrálou. PONDĚLÍ 25.2. 

- Velký spad sněhu přinesl dopravní problémy. Silničáři čelili kritice řidičů, nadávali i 

chodci. Vadily stojící kamiony v kopcích, rozsolený sníh, kterým se skoro nedalo 

projet, kolony, jízda krokem.  V emočně vypjatých chvílích zaniklo, že silničáři už 

dlouhodobě volají po navýšení prostředků jak na zimní údržbu silnic, tak na údržbu 

běžnou. Prý chybí jasná návaznost mezi výběrem daní a poplatků ze silničního provozu 

a jejich návratností zpět do údržby, oprav a výstavby silnic. CHŘIPKOVÉ PRÁZDNINY VE 

ŠKOLÁCH - Mají ode dneška (pondělí 25. 2.) tři jablonecké školy – Liberecká, Arbesova 

a Rýnovice. V minulém týdnu si chřipkové volno vybrali žáci z Pasířské ulice, 

chřipkové prázdniny zavřely školu v Rádle a v Rychnově. Mezi šířícími se infekcemi 

má hojné zastoupení i nebezpečná pravá chřipka. V minulém týdnu v Libereckém kraji 

osmnáct lidí skončilo v nemocnici.  



28 

 

BŘEZEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.3. 3/-1 6/-2 5/-2 4/-2 6/-2 4/-1 

4.3. 4/-1 7/-3 8/-3 6/-2 7/-1 6/0 

6.3. 10/2 12/2 11/2 13/6 13/5 12/6 

7.3. 9/2 9/4 10/3 11/6 10/4 11/5 

11.3. -1/-6 3/-3 3/-2 2/-4 5/-1 2/-3 

14.3. -5/-7 -1/-7 0/-8 -2/-5 0/-5 -2/-5 

16.3. -1/-6 2/-6 4/-6 1/-5 3/-4 0/-9 

18.3. 2/-1 7/0 6/0 4/0 2/1 4/2 

21.3. 2/-6 9/0 3/-5 3/-4 7/-2 6/-2 

23.3. -3/-8 -1/-7 0/-6 -3/-8 0/-7 -2/-9 

25.3. -1/-6 1/-5 0/-4 0/-4 1/-4 -2/-6 

28.3. 3/0 5/0 5/1 4/1 4/1 3/-2 

30.3. 2/-2 6/-1 5/-1 5/0 7/0 6/0 

DNY 1.-3.3. - Březen začal jarně, svítilo slunce. Tedy alespoň první dva dny, neděle už 

zase nestála za nic. Co v předcházejících dnech pod slunečními paprsky tálo, pěkně 

umrzlo a klouzanici doplnila ohavná mlha. PONDĚLÍ 4.3. - Tak mlha i teploty pod 

nulou pryč, dnes byl opět sluníčkový den. ÚTERÝ 5.3. – Paráda, ještě krásněji než 

včera. Sníh pod sluncem mizí, chůzi sice trochu komplikují kaluže, ale čert je vem! 

Hlavně už aby bylo jaro! STŘEDA 6.3. – Zase o pár stupňů více nad nulou, jupíí, 

teplíčko, sluníčko! PÁTEK 8.3. - Včera se počasí pokazilo, hnusná mlha či spíše 

inverze zalehla celý kraj. VÍKEND 9.-10.3. - Trochu se vyjasnilo, ale stále polojasno, 

občas mrholí. Právě déšť odradil lyžaře od návštěvy sjezdovek. Návštěvnost byla podle 

provozovatelů v kraji slabší až průměrná. Například Ještěd zaznamenal účast v řádech 

stovek lidí po oba dny, zatímco za pěkného počasí sem za víkend zavítají i čtyři 

tisícovky. V Jizerských horách leží na sjezdovkách stále od šedesáti do sto deseti 

centimetrů sněhu. Kvalitu zhoršil sobotní déšť, nicméně do stop vyrazili v hojném počtu 

běžkaři. Provozovatelé věří, že se v oblíbených zimních střediscích bude lyžovat 

nejméně do velikonočních svátků. Počasí v neděli 10. března opět překvapilo; v České 

republice se nezvykle brzy objevily 

PRVNÍ JARNÍ BOUŘKY, což je začátkem března výjimečné. Zatímco ale místy šplhaly 

teploty k 15 °C, na severu republiky meteorologové varovali před náledím. Viz zpráva 

DO ČESKA PŘIŠLY PRVNÍ JARNÍ BOUŘKY, METEOROLOGOVÉ VŠAK 

VARUJÍ PŘED NÁLEDÍM  - Od 15:00 zaznamenávaly radary v České republice 

výskyt kupovitých oblaků a bouřek převážně na Jindřichohradecku a Čáslavsku. Jedna z 

nejsilnějších bouřek se objevila kolem 16:30 u Poličky. Radary zaznamenaly i blesky. V 

místech výskytu bouřek naměřily pozemní přístroje až 10 milimetrů srážek, ale podle 

radarových snímků to místy mohlo být až 40 milimetrů. Místy padaly i kroupy. Výskyt 

bouřek v první polovině března je výjimečný. V minulém roce byly první bouřky 

zaznamenány až 23. března na jihozápadě Čech a na Šumavě. Průměrně je v březnu 

zaznamenán pouze jeden bouřkový den, zatímco třeba v červnu to je dnů šest. V dalších 

http://tema.novinky.cz/bourka
http://tema.novinky.cz/bourka
http://tema.novinky.cz/atmosfericke-srazky
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dnech meteorologové 

očekávají výrazné 

ochlazení a v polovině 

týdne teploty hluboko pod 

nulou. Český 

hydrometeorologický ústav 

v neděli také vydal výstrahu 

před náledím, a to 

konkrétně pro 

Královéhradecký kraj, 

Liberecký kraj a Ústecký 

kraj. Výstraha platila od pondělní půlnoci do úterních 08:00. Informace a snímek z 

webu Českého meteorologického ústavu v 18:42 hodin. 

STŘEDA 13.3.   Haúú, zima nově udeřila. Počátkem týdne se pořádně ochladilo, ráno 

až na mínus deset a na dnešek dokonce napadla várka nového sněhu. Sím, už néé! 

VÍKEND 16.-17.3. - Sobota ráno postrašila novým sněhem, to snad ne! Přes den 

naštěstí vylezlo sluníčko a část sněhové pokrývky zlikvidovalo, takže neděle už měla 

místy suché silnice. Nicméně počasí nijak vlídné, silný vítr studil! STŘEDA 20.3. - Přes 

noc napadlo minimálně patnáct centimetrů sněhu. Předtucha jara a nálada vzaly 

dopoledne za své. Nicméně po obědě se trošku oteplilo, první jarní den zaklepal na 

dveře. ČTVRTEK 21.3. - Rtuť teploměru i nálada silně pod bodem mrazu. K tomu silný 

vítr. VÍKEND 23.-24.3. – Vítr, námraza. Zima stále nehodlá předat svoji vládu. 

Nicméně si užívali lyžaři. Vydařený víkend hlásila snad všechna lyžařská střediska 

našeho kraje. Na Ještěd dorazilo dokonce desetkrát více lidí, než je v tuto dobu obvyklé. 

V počtu to znamenalo přes tři tisíce návštěvníků za den, obvykle jich bývá kolem tří 

stovek. Závěr března tak nabídnul nejlepší podmínky k lyžování za celou letošní 

sezonu. Alespoň něco, že? ÚTERÝ 26.3. - Vypadalo to, že nemůže být hůř, co se zimy 

týká, ale ano. Dnes mrzlo a fičelo vydatně, k tomu na mnoha místech ledovatka. Nálada 

mrzutá. STŘEDA 27.3. - Malinko vylezlo sluníčko, usmálo se a hned bylo veseleji a 

očividně tepleji. Jen tak dál, na jaro se těší snad už každý! Výrazně znělo varování před 

zkracováním si cesty po přehradě. Proč?  I přes to, že teploty se pohybují stále pod 

bodem mrazu, sluníčko už má jarní sílu 

LED NA PŘEHRADĚ pomalu odtává. Podle pravidelného měření tloušťky ledu na přehradě 

Mšeno, které provádí pracovníci Povodí Labe, se vstup na led nedoporučuje. Síla ledu 

je menší než dvacet centimetrů. Tloušťka ledu je pravidelně měřena a výsledky měření 

jsou umisťovány na světelnou informační tabuli na objektu povodí v ulici Za Hrází. O 

nebezpečí informovalo město Jablonec na svých webových stránkách. ČTVRTEK 28.3. 

- Velikonočním svátkům počasí mnoho nepřeje, rtuť teploměru pod nulou. Jaro opět 

v nedohlednu, zima. Přesto centrum našeho města zaplnily  

VELIKONOČNÍ TRHY a navzdory nepříznivému počasí nezely prázdnotou. Prodejců i 

zákazníků přehršel.  Jablonecký deník na straně 9 informoval pod titulkem:  

VE STANU nA NÁMĚSTÍ ZATOPÍ, UMĚLCI A SOUBORY NEZMRZNOU – Tradiční jarní akce 

pro širokou veřejnost s bohatým kulturním programem ve folklorním duchu pokračuje i 
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na Velký pátek. V Ekocentru je připravena velikonoční dílna. Různé techniky zdobení 

vajíček, pletení pomlázky a další výtvarné techniky. Stylový stánkový prodej je denně od 

9 do 18 hodin na Mírovém a Farského náměstí a v pěší zóně velikonoční zboží. Kulturní 

program: Velký pátek – 29. března: 10.00 Janek Mluvka/Jak se víly napravily – dvě 

pohádky Téměř divadelní společnosti 11.30 HuMěV– lidové písně starého Žižkova 

13.30 dvě pohádky Téměř divadelní společnosti 14.30 HuMěV – lidové písně starého 

Žižkova – Spolek jabloneckých dam a pánů – kramářské písničky Barrel Battery – 

brazilské rytmy 16.15 Cimbálová muzika Sylván – moravské lidové písně brněnské 

skupiny. VÍKEND 30.-31.3. – Velikonoční víkend byl notně mrazivý, plný sněhu. 

Počasí nicméně koledníky neodradilo. Jaro stále nikde! Překlopí se letošní zima rovnou 

do podzimu, jak se stalo v roce 1816, kdy mrzlo i v červenci? Meteorologové uklidňují, 

že bílé Velikonoce nejsou ničím mimořádným. Na dvouciferné teploty si však prý 

musíme ještě chvilku počkat. Ach jo! 

DUBEN 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.4. 3/-4 6/-3 6/-3 5/-2 5/0 3/-1 

4.4. 4/-2 5/0 4/0 6/-1 5/-2 4/-2 

6.4. 4/-1 5/1 4/0 6/1 6/1 5/0 

8.4. 7/1 9/3 8/2 8/3 9/3 8/1 

11.4. 10/7 14/7 13/8 13/8 16/8 13/9 

13.4. 11/3 14/4 14/4 14/4 17/4 14/3 

15.4. 18/8 21/7 21/7 17/9 19/6 18/6 

18.4. 21/10 24/9 25/10 23/12 23/12 23/14 

20.4. 11/6 12/6 11/8 13/6 15/7 14/7 

22.4. 18/8 20/9 18/9 18/10 20/8 20/13 

25.4. 21/12 24/9 24/10 21/10 24/14 22/12 

27.4. 16/5 21/7 19/7 22/9 25/10 26/13 

29.4. 14/5 17/10 15/10 16/10 22/11 20/10 

PONDĚLÍ 1.4. – Apríl to nebyl! Velikonoční sněhová nadílka pokračovala i dnes nejen 

podle předpovědi na Moravě a ve Slezsku, ale i v našem kraji. Podle Českého 

hydrometeorologického ústavu napadlo v druhý sváteční den ještě pět centimetrů sněhu. 

V porovnání s nedělí to už byl vcelku slabý odvar, protože například na Vsetínsku 

napadlo během dneška až třicet centimetrů sněhu. Podobné to bylo v Beskydech nebo 

na Opavsku. Na Lysé hoře v Beskydech napadlo od sobotního večera dokonce 

jedenačtyřicet centimetrů.  

HISTORIE LEDOVÝCH DNŮ - Kdy v Libereckém kraji chumelilo jako letos? No přece 

v roce 1974. Svátky jara byly tenkrát ještě o den dříve – 31. března. Zima se ´courala´ 

rovněž v roce 1987, kdy dokonce na Jablonecku odpadla kvůli zavátým hřištím první 

dvě jarní kola fotbalových soutěží. V Tanvaldu udeřila vánice v minulých čtyřiceti 

letech dokonce 1. května. V roce 1985 napadlo přes noc na dvacet centimetrů sněhu. 

Pondělí 1. dubna 2013 však předčilo řadu ledových dní. V Jizerských horách přibylo 
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deset centimetrů nového sněhu a teploty se udržely pod nulou i odpoledne. 

V Bedřichově leželo včera půl metru sněhu. Ráno sněžilo i v Českém ráji. Není divu, že 

díky sněhu do lyžařských center v našem kraji vyrazilo o Velikonocích tisíce lidí. 

V Jizerských horách a Krkonoších leželo na svazích přes metr sněhu a podmínky ke 

sportování byly výborné.  ÚTERÝ 2.4. – Zima se stále nevzdává. Za sněhové srážky 

teď na začátku dubna může podle meteorologů příliv studeného vzduchu spojený s 

tlakovou níží, jež postupuje přes Balkán severovýchodním směrem. I přesto, že se 

teploty neblíží ani náhodou k těm jarním a drží se ještě často pod bodem mrazu, Povodí 

Labe varovalo před vstupem na přehradu. Síla ledu je menší než dvacet centimetrů, 

takže je reálné nebezpečí proboření. STŘEDA 3.4. – Od časného rána začala být 

aktuální výstraha platící pro východní část republiky. Během dne napadlo na 

Českomoravské vrchovině, na Moravě a ve Slezsku až patnáct centimetrů sněhu. Na 

horách v severních částech republiky to bylo až pětadvacet. U nás naštěstí ´jen´ slabý 

poprašek. Začátkem dubna zní tristně varování meteorologů před těžkým mokrým 

sněhem, který může způsobit škody například na lesním porostu. Ve vyšších polohách 

hrozila pak vlivem silného větru tvorba sněhových jazyků a závějí. Jaro, kde jsi? 

Dlouhá zima v Libereckém kraji brání jarnímu úklidu měst v našem kraji včetně 

Jablonce. Očista se proto odkládá na dobu, kdy zimní počasí ustoupí. Například v 

Liberci už v březnu začaly technické služby města některé ulice uklízet. Počasí ale 

jejich práci zarazilo. ČTVRTEK 4.4. – Zataženo, jemně chumelilo, brr. VÍKEND 6.-

7.4. - Ráno na teploměru stále slabě pod nulou, přes den tak čtyři stupínky. Oblažily nás 

konečně sluneční paprsky. Silnice už téměř holé, na chodnících a při krajích zbytky 

špinavého sněhu.  ÚTERÝ 9.4. - Ranní teploty mezi plus dvěma a mínus dvěma stupni 

Celsia, odpoledne již se rtuť blížila k desítce – jupíí.  STŘEDA 10. 4. – Dneškem 

počínaje by mělo mrazivým ránům odzvonit, ráno i během dopoledne sice polojasno, 

obloha zatažená, ale na teploměru čtyři stupně. Od začátku ledna bylo jen v Praze 

celkem šestasedmdesát mrazivých rán. U nás jich bylo bezesporu ještě více, není divu, 

že se všichni těšíme na sluníčko, na teplo a světlo. PÁTEK 12.4. - Mohlo by být tepleji. 

Alespoň, že už nechumelí a snad letos už nebude. VÍKEND 13.-14.4. - Slunce! Hlavně 

neděle se už vydařila úplně jarně. Odpoledne na slunci až sedmnáct stupňů. Ptáci zpívají 

jako o závod, záhony zaplňují zelené špičky tulipánů a bledulí, leckde už kvetou 

v mohutných trsech sněženky. Jo, jo, jo! Po zimní přestávce se v sobotu vodákům 

otevřela řeka Jizera. Zájem mezi lidmi o její sjetí rok od roku roste. S nadcházejícím 

jarem se přihlásily o slovo nejen u nás oblíbené  

JARNÍ POCHODY. TURISTIKA V ČESKÉM RÁJI - V sobotu se vypravili turisté na tratě 

pochodu Koberovské šlápoty, kde byly připraveny dvě trasy v délce deset a patnáct 

kilometrů okolím Koberov. Pět tras pro pěší v rozpětí od pěti do padesáti kilometrů 

připravili sokolové z Alšovic v rámci tradičního pochodu Krajem českých sklářů. Na 

pochod můžeme vyrazit i v sobotu 27. dubna. Začátkem června jsou pak naplánovány 

slavné Líšenské pochody Českým rájem.  PONDĚLÍ 15.4. - I když sněhu na horách je 

dost, Jizerská obecně prospěšná společnost ukončila údržbu magistrály. Letos si lyžaři 

upravených stop užili od začátku prosince až do poloviny dubna, tedy 136 dní. Delší 

sezona byla naposledy v roce 2008 a 2009. Lidé přispěli na úpravu tratí částkou šest set 

http://tema.novinky.cz/atmosfericke-srazky
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tisíc korun. „I v tomto ohledu byla sezona zvlášť vydařená,“ hodnotí uplynulé měsíce 

ředitelka společnosti Jana Lhotová. ČTVRTEK 18.4. - Padaly teplotní rekordy, a to na 

osmi z devíti stanic Libereckého kraje. Nejtepleji bylo v Doksech na Českolipsku, kde 

meteorologové naměřili 26,2 stupně Celsia - byl překonán rekord z roku 1948, jenž měl 

hodnotu 24,2 °C. VÍKEND 20.-21.4. – Týden uběhl jako voda. Trochu zapršelo, některé 

dny vcelku teplo, mimořádně se ochladilo včera v sobotu. Neděle už prohřátá. Není 

divu, že skončila lyžařská sezóna. Poslední dvě otevřená lyžařská střediska 

v Libereckém kraji ukončila provoz tento víkend. Spokojenost vládla zejména 

v Harrachově v západních Krkonoších, kam dorazily stovky lidí. Naopak v Desné 

v Jizerských horách pro nezájem nakonec vleky nejezdily.  Příští víkend začne 

lanovkám letní provoz.  PONDĚLÍ 22.4. - Ač ráno chladněji, přes den rtuť teploměru 

stoupala jako o závod. Teplo kazil jen vítr, který foukal studeně.  Nicméně jaro je 

definitivně tady! Potvrdil to i přílet čapí rodinky, která začala hnízdit na svém 

oblíbeném komíně pod Ještědem.  PÁTEK 26.4. – Tý, jo! Na teploměru bylo na slunci 

pětadvacet stupňů, léto, málem tropy! Nejen u nás. Téměř ve všech krajích naměřili 

meteorologové rekordní teploty. Největší horko bylo zřejmě na jihu Moravy, a to 28,3 

stupně Celsia. VÍKEND 27.-28.4. – Ochladilo se na jedenáct stupňů, v noci jemně 

pršelo. I neděle potvrdila, že víkendem vzalo krásné počasí asi za své. Hlavně však už 

nesněží. Tráva roste před očima, vůbec se všechno začíná zelenat, začíná kvést zlatý 

déšť. Závěrem optimistické počteníčko. 

JEZDECKÝ KLUB POHODA S CENTREM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - Jablonecký deník, str. 8 pod 

titulkem POHLED NA SVĚT JE NEJKRÁSNĚJŠÍ Z KOŇSKÉHO HŘBETU -  Sobotní 

odpoledne, byť počasí se po pátečním, téměř tropickém počasí, tvářilo deštivě, bylo 

zážitkem pro zhruba padesátku seniorů a jejich vnoučata. Pracovníci Jezdeckého klubu 

Pohoda z Nové Vsi ve spolupráci s Centrem sociálních služeb pro ně připravili 

zážitkové odpoledne spojené s vyjížďkou na koních, buď v kočáře anebo přímo v sedle 

dvou koní. Akce se poprvé konala v loňském roce v druhé polovině dubna a letos tomu 

nebylo jinak. Povozit se v kočáře nebo dívat se na okolí Novoveského koupaliště přímo z 

koňského hřbetu, přišli nejen zástupci několika jabloneckých klubů seniorů a spolků, ale 

také z libereckých klubů Komunitního střediska Kontakt. „Rádi jsme přijeli, protože 

vidět koně z blízka, a projet se na nich, nás lákalo,“ sdělili.  

TURISTIKA V ČESKÉM RÁJI - 29.4.2013 - Mladá fronta DNES, str. 2, Kraj 

Liberecký, autor Miloslav Lubas pod titulkem SEZONA ZAČALA. V ČESKÉM RÁJI 

BYLO POHÁDKOVĚ -  Proč se Český ráj jmenuje tak, jak se jmenuje? Jasnou odpověď 

dala sobota, kdy začínala turistická sezona. Zatímco v Liberci a v Jablonci byla 

odporně chladná a zvlhlá, v Malé Skále prohřátá. Kdo v sobotu uprchl z mlžných měst 

hrůzy do Malé Skály, mnul si ruce. I když jenom do doby, kdy se zase vrátil zpátky do 

studené a temné ještědské kotliny. Liberec, 13 hodin. Plus devět stupňů. Z nízkých 

inverzních mraků vás olizují neviditelné kapičky vody. Stačí ale přejet kopec, sklouznout 

z Frýdštejna do údolí Jizery a jste rázem úplně jinde. * Malá Skála. 13.30 hodin. Plus 

šestnáct stupňů. Slunce a teplíčko. Pro křest nové turistické sezony si Český ráj nemůže 

přát lepší počasí. Pohody si užívá také Jiří Mikeš, starosta vesničky Líšný. Od letošního 

jara ji s Malou Skálou spojuje cyklostezka Greenway Jizera. „My se tady máme,“ říká 
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Mikeš. „A protože je moderní doba, tak se lidi v Liberci kouknou na webkameru v Malé 

Skále, vidí slunce a už jsou tady u nás z toho svého hnusu.“ Právě nová cyklostezka byla 

důvodem, proč si město Turnov a Sdružení Český ráj vybraly Malou Skálu k 

odstartování turistické sezony. „Chceme nový úsek Greenway Jizera ukázat lidem, 

protože je opravdu pěkná,“ upozorňuje Eliška Gruberová, vedoucí odboru cestovního 

ruchu turnovské radnice. V létě propojí další kus cyklostezky Malou Skálu s Dolánkami, 

odkud se na kole jezdí až do Turnova už několik let. Cyklostezka Malá Skála - Líšný se 

stala v sobotu součástí okruhu, kde se děti a jejich rodiče potkávali s hrdiny pověstí 

Českého ráje. „U nás seděl na břehu vodník a vodáci docela koukali, když na ně dělal 

svoje - Brekeke,“ prozrazuje Mikeš. Český ráj je opředený dvanácti pověstmi, postav se 

ale na trase pochodu ukrývalo mnohem víc. „Loupežníky jsme tady měli tři, čerty dva. A 

k pověsti o Troskách patří přece Baba i Panna,“ podotýká Gruberová. Na pohádkový 

okruh se vypravilo skoro pět tisíc lidí. „Přijeli jsme sem pohádkovým autobusem a 

zpátky se chystáme parním vláčkem,“ svěřuje se Blanka Marková z Turnova. Starosta 

Mikeš si nad zájmem rekreantů o Malou Skálu a okolí vysloveně medí. „Cyklostezka pro 

nás znamená strašně moc. Dřív se k nám turista dostal z Malé Skály jen po pěšině, 

zarostlé kopřivami, nebo po rušné silnici. Teď k nám rodiče s dětmi dojedou bezpečně a 

v pohodě na kolech. Nebo s kočárkem. Pokud budou potichu, uvidí u řeky ledňáčky nebo 

vydry.“ ÚTERÝ 30.4. – Víkendem počínaje šly teploty dolů a podle meteorologů jsou 

pod dlouhodobým průměrem. Což má vydržet málem celý květen. Inu uvidíme. 

Průměrná teplota v republice mezi 29. dubnem a 26. květnem - vypočítaná na základě 

údajů z let 1981 až 2010, činila 13,4 °C. Průměrný úhrn srážek dosáhl 62 milimetrů. 

Dnes ráno na teploměru desítka, obloha polojasná a my si hlavně přejeme, aby 

odpoledne a hlavně večer nepršelo. Připraven je tradiční ohňostroj na přehradě… 

Doplňuji, že byl odpálen navzdory dešti, který se spustil krátce po jednadvacáté hodině. 

Inu, trošku jsme zmokli, ale užili jsme si. Duben lze uzavřít tím, že po pošmourné zimě 

přišlo chudé jaro. Slunce v dubnu svítilo jen 137,6 hodiny, tedy méně, než je běžné. 

Duben je už čtvrtým měsícem v řadě s podprůměrnými hodnotami slunečního svitu. 

Žel, předpovědi pro nejbližší dny velkou změnu neslibují. Tak na závěr dubna jedno 

ZAMYŠLENÍ: V PŘÍRODĚ O LIDECH  - PROČ JE MI V LESE NĚKDY TAK OUZKO? 

30.4.2013 - Jablonecký deník, str. 8, U nás doma, A. Marie Koblihová Zibnerová – 

Když jsem odjížděla před pouhými třemi týdny za prací, byla zima. Venku se mi sypal 

sníh nad hlavu za poslední procházky, než jsem sbalila svou batožinu a vydala se 

pomáhat v nemoci jiným. Chodím se svým psím miláčkem, den co den, večer co večer. 

Mám ráda „venek“, kde se mazlím se vzduchem, míjím lesní kapradiny, jedno třpytné 

vločkami či zrzavě pokleslé podzimním nahlédnutím. Krása, krása proklouznout pod 

rozpukajícími se lístky svěží zeleně břízek. Jen když slyším kosa dát mi dobré ráno, 

dobrou noc a já mu odpovím. Idylka? Ne, ne, milí mí. Radost života na Zemi. A hle, 

přeci něco mi tu radost zakalilo. Pohled pod smrčky na kupku, kde by chystati se měl 

nový domov mravenců v jehličí a půdě. Namísto toho vidím děsivě vysoko nahrnutou 

kupu bordelu, igelitů, tašek a plastových lahví, připravených vybouchnout pod zbytky 

zkvašených nápojů. Plechovky od potravin, kovy orezlé, hadry z šatstva zpuchřelé. Vše 

to hnusné zhlédnutí oka smrdí plesnivě a táhle vinule. Promítám si v mysli: „Doba zlá, 
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doba zlá. Lid je chudší, otrávenější prostředím, které je mu nepohostinné, otrokem 

politických manévrů, člověk zchudlý bez práce a…,“ ale žel, nevěřím až tak moc, neboť 

vkrádá se mi do mysli i to, že vidí-li tašky igelitové s potisky log firem a marketů, ten, ti 

a oni, kdo bez rozpaků naházeli svinstvo vše do lesů, nedostali zdarma potravin, 

nesesbírali plechovky a lahve prázdné, ale nakoupit je museli prvně, pak vyprázdnit a 

pak vážit cestu do lesa. Takový potravinový řetězec, že? Jen škoda, že tihle posli zlých 

činů a skutků, nedopustili se zřejmě i skutků dobrých a nevážili asi cesty v krutých 

zimních dnech, aby nasypali tvrdého chleba, hroudy soli a kaštanů do krmelců, 

nevsypali z dlaní svých ptactvu slunečnicových semen… Rozumíte mi, proč je mi tak 

ouzko z lidí, kteří sdílí se mnou stejný kousek přírody, leč po jiném způsobu? 

KVĚTEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.5. 16/11 16/12 19/11 19/12 23/13 22/13 

4.5. 16/6 19/8 18/8 18/11 18/19 18/19 

6.5. 20/11 20/12 20/12 18/14 22/14 22/14 

9.5. 20/12 23/12 22/13 22/13 26/12 26/13 

11.5. 15/8 16/9 19/9 15/11 15/10 14/10 

13.5. 12/7 14/7 12/8 15/8 16/7 15/8 

16.5. 25/15 25/14 25/13 23/15 24/14 26/15 

18.5. 18/10 23/11 22/14 22/13 22/13 22/12 

20.5. 16/9 20/11 17/9 19/10 21/11 20/10 

23.5. 13/4 15/6 14/5 14/7 16/5 14/8 

25.5. 12/5 13/7 12/5 14/7 15/6 13/7 

27.5. 13/8 14/7 12/8 12/9 13/6 13/7 

30.5. 13/12 15/10 14/10 15/10 14/9 18/12 

STŘEDA 1.5. - Svátek. Na teploměru ráno osm stupínků, ani přes den žádné velké 

vedro. Nicméně příjemně, v přírodě vše raší a začíná mohutně kvést. 

NISANKA TANČILA V KRÁSNÉ   - Tradiční májové pouti na Krásné přálo počasí. Zatímco 

se o poslední dubnové noci valily z nebes proudy vody, ráno na 1. máje už nespadla ani 

kapka. Terén byl sice mokrý a velké teplo také nebylo, ale to už stánkařům, účinkujícím 

v kulturním programu a především poutníkům tolik nevadilo. Pouť v areálu Kittelovsko 

začala v půl desáté kytarovým koncertem, po něm následovala slavnostní poutní mše 

svatá v kostele sv. Josefa. Děti potěšily pohádky, dospělí ocenili zahájení čtvrté muzejní 

sezóny slavnostním hvizdem na píšťalku či koncert chrámové a klasické hudby. Před 

farou zatančili členové našeho folklorního souboru písní a tanců Nisanka. Ke koupi byly 

drobné řemeslné výrobky, dárky z pouti či regionální potraviny. ČTVRTEK 2.5. - 

Předpověď varovala před lijáky a přívalovými dešti, ale u nás se nic podobného 

nekonalo. Naopak, chvílemi projasnilo oblohu dokonce slunce. STŘEDA 8.5. - Přes den 

dost silný vítr, obloha se kabonila na déšť. Odpoledne však slunce, k večeru bezvětří, 

takže šance pálit oheň. Další povedený májový svátek. PÁTEK 10.5. – Stejně jako 

včera i dnes převládalo deštivé počasí. Nálada nic moc, ale příroda vláhu nutně 

potřebovala. Takže vlastně – nechť si leje! VÍKEND 11.-12.6. – Sobota ještě uplakaná, 
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neděle lehce rozesmátá sluncem. Kolem sedmnácté hodiny opět deštík zvaný májový. 

ČTVRTEK 16.5. - Mimořádně se oteplilo, ale strašný vítr, opravdu strašlivý. Co nám 

sem přifoukne? PÁTEK 17.5. - Vítr neubral na intenzitě ani v noci, ale naštěstí už 

nesílí. I dnes fučí, ale kolem oběda již méně. Slunce příjemně hřeje. Leč pozor!  

Meteorologové varovali, že intenzivní srážky mohou ojediněle vést k rychlému odtoku 

vody ze svahů, zatopení níže položených míst či sklepů. Výstraha platila úderem 

šestnácté hodiny s tím, že bouřky může doprovázet rovněž silný vítr. Inu, vítr už tu 

máme, že? Za bouřkami prý stojí zvlněná studená fronta, která bude přes Německo 

postupovat na naše území. Mohu prozradit, že nám se déšť vyhnul. Odpolední teploty 

byly příjemné, až dvacet stupňů. Kéž počasí vydrží!  

ÚKLID JIZERSKÝCH HOR. NAUČNÁ STEZKA 

Společnost pro Jizerské hory pozvala o nadcházejícím víkendu na tradiční úklid 

Jizerských hor všechny, kterým není lhostejné, jak vypadají Jizerky po zimní sezóně. 

Jedná se již o 15. ročník akce, do které se vždy zapojí stovky dobrovolníků. Je 

uspořádána tak, aby byla pro zúčastněné co nejpříjemnější. Pomůcky pro úklid a 

informace si mohli dobrovolníci tradičně vyzvednout předem v infocentrech v Jablonci, 

Bedřichově, Tanvaldě a v Městském informačním centru v Liberci nebo až během 

víkendu na vyznačených zastávkách. „Každý rok se zapojují stovky lidí a setkáváme se 

opravdu jen s kladnými ohlasy,“ zaznělo od organizátorů s tím, že je potěšitelná pomoc 

základních i středních škol, a to kolektivů i jednotlivců. VÍKEND 18.-19.5. - Sobota 

zakaboněná, podvečerní bouřka. Neděle s teplotou 27°C. Je tu léto!? Kdepak léto, přes 

republiku postupovaly v neděli večer silné bouřky, hasiči při noční řádění vodního živlu 

vyjížděli hlavně k popadaným stromům. Jeden spadl před dvaadvacátou hodinou i na 

rodinný dům v jablonecké Měsíční ulici. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Nicméně 

během dne počasí nebránilo těm, kteří vyrazili o víkendu na nově otevřenou naučnou 

stezku. Už ne patnáctkrát, ale pětadvacetkrát se lidé mohou zastavit, vydají-li se na pouť 

od Dobré Vody v Jablonci do Dolánek u Turnova. V sobotu byla slavnostně otevřena 

druhá část trasy s názvem: NAUČNÁ STEZKA JANY A JOSEFA SCHEYBALOVÝCH nese 

jméno významných místních národopisců a etnografů. V roce 2011 byla zpřístupněna 

její první část vedoucí z Dobré Vody přes Rychnov na Kopaninu. Teď přibylo dalších 

deset zastavení a osm kilometrů, takže je dlouhá 20,5 kilometrů. Nový úsek vede z 

Kopaniny přes Frýdštejn, Ondříkovice a Vazovecké údolí do Dolánek u Turnova. Trasa 

je nenáročná, vhodná pro všechny věkové kategorie a je značena symbolem naučné 

stezky. Pro zájemce byla připravena zdarma brožurka stezky s mapkou a jednotlivými 

zastaveními a upomínková mapka Scheybalovy stezky, kterou si mohli koupit v 

turistickém informačním centru. A co je na stezce k vidění? Součástí je například 

rychnovské městské muzeum, které se věnuje místní malířské tradici. Na zastaveních u 

památek, pamětihodností nebo přírodních zajímavostí jsou informační panely s úryvky 

textů Jany Scheybalové a kresbami J. V. Scheybala. Naučnou stezku lze urazit pěšky 

nebo na kole, snadno ji projdou rodiny s dětmi i senioři. Slavnostní otevření druhé části 

obohatil samozřejmě bohatý doprovodný program, který vypukl úderem půl desáté na 

výletní chatě Harmonie poblíž Kopaniny. Připraveny byly komentované prohlídky, 

hudební vložka v podobě Zámeckého saxofonového kvarteta. Netřeba snad připomínat, 

http://tema.novinky.cz/atmosfericke-srazky
http://tema.novinky.cz/bourka
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že Josef Václav Scheybal patřil k významným českým národopisným kreslířům. 

Společně s manželkou Janou se věnoval památkové péči a regionální vlastivědě. Oba 

mají na kontě řadu pozoruhodných sbírek. Ty jsou v Jablonci a Turnově. Tento víkend 

také skončil tradiční úklid Jizerských hor. Lidé nasbírali v lesích a na loukách na 

Jablonecku kontejner odpadků. Úklid se koná už od roku 1999 a zapojuje se do něj řada 

dobrovolníků – školáky a studenty počínaje až po rodiny s dětmi, kolektivy i 

jednotlivce. Třetí květnový víkend bylo rozdáno 5200 pytlů asi tisícovce účastníků.  

PONDĚLÍ 20.5. - Oproti včerejšku se ochladilo, ale vcelku teplo bez deště. STŘEDA 

22.5. - Ochladilo se výrazně, časně ráno a večer na teploměru pouhých pět stupňů! 

Navíc sychravo, mrholení, odpoledne s přestávkami pořádný slejvák. VÍKEND 25.-

26.5. – Poslední květnový víkend propršel, ochladilo se. Ráno na teploměru pouhých 

šest stupňů. Už včera byly ranní minimální teploty na některých místech rekordně 

nízké. Nejnižší teplotu naměřili meteorologové u nás na Jizerce, a to minus 5,5 stupně 

Celsia! Kvilda-Perla na Šumavě hlásila minus 3,9 stupně, Luční Bouda v Krkonoších 

minus 5,1 stupně. STŘEDA 29.5. - Oproti předcházejícím deštivým dnům konečně 

slunce! Leč krátce po patnácté začalo hřmít, zavalilo nás dusno, obloha ztmavla a opět 

začal déšť. ČTVRTEK 30.5. téměř celý propršel. Ochladilo se. Déšť, déšť, déšť – 

meteorologové varovali před povodněmi. Výstraha platila pro sever Čech tedy i 

Liberecký kraj.  Pršelo však v celé zemi, v povodí Lužické Nisy vyhlášen nejvyšší 

povodňový stupeň. Již nyní lze konstatovat, že květen byl teplotně podprůměrný a 

množstvím oblačnosti nadprůměrný. Což to v červnu otočit? Závěrem trefná poznámka 

´O JARU, DEŠTI A VTIPECH´ od Jana Sedláka z Jabloneckého deníku:  Slunečného 

jara jsme si užili jen pár dní. A prší a prší a prší. Že jsou Češi vtipu milovní a dokážou 

najít švandu snad na všem, rozeběhlo se po internetu poopravené přísloví: Březen, za 

kamna vlezem. Duben, ještě tam budem. Květen, topím jak kretén. Na včerejší večer a 

noc nám meteorologové „slibovali“ dokonce bouřky s krupobitím. Tak snad to nikoho 

nezranilo či nepřipravilo o majetek. Pokud ano, jistě se o tom dočtete v médiích, náš 

deník nevyjímaje, ale nerad bych o tom psal. Takže, dobré ráno Jablonecko. A věřte, 

sluníčko se na nás určitě přijde podívat. 

ČERVEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

6.6. 17/11 20/12 21/13 21/13 20/13 18/12 

8.6. 22/13 24/13 23/13 23/17 25/13 23/14 

10.6. 16/9 18/11 17/10 18/12 24/13 24/13 

13.6. 26/13 26/14 26/12 25/14 26/12 25/14 

15.6. 24/13 27/14 25/15 26/16 26/16 26/20 

17.6. 29/17 30/19 31/18 29/20 31/18 28/19 

20.6. 34/16 36/20 34/20 36/23 33/22 35/24 

22.6. 25/15 24/18 23/16 24/17 26/18 26/18 

27.6. 16/8 18/10 18/10 17/9 18/9 17/9 

SOBOTA 1.6. – Den dětí propršel. Organizátoři, kteří uspořádali oslavy již včera – jako 

například dům dětí Vikýř, dobře udělali. Prší a prší, leje a leje. Žel, naplňuje se 
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předpověď, že hrozí povodně. NEDĚLE 2.6. - Opět liják i u nás. Ale čert ho vem, u nás 

jenom prší. Na řadě míst nejen naší republiky vypukla povodňová hrůza – doslova 

apokalypsa, zkáza, zmar. STŘEDA 3.6. - Konečně přestalo pršet, je patnáct stupňů, 

občas vykoukne slunce.  

POVODNĚ I TROPICKÉ DNY  

Boj s povodněmi ovšem ani náhodou neskončil. Hasiče zaměstnávaly hlavně popadané 

stromy, u nás vyjížděli do části obce Kokonín. Nejhorší situace byla na Frýdlantsku. 

Mířila sem hasičů z celého Libereckého kraje. Média informovala: JABLONEC 

VELKÁ VODA VŮBEC NEOHROZILA - 4.6.2013 - Jablonecký deník, str. 1 - Ačkoli 

o víkendu spadlo nad Jabloncem více než 100 milimetrů srážek, přehrada Mšeno i její 

přítoky všechnu vodu z nebe bez problémů pobraly. „Současný stav vody v jablonecké 

přehradě je na kótě 510,3 metrů nad mořem, což je stav, který je bezpečný a 

neovlivňuje dokončovací práce na protipovodňové štole,“ říká Jiří Vaníček, vedoucí 

oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu, který situaci bedlivě sleduje. 

„Preventivně jsme vybudovali dvě zhruba čtyřicetimetrové hráze dvoukomorových 

pytlů na Bílé Nise v Rýnovicích u autovrakoviště a u truhlárny,“ popisuje Vaníček. Od 

sobotního rána je v pohotovosti část povodňové komise, hlídková služba a je 

monitorován stav na vodních tocích v Jablonci i v okolních obcích. „Prověřili jsme také 

funkčnost varovného systému obyvatelstva a jsme v kontaktu se starosty okolních 

obcí,“ doplňuje krizový manažer přijatá opatření. - VODA STMELUJE LIDI, ANEB 

ČESKEM SE ZVEDÁ VLNA SOLIDARITY, KDO ZŮSTAL NA SUCHU, CHYSTÁ 

POMOC - 4.6.2013, Jablonecký deník, str. 1, Lenka Klimentová - Na třech místech 

přijímají dobrovolníci jabloneckého Českého červeného kříže od dárců věci do sbírky 

pro postižené oblasti. Ve Spolkovém domě v Jablonci, v místnosti ČČK Příčná 350 v 

Železné Brodě a na Střední zdravotnické škole v Liberci můžete materiál odevzdávat od 

9 do 18.00. Nejvíce potřebné věci:  Deky, karimatky, jednorázové nádobí (kelímky, 

tácky, příbory), vlhčené ubrousky  Úklidové prostředky (saponáty, písky), hadry, 

desinfekce, gumové rukavice,  Lopaty, košťata, holiny, pláštěnky, pracovní rukavice 

Čísla povodňových účtů: Na okamžitou pomoc obětem povodní v Čechách 2013 i 

pomoc následnou je možné přispět například prostřednictvím sbírkového účtu ČČK, 

dárcovskou SMS z mobilního. Očekávaný vývoj: V Libereckém kraji se situace 

pozvolna zklidňuje. Stav ohrožení platil včera v podvečer už jen na Smědé v 

Předláncích na Frýdlantsku. Podle informací z ČHMÚ napršelo v kraji od nedělního 

rána mezi třicet až osmdesát milimetrů srážek, třeba na Olivetské hoře v Jizerských 

horách ale naměřili přes 110 milimetrů srážek. Druhý povodňový stupeň tak podle 

meteorologů stále platí na Panenském potoku a Ploučnici na Českolipsku. První 

povodňový stupeň je na Lužické Nise, Jeřici na Liberecku i na Jizeře. Podle ředitele 

Povodí Labe Jaroslava Jarouška přehrady patřící pod Jablonec mají ještě rezervu a stále 

platí, že odtok z nich je menší než přítok. Přehrady začnou více vody odpouštět až v 

době, kdy se situace zklidní.  - STAV NOUZE PLATÍ I V LIBERECKÉM KRAJI - 

4.6.2013, Liberecký deník, str. 4, Černá kronika, Barbora Silná - Stav nouze, který 

vyhlásila vláda, platí i pro Liberecký kraj. Důvodem je krizová situace, při níž jsou v 

důsledku povodní ohroženy životy a zdraví lidí, ale i jejich majetek. V Liberci kvůli 
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tomu zasedal v sedm hodin ráno krizový štáb kraje. „Žádám obyvatele Libereckého 

kraje, aby bez výhrad uposlechli pokynů orgánů krizového řízení a velitelů záchranných 

složek a umožnili tak bezproblémový průběh záchranných prací,“ uvedl po jednání 

hejtman Martin Půta (SLK) s tím, že situace u nás je pod kontrolou orgánu obcí i kraje. 

Jak dodal, nejhorší situace v kraji je nyní v okolí Višňové a Černous… (kráceno) - 

Ředitel jabloneckého Povodní Labe Jaroslav Jaroušek řekl, že se lidé nemusí obávat 

přepouštění vody přes přelivy. „Tím, že odpouštíme vodu přes přelivy, využíváme 

bezpečnostního prostoru. Lidé se rozhodně nemusí bát,“ podotkl Jaroušek. Prognózy ve 

vývoji počasí podle něho nasvědčují tomu, že větší množství srážek spadne ještě ve 

vyšších horských partiích. – Další články v příloze pod titulkem ´Povodně rozhodně 

nejsou fenomén dneška´ - Nastává doba povodňová´ - Smrtonosná povodeň se vrátí. 

Nejvíc na ráně je teď Liberec - Velká voda zachránila v Jablonci rekreační sezonu. 

PÁTEK 7.6. – Dnes v Eurocentru folklórní festival,v divadle Koncert ke dni proti násilí 

na seniorech, samá kultura a v sobotu dračí lodě na přehradě a má být krásně, kéž by! 

VÍKEND 8.-9.6. - U nás velké dusno, počasí vypadalo na déšť, ale ten přišel až 

v nedělní podvečer. Bouřka, blesky. Bohužel v jiných krajích pršelo intenzivně, padaly 

kroupy, vrátily se povodně. Nic pěkného. PONDĚLÍ 10.6.  - Probudili jsme se do 

sychravého rána, obloha se tvářila ještě uplakaně, ale déšť ustal. ÚTERÝ 11.6. - Od 

časného rána se na nás usmívá sluníčko. Kéž svítí pro všechny lidi a všude, kéž už 

neprší a povodně neničí. I když, zkáza všude kolem je už obrovská. VÍKEND 15.-16.6. 

byl plný slunce i blankytné oblohy. ČTVRTEK 20.6. – Blázinec, vlastně je pořád jaro, 

ale už byla zima i podzimní plískanice a teď je tady léto. Máme za sebou čtvrtý 

TROPICKÝ DEN – plný slunce. Vedra lámala rekordy po celé zemi. Ze 140 stanic 

měřících déle než třicet let padl rekord na zhruba sedmdesáti meteorologických 

stanicích. Nejtepleji bylo odpoledne naměřeno v Praze Karlově, a to 36,5 stupně Celsia. 

Tím byl překonán rekord z roku 2002 o celé dva stupně, v Klementinu bylo při měření v 

15:00 hodin hlášeno 34 stupňů. Dosavadní klementinský rekord pro dnešní datum je 

přitom 34,6 stupně z roku 2002. Rekord zaznamenali také v Českých Budějovicích, kde 

naměřili 34,4 stupně, což o 1,4 stupně převyšuje rekord z roku 1908. Rovných 34 

stupňů naměřili také třeba v Táboře-Náchodě, rekord z roku 2000 byl přitom 32,7 

stupně. Tak by se dalo dlouze pokračovat. Předpověď avizovala, že vlnu veder utnout 

bouřky a skutečně se tak stalo. Hromy blesky k nám dorazily v noci a hřmělo mohutně. 

Předcházelo ohromné dusno, déšť přinesl úlevu, konečně se dalo dýchat. VÍKEND 22.-

23.6. – Ještě v pátek i o sobotě jsme si užívali slunce. Teplota sice malinko klesla, ale až 

neděle se tvářila trochu zamračeně. Obloha kolem poledne zčernala, déšť však nepřišel. 

Nedělní oblohu v noci zdobil úplněk, měsíc ´jako kolo od vozu´- parádně zářil.  

PONDĚLÍ 24.6. – Dnes je první letní den a už se nám ochladilo. Předpověď se naplnila, 

v noci začalo pršet a ráno bylo stále uplakané deštěm, rtuť teploměru se schoulila ke 

třinácti stupňům – brr. Pršelo, lilo, kapalo apod. celý den. ÚTERÝ 25.6. - Téměř 

podzimní počasí. Nejen déšť a zima, ale na chodnících a trávníku všude pod stromy 

spadané listí – sic! Topíme.  ČTVRTEK 27.6. - Konečně bez deště, dokonce i slunko 

vykouklo. Ale ani teplo ani zima, respektive na střídačku. K večer opět mrholení, ach 

jo. VÍKEND 29.-30.6.  - První letní víkend jak má být.      

http://tema.novinky.cz/ceske-budejovice
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ČERVENEC 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.7. 22/10 25/12 24/12 22/14 23/11 23/12 

4.7. 23/16 25/17 25/16 25/17 27/16 29/17 

8.7. 25/14 27/15 26/16 26/16 27/15 26/14 

11.7. 19/12 22/12 23/9 21/12 24/12 23/12 

13.7. 17/13 24/13 24/13 22/13 24/13 20/15 

15.7. 17/11 23/10 24/12 21/14 23/11 20/19 

18.7. 23/14 28/15 28/17 28/16 29/16 28/16 

20.7. 24/12 28/13 28/14 26/14 27/15 25/13 

22.7. 28/12 29/15 30/14 27/15 31/15 28/15 

25.7. 25/13 28/19 28/16 26/17 29/20 27/16 

27.7. 32/23 35/20 35/20 34/20 34/19 34/18 

29.7. 31/15 31/16 29/16 35/17 37/18 37/19 

31.7. 22/12 25/15 26/15 26/15 28/15 27/14 

PONDĚLÍ 1.7. – Nebylo nejtepleji, vlastně tak nějak na střídačku. Chvílemi nic moc až 

odpoledne docela dusno, slunce hřálo a pak zase pod mrakem. VÍKEND 6.-7.7. - Dny 

předcházející podobné prvnímu červencovému, jen ještě přibyly pořádné deště, většinou 

v pozdní odpoledne a k večeru. Ani víkend se nechoval jinak. Sobota sice pod jasnou 

oblohou, na střídačku slunce, ještě dopoledne to vypadalo na koupání, ale po obědě už 

žádná sláva. Neděle dopadla příznivěji, a to včetně koupání. PONDĚLÍ 8.7. - O dva tři 

stupně tepleji oproti včerejšku, na teploměru přes den s přehledem sedmadvacet. Jupíí, 

koupání! ČTVRTEK 11.7. – Předpověď se naplnila, dnes se ochladilo, pršelo už v noci 

a téměř bez přestání i během dne. Naštěstí jsme si užili teplíčka dny předcházející. 

PÁTEK 12.7. - Zima, déšť, nevlídno. VÍKEND 13.-14.7. – Počasí se umoudřilo, 

přestalo pršet či přesněji lejt jako z konve a dopřálo nejen nám uspořádat zahradní párty 

s opékáním buřtů a grilováním. Slunce budiž pochváleno, svítilo po oba volné dny. 

PONDĚLÍ 15.7. - Počasí jako na houpačce, opět se výrazně ochladilo, pošmourno, 

hnusně. Dokonce jsme si museli i přitopit. ÚTERÝ 16.7. – Změna! Slunce, teplo, vedro, 

koupání. PÁTEK 19.7. – Od úterka stále tepleji, už rána jsou příjemná, prohřátá. Dnes 

azurová obloha bez mráčku. Přehrada v obležení lidí., koupání bezchybné. Teplota vody 

20,8°C. Aktuální stav zveřejňuje pravidelně web města, nemusíme ho zjišťovat 

vlastnoručně. VÍKEND 20.-21.7. - Bezchybné slunečné počasí pokračovalo, konečně 

vypuklo pravé léto. Přineslo sucho přírodě a zároveň hrozbu požárů. Meteorologové 

v neděli rozšířili výstrahu, platí do odvolání. Nejméně do středy by nemělo pršet, ale už 

uplynulý týden byl prohlášen za nejsušší za posledních šedesát let. VÍKEND 27.-28.7. – 

Poslední červencový víkend byl mimořádně teplý respektive tropický. Dorazila k nám 

vedra z Afriky a na mnoha místech padaly teplotní rekordy. Kdo nemusel do práce a 

cestovat, trávil volno ve stínu a u vody. Tam se přečkat dalo. Volno neměli rozhodně 

záchranáři, sanitky houkaly a jezdily každou chvíli, během neděle létal s pacienty od 

nás do jiných nemocnic i vrtulník. Pozdní večer byl mimořádně dusný, že by předzvěst 

bouřky? Kéž by, je sucho! PONDĚLÍ 29.7. - Ráno po půl šesté mne probudilo 
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hromobití, bouřka na spadnutí a také záhy přišla. Z nebe na zem proudily rovně 

jednolité vodní šňůry, ale déšť neměl dlouhého trvání. Ani ne hodinku. Během 

dopoledne ještě slabě zamrholilo, vanul příjemný větřík, ale slunce už zase přebíralo 

vládu. ÚTERÝ 31.7. – Noční přívalový déšť byl hrozivácký! Po přírodní smršti 

následovala ta mediální, mapující aktuální situaci. Více níže, příspěvky kráceny.  

PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ ZPŮSOBIL V JABLONCI MILIONOVÉ ŠKODY - 30.7.2013 - 

5plus2.cz, str. 0, stalo se, Petra Laurin - Milionové škody na komunikacích napáchal v 

Jablonci včerejší přívalový déšť. Kanalizace totiž nebyla schopná odvézt rychlý a 

vydatný objem vody. Během jedné hodiny spadlo ve městě 48 milimetrů. Uvedla to 

mluvčí magistrátu Markéta Hozová s tím, že některé silnice jsou podemleté a 

popraskané, jiné částečně nebo úplně nesjízdné kvůli naplaveninám z přilehlých svahů. 

Voda například odnesla ulici Nový Svět na Proseči, zásadně poškozená je i ulice Vodní, 

Generála Mrázka nebo Nová Pasířská. "Škody mapujeme. Předběžně je odhadujeme na 

miliony korun," upřesňuje náměstek primátora Miloš Vele. Dalších 300 tisíc korun si 

vyžádá vynucený úklid města. Další škody očekávají správci městského majetku v 

nejbližších dnech s ústupem vody a postupným vysycháním konstrukčních vrstev pod 

vozovkami. Také v přehradě by se mohla projevit zhoršená kvalita koupací vody, 

upozorňují. Město vyhlásilo včera večer kvůli přívalům vody 2. stupeň povodňové 

aktivity, ale po čtyřech hodinách ho odvolalo… - SILNÉ BOUŘKY V NOCI NA 

DNEŠEK V LIBERECKÉM KRAJI - 30.7.2013, ČRo Sever, str. 1,18:00 Události 

v regionu - Silné bouřky v noci na dnešek v Libereckém kraji způsobily podle prvních 

odhadů škody za desítky miliónů korun. Na dvou řekách vyhlášen stav ohrožení a kvůli 

bouřkám netekla teplá voda v Liberci i v Jablonci nad Nisou… - PRUDKÁ BOUŘE 

ŠKODILA. KANÁLY TEKLA TEPLÁ VODA - 31.7.2013, Jablonecký deník, str. 1, 

Jan sedlák - Ač na Jablonecku noční bouře neřádila tolik jako na Liberecku či 

Frýdlantsku, velké škody i tak napáchala. Rušnou noc prožili zejména hasiči… Jen 

několik málo týdnů po převzetí akcií Jablonecké teplárenské společnosti přišla první 

havárie. Došlo k ní podle vyjádření magistrátu vlivem bouře. Část noci a dne byli 

všichni Jablonečané napojení na centrální zásobování bez teplé vody. „Havárii se 

podařilo odstranit. Do všech částí města se začíná postupně obnovovat dodávka páry a 

teplé vody. V lokalitě Mšeno v současné době dochází k odstranění další závady, z 

tohoto důvodu poteče teplá voda ve Mšeně až v odpoledních hodinách,“ sdělila v 

poledne Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu. V ulici Za Plynárnou se 

rozpadlo dřevěné bednění stavby protipovodňové štoly, které se nahromadilo u stavidel. 

Rozlitá voda pak zatopila zahrady, sklepy, dílny. „Možná bych tu štolu přejmenovala na 

povodňovou a ne protipovodňovou,“ nechala se slyšet jedna z místních obyvatelek… - 

PRŮTRŽ POŠKODILA PAROVOD, TISÍCE DOMÁCNOSTÍ BEZ TEPLÉ VODY 

31.7.2013 - Mladá fronta DNES, str. 1, Kraj Liberecký (mt) - Tisíce domácností v 

Jablonci nad Nisou byly včera ráno několik hodin bez teplé vody. Na vině byla noční 

bouřka a prudké lijáky. „Voda poškodila parovod v Rýnovicích, který prasknul,“ uvedla 

příčinu havárie mluvčí jabloneckého magistrátu… - V NOCI SE REGIONEM 

PROHNALY SILNÁ BOUŘKA I MALÉ TORNÁDO - 31.7.2013,  Krkonošský deník, 

str. 1  -  Dvacátá hodina večerní v pondělí zatáhla nebe nad oběma regiony do černa. 
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Brzy na to se zvedl vítr, který přinesl silnou bouřku. Způsobila řadu škod… - KRAJ 

POD VODNÍ STĚNOU. TAKHLE NEPRŠELO UŽ 11 LET - 31.7.2013,   Mladá fronta 

DNES, str. 1, Kraj Liberecký, Adam Pluhař - Extrémní přívalové deště zaplavovaly 

Liberecký kraj. Hasiči museli evakuovat lidi, čerpat vodu nebo odstraňovat stromy ze 

silnic. V Jizerských horách napršelo nejvíc z celé republiky… - KRAJ: PRŠELO 

NEJSILNĚJI ZA 11 LET; ŠKODY V DESÍTKÁCH MILIONŮ - 31.7.2013, 

genusplus.cz, str. 0, Zpravodajství, čtk  -  V Liberci způsobily noční přívalové deště 

škody za desítky milionů korun. Ve městě napršelo 77 milimetrů na metr čtvereční, z 

toho 40 milimetrů mezi 21:00 až 22:00. Tak vydatný déšť Liberec naposledy zažil před 

11 lety. Hladina řeky v noci krátkodobě překročila třetí stupeň povodňové aktivity … 

Na více než milion korun odhadují škody v sousedním Jablonci. I tam zejména mezi 

21:00 a 22:00 nebyla kanalizace ve městě schopna pojmout velké množství vody… - 

BEDNĚNÍ ZACPALO STAVIDLA, LIDÉ SČÍTAJÍ ŠKODY - 1.8.2013, Jablonecký 

deník, str. 1, Jan Sedlák - „Najednou to strašně zapraskalo, ozvala se rána a už to jelo,“ 

vypráví statný muž ukazující do koryta Nisy v ulici Za Plynárnou v Jablonci. Prudký 

déšť, který způsobil jen v Jablonci škody za miliony korun, tu hladinu říčky zvedl o 

dobré dva metry. „Během deseti minut byla voda ve sklepě, dokonce vyvrátila vstupní 

dveře,“ popisuje mladý muž, který v ulici Za Plynárnou bydlí. Zahrada se proměnila v 

bahniště, vrstva bahna pokrývá celé sklepní prostory… - PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 

ZNIČILY V LIBERECKÉM KRAJI MAJETEK ZA 300 MILIÓNŮ KORUN - 

15.8.2013, zpravy.tiscali.cz, str. 0, Jakub Konečný - Přívalové deště způsobily v 

Libereckém kraji na konci července v součtu na majetku obcí, kraje a státu škody za 

více než 300 milionů korun. Mělo by jít o konečné číslo. Výše škod je řádově 

srovnatelná s červnovými záplavami. O pomoc chce proto kraj požádat stát. 

SRPEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.8. 25/15 28/17 30/18 28/17 29/15 28/16 

3.8. 34/20 36/20 36/19 34/21 35/20 34/20 

5.8. 28/19 31/20 32/19 30/20 30/20 32/20 

8.8. 30/18 30/19 29/18 31/20 38/22 37/22 

10.8. 21/12 23/12 25/13 24/15 23/14 20/14 

12.8. 23/14 25/14 26/14 25/15 27/16 26/14 

15.8. 21/12 23/12 24/9 24/12 25/12 24/11 

17.8. 26/15 29/16 29/15 27/15 29/15 20/15 

19.8. 24/13 24/16 25/15 25/16 29/16 31/17 

22.8. 20/9 23/11 24/11 22/9 24/11 23/11 

24.8. 22/12 24/14 25/14 24/15 23/15 24/14 

26.8. 18/8 18/12 17/12 17/10 18/13 19/12 

29.8. 19/12 21/10 21/10 22/10 23/11 22/9 

31.8. 22/9 25/13 25/11 24/11 25/14 24/13 

ČTVRTEK 1.8. – Hupli jsme do druhé poloviny prázdnin, dnes nic moc počasí na 

koupání. Vlastně i červencová koupací sezona nebyla nijak oslnivá, alespoň podle 
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provozovatelů rekreačního koupání na Jablonecku. Nemohou za to však jenom 

chladnější dny, ale celkově opadající zájem lidí a hlavně starších dětí a mládeže. 

Provozovatelé koupališť se shodují, že podnikaní jim kazí i privátní bazény u rodinných 

domů. Na mšenské přehradě jsme naopak nijak významný propad návštěvnosti 

nezaznamenali. Jen koupacích dní bylo oproti jiným sezónám trochu méně. Voda ale 

teploučká více než příjemně – v uplynulých dnech dokonce až pětadvacet stupňů 

Celsia! Čili ohřátá víc než dost a podle předpovědi to na koupání bude rozhodně i v 

následujících dnech, o víkendu se na Jablonecku opět dají očekávat třicítky. VÍKEND 

3.-4.8. - Předpověď vyšla. První srpnový víkend přinesl v sobotu opět teploty atakující 

tropy a rekordy. V noci na neděli vydatně pršelo, blýskalo a hromovalo se. Ráno už ale 

svítilo naplno slunce a během dne příjemné teploty. K večeru zataženo, dusno, mohutný 

déšť. Vítr, hromy a blesky řádily dlouho do noci. STŘEDA 7.8. - Sucho, teplotní 

rekordy, bezproblémová voda. Počasí opět nahrává koupalištím k vysoké návštěvnosti. 

V těchto dnech již provozovatelé označují letošní sezonu za mimořádně vydařenou. 

VÍKEND 10.-11.8. - Dny předcházejícího týdne byly ve znamení vysokých až 

tropických teplot. V noci pak bouře, hromy, blesky. Ochlazení přišlo v pátek, bylo pod 

mrakem celý den, mrholilo. Sobota i neděle už zase plné slunce, ale teplota klesla, 

chladil vítr. Déšť nejen svlažil, ale také ničil. Nedávno rekonstruovaný 

 LESOPARK NA ŽIŽKOVĚ VRCHU čeká další oprava. V minulých dnech ho totiž poškodily 

silné deště, které náš region postihly. Poničené jsou cesty. Zeleň a lavičky přežily řádění 

živlu bez újmy. Připomeňme, že lesopark byl po rekonstrukci otevřený v loňském říjnu. 

Obnova tehdy stála sedmnáct milionů korun, z toho čtyřmi miliony přispěla jablonecká 

radnice. V parku stojí i lípa Václava Havla vysazená v den otevření. PONDĚLÍ 12.8. - 

Polojasno i slunečno, zčista jasna se několikrát za den zatáhlo a snesla se na nás vodní 

sprška. V noci na úterý pak byla avizovaná kosmická paráda.  

PERSEID ANEB PADÁNÍ HVĚZD - Spadnout mělo až sedmdesát hvězd za hodinu. Vrcholila 

totiž aktivita meteorického roje Perseidy, lidově padání hvězd, po půlnoci bylo možné 

spatřit průlet v průměru již zmíněných sedmdesáti meteorů za hodinu. Pozorování měla 

navíc nahrávat vhodná fáze Měsíce, který 12. srpna zapadl krátce po 22.20, obloha tedy 

prý nebude téměř vůbec osvětlena jeho svitem. No jo, ale obloha byla zatažená hustou 

mlhou – alespoň tedy u nás, takže jsme neviděli nic. Tož jen osvěta astrologů: 

Meteorický roj Perseid je znám už 1755 let. Jsou to prachové částice, které na své dráze 

zanechala rozpadlá kometa Swift-Tuttle. Roj dostal název podle souhvězdí Persea, 

protože v tomto souhvězdí mají jeho meteory radiant, což je místo na obloze, odkud 

jakoby vylétají. V Česku se jim říká Slzy svatého Vavřince podle světce, který má 

svátek 10. srpna. U nás jsou známé i Leonidy, které vylétají ze souhvězdí Lva a objevují 

se kolem 18. listopadu. Méně známé Geminidy lze pozorovat v prosinci. ÚTERÝ 13.8. 

– Jasno, ale teplota kolem třiadvaceti stupňů přes den je najednou žalostně málo a nám 

je zima. V noci na středu nádherně jasná obloha. Oproti včerejší noci byly vidět parádně 

hvězdy, ale…, nespadla ani jediná. ČTVRTEK 15.8. – Chvíli chladněji, pak zase 

slunce. Noční teploty kolem dvanácti a denní kolem dvaadvacítky – no, nic moc, ale 

hlavně ať to takhle vydrží co nejdéle. Dnes je také svátek Nanebevzetí Panny Marie, 

k němuž se váže přísloví: Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se 
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nadíti. Tož uvidíme, zda věky ověřená pravda neselže a budeme se mít dobře. VÍKEND 

17.-18.8. -  Hlavně sobota plná slunce a koupání, ale dalo se i v neděli, byť se obloha 

trošičku kabonila. Lze ale konstatovat, že právě uplynulý týden byl rekordně suchý, bez 

kapky vody. Prý se už ale ženou bouřky, při kterých spadne za jeden den tolik vody, co 

normálně za dva týdny. PONDĚLÍ 19.8. – Bouřky a deště na obzoru. Meteorologové 

dokonce vydali výstrahu, která platí od dnešního poledne do tří v noci na úterý. 

Nicméně u nás se žádná katastrofa s vodou nekonala. Prostě jen trochu více pršelo. 

ÚTERÝ 20.8. - Dopoledne ještě mrholilo, bylo docela nepříjemně, sychravo. Počasí 

připomínalo podzim. Pozdní odpoledne už ale oblohu rozjasnilo a byl nádherný 

podvečer i noc. Měsíc v úplňku svítil jako o závod. VÍKEND 24.-25.8. – Sobota 

výrazně teplejší, plná slunce. V neděli odpoledne drobně mrholilo, ochladilo se. 

SOBOTA 31.8. - Poslední srpnový týden - či chcete-li poslední dny prázdnin -  

příjemně prosluněný, hlavně čtvrtek se výrazně oteplilo. 

ZÁŘÍ 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.9. 14/13 18/15 19/14 17/15 19/14 18/13 

5.9. 21/11 24/11 26/11 23/11 23/10 24/11 

7.9. 25/13 28/12 28/11 27/12 26/12 26/10 

9.9. 16/7 18/9 16/8 18/9 18/10 22/10 

12.9. 14/9 17/10 14/9 17/9 19/9 18/9 

16.9. 15/9 15/10 15/9 15/11 19/2 20/11 

19.9. 11/6 14/7 13/6 15/7 15/7 13/5 

21.9. 13/7 17/7 15/7 15/7 16/7 15/7 

23.9. 15/11 21/10 20/9 18/11 20/11 17/13 

25.9. 13/11 17/12 18/12 15/11 16/12 14/10 

27.9. 11/3 14/4 16/4 12/3 15/4 13/3 

30.9. 13/-1 16/3 16/4 15/1 15/4 13/3 

PONDĚLÍ 2.9. – Nový školní rok nezačal – co se počasí dotýká, nijak skvěle. Výrazně 

se ochladilo, téměř celý den pršelo a mrholilo a lilo a pršelo a… VÍKEND 7.-8.9. -  

Počasí se na víkend umoudřilo. Bylo jasno, slunce hřálo, oteplilo se, ale na koupání už 

to holt nebylo a nebude. PONDĚLÍ 9.9. -  Ošklivo! Snad celou noc, ale určitě skoro 

celý den pršelo a jen se lilo. ÚTERÝ 10.9. - Dnešek byl prý nejchladnější den v tomto 

týdnu, tvrdili meteorologové.  Ráno respektive až do asi patnácté hodiny odpoledne to u 

nás tak nevypadalo. Svítilo slunce, na teploměru sice necelých patnáct, ale jasno a 

příjemně Pak se obloha zakabonila a spustil se mnohahodinový liják. Ochladilo se. 

STŘEDA 11.9. - Polojasno, vypadalo to na déšť, ale nepřišel. Podzim nastupuje. 

ČTVRTEK 12.9. - Od časného rána déšť, zataženo po celý den. Teploty kolem patnácti 

stupňů. Topíme. VÍKEND 14.-15.9. – Sobota jasnější, neděle opět s deštěm, ráno na 

teploměru pouhých devět stupňů.  

PODZIMNÍ SLAVNOSTI. DEN PAMÁTEK 
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PODZIMNÍ SLAVNOSTI ve dnech 20. až 21. září zaplnily tradičně centrum města stánky a 

kulturním programem. Navzdory nepříznivému počasí – zima a časté dešťové přeháňky 

– nechyběli diváci a nakupující, které akce přilákala nejen různými pochoutkami, ale i 

pestrým kulturním programem. Pozvánky lákaly s informacemi: Lunapark, výstavy 

lodních modelů a také ochutnávka regionálních potravin. To jsou hlavní novinky 

letošních Jabloneckých podzimních slavností, kterými ožívá město. Městské slavnosti 

navazují na tradici výročních jarmarků povolených roku 1808 císařem Františkem I. u 

příležitosti povýšení Jablonce na městys. Kromě stylového trhu na Dolním náměstí a v 

ulici U Muzea, na kterém rozbalí své stánky asi pět desítek drobných prodejců, se 

návštěvníci mohou těšit na kulturní program na Dolním náměstí, v Letní scéně nebo 

Tyršových sadech. V Eurocentru začaly dvě výstavy. Modely historických, osobních, 

nákladních a vojenských lodí, letadel, aut a raket se představí místní modelář, slavící 

letos 45. výročí činností. Dvacáté výročí partnerství Jablonce a Budyšína připomene 

zase česko-německá výstava fotografií. Zástupci obou měst také vysadí v sobotu v 

Tyršových sadech, které si připomínají 120. výročí vzniku, památný strom. Jablonecké 

podzimní slavnosti přivály podzim nejen svým názvem, od zítřka máme podzim i podle 

kalendáře. NEDĚLE 22.9. - Zázrak, po řadě deštivých dnů dnes ani kapka a dokonce i 

slunko se na nás z oblohy usmálo. Odpoledne už ale zase pošmourné. Inu, podzim je 

tady. Vládu převzal dnes přesně ve 22 hodin a 43 minut. 

DEN PAMÁTEK - Mincovní tradici Jablonce připomenula zvláštní ražba jabloneckého 

brakteátu. Čerstvě vyražený plíšek s městským znakem z dílny vyšší odborné školy pro 

raženou medaili a minci dostali za odměnu všichni, kteří absolvovali poznávací okruh 

po památkách. V sobotu se totiž otevřely veřejnosti místní památky, a to v rámci Dnů 

evropského kulturního dědictví. Zájemci okoukli radnici, kostely, muzeum skla a 

bižuterie a také školy. V uměleckoprůmyslové škole byly připraveny ukázky ražby a 

také prohlídka historických strojů. V neděli bylo možné nahlédnout do zákulisí divadla 

a do sokolovny. Vraťme se však ještě do soboty. Z vrcholu Ještědu sice nebylo pro 

mlhu nic vidět, pršelo a byla zima, přesto tam od rána proudily davy lidí. Přilákaly je 

oslavy 40 let od otevření hotelu s vysílačem. Unikátní hyperboloidní stavba, za kterou 

dostal Karel Hubáček prestižní mezinárodní Perretovu cenu, je od roku 2006 národní 

kulturní památkou a lidé ji zvolili českou stavbou století. V rámci oslav akci tradičně 

zahájil výstup odvážlivců od spodní stanice lanovky až na vrchol se sudem piva na 

zádech. Mezi soutěžícími nechyběl Jablonečan Jiří Mánek, který sice nevyhrál, ale 

pokořil horu po 2 222. Ze žijících lidí nikdo tolik výstupů nemá. ČTVRTEK 26.9. - 

Počasí stále jak na houpačce. Dnes - stejně jako v dnech předchozích, každou chvíli 

drobně prší a mrholí a je sychravo. Babí léto tak trochu podivné. PÁTEK 27.9. - Včera 

jsem osočila babí léto a ejhle, dnes přišlo. Ráno sice na teploměru jen 9°C, ale přes den 

krásně jasno, slunce. DNY 28.-30.9. - Také poslední dny září se vydařily, bylo jasno, 

slunce. Ráno sice již pokrývá trávník mrazivý šedivák, během dopoledne ho však mění 

sluneční paprsky na vodu. 
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ŘÍJEN 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

3.10. 10/12 13/0 13/3 11/2 11/1 11/-2 

5.10. 11/1 14/4 15/6 13/3 13/3 15/3 

7.10. 15/5 13/5 15/7 15/6 15/6 17/5 

10.10. 12/8 16/6 12/6 16/9 16/7 18/10 

12.10. 14/7 14/6 13/2 17/7 17/12 20/12 

14.10. 12/7 14/6 14/5 14/6 15/6 16/7 

17.10. 10/7 13/8 14/8 12/8 15/8 13/8 

21.10. 16/8 18/10 18/9 18/10 17/9 19/10 

24.10. 17/10 19/10 19/7 18/9 18/10 18/8 

29.10. 13/7 14/8 15/8 15/8 16/9 17/8 

31.10. 9/2 11/3 12/2 11/3 11/4 12/5 

 

ÚTERÝ 1.10.   – Mraky hub nosili lidé z lesů na přelomu září a října. Pak však uhodily 

první mrazíky, což houbám škodí, a začalo jich ubývat. Ale co, už jsme se jich nejedli 

dosytosti. Též něco nasušeno čeká na zimu. VÍKEND 5.-6.10. - První říjnový víkend 

byl ve znamení babího léta a lákal na výšlap. Poslechli jsme a nebyli sami. VÍKEND 

12.-13.10. – Stejně jako dny předcházejícího týdne byla hlavně sobota zachmuřená, 

občas mrholení. Ještě v noci na neděli vydatně pršelo a nedělní ráno se jevilo 

pošmourné a nevlídně zamračené. Naštěstí se obloha vyjasnila, dokonce svítilo slunce, 

takže nakonec dost dobrý. VÍKEND 19.-20.10. – Bylo moc hezky, teplo, slunce. 

ČTVRTEK 24.10. – Stejně jako předcházející dny tohoto týdne krásně teplo a slunečno, 

přes den až šestnáct stupňů. Pěkně podle předpovědi, která avizovala, že začíná nejhezčí 

říjnový týden. Morava se těšila až z dvaceti stupňů. Dobře se dýchalo – ranní mlhy přes 

den rozháněl příjemný větřík respektive vánek. Píšu krásně teplo, ale faktem je, že ne 

hned od časného rána. Na oteplení si musíme každý den chvilku počkat. V průběhu už 

poměrně dlouhých nocí se ochladí, takže nějaký čas trvá, než se vzduch ohřeje. Tak 

kolem sedmnácté hodiny se už zase ochlazuje. O současné příjemné dny se zasloužil 

teplejší vzduch z Atlantiku a jihozápadní Evropy. Teplota výrazně neklesá ani 

v tradičně mrazivých lokalitách, jako je šumavská Kvilda či naše Jizerka. ČTVRTEK 

31.10. – Poslední říjnový den přinesl pokles teplot alespoň o pět stupňů. Uzavřel tak 

proteplenou sérii předcházejících dní. 
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LISTOPAD 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.11. 10/9 13/8 14/9 11/8 10/6 14/10 

4.11. 8/4 11/5 11/6 9/7 10/5 12/9 

7.11. 12/8 14/10 15/10 14/9 14/7 14/8 

9.11. 9/2 12/3 10/2 10/4 12/4 13/5 

14.11. 3/-2 6/-1 5/2 5/1 6/3 5/3 

16.11. 6/0 6/1 6/2 7/2 8/2 6/4 

18.11. 8/3 8/4 8/-1 9/5 9/4 11/5 

23.11. 5/2 7/5 6/4 9/5 8/6 7/3 

24.11. 4/2 5/3 5/4 6/4 7/2 6/4 

25.11. -2/-4 2/-2 2/-3 2/-2 3/-2 1/-2 

28.11. 3/0 4/1 1/1 3/2 3/2 3/-1 

 

PÁTEK 8.11. –  Teplota 17,9 stupně Celsia! Tolik naměřili v  pražském Klementinu, 

čímž pádem padl teplotní rekord z roku 1895, kdy bylo 16,5 °C. Teplotní maxima byla 

překonána na většině měřících stanic. Největší teplo pak bylo v Dyjákovicích na 

Znojemsku, a to 20,1 stupně. U nás sice nebylo tolik stupňů, ale teplý den plný slunce 

byl parádní. Vůbec jsme si nestěžovali na to, že by už měl padat sníh. VÍKEND 23.-

24.11. – Ráno už pořádně profukovalo, k večeru vítr opět zesílil. Sníh naštěstí zatím 

nepadal, byť na některých místech republiky už se tak stalo. Meteorologové vydali 

následující výstrahu, která měla vejít v platnost od nedělní půlnoci do úterního 

odpoledne. Vítr může na hřebenech severních hor dosahovat až 90 kilometrů za hodinu. 

Na horách se čeká do pondělí pět až deset centimetrů nového sněhu, do úterního rána 

dalších dva až deset centimetrů, v Krkonoších, Jeseníkách a Beskydech by mohlo místy 

napadnout až 25 centimetrů sněhu. Od nadmořské výšky 600 metrů se budou místy 

tvořit sněhové jazyky. Ačkoliv se má o něco ochladit, přelom listopadu a prosince podle 

dlouhodobé předpovědi nijak extrémní nebude. Období příštích čtyř týdnů od 25. 

listopadu do 22. prosince 2013 bude teplotně a srážkově normální až podnormální. 

„Předpokládáme, že počasí bude odpovídat dlouhodobým průměrům s přechodným 

výraznějším ochlazením pod bod mrazu jak na samém začátku období, tak i v prosinci,” 

uvedl Český hydrometeorologický ústav. - Sníh i v nižších polohách   - „Sněhové 

přeháňky se očekávají od nedělního večera i v nižších polohách, na horách se 

předpokládá nový sníh do pondělního rána 5 až 10 cm, na severovýchodě až 15 cm, do 

úterního rána dalších 5 až 8 cm,” uvádí meteorologové. V neděli má být zataženo až 

oblačno, na horách místy, jinde ojediněle slabý déšť nebo mrholení a v polohách nad 

900 metrů bude sněžit. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty budou 3 

až 7 °C, na jihovýchodě Moravy až 9 °C. V pondělí čekejte polojasno, přes den 

přechodně oblačno, místy i sněhové přeháňky, nejvíce na severu a severovýchodě. V 

noci může teploměr spadnout až na -5 °C a ve dne budou maximálně 2 stupně. Velmi 

podobné počasí s denními teplotami kolem nuly má být v úterý, ve středu i ve čtvrtek. V 
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pátek a o víkendu by se mohlo mírně oteplit, ale nejvyšší denní teploty nepřesáhnou 7 

stupňů Celsia. Déšť se bude místy střídat se sněhem.  

PONDĚLÍ 25.11. -  A je to tady. Během noci první sníh, ráno byla krajina bílá, tedy ne 

moc, jen lehounce ´pocukrovaná´. Vločky poletovaly celý den, ale žádný sněhový příval 

se nekonal. Rtuť na teploměru malinko pod nulou. STŘEDA 27.11. – Počasí oproti 

pondělku beze změn, jen dnešní dopoledne nás překvapilo sluníčko. Jeho paprsky 

nabíjely energií. Bohužel tím pádem tenká sněhová pokrývka roztála a posléze umrzla. 

Takže první malá klouzačka. Lepší je nevycházet a třeba si počíst následující  

´SOUBOJ´ PŘEDPOVĚDÍ - Z pražského Meteopressu bylo řečeno médiím, že jaká bude 

letošní zima, pomocí numerických modelů předpovědět nelze. Nejde prý předpovídat 

zimu ani podle lidových pranostik. „Každá cibule má jiný počet slupek, každé zvíře je 

na zimu připraveno podle svého aktuálního zdravotního stavu,“ uvedla meteoroložka 

Dagmar Honsová. Selhávají podle ní i lidové pranostiky, protože doba, z níž pocházejí, 

se zcela změnila vlivem průmyslové revoluce. S tím nesouhlasí a na přírodu spoléhá při 

svých předpovědích klimatolog Rudolf Kovařík ze Šindelové v Krušných horách. Ta 

letošní zima prý nebude nijak výjimečná. „Příroda nám ukazuje, že letošní zima bude 

srážkově i teplotně průměrná. Teploty se ale budou podle všeho střídat, přičemž pouze 

v oblastech nad 700 metrů by mohly být stabilnější,“ uvedl klimatolog, podle kterého 

lze v Krušných horách v těchto výškách očekávat, že se tam udrží sníh do vánočních 

svátků. Pranostika ‚Na Adama a Evu čekej oblevu‘ by měla pak přinést okolo Vánoc 

oteplení.  Podle Kovaříka o předpokládaném průběhu zimy hovoří hned několik faktů. 

Zima definitivně začala. Svědčí o tom skutečnost, že vysoká zvěř již sešla ze svých 

letních stanovišť na hřebenech do nižších poloh. Žádné ukrutnosti by ale neměly přijít. 

Vypovídá o tom i letošní průměrná úroda kaštanů, jeřabin a žaludů. Kovařík pozoruje 

příchod zimy i na chování ptáků. „Naprostá většina z těch stěhovavých již odlétla do 

teplých krajů. V nížinách zůstalo jen pár divokých kachen a labutí. Přilétly ale ze 

severních oblastí vrány a havrani. V nadcházejících dnech budou přetrvávat mrazy. 

Vidím to na sýkorkách. Normálně přilétávají ke krmítku dvakrát třikrát za den. Když ale 

má přituhnout, tak vyzobou vše, co tam najdou,“ prozradil klimatolog s letitými 

zkušenostmi v pozorování přírody a doplnil, že zima skutečně nastoupila, potvrzují 

i myši. Ty se již stáhly z venku do obydlí. Pozorovatelům zimy pak poradil, jak 

bezpečně poznají, že se blíží obleva. Když se ve sněhu objeví krtek nebo krtinec, tak je 

zřejmé, že brzy začne tát. Krtci si totiž hloubením dalších nor zajišťují únikové cesty 

před vodou, která bude do podzemí stékat při oblevě. Konec citace i lelkování, uvidíme, 

jaká bude realita. ČTVRTEK 28.11 – Mrznoucí srážky a náledí hrozily nejen u nás, ale 

na území celé republiky. Nezvykle silný mráz už v noci na včerejšek zasáhl 

Karlovarský kraj, v Šindelově na Sokolovsku meteorologové naměřili dokonce minus 

17,9 stupně Celsia. VÍKEND 30.11.-1.12.  – Listopad skončil. Zatímco v sobotu ještě 

mnozí odhazovali sníh, ti línější či předvídavější ´větřili´ oblevu aniž zahlédli krtka. 

Změna počasí přišla v noci a neděle už byla ve znamení kapající vody nejen ze střech, 

ale i z oblohy. Vydatně mrholilo i v podvečer, kdy byl v centru města slavnostně 

rozsvícen vánoční strom. Lidu se sešlo požehnaně. Oslavili jsme první adventní neděli, 

to už jsme ale v prosinci.  
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PROSINEC 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.12. 1/01 5/-1 5/-3 5/-4 6/-1 5/-2 

5.12. 2/-13 3/2 2/1 3/1 4/2 2/0 

9.12. 5/3 6/5 7/4 5/1 6/5 5/0 

16.12. 5/2 7/-1 6/-2 5/-3 3/-3 5/-2 

19.12. 0/1 1/-2 2/2 1/-2 -1/-3 2/0 

21.12. 4/0 3/0 3/1 2/0 3/-1 3/0 

23.12. 6/2 8/2 7/0 7/2 3/1 5/2 

27.12. 4/3 6/2 5/1 6/3 5/4 9/5 

28.12. 5/1 7/2 4/3 8/2 7/2 12/5 

30.12. 2/-3 4/-3 4/-2 4/-3 6/1 5/0 

 

NEDĚLE 1.12. - První adventní neděle propršela. Přesto se lidé sešli navečer v centru 

města, aby zhlédli rozsvícení vánočního stromu. Tentokrát byl před radnici vztyčen 

desetimetrový smrk pichlavý, který původně stál na pozemku Sboru Bratrské jednoty 

baptistů pod Máchovým parkem. Byl určen k pokácení a nyní navozuje předvánoční 

atmosféru. Září na něm patnáct tisíc čtyři sta ´led´ žárovek a pětadvacet ozdob v podobě 

velkých prostorových hvězd. PÁTEK 6.12. - Vichr! 

VÁNOČNÍ STROM ZNIČILA VICHŘICE  - Noční vichřice, která se prohnala celou Evropou, 

se nevyhnula ani našemu městu. Škodila, kde mohla. Půl hodiny po půlnoci dokonce 

zlomila desetimetrový vánoční strom na náměstí. Nikdo nebyl naštěstí zraněn, škoda 

vznikla jen na stromě a ozdobách. Jak informoval primátor média, město se na vichřici 

připravovalo. Už od odpoledne byli v pohotovosti městští strážníci i technické služby. 

Jeho pracovníci ohradili už ve čtvrtek prostor, kam by teoreticky mohl strom spadnout, 

a učinili taková opatření, aby minimalizovali škody na majetku, zdraví a životech. 

Kamery městského kamerového systému pak namířila policie přímo na strom, aby bylo 

v případě nehody možné okamžitě zareagovat. Silný nárazový vítr, který podle 

meteorologů dosahoval až 75 kilometrů v hodině, zničil také mohutný stříbrný smrk na 

hlavním hřbitově. Poškodil i stromy v urnovém háji, proto byl hřbitov o víkendu 

uzavřen. VÍKEND 7.-8.12. – Stále velký vítr, ale už ze soboty na neděli utichal, 

v sobotu ledovku, padal sníh – kolem dvaceti centimetrů, odpoledne dokonce chvilku 

slunce. Neděle zasněžená, všude vrčí frézy a lidé se chopili hrabel a odhazují a 

odhazujeme a … užíváme si bílých závějí. PONDĚLÍ 9.12. - Stopy po řádění vichřice 

jsou pryč. Hřbitov zpřístupněn, Mírové náměstí opět vypadá vánočně. V jeho středu se 

tyčí nový strom – asi devítimetrový. Původní desetimetrový smrk pichlavý srazil vítr, 

zlomil ho těsně nad stojanem a na dalších třech místech naštípl, znovu ho použít nebylo 

možné. Současný, v pořadí druhý vánoční strom, je zase pichlák a opět pochází od 

baptistů z Máchova parku, kde byly shodou okolností letos ke kácení určené dva smrky. 

Oba se postupně staly stromy vánočními. STŘEDA 11.12. - Od pondělka teploty nad 

nulou. Mohutná obleva, takže sníh vzal za své. Všude černo, špína, inverze, zkrátka 
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hnus. SOBOTA 14.12. - Teplý vzduch nad studeným, tedy počasí inverzní - rozumějte 

převrácené, než je obvyklé, ovládlo nejen náš kraj, ale celé Česko. Rozdíly teplot mezi 

údolími a kopci leckde přesahoval 15 °C. Kdy se počasí vrátí k normálu? Není jasné. 

PONDĚLÍ 16.12. - Konečně bez inverze, teploty kolem nuly. Sice dál bez sněhu, ale 

dnes krásně, svítilo sluníčko! STŘEDA 18.12. - Přituhlo, krajinu pokryla bílá námraza, 

ale cesty nekloužou, dojem je pohádkový. Jen slunce opět zmizelo a oblohu skrývá 

neprůhledná mlha. V centru města vypukly tradiční vánoční trhy. Silný svařák či 

medovinka zahřívají zkřehlé ruce nejen prodejcům. Horkému nápoji a dalším 

pochutinám odolává málokdo. PÁTEK 20.12. - Přes den jasno, slunce. K večeru 

mrznoucí mlha. Především na Moravě, ale i na mnoha dalších místech republiky 

katastrofální ledovka, u nás pohádkově bílo. V noci na chodnících a silnicích trochu 

kluzko. VÍKEND 21.-22.12. – Obleva ničila poslední zbytky sněhu. DNY 24.-26.12.  

byly sváteční a jak předpovědi ohledně počasí zvěstovaly, Vánoce byly na blátě a 

mimořádně teplé – ráno tři stupně nad nulou, přes den o něco více. Štědrým dnem 

profukoval výrazně vítr, ale nic mimořádného nepřivanul. SOBOTA 28.12. - Při 

hodnocení počasí bylo neoddiskutovatelné, že vánoční svátky byly letos nebývale teplé, 

padlo hned několik teplotních rekordů. PONDĚLÍ 30.12. – Stále bez sněhu, ale dnes 

s usmívajícím se sluníčkem. Příjemné! Podle meteorologů se v nadcházejících týdnech 

bude rtuť v teploměrech pohybovat spíše pod nulou. Inu uvidíme v lednu nového roku. 

A ten už stojí doslova za dveřmi. Ještě den a je tady. Tímto uzavírám počasí roku 2013. 
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II. SSPPOOLLEEČČNNOOSSTT  
AKCE PO MĚSÍCÍCH 

Řádky druhé kapitoly SPOLEČNOST začínají stručným přehledem významných či 

nějakým způsobem zajímavých akcí v jednotlivých měsících. Některé zprávy jsou 

s podrobnostmi na dalších stranách kroniky, jiné lze dohledat jinak a jinde. Snad ale 

následující ´pel mel´ vypovídá o pestrosti života našeho města a jeho obyvatel. 

 

LEDEN 
PRVNÍ MIMINKO roku 2013 – V Jablonci to byla Vendulka Bílková. Na svět přišla 

v jablonecké porodnici na Nový rok ve 14 hodin a 57 minut s mírami 3 100 g a 

jedenapadesát centimetrů. Pro rodiče, kteří jsou z Jablonce, je holčička třetí dítě. Doma 

na ní čekal dvanáctiletý bráška a pětiletá sestřička. Rodičům prvního miminka přišel 

poblahopřát primátor Petr Beitl, ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček a mnozí další 

gratulanti. Primátor předal miminku na památku zlatý dukátek z České mincovny a 

velkého plyšového medvěda. Vloni se u nás narodilo rekordních 1 453 dětí, z toho 

mimojabloneckých 658. Důkaz toho, že naše porodnice se těší dobré pověsti. Sjíždí se 

sem maminky zblízka i zdaleka, měsíčně zde sepíší na 120 porodopisů 

NOVOROČNÍ KONCERT: PRO MERITIS SCHEYBALOVÝM. ČESTNÉ OBČANSTVÍ ŠPOTÁKOVÉ  

- Nový rok zahájil Jablonec Novoročním koncertem k 20. výročí obnovy samostatné 

České republiky. Konal se 1. ledna v divadle, které se již třicet minut před devatenáctou 

hodinou plnilo svátečně oblečenými návštěvníky. Ty ve foyer se sklenkou sektu vítal 

primátor Petr Beitl s manželkou. V úvodu slavnostního večera byla předána Cena města 

Pro Meritis manželům Scheybalovým in memoriam a Čestné občanství oštěpařce, 

držitelce světového rekordu a jablonecké rodačce Báře Špotákové. Česká státní hymna 

v podání Kateřiny Hořejšové ze ZUŠ a koncert Filharmonie Hradec Králové pod 

dirigentskou taktovkou Andrease Sebastiana Weisera podtrhly slavnostní atmosféru. 

Koncert byl mimo jiné složený ze slavných melodií Johanna Strausse staršího i 

mladšího, Johanna Sebastiana Bacha či Bedřicha Smetany a Oskara Nedbala. Pro 

přítomné se stal večer příjemným vykročením do nového roku.  

 

TANEC I CHARITA  - Plesová sezona k začátku roku neodmyslitelně patří. Vypukla i 

v letošním lednu. Tančilo se ve velkých městech i v malých obcích, v různých 

prostorách a sálech. Jablonec přišel o prodanou Střelnici, kde objekt půjde k zemi, takže 
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nastal přesun akcí. Nejvíce plesů v kraji se konalo v Domě kultury Liberec, ve 

Sportovní hale v Tanvaldu a u nás v Eurocentru. Tam také zůstaňme.  Pátek 11. ledna - 

maturitní ples Střední školy řemesel a služeb, sobota 12. ledna - Základní umělecká 

škola Jablonec, pátek 18. 

ledna – maturiťák Vyšší školy 

mezinárodního obchodu a 

Obchodní akademie, pátek 

25. ledna - maturitní ples 

Gymnázia U Balvanu a v 

sobotu 26. ledna bezesporu 

vrchol sezony - již 18. ples 

města Jablonec, poprvé coby 

statutárního města. Nicméně 

vstupenky šlo pořídit za 

stejný peníz jako vloni, čili za 

dvě stě devadesát devět 

korun. Výtěžek z plesu ve 

výši pětadvacet tisíc korun 

předal pak primátor Petr Beitl 

zástupcům Hospicové péče 

sv. Zdislavy hned v úvodu 

večera. Ples města zahájil 

tradičně tancem primátor 

s manželkou. K tomu jim i 

ostatním po celý večer hrál 

Orchestr Ladislava Bareše. 

Rytmus se změnil s 

předpůlnočním hostem, tedy s Terezou Černochovou nebo při dalších vystoupeních. 

Vystoupili tanečníci ze ZUŠ, zastepovaly Irské sestry, kankán předvedl Countryonu a 

nechybělo ani velké losování o hodnotné ceny. Kdo si nestihl zatančit v lednu, měl 

šanci v únoru. Eurocentrum bylo mimo jiné dějištěm druhého společného plesu Policie 

ČR, hasičského záchranného sboru, vězeňské služby a městské policie. Ale jak říkám, 

až v únoru. 

POLITIKA: MINISTR A EXSENÁTORKA  

MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ U NÁS - Na pozvání senátora Jaroslava Zemana 

navštívil ve čtvrtém lednovém týdnu Jablonecko ministr životního prostředí Tomáš 

Chalupa. Hlavním bodem odpoledne bylo setkání se starosty mikroregionu Tanvaldsko 

a diskuse na téma cestovní ruch ve vztahu k životnímu prostředí v Chráněné krajinné 

oblasti Jizerské hory. Na naší radnici přijal ministra primátor Petr Beitl, který s ním 

hovořil o různých způsobech financování i o rozvoji turistické infrastruktury z pohledu 

zásahů do přírody.  Ministr se mimo jiné podepsal do pamětní knihy města. O jeho 

návštěvě informovalo město na svých webových stránkách. * EXSENÁTORKA 
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NÁMĚSTKYNÍ PRIMÁTORA - Soňa Paukrtová (Domov nad Nisou) byla posledních 

dvanáct let senátorkou, přesto stále zůstávala i v komunální politice. Loni svůj post v 

Senátu neobhájila. Nyní se stala novou náměstkyní primátora a vystřídala tak svého 

stranického kolegu Petra Tulpu.  Pro její zvolení náměstkyní hlasovalo čtvrtý lednový 

čtvrtek osmnáct ze třiceti přítomných zastupitelů. Soňa Paukrtová bude mít na starosti - 

stejně jako její předchůdce, oblast humanitní, tedy školství, sociální věci, kulturu a 

cestovní ruch. Petr Tulpa post opustil poté, co byl zvolen členem krajské rady, kde se na 

plný úvazek věnuje sociální oblasti. 

ZDRAVOTNICTVÍ: DOTACE EVROPSKÉ UNIE NA VZDĚLÁVÁNÍ – Dotaci na vzdělávání 

zaměstnanců získala jablonecká nemocnice. Projekt, který spolufinancuje Evropský 

sociální fond a státní rozpočet ČR, je zaměřen na vytvoření dalšího vzdělávání pro 

pracovníky ve zdravotnictví v Libereckém kraji. Jeho celková výše je 4,3 milionu Kč. 

Do projektu, který začal v polovině ledna a potrvá do března roku 2015, se zapojili 

nejen pracovníci naší nemocnice, ale i další zdravotníci z regionu. 

KULTURA: VÝSTAVY 

JIZERSKÉ HORY OČIMA MILOŠE KIRCHNERA, tak zní název výstavy fotografií 

jabloneckého autora v Centru setkávání Kostelík v Dolní Poustevně. Výstavu otevřela 

průvodním slovem místní rodačka Jaroslava Slabá, bývalá ředitelka Muzea skla a 

bižuterie. Při zahájení svěřila médiím: „Rekonstruovali tu kostelík, který původně měl 

být ukončen v 40. letech minulého století. Ale historie se přehnala tímto územím dost 

neurvale a původní předválečný záměr postavit tu evangelický kostel se nepodařilo 

dokončit. Až nyní, kdy jsou nové prostory využívány pro výstavy, kulturní vystoupení, 

tvůrčí setkávání malých i velkých, vítání občánků, svatební obřady a podobně. Já jsem 

si již dlouho přála také něčím mému rodišti přispět. Dále jsem slíbila sobě i Milošovi, 

když před rokem zemřel, že pro něj něco podniknu. Výstava je propagací Jizerek, 

Jablonecka v nejsevernějším regionu, podporou 

Šluknovska, taktéž pak první z mých předsevzetí – 

připomenutí Milošovy tvorby.“  Doplňme, že Miloš 

Kirchner fotografoval nejen přírodu, ale i 

společenské události. V roce 2004 například 

návštěvu prezidenta republiky Václava Klause 

v jabloneckém muzeu při zahájení provozu hlavní 

budovy po rekonstrukci. Nezapomenutelná je jeho 

první fotografická zpráva o proměně ulice 

Komenského. Fotografoval interiéry zámků a 

historických prostor. Spolupracoval s časopisem 

Krkonoše, kde propagoval milované Jizerky a v 

poslední době i Český ráj. * GALERIE BELVEDER 

zvala ve čtvrtek 24. ledna na vernisáž výstavy 

Království za oponou. Největším lákadlem pro 
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malé i velké byly postavičky Spejbla, Hurvínka, ale také loutky z televizního seriálu 

Broučci, Ferda Mravenec a další. Výstava, zapůjčená z chebského muzea, seznamovala 

návštěvníky s historií loutkového divadla v Čechách od 18. století až po současnost. 

 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MÚZA: UKÁZKY PRACÍ, VÍTĚZOVÉ - Jablonec se může pyšnit dvěma 

literárními soutěžemi. Jednu vyhlašuje knihovna, tu druhou přímo magistrát, a to pod 

názvem Múza. V jejím sedmnáctém ročníku oslovilo téma „O lásce“ 185 autorů ve 

třech věkových kategoriích. Vítězové si pro ceny přišli v pondělí 21. ledna do obřadní 

síně radnice. Že mladí umějí napsat, dokazují následující ukázky některých prací (bez 

korekturních či jiných úprav). Dlužno dodat, že soutěžili nejen mladí autoři z Jablonce.   

I.KATEGORIE (do 11 let): TEREZA KOUTNÍKOVÁ, 4.třída, ZŠ Liberecká 

LÁSKA 

Láska? Co je to láska? 

 Láska je cit, který by měl každý zažít a který by měl dlouho být. 

Je to cit co nelze ze srdce smést. 

Je sladký, hezký a srdce nebolí. 

Láska to je, když se dva mají rádi a navzájem se milují. 

Ten kdo o cit nestojí ten, ať klidně zkamení. 

Láska je krásná a někdy není věčná,ale hlavně, když je hezká. 

 

MICHAL HÖFER, ZŠ Liberecká 26, Jablonec nad Nisou  

TŘÍDA 4.A 

 My se všichni rádi máme, učíme se, pomáháme. 

Jedna chytrá hlavička, vymyslela přáníčka. 

Každý jedno vyrobí, namaluje, nazdobí. 

A pak takhle v neděli, sejdeme se u školy. 

Vyrazíme na pochod, dobrá nálada je vhod. 

Brzy budou vánoce, jdem potěšit důchodce. 

Zatancujeme, zazpíváme, radost z jejich smíchu máme. 

Pak jim dáme dárečky, dostaneme koláčky. 

A tak malá přáníčka, potěšila srdíčka. 

My jsme super partička! 

 



54 

 

Jakub VLTAVSKÝ, ZŠ Liberecká –  3. místo v kategorii Próza 

O HŘIBU A MUCHOMŮRCE 

Jednoho dne v Zapovězeném lese u Bradavic, se narodil Hřib Královský a Muchomůrka 

Červená. Když hřibu a muchomůrce bylo 8 let, začali spolu kamarádit, ale jejich rodiče 

jim to zakazovali. Vždycky říkali: „Ona je jedovatá, ale ty ne,“ nebo také říkali: „On je 

jedlý, ale ty ne. Ale protože se měli moc rádi, tak vždycky, když večer jejich rodiče 

usnuli, se tajně scházeli za velikým smrkem. Ale jednoho dne hřib na smluvené místo 

nepřišel a tak si muchomůrka řekla, že se asi opozdil, tak na něho počká. Čekala jednu 

hodinu, dvě hodiny, tři hodiny, ale když už čekala čtvrtou hodinu, řekla si, jestli se mu 

něco zlého nepřihodilo a vydala se ho hledat. Když došla k jejich domečku, uviděla, jak 

si na něm pochutnává slimák. Mamka Královská a taťka Královský stáli opodál a 

museli se koukat, jak slimák pomalu a s chutí okusuje jejich jediné dítě, ale nemohli nic 

dělat, protože se slimáků moc báli. Muchomůrka se nejprve moc polekala a chtěla se 

schovat, ale pak si uvědomila, že slimáci nemají muchomůrky rádi a začala přemýšlet, 

jak by Hřibu pomohla. Začal se rychle točit dokolečka, až z ní začaly opadávat bílé 

puntíky a všechny je seslala na slimáka. Rázem se z hnědého slizkého slimáka stala 

puntíkovaná žížala a všichni slimáci, co na něho koukali, se mu začali smát, až se za 

břicho popadali. Slimák se tak styděl, že se dal zbaběle na útěk. A jak tak rychle utíkal, 

všechny puntíky mu z těla opadaly. Když to Královští viděli, měli takovou radost, že 

posbírali všechny puntíky a pěkně je muchomůrce zase přidělali, aby byla tou 

nejkrásnější muchomůrkou, co rostla v Zapovězeném lese. Moc a moc ji děkovali, že jim 

zachránila syna a slíbili, že už jin nikdy nebudou bránit, aby spolu mohli kamarádit. A 

od té doby jsou Hřib královský a Muchomůrka Červená nejlepší kamarádi, a jestli je 

někdo nesebíral, tak jsou spolu šťastní dodnes.  
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II.KATEGORIE (12-15 let) - Hana HROMADOVÁ,ZŠ Liberecká - 1. místo v poezii 

ZAMILOVANÝ PAVOUK 

Pavoučice ráno vstává  

 svoje chlupy rozčesává, 

opravuje sítě svoje, 

s hmyzem vede sedmiboje. 

V druhém rohu, v pevné síti 

pavouk začne krásku zříti… 

 

Pavouček se na ni kouká: 

„To je ale pěkná holka!“ 

Oceňuje pěkné nožky – 

 osm jich je a ty mušky!!! 

 

Pavouček se hrdý cítí: 

„Pochlubím se jí svou sítí!“ 

Začal další sítě plést, 

aby se k ní mohl snést. 

Pavouček se rychle blíží, 

už je blízko víc než dost. 

Zraky se mu divně kříží, 

dozvěděl se, čí je host. 

 

Pavoučice s hostem mává,  

pevným vláknem omotává – 

pozdě chápe chlapec malý, 

co mu tady přichystali. 

A nakonec … bez jediného křížku 

skončil, chudák, tarantuli v bříšku! 
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TEREZA ŠIKOLOVÁ, Pulečný, Rychnov u Jablonce – získala 2. místo v poezii 

O LÁSCE 

V letním dešti v rudém hávu 

Krutou cenu za svou slávu. 

Přes oči má černou pásku, 

 Políbil bys slepou lásku? 

 

Cítím její mělký dech, 

 Stopy slz jsou na mých rtech. 

Z růží trní chystá lože, 

Políbil bys ostří nože? 

 

 Skrze život, skrze stáří, 

 Tisíc podob, tisíc tváří. 

Jemně šeptáš tiché přání, 

Nad kolébkou čas se sklání. 

  

Stojí klidně s tváří v stínu, 

 Kdo jsme já, že soudím vinu? 

Kdo jsme já, že srdce svírám? 

Dokud dýchá, neumírám. 

 

Dokud zkouším rovně stát, 

Dokud zkouším milovat. 

Dokud ve mně zčásti žije, 

Moje srdce stále bije. 
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III. KATEGORIE (nad 16 let)  - Markéta HOJSÁKOVÁ Z Jablonce – 1. místo  

NOČNÍ MILENCI 

Tak spali, zaklesnuti do sebe 

a v noci rodil se den 

a z pekla rodilo se nebe. 

A dýchali lásku k žití 

a slzy věčných matek měli k pití. 

Skrývali v sobě touhu tažných ptáků, 

tváře jim barvila peříčka plameňáků. 

Milenci šťastní i nevděční, 

vybájení a skuteční. 

Přáli si splynout v tu jedinou chvíli, 

byli tak slabí. A přece plní síly. 

 

Tlukot srdcí šuměl jim v uších, 

spojení těl i spojení duší. 

Poslouchali teskné tóny vzdechů 

a svítání přišlo tiše, beze spěchu. 

Poslední pohled, poslední nádech, 

Milosrdná tma, mrazení v zádech. 

Čas je sevřel v objetí,  

konec všech dnů, počátek prokletí. 

Romeova Julie a Lucie Petra 

zrozenci nebe, potomci pekla. 

 

VÍTĚZOVÉ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE MÚZA 2013 

 

POEZIE 

I.KATEGORIE: 1. Denisa Jéglová, ZŠ Liberecká - 2. Kryštof Ivanka, ZŠ Liberecká – 3. 

Jakub Šikola, ZŠ Liberecká a Laura Krivdová, Gymnázium Dr. Randy 

II. KATEGORIE: 1. Hana Hromadová, ZŠ Liberecká – 2. Markéta Byronová, ZŠ 

Liberecká a Tereza Šikolová, gymnázium Dr. Randy – 3. Vojtěch Kryňka, ZŠ 

Pivovarská - Čestné uznání – Štěpán Zejbrdlík, ZŠ Liberecká a Markéta Smutná, 

Gymnázium Dr. Randy  

III. KATEGORIE: 1. Markéta Hojsáková, Jablonec - 2. Michaela Lisá, Gymnázium Dr. 

Randy - 3. Michaela Kudrnáčová, Gymnázium Dr. Randy - čestné uznání Jan Vlček, 

Gymnázium Dr. Randy a – Denisa Albaniová, Gymnázium Dr. Randy 

 

PRÓZA 

I.KATEGORIE: 1.Lucie Výborová, Gymnázium Dr. Randy – 2. Kateřina 

Drahokoupilová, ZŠ Liberecká – 3. Jakub Vltavský, ZŠ Liberecká - čestné uznání 

Kristýna Markalousová, ZŠ Liberecká a Alena Jansová, Gymnázium Dr. Randy 

II. KATEGORIE:  1. Vojtěch Brynda, Gymnázium Dr. Randy – 2. Filip Zadražil, 

Gymnázium Dr. Randy – 3. Pavel Mony, ZŠ Liberecká - čestné uznání – Adéla 

Janusová, ZŠ Pivovarská  

III. KATEGORIE: 1. Štěpánka Janusová, Gymnázium U Balvanu – 2. Martina Válková  

a Jan Vlček, Gymnázium U Balvanu - 3. Gabriela Brázdová z Brna.



ÚNOR 
ZDRAVOTNICTVÍ: EPIDEMIE CHŘIPKY – Počátkem února přibylo v našem kraji akutních 

respiračních onemocnění. Počet nemocných tím v přepočtu na sto tisíc obyvatel stoupl 

už na 1875. Nejvíc jich bylo na Liberecku – 1997, a naopak nejméně u nás – 1677. I tak 

jablonecká nemocnice úplně zakázala návštěvy na všech odděleních. Šíření chřipky žel 

nahrávalo počasí přesněji jeho výrazné oteplení. Obecně totiž snášíme stálé počasí, 

například stabilních minus deset stupňů Celsia je v zimě pro organismus přijatelnějších 

než teploty nad nulou a vlhký vzduch. Mezi bacily ještě zůstaňme. Vzhledem k tomu, že 

chřipková epidemie nepolevovala a přibývalo hlavně nemocných dětí, došlo postupně 

k uzavření i některých škol. Chřipkové prázdniny si jako první vybrali žáci základní 

školy Pasířská, kde ´padla za vlast´ i většina učitelů, následovaly školy Liberecká, 

Arbesova a Rýnovice. MÝTY O CHŘIPCE A JEJÍ LÉČBĚ * Na chřipku platí jen 

antibiotika  Chřipka je onemocnění virového původu, zatímco antibiotika zneškodňují 

bakterie. „V případě onemocnění chřipkou raději vyhledejte lékaře, který vám 

předepíše vhodné léky. Pokud chcete podpořit účinek předepsaných léků, sáhněte po 

bylinách a výrobcích z nich,“ popsala Jarmila Podhorná ze společnosti Naděje 

zabývající se výrobou bylinných léků. * Do práce se zvýšenou teplotou?  Pokud 

ustoupila horečka a cítíte se lépe než předchozí dny, neukvapte se a v posteli si pár dní 

ještě poležte. Chřipkový virus zhruba po osmačtyřiceti hodinách slábne. To však 

neznamená, že se tělo s nemocí vypořádalo. Sliznice se nehojí několik hodin, ale dní. * 

„Céčko“ vyléčí všechno  Skočila na vás chřipka? Vitamínem C už příliš nespravíte. 

Posiluje sice imunitu, ale s horečkami vám moc nepomůže. * Chřipkou nakazím všechny 

v okolí  Pravděpodobnost, že chřipkou nakazíte všechny lidi v okolí, není zanedbatelná. 

Určitě to však není stoprocentní. Pokud někdo z vašeho okolí trpí chřipkou, můžete 

riziko přenosu snížit posilováním imunity. Nemocný by se měl snažit co nejméně šířit vir 

a například při kašlání by měl používat kapesník. * Teplota zabije viry, proto pijte čaj  - 

Pravdou je, že vysoká teplota ničí viry. Pro ně je ale nebezpečná i teplota vašeho těla. 

Horký čaj není proto při chřipce vhodný, protože ovlivňuje horečku, a to ne zrovna 

žádaným způsobem. „Je dobré pít nesycené vody nebo bylinkové čaje. Z těch bych 

doporučila heřmánek a černý bez, které snižují teplotu a zmírňují příznaky rýmy,“ 

doplnila Jarmila Podhorná.  Zdroj: Společnost Naděje.  

KULTURA: VÝSTAVA V MUZEU – HARRACHOVSKÁ SKLÁRNA byla založena roku 1712. 

Její výrobu ve světě proslavilo ruční nápojové a stolní sklo. Muzeum skla a bižuterie ve 

svých prostorách připomenulo významné výročí právě této nejstarší sklárny. Představilo 

ji expozicí nazvanou ´Z Nového Světa do celého světa, 300 let harrachovského skla´. 

Sklárnu, která už několik let úspěšně kombinuje sklářský provoz s turistickým ruchem a 

výrobou kvalitního piva ve vlastním pivovaru, kdysi vlastnil rod Harrachů. Dnes je 

majitelem firma Novosad a syn, která ji odkoupila v roce 1993 při privatizaci 

Crystalexu. Ročně zde zpracují přes 1400 tun skla a navštíví ji přes 62 tisíc turistů. 

Kromě běžných sklenic tu vznikají i světové unikáty, má dokonce dva zápisy v 

Guinessově knize rekordů – za obří půllitr a nejvyšší vinnou sklenku. Za návštěvu stojí i 
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stoletá brusírna. Bonusem prohlídky jablonecké výstavy byl zisk zvýhodněného 

vstupného do muzea v harrachovské sklárně. Recipročně návštěvníci muzea, které v 

Harrachově provozuje samotná sklárna, měli při prokázání se platnou vstupenkou na 

výstavu u nás vstup zdarma. 

TÝDEN PARTNERSTVÍ: MANŽELSTVÍ JE UMĚNÍ  - téma 7. ročníku Národního týdne 

manželství, který se konal na mnoha místech republiky ve dnech od 11. do 17. února. 

Připojil se i Jablonec, kde nad akcí převzal záštitu náměstek primátora Petr Vobořil. Na 

pořadu byly mimo jiné přednášky, tvůrčí dílny, tradiční masopust a také výstava prací z 

prvního ročníku soutěže Jablonecká rodina. V pavilonu Eurocentra se sešlo 

dvaaosmdesát koláží ze života jabloneckých rodin v roce 2012. Malí výtvarníci z 

mateřských a základních škol volili za náměty výlety, narozeninové oslavy, dovolené a 

podobné akce, které prožili s rodiči. Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve 

Velké Británii. Česká republika se do něj zapojila v roce 2007 a nyní kampaň připravuje 

dalších čtrnáct zemí světa. Jablonec se zapojil v roce 2010, aby tak podpořil vztahy 

mezi manžely či partnery. Mezi akcemi byl zmíněn masopustní průvod. Pojďme mezi 

maškary, které oživily centrum města v úterý 12. února, tedy před Popeleční středou. 

Přítomný byl vodník, medvěd, svatebčané, sněhuláci a různá zvířátka, především 

v podání dětí z Mateřského centra Jablíčko a domu dětí Vikýř. Nenechte se však mýlit, 

maskovaní byli i mnozí dospělí včetně seniorů z Centra sociálních služeb. Průvod s 

muzikou prošel městem a zastavil před radnicí, kde maškary pozdravil primátor Petr 

Beitl a jeho náměstkyně Soňa Paukrtová. Ti zároveň oficiálně zahájili Týden 

partnerství, který se následně uzavřel v neděli v Klubu Na Rampě, a to dalším 

karnevalovým veselím v maskách, tentokrát určeným dětem už od dvou let. Masopustní 

průvody a veselice se vrátily zejména po revoluci zpět do ulic měst a obcí nejen na 

Jablonecku. Což je fajn, Tak si pojďme něco více o tom povědět.   

MASOPUST, a zvláště několik posledních dní tohoto období, byl pro lidi v minulosti 

oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval 

dlouhý čtyřicetidenní půst. Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti 

období od Tří králů do Popeleční středy. Tou začíná postní období před Velikonocemi. 

Tesat by se měla slova, že smyslem postní doby je nejen něco si odepřít, ale především 

budovat vnitřní sebekázeň. Je to čas, kdy je možné upravit si hodnoty a vztahy. Člověk 

třeba tak najednou zjišťuje, že co pro něj bylo neodmyslitelnou součástí života, může 

docela snadno postrádat. UMÍME SE VZDÁT PŘÍJEMNÝCH VĚCÍ? PROZKOUŠET 

NÁS MŮŽE PŮST. ZAČÍNÁ DNES POPELEČNÍ STŘEDOU - 13.2.2013, Ústecký 

deník, str. 5, Z regionu – autoři: Jana Švecová a Ivo Chrástecký: Popeleční středa 

označuje v římskokatolickém liturgickém kalendáři první den postní doby. Z časového 

hlediska tedy připadá na 46. den před velikonoční nedělí. Letos je to právě 13. února, 

protože velikonoční neděli oslavíme 31. března. Popeleční středa tak ukončuje 

masopustní období – dobu veselí, hodování a zábav, které trvá od Tří králů 6. ledna až 

do masopustního úterý. „V lidovém prostředí se lidé následující den po masopustním 

úterý vydali na ranní mši a pro popelec – křížek z popela na čelo, který jim připomněl 

marnost tohoto světa a zároveň měl pomoci od bolesti hlavy. Masopust skončil a život 
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se opět vrátil do klidných kolejí. Jen v první postní den (Pytlový čtvrtek) se po mši 

všichni ještě sešli v hospodě, kde dojedli a dopili zbytky z masopustních hodů. Tančit 

ani zpívat se již nesmělo, neboť během půstu byla země samodruhá, odpočívala a stejně 

jako její hospodář se chystala na jaro,“ připomíná lidové zvyklosti v Pojizeří ředitelka 

Muzea Českého ráje v Turnově Vladimíra Jakouběová. * Co znamená? - Popeleční 

středa je dnem přísného postu a připomínkou pomíjivosti pozemského života. Znamení 

popela doprovází slova o pokání a pomíjivosti života: Pamatuj, že jsi prach a v prach se 

navrátíš. Pro věřící katolíky je tento rituál symbolem nezávislosti na věcech pomíjivých 

a připomenutí trvalých duchovních hodnot. Přijetí popelce je znamením kajícnosti 

převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do současnosti. Popel, symbol 

smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí, v českém 

prostředí z větviček jívy, čili velikonočních kočiček posvěcených v předešlém roce na 

Květnou neděli. Znamení popelce tedy člověka očišťuje a stejně jako advent ho má ztišit 

a připravit na období Velikonoc, kdy se v celém křesťanském světě připomíná 

zmrtvýchvstání ukřižovaného Ježíše. * Jak probíhá? - Bohoslužba s udílením popelce se 

slouží povětšinou v ranních hodinách. „Litoměřický biskup Jan Baxant bude o 

Popeleční středě sloužit mši svatou s udílením popelce v katedrále sv. Štěpána v 

Litoměřicích od 7.30 hodin,“ upozornila na mši slouženou nejvýše postaveným mužem 

katolické církve v severních Čechách mluvčí diecéze Jana Michálková. „Na začátku 

mše svaté biskup požehná popel, připravený spálením ratolestí posvěcených loňského 

roku na Květnou neděli, a poté jím věřícím posype hlavu na znamení, že jsme všichni 

hříšníci a chceme činit pokání,“ přiblížila obřad, který se koná už od konce 11. století. * 

I za totality - „U nás je běžné udělovat znamení popelce křížkem na čele. Bohoslužba se 

koná v ranních hodinách, jak je běžné, ale znovu ještě v 18.00 hodin večer. Pro věřící 

má tento akt skutečně silný duchovní význam. Účast na bohoslužbách o Popeleční 

středě se dá srovnat s nedělní mší,“ přiblížil arciděkan Radek Jurnečka, který slouží mši 

v největším libereckém kostele sv. Antonína. Popelec se také uděluje právě ještě v neděli 

s ohledem na ty, kteří se například kvůli zaměstnání nemohou významné mše zúčastnit. 

Křížek na čele z popela si věřící z kostela odnášeli i v totalitních dobách. „Jen museli 

být samozřejmě pozornější, víc se to sledovalo,“ sdělil arciděkan. Význam Popeleční 

středy si připomenou dnes navečer i lidé ze Starokatolické církve, která navzdory svému 

názvu vznikla koncem 19. století v reakci na některé příliš dogmatické závěry, které 

přijala Církev římskokatolická. „Pro znamení popela si lidé mohou přijít dnes do naší 

jablonecké modlitebny, kde se kajícná mše slouží od 18.00 hodin nebo v Desné v 

Jizerských horách, kde začíná v 17.00 hodin,“ připomněl duchovní Starokatolické 

církve v Jablonci nad Nisou Karel Koláček. „Symbolika a její význam je stejný, jen se 

nepatrně lišíme v liturgii, čili obřadu,“ popsal duchovní. Jinak se k postnímu období 

staví evangelické církve, které na rozdíl od katolíků znamení kříže popelem neudělují. 

„Souvisí to vlastně s protestantským hnutím, které se snažilo odmítat přílišnou 

obřadnost jako něco, co člověka odvádí od podstaty, co je tedy z pohledu samotné víry 

druhotné,“ popsal farář Českobratrské církve evangelické v Jablonci nad Nisou Tomáš 

Matějovský. * Nejde jen o jídlo - Znamení popelce je ale jen symbolickým vstupem do 

postního období. Pro věřící znamená období klidu a střídmosti. „Postní období pro mne 

jako věřícího křesťana neznamená jen to, jak by si mohli lidé nevěřící myslet, že si o 
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Popeleční středě a na Velký pátek nedám maso. Smyslem postní doby je nejen něco si 

odepřít, ale především budovat vnitřní sebekázeň. Je to čas, kdy je možné upravit si 

hodnoty a vztahy, člověk najednou zjišťuje, že to, co pro něj bylo neodmyslitelnou 

součástí života, může snadno postrádat. Například když se usměrním ve sledování 

televize, mohu tento čas věnovat rodině nebo prospěšným aktivitám pro své okolí. 

Především je ale smyslem postní doby vnitřní příprava na slavení Velikonoc, tedy smrti 

a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, a naše sebekázeň v postním období tento prožitek 

Velikonoc umocňuje,“ říká Miloslav Marek z Litoměřic. „Někteří lidé si na celou postní 

dobu odřeknou například pití kávy, vína nebo omezí kouření a peníze, které takto ušetří, 

věnují na dobročinné účely,“ dodává. Podobně vidí smysl postního období i Borek 

Tichý z Jablonce nad Nisou. „Půst pro mě neznamená jen zploštění významu ve smyslu 

odepřít si jídlo. Je to i dobrá připomínka toho, že nemusím mít vždycky všechno. Umět 

si něco odepřít je velmi dobrá zkušenost. Já si třeba v postním období odepřu nákup 

knížek, na kterých jsem jinak velmi závislý, které mám velmi rád,“ dělí se o svou 

zkušenost. Význam postu se tak dostává do širších souvislostí a ukazuje, že není 

podivínskou záležitosti uvnitř katolické komunity. Pomáhá člověku srovnat si vnitřní 

hodnoty. Vážit si věcí a učit 

se být pokorným. Objevovat 

starou hlubokou moudrost, 

že teprve když něco ztratíme, 

byť jen na chvíli a 

dobrovolně, teprve pak si 

toho začneme vážit. A 

očištěni o tento poznatek se 

můžeme těšit z nových 

radostí. Snad duchovní 

význam Popeleční středy 

nijak neponížím, když 

připomenu větu ze slavného 

románu Zdeňka Jirotky 

Saturnin, kde doktor Vlach 

pronáší: „Nejtrestuhodnější 

forma roztržitosti je, když se 

lidé zapomínají radovat ze 

života. Když přijímají 

královské dary osudu s 

přesvědčením, že je to 

samozřejmé. Prožíváme-li 

delší dobu idylu, přestaneme 

ji vnímat a osud by nám 

prokázal neocenitelnou 

službu, kdyby nás popadl za 

límec a vyhodil dočasně na 

mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž že i hřála.“ 
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BŘEZEN 

SVÁTKY:  SENIOŘI, UČITELÉ 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN - S kyticemi žlutých tulipánů přišli náměstci primátora 

Soňa Paukrtová a Petr Vobořil za seniorkami v místních zařízeních a klubech. Návštěvu 

započali v Domově důchodců v Jabloneckých Pasekách a v Klubu seniorů Kokonín. 

Následovala setkání v klubech v  Opletalově a Boženy Němcové, opomenuty nebyly 

Domy zvláštního určení v ulici Novoveské a Palackého. K uvedené dvojici gratulantů se 

přidal i krajský radní Petr Tulpa. Program plný písniček zajistila jablonecká ´zuška´- 

konkrétně její ředitel Vít Rakušan a Anežka Grattová za doprovodu Marka Šourka, 

klavíristy Barešova orchestru a učitele hudby. U seniorů ještě zůstaňme. ČESKÁ 

BESEDA – co vám to říká? Správně, tradiční český salonní tanec. A právě ten si 

zatančili senioři při prvním Jarním krojovém bále, jenž se uskutečnil koncem března ve 

Spolkovém domě. Organizátoři z Centra sociálních služeb doufali, že založili novou 

tradici, o níž bude zájem. Že zde na své klienty myslí, dokazují i mnohé další aktivity, 

jako například kurzy paměti či kroužek Nordic Walking čili běžná chůze se speciálními 

hůlkami. Patří mezi oblíbené pohybové aktivity nejen seniorů.  

DEN UČITELŮ slavili jablonečtí pedagogové společně. Stejně jako v předchozích dvou 

letech byli vedením města pozváni do kina Radnice, kam jim přišel poděkovat za jejich 

práci primátor Petr Beitl a další představitelé města. Vyjádřili pedagogům podporu a 

zdůraznili, že školství patří a vždy by mělo patřit mezi priority města. Po zajímavém 

vystoupení jablonecko-libereckého gospelového sboru přispěla k pohodě francouzská 

komedie Nedotknutelní. U svátku ještě zůstaňme, za připomínku stojí, že dvě 

jablonecké učitelky byly u příležitosti svátku oceněné v rámci kraje. Byly to: 

Květoslava Šelbická z Mateřské školy v Lovecké ulici a Jaroslava Pokorná ze Základní 

školy v Liberecké ulici.   

RADNICE: VLAJKA PRO TIBET zavlála 10. března znovu i na naší radnici. Vloni chyběla, 

když mimořádná rada města krátce po uzavření partnerství Jablonce s čínským 

Beihaiem rozhodla o tom, že okupovaný Tibet vyvěšením vlajky nepodpoříme. Letos 

zastupitelé schválili, že vlajka viset bude. Co si o tom myslí Václav Vostřák, zastupitel 

a historik, jsem zaznamenala z Jabloneckého deníku: “Jestli zavlaje v Jablonci tibetský 

prapor, nebo nezavlaje, to mi je jedno. My s Tibetem nemáme nic společného. Pokud 

bychom měli vyvěšovat vlajky všech států, kde se porušují lidská práva, tak by nám k 

tomu nestačil radniční balkon.“ Co k tomu dodat? Stručné, výstižné, vtipné.  

SPORT: STŘELNICE - Občanské sdružení FK Jablonec, které zakoupilo objekt bývalé 

restaurace Střelnice, zahájilo demolici budovy. Na jejím místě má vyrůst do jara 

příštího roku nové víceúčelové zařízení. Mělo by vytvořit nejen zázemí pro návštěvníky 

areálu a sportovce, ale sloužit široké veřejnosti.  
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EUROCENTRUM A CESTOVNÍ RUCH: EUROREGION TOUR toť 13. ročník mezinárodního 

veletrhu cestovního ruchu, který se konal v Eurocentru. Tentokrát s mottem ´Proměny 

času´, jež v sobě skloubilo zejména historické a technické památky v Libereckém kraji. 

Veletrh tradičně přinesl pestrou turistickou nabídku krajů, regionů, měst a obcí, 

cestovních a dopravních kanceláří, lázní a wellness, památek, center volnočasových 

aktivit a dalších subjektů z oblasti cestovního ruchu. Návštěvníci byli osloveni nabídkou 

více jak pěti desítek vystavovatelů z různých koutů republiky a zároveň zde bylo 

sedmačtyřicet regionálních výrobců a prodejců z Čech i Polska. Doprovodný program 

byl zaměřen na využití památek v cestovním ruchu, zážitkovou turistiku a technické 

památky. V České republice byl Národním památkovým ústavem letos prezentován 

významný šlechtický rod. Po Rožmbercích v roce 2011 a Pernštejnech v roce 2012 se 

ústředním šlechtickým rodem pro rok 2013 stal francouzský rod Rohanů. Protože jejich 

hlavním sídlem byl v minulosti státní zámek Sychrov, bylo nasnadě se k tématu připojit. 

Ani zaměření na technické památky a jejich využití v cestovním ruchu nebylo zvoleno 

náhodou. Letos totiž slaví jeden z nejvýznamnějších technických unikátů republiky – 

horský vysílač Ještěd – významné jubileum, a to 40 let od svého otevření v roce 1973. 

Navíc kabinová lanovka vedoucí na vrchol funguje rovných osmdesát let. Není divu, že 

obě jubilea našla podporu v rámci propagace veletrhu. Zajímavostí pak je, že se 

zúčastnili jako průvodci Albrecht z Valdštejna a Bílá paní Loučenská z projektu 13. 

komnata. Proměny času naplnila i dopravní společnost BusLine Semily, která před 

Eurocentrem vystavila autobus Škoda 706 RTO  z roku 1972, jež si lze objednat třeba 

na výlet, svatbu či oslavu narozenin. Závěrem veletrhu byly vyhlášeny nejlepší 

regionální výrobky, výherce z našeho města mezi nimi však nebyl, bohužel. 

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM v rámci veletrhu Euroregiontour, věnovaný 

technickým památkám plus šlechtickým sídlům a jejich využití v cestovním ruchu * 

ČTVRTEK 21.3. - seminář Technické památky v Klubu Na Rampě pořádala Okresní 

hospodářská komora v Jablonci (OHK). Po zahájení a přivítání ředitelem jablonecké 

OHK Oskarem Mužíčkem nabitý program: do 13:25 téma Péče o industriální památky, 

Svatopluk Zídek, do 13:45 Ještěd, technický unikát, Jiří Křížek, ředitel Severočeského 

muzea v Liberci, do 14:05 Vysíláme z Ještědu! České Radiokomunikace, do 14:25 

Technotrasa v Moravskoslezském kraji, Blanka Sabová, Moravskoslezský kraj, do 

14:30 propagace průmyslových památek v Polsku, Grzegorz Richter, do 14:45 projekt 

Atrakce průmyslu a techniky Euroregionu Nisa, Oskar Mužíček, ředitel OHK, do 14:55 

turistické trasy v dávných dolech v Kowarech, Monika Grzegorczyk, do 15:05 tradice a 

kreativní dílny Detoa Albrechtice, Jaroslav Zeman, do 15:15 historie tramvajové 

dopravy, Tomáš Krebs, Bovera, do 15:25 – Zubačka včera a dnes, Petr Prokeš, do 15:35 

letecké motory, Pavel Šercl, Bílý Potok, do 15:55 vojenská technika, Jaroslav Janoušek, 

Smržovka, do 16:05 Muzeum snů, Pavel Doležal, do 16:15 začátky automobilismu v 

regionu – Automuzeum Vratislavice nad Nisou, Milan Bumba, do 16:25 Janatův Mlýn 

v Buřanech, Jiří Krch, do 16:35 Čertův Mlýn, Roland Marciniak, do 16:55 technické 

zajímavosti, Jiří Tuček, Asociace průvodců ČR, do 17:25 diskuze  * PÁTEK 22.3. 

seminář Etourism pro studenty škol se zaměřením na cestovní ruch v čase 9:00-10:00 v 

klubu Rampa. Přednášel p. Hase. Navazoval seminář  ´Hrady a zámky v Euroregionu 
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Nisa´, pořádal Liberecký kraj s programem: 10:30-11:00 role památek v cestovním 

ruchu, Tomáš Brabec, Národní památkový ústav, do 11:30 Rohanové a francouzská 

šlechta v Libereckém kraji, PhDr. Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy 

Sychrov NPÚ, do 12:00 Zážitky na hradech a zámcích trochu jinak aneb Otevřete 13. 

komnatu, Pavel Hlaváč, do 12:30 Bad Muskau a Fürt Pückler Park, park zapsaný na 

seznam Světového dědictví UNESCO, Wolfgang Michel, předseda TTG Neisseland, do 

13:00 využití zámeckých parků Euroregionu Nisa v cestovním ruchu, Maja Daniel, 

projektový manažer TTG Neisseland, do 13:30 diskuze. Seminář byl spolufinancován z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj – Fond malých projektů Cíl 3 * 2007 – 2013 

prostřednictvím Euroregionu Nisa. 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ:  KONFERENCE, DÁRCI - CESTA KRVE ANEB KREV NEZNÁ 

HRANIC – název mezinárodní konference, která se konala v pondělí 25. března 

v Eurocentru. Mezi účastníky bylo na sto padesát studentů z Jablonce a našeho regionu, 

tři skupiny středoškoláků z Polska, nechyběli pedagogové ani přednášející odborníci. 

Pořádal jablonecký spolek Český červený kříž s cílem šířit myšlenku bezpříspěvkového 

dárcovství krve. Podobná konference se tu konala před třemi lety. Pravidelně se taktéž 

v obřadní síni radnice koná slavnostní OCEŇOVÁNÍ DOBROVOLNÝCH DÁRCŮ 

KRVE. Nejinak tomu bylo i 13. března, kdy tradiční obřad připravilo město ve 

spolupráci se spolkem Českého červeného kříže. Devět dobrovolných dárců převzalo za 

dvacet bezplatných odběrů z rukou primátora města Petra Beitla stříbrnou medaili 

MUDr. Janského. Zlaté plakety za čtyři desítky odběrů obdrželo čtrnáct dárců krve. Co 

vy a darování krve? Ptal se Jablonecký deník a tady jsou výsledky ankety pořízené 

v centru našeho města. Jan Tichý 17 let, student, Bratříkov: Bezplatné dárcovství krve 

je velice ušlechtilá věc. Jednoduchý způsob, jak pomoci ostatním lidem a mít z toho 

dobrý pocit. * Pavlína Mosiurczáková, 15 let, žákyně ZŠ, Jablonec: Člověk, který 

daruje krev bezpříspěvkově, daruje krev proto, aby mohl zachránit něčí život. Ten co za 

peníze, ten myslí jen na sebe. * Šárka Hlaváčová, 18 let, studentka, Jablonec: Krev nás 

zdravých potřebují nemocní, kteří by se bez ní neobešli. Krev daruji za peníze. Po 

ukončení studia přejdu na bezplatné. * Miroslav Dušek, 20 let, student, Tanvald: Jsem 

dárcem čerstvě. Je to úžasný pocit, když víte, že tím někomu pomůžete. Nikdo z nás 

neví, kdy krev bude potřebovat on sám. * Zdeňka Valentová, 21 let, na mateřské, 

Liberec: Bezplatné dárcovství krve podporuji, i když já sama kvůli nedostatku železa 

darovat nemohu. Nevadí mi, že za odběr nezaplatí. 

KULTURA: BOCCELIHO KONCERT, VÝSTAVY 

KINO RADNICE opět bodovalo, když připravilo na pátek 8. 3. mimořádnou projekci. 

Od půl osmé večer byl uveden záznam italského koncertu jednoho z nejpopulárnějších 

světových tenoristů Andrea Bocelliho. Koncert Love in Portofino se konal v loňském 

srpnu pod širým nebem na jednom z nejkrásnějších míst na světě, a to v prostředí 

Piazetty v italském Portofinu. Vstupné na jeho záznam v Radnici vyšel na 250 korun. 

Jako bonus diváci zhlédli o přestávkách dění ze zákulisí včetně exkluzivního rozhovoru 

s Andreou Bocellim a jeho snoubenkou Veronicou Berti. Záznam k vidění v HD 
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digitální kvalitě a se zvukem 5.1 surround. Lákadlem byl i autor Award David Foster, 

úspěšný producent a držitel šestnácti ocenění ´Grammy´. 

VYKOPÁVKY I VTIPY ANEB JABLONEČÁK V HODONÍNĚ - Dvě zajímavé 

výstavy nabídlo počátkem března Regionální centru v Hodoníně. ´Ukryto pod zemí´ byl 

název té první, která kromě panelů s množstvím fotografií představila i předměty 

nalezené archeology při vykopávkách v Hodoníně.  Proč však cestujeme až sem? 

Protože svůj kreslený humor zde představil člen České unie karikaturistů Jiří Srna z 

Jablonce nad Nisou. „Známe se ze setkání členů unie karikaturistů, kde jsme se 

domluvili na výstavě v Hodoníně,“ řekl za organizátory z hodonínského Domu kultury 

Jiří Hiršl. Dodal, že Jiří Srna už vystavoval v hodonínských lázních, kde se léčil. I 

letošní březnovou výstavu znovu spojil s léčebným pobytem. Pojďme z Hodonína do 

Jablonce, u výstavy a pana Jiřího Srny zůstaňme. Přední čeští, němečtí a polští kreslíři 

humoru představili v jabloneckém divadle své práce na výstavě nazvané Závislost. 

Úvodní slovo na vernisáži pronesl MUDr. Jiří Srna, člen České unie karikaturistů.  

ORCHESTR RUDY JANOVSKÉHO hraje nejznámější hity třicátých až šedesátých let 

minulého století a okruh fanoušků jeho 

hudby i akcí narůstá.  Orchestr řídí od 

roku 2000 Vladimír Vlášek, který ho dal 

dohromady do dlouhé třicetileté výluce. 

Založil kvůli tomu dokonce občanské 

sdružení. Dnes zde hrají nejen amatéři, 

ale i mnozí profesionálové – učitelé ze 

Základní umělecké školy z Jablonce i ze 

Železného Brodu či muzikanti účinkující 

i jinde. Fanoušci za orchestrem jezdí i 

zdaleka, když se hraje večer, bývá plno. 

V Jablonci zkusili také nedělní 

odpoledne, ale to se nesešlo s příliš 

velkým ohlasem. Tak zůstává orchestr u 

zavedených akcí, kde pak vyhrávají 

k tancům jako je jive, chacha, rumba, 

polka, valčík, blues, waltz, pomalý 

foxtrot, quickstep a samozřejmě swing. 

VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI - Tradiční jarní akce pro širokou veřejnost s bohatým 

kulturním programem ve folklorním duchu odstartovala na Škaredou středu, 

pokračovala přes Zelený čtvrtek a končila na Velký pátek. Různé výtvarné dílny lákaly 

děti - holky hlavně zdobily vajíčka, kluci si mohli uplést pomlázku, dospělí okukovali 

stánky. Nabídka byla bohatá, stylová - vyřezávané i soustružené dřevěné výrobky jako 

lžíce, talíře, misky, naběračky, zdobené perníčky, ozdobná i užitková keramika, bylinné 

polštářky, batikované výrobky, kožená galanterie, ručně malované obrázky na skle, 

dřevěné hračky, maňásci, samozřejmě typické velikonoční zboží – kraslice i pomlázky, 

mazance i jidáše. Zahřívala medoviny, vínko, pečené sele a mnoho dalších dobrot. 
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Mlsat mohl každý, a kdo už měl všeho dost, usedl ve stanu a zíral na program, který měl 

tuto nabídku: * ŠKAREDÁ STŘEDA 27. března: 10.00 Zdobení májek dětmi 

z mateřinek – Vítáme jaro -  pásma písní a říkadel dětí z pěveckých sborů z mateřských 

i základních škol /10.00 DPS Pod Peřinkou,MŠ Havlíčkova - 10.15 Speciální MŠ - 

10.30 DPS Jablíčko, MŠ Hřbitovní - 10.45 MŠ Slunečnice - 11.00 DPS Skřivánek, MŠ 

Mšeňáček - 11.15 Žlutá školka - 11.30 MŠ Adélka - 12.45 Hudební studio Kokos, 

kapely K.A.P., Proti proudu, PROS!M? a zpěvačka Vendulka Salabová - 14.00 Jazztet, 

ZUŠ Jablonec - 15.15 Gaudíci a Pueri, gaudete! velikonoční říkadla a písničky * 16.00 

Oficiální zahájení slavností primátorem Petrem Beitlem * 16.05 Nisanka a Malá 

Nisanka – vystoupení folklorních souborů. * ZELENÝ ČTVRTEK 28. března:  10.00 

Perníková chaloupka, pohádka Divadla pro malý z Prahy - 11.15 Domažlická dudácká 

muzika, chodská lidová hudba - 13.30 Červená Karkulka, pohádka Divadla pro malý 

z Prahy - 14.45 Taliesyn – fúze lidové hudby, folku, blues, jazzu i rocku - 16.00 Bran, 

hudba keltské Bretaně * Na náměstí dr. Farského od 12.00 do 17.00 hodin 5.ročník 

Celonárodního čtení Bible. Organizují církve působící v Jablonci. * VELKÝ PÁTEK 

29. března: 10.00 Janek Mluvka ´Jak se víly napravily´ – dvě pohádky Téměř divadelní 

společnosti - 11.30HuMěV– lidové písně starého Žižkova - 13.30 Čarodějnice 

z kumbálu ´Dva klíče´ – dvě pohádky Téměř divadelní společnosti -14.30 HuMěV – 

lidové písně starého Žižkova a Spolek jabloneckých dam a pánů – kramářské písničky 

ze sbírky Josefa V. Scheybala + Barrel Battery – brazilské rytmy - 16.15 Cimbálová 

muzika Sylván – moravské lidové písně brněnské skupiny. 

KNIHOVNA: ARCHIVÁŘ O KRONIKÁŘSTVÍ -  Devadesátiny si připomenula letos 

jablonecká knihovna mnoha akcemi zaměřenými nejen ke zmíněnému výročí. V březnu 

například začala tematická výstava 

v přízemní chodbě před 

multimediálním oddělením, která 

byla přístupná až do konce roku. 

Naopak pouze do Velikonoc byly 

v rámci výstavy - připomínající 90 

let od otevření veřejné německé 

knihovny v Jablonci, k vidění 

unikátní dobové dokumenty. 

Listiny zapůjčené ze Státního 

okresního archivu (SOKA) 

zahrnovaly například zprávy o 

činnosti knihovny za první dva 

roky její existence. U archivu ještě 

zůstaňme. Na přednášku ´Od 

husího brka k počítači aneb Dějiny 

Jablonce pohledem místních 

kronik´ pozval na poslední 

březnové úterý do knihovny Jan 

Kašpar, ředitel SOKA Jablonec.  V pozvánce uvedl, že: „Na úvod zmíním památku 
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dvou mých skvělých (žel již odešlých) přátel a kolegů, ing. Mirka Čumpelíka (1920-

2000) a Mgr. Františka Padrty (1934-2013), bez nichž by jablonecká regionální 

historiografie a kronikářství nebylo tím, čím je. Přínos obou pánů již pak v průběhu 

setkání o moc více zmiňovat nebudu (to píšu dopředu jen proto, aby pak nedošlo ke 

zklamání). Jistě ale budou oba v sále dále přítomni.  

Srdečně se těším na případné setkání Jeník Kašpar.“ 
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DUBEN 
MĚSÍC BEZPEČNOSTI. JARNÍ  ÚKLID. DEN ZEMĚ. MYSLIVECKÝ DEN. LESNÍ SPRÁVA 

 

MĚSÍC BEZPEČNOSTI - Duben je každoročně 

prohlašován za měsíc bezpečnosti na silnicích. 

Asi proto je v tomto čase v terénu vidět více 

dopravních policistů. Stranou nezůstávají i 

městští strážníků. I oni dohlíží na bezpečnost a 

plynulost provozu, dlužno říci, že některé 

aktivity v oblasti dopravy probíhají 

samozřejmě celoročně - jako například ranní 

dohled nad přechody pro chodce ve 

vytipovaných lokalitách města, měření 

rychlosti vozidel v obci, nasazování ´botiček´ 

na špatně zaparkovaná auta nebo dohled nad 

děním v pěších a obytných zónách ve městě. 

Jedno z oprávnění strážníkům rovněž 

umožňuje použití přístroje ´Dräger´, jež 

napomáhá ke zjištění, zda není řidič pod 

vlivem návykových látek či alkoholu. Nebo 

nařízení odtahu vozidla, které tvoří překážku 

silničního provozu. V letních měsících 

strážníci kontrolují výbavu kol a povinné 

nošení helmy cyklistů do osmnácti let a tak 

dále. Vraťme se však do dubna.  * Ve dnech 

24.-25.4. se konala tradiční preventivně 

dopravní akce ´Řidiči, jezdi bezpečně´. 

Tradičně je zaměřená na rychlost 

projíždějících vozidel, řidiče poté odměňují ovocem žáci základních škol. Ukáznění 

šoféři dostávají sladký pomeranč, neukázněnci fasují citrón. * Dětské dopravní hřiště - 

kromě pravidelné výuky dopravní výchovy, se stalo v dubnu dějištěm akce připravené 

městskou policií společně s hasiči, Českým červeným křížem a týmem silniční 

bezpečnosti Libereckého kraje. Týden bezpečnosti byl určen páťákům a šesťákům 

základních škol. Podobný program se konal i v květnu, dopoledne pro školy, odpoledne 

pro rodiny s dětmi. * Do rámce měsíce bezpečnosti zapadá dobře informace, že dva 

přechody pro chodce v Jablonci se dostaly do nominace projektu ´Vaše volba´ 

elektrárenské společnosti ČEZ. Její nadace hodlá letos nasvítit pět rizikových přechodů, 

z nich tři vybere veřejnost. Mezi desítkou odborníky vytipovaných míst jsou i ty dva 

naše. První v blízkosti křižovatky ulic Pražská a Revoluční, kde je přechod v ostrém 

poloměru silnice, druhý u přehrady. 

JARNÍ ÚKLID města byl zahájen až 14. dubna, o dobré tři týdny později než v minulých 

letech. Nepřálo mu počasí. Dokončen byl počátkem června. Technické služby 

zajišťovaly úklid komunikací a chodníků, na což bylo v rozpočtu vyčleněno 7,5 milionů 
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korun. Souběžně s tím byl zahájen také jarní úklid veřejné zeleně, na němž se podíleli 

zejména pracovníci veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Tři týdny odstraňovali 

zejména odpadky na zelených plochách a likvidovali černé skládky velkoobjemového 

odpadu, který někteří spoluobčané odkládají vedle stanovišť na separovaný sběr.  

DEN ZEMĚ bývá připomínán různě a mnohými aktivitami. Cyklisté z Jablonce a Liberce 

zvolili projížďku mezi oběma městy. Cílem bylo ukázat, že cyklistika je šetrná k 

životnímu prostředí. Jablonec se letos přidal k celostátní akci ´Do práce na kole´, kterou 

připravila občanská iniciativa Auto´Mat. Lidé v jedenácti českých městech jezdili jeden 

celý měsíc do práce na kole. Kampaň inspirovaná úspěchem obdobných projektů v 

Německu, Dánsku a Maďarsku přilákala vloni přes 2500 Čechů. Z Liberecka jich bylo 

150, z Jablonecka necelá desítka. Letos byla účast ještě vyšší. Akci odstartovala 

v úvodu zmíněná společná jízda cyklofanoušků, jejichž peloton vyrazil z libereckého 

náměstí Dr. E. Beneše na téměř třináctikilometrovou trasu vedoucí údolím řeky Nisy. 

MYSLIVCI – Myslivost je bezesporu zajímavý koníček, přinášející mnohé zážitky 

získané v přírodě. Myslivce znám a v rodině mám, zvěřinu miluji (i na talíři), přesto 

není mnoho příležitostí něco o nich napsat. Proto s radostí připojuji následující 

informace. Okresní myslivecký spolek v Jablonci připravil pro odbornou i laickou 

veřejnost myslivecký den. Konal se v sobotu 27. dubna na Parkhotelu ve Smržovce od 

časného rána. Kynologové zahájili jarním svodem psů, sál zdobily trofeje ulovené zvěře 

z území od Jizerských hor až po Malou Skálu a historické lovecké zbraně, vše 

s odborným komentářem. Nechybělo dětské dopoledne s naučnou stezkou a v restauraci 

menu z myslivecké kuchyně, mňam.  

LESNÍCI - Bez dotací a velkých chvalozpěvů opravují lesníci cesty v Jizerských horách 

tak, aby sloužily turistům na vozíku i rodinám s kočárky. Na rozdíl od Krkonoš, kde 

odstraňování bariér řeší tamní národní park většinou s podporou evropských operačních 

programů, v Jizerkách patří cesty převážně Lesům ČR. Ty je postupně samy opravují 

tak, aby po nich mohli jezdit cyklisté, vozíčkáři i maminky s kočárky. Jen jablonecká 

Lesní správa se stará o 105 kilometrů zpevněných lesních cest.  Za minulých deset let 

lesníci investovali do lepších cest a objezdů stovky tisíc korun. To je ale pořád mnohem 

méně, než proinvestovali v sousedních Krkonoších. „Lesy dokážou udělat za málo 

peněz hodně muziky,“ potvrzuje někdejší horolezec Jiří Jiroudek, kterého úraz před 

mnoha lety upoutal na invalidní vozík. Sám se na vytipování cest pro handicapované 

podílel a pravidelně si jich užívá. Za nejhezčí pak pokládá noční přejezdy, jeho oblíbená 

túra vede kolem Smědavské hory k Čihadlům, která se nacházejí poblíž křižovatky 

turistických cest Na Kneipě. Sedm tras pro handicapované doporučuje na svém webu i 

Jizerská obecně prospěšná společnost.  

MĚSTO: CHŘIPKA. PORADNA PRO OBĚTI. BULVÁR - DEMOLICE DOMU  

ZDRAVÍ: EPIDEMIE CHŘIPKY NA ÚSTUPU - Předminulý měsíce se v souvislosti 

s chřipkou mluvilo o epidemii, počátkem dubna počet nemocných klesl o 6,1 procent. V 

celém kraji na sto tisíc obyvatel připadlo 1234 nemocných, ale počty se v jednotlivých 

regionech značně různily. Nás může těšit, že na Jablonecku klesl počet nemocných pod 

tisíc. Nemilé je, že byla v kraji laboratorně potvrzena tři nová chřipková onemocnění. 
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PORADNA PRO OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ  nabízí v Jablonci probační a mediační služba 

ČR od roku 2001. V dubnu zahájila s podporou Evropského sociálního fondu projekt s 

názvem ´Proč zrovna já´, jehož prostřednictvím radí v oblasti trestního řízení nebo 

uplatnění nároku na náhradu škody. Služba funguje ve třech desítkách měst České 

republiky, u  nás sídlí v Podhorské ulici. 

DEMOLICE DOMU MUSILOVÝCH v ulici 5. května č. p. 690/9 byla 14. dubna. Uzavřela 

se tak více jak desetiletá peripetie, rekapitulaci jsem se věnovala v loňském roce. Letos 

tedy jen stručně. 2.4. byly zahájené přípravné práce, 3.-13.4.vyklizení objektu a 

příprava k demolici, 14.4. vlastní demolice, která si vyžádala jisté dopravní omezení, 

15.-19.4. odvoz suti, dokončovací práce, terénní úpravy, 22.4. zahájení stavby bulváru 

5. května, dokončení v srpnu 2013. Rozpočet na demolici domu, rozšíření silnice a 

položení nového povrchu osm milionů korun, na náklady Ředitelství silnic a dálnic. 

Město financovalo chodníky a veřejné osvětlení, z rozpočtu šly čtyři miliony korun. 

Anketu s otázkou ´CO VY A KONEC KAUZY MUSILOVÝCH?´ položil politikům 

Jablonecký deník a zveřejnil 4.4. na titulní straně. Stojí za přečtení. * Soňa Paukrtová, 

jablonecká radní, bývalá senátorka: Jsem upřímně ráda a šťastná za konec. Použili jsme 

metodu vyvlastnění kvůli veřejně prospěšné liniové stavbě. A trvalo to dvanáct let. 

Celou tu dobu si říkám, k čemu ta metoda je. * Jiří Čeřovský, zastupitel, bývalý 

starosta: Po nekonečně dlouhých letech se současnému vedení podařilo věc dotáhnout 

do konce. Oddechnou si chodci i motoristé. Dům sice býval chloubou města, ale to už je 

velmi dávno. * Petr Tulpa, radní Libereckého kraje, bývalý starosta Jablonce: Jsem rád, 

že to takhle dopadlo. Nám se to nepodařilo dotáhnout do konce. Nabídli jsme ty samé 

podmínky, ale tehdejší zastupitelé to nepřijali. Teď to schválili. V podstatě totéž. * Petr 

Beitl primátor, bývalý zastupitel: Byl bych raději, kdyby to bylo rychlejší. Ale měli 

bychom v revitalizaci území pokračovat. Dnes koryto řeky připomíná stoku. Chtěl bych, 

aby byl Jablonec opět „nad Nisou“. * Petr Louda,  radní,  1. funkční období: Myšlenka 

bulváru se začala rodit tak před dvaceti lety. Padla řada objektů. Konečně jsou všechny. 

Já bych ale ještě zprůjezdnil spodní část Lidické a tím oživil Dolní náměstí. * Pod 

titulkem DEMOLICE DOMU MANŽELŮ MUSILOVÝCH - PO PATNÁCTI  

LETECH NADŠENÍ Z BOURÁNÍ VYPRCHALO se autor Jan Stránský z Mladé fronty 

Dnes v rubrice Zápisník zamýšlí: Bylo by teď snadné povýšit sám sebe do hodnosti 

pobitevního generála. A chytře lamentovat: vždyť šlo od začátku o nesmysl, bylo jasné, 

že v Jablonci žádný Velký bulvár nevznikne a zůstane nám jen ubohé rumiště. Jenže ono 

to tak nebylo. Docela dobře si ty časy pamatuji. Tu kolektivní euforii, že zmizí ulice 5. 

května. Špinavá, depresivní, otřískaná, strašidelná úzká myší díra, nakažená chudobou 

a nemocná zmarem. Když se začaly bourat první domy, byla to pro Jablonec událost 

roku, ne-li pětiletky. Já sám jsem tehdy, v roce 1999, psal do novin radostné články o 

demolicích s jásavými titulky: „Zdevastované domy padají jako hrušky.“ Ano, padaly. V 

naději, že je nahradí světácká široká třída, lemovaná obchodními domy, bankovními 

paláci, luxusními moderními činžáky. Nuže, uběhlo skoro patnáct let a kromě nového 

asfaltu, dvou okružních křižovatek a chodníků se nevybudovalo skoro nic. Těžko z toho 
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ovšem někoho vinit. Bulváru od začátku nepřál osud, léta se táhly spory o domy a 

pozemky, pak nastoupil trend, kdy se obchoďáky přesunuly z center na periferie měst. A 

ve finále vše zařízla ekonomická krize. Přesto se už tenkrát našel hlas, který brojil proti 

asanaci. Patřil architektovi a sklepáckému herci Davidu Vávrovi. Ve svém televizním 

pořadu Šumný Jablonec plány radnice kritizoval. Kamera ho zachytila, jak v ulici 5. 

května symbolicky boří makety domů a do toho pateticky, ironicky vykřikuje: „Jakoby 

město postižené nuceným odsunem lidí i některých budov, se stále ještě nemohlo nasytit 

nových a nových proluk. Chystá se demolice jedenadvaceti domů. Velkým bulvárem do 

třetího tisíciletí!“ Jeho prorocká slova ovšem zůstala naprosto osamocena a záhy úplně 

zanikla v halasu porevolučního jabloneckého budovatelského nadšení. Asi to tak muselo 

být. 

Závěrem ještě FAKTA: Debaty o ulici 5. května a její podobě se vedly od roku 1992. 

Jablonec zahájil projekt Velkého bulváru a rozšířil ulici z deseti na jedenadvacet metrů s 

parkovacími pásy po stranách, cyklostezkami a stromořadím. Bourání asi tří desítek 

budov začalo v roce 1999, nové chodníky, parkování, dva kruhové objezdy se otevřely 

v roce 2003. V prolukách po zbouraných domech měly být třeba obchody nebo 

restaurace, nic takového tu ale zatím není. V cestě bulváru stál dům manželů 

Musilových. Jedenáct let se město přelo o jeho vyvlastnění. Zbourán byl až letos – 

v dubnu roku 2013. 
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KULTURA: VÝSTAVY, KONCERT. MUZEUM HRAČEK 

JABLONECKÉ POKLADY V PRAZE - Byly doby, kdy se s jabloneckou bižutérií 

obchodovalo čile skoro jako s cennými papíry. Dnes zašlou slávu skleněných kamínků a 

korálků připomínají už jenom výstavy v muzeích. Nejnovější z nich – z putovní výstavy 

´Nekonečný příběh bižuterie´ aneb Od skleněných kamínků k majestátným kamenům, 

lze vidět v galerii pražského Ministerstva kultury ČR. Otevřelo ji v rámci projektu 

Oživlé ministerstvo, a to přímo ve sklepení Nosticova paláce.  Na dvě stě hostů bylo 

přítomno na vernisáži ve středu 12. dubna. Nechyběla ministryně kultury Alena 

Hanáková, z Jablonce pak primátor Petr Beitl a ředitelka Muzea skla a bižuterie Milada 

Valečková. Kulturní část  obstaral dětský pěvecký sbor Vrabčáci pod vedením Pavla 

Žura. Sbor zazpíval za doprovodu Petra Hostinského na klávesy a s Pavlem Hercogem 

na trubku. Součástí programu byla i působivá módní přehlídka Made in Jablonec, kterou 

do Prahy přivezl Svaz výrobců skla a bižuterie. Unikátní výstava s názvem Jablonecké 

poklady, prezentuje Jablonec nejen jako město skla a bižuterie, což dokládá výše 

zmíněná část připravená jabloneckým muzeem, ale také coby město zajímavé 

architektury. To už je patrné z dalších expozic, a to jak z obrazů malíře, designéra a 

architekta Zdeňka Daniela, tak i z ukázky ´Jablonecká radnice – Příběh stavby 

architekta Karla Wintera´. Doplnila bych, že úderem dubna ožívá barokní Nosticův 

palác až do podzimu výstavami, filmovými projekcemi, divadelními představeními, 

koncerty a literárními večery, na něž má veřejnost v pracovní dny vstup zdarma. 

Otevřené ministerstvo má sloužit především příspěvkovým organizacím, kterých 

ministerstvo spravuje devětadvacet. Muzeum skla a bižuterie a s ním Statutární město 

Jablonec se představily jako první Jabloneckými poklady, které byly k vidění až do 12. 

května. Následovaly Moravská galerie Brno, Národní filmový archiv, Muzeum 

Komenského z Uherského Brodu a Slezské zemské muzeum Opava. 

UMĚNÍ POD JEŠTĚDEM - Oblastní galerie v Liberci připravila na jarní termín výstavu 

výtvarných umělců, kteří žijí v Liberci a Jablonci nad Nisou, na dohled od Ještědu. 

Přehlídka těch nejlepších z regionu představila nejen známá jména, ale také nastupující 

generaci. Nabídla průřez generacemi umělců, ale také technikami, protože zastoupeny 

byly klasická malba, objekt, fotografie až po instalaci. Výstava připravená v rámci 

šedesátého výročí založení galerie byla mimořádnou přehlídkou výtvarného umění Pod 

Ještědem. Kurátorka Markéta Kroupová význam zdůraznila slovy:  „Podobná přehlídka 

současného umění Liberecka a Jablonecka se naposledy konala opravdu před mnoha a 

mnoha lety. Pro nás jako galerii je důležité představit veřejnosti umělce, kteří s námi žijí 

a jejichž význam často přesahuje hranice regionu. Na výstavě se setkáte s výběrem 

šestnácti výtvarníků zastupujících všechny generace a tvořících v různých médiích – od 

malby a sochy přes grafiku a kresbu až k novým médiím a konceptuálnímu umění. Mezi 

ty nejznámější jistě patří sochař Vratislav Karel Novák, grafik Jan Měřička, řadící se k 

nejvýznamnějším současným grafikům a tvůrcům autorských knih, fotograf Jiří 

Jiroutek, ověnčený cenami ze zahraničních fotografických soutěží, malíř David 

Hanvald, zářící na současném uměleckém nebi spolu s Ondřejem Kopalem, či Vladimír 

Véla, který prokázal svoje malířské kvality na nedávno ukončené výstavě Motýlí efekt? 

v pražském Rudolfinu. Starší generaci zastupují malíři Václav Benda, Jiří Dostál, Jiří 



73 

 

Nepasický a Rostislav Zárybnický. Umělce středních let to jsou už zmínění Jiří Jiroutek 

a Ondřej Kopal, jablonecká grafička Zdenka Hušková nebo Jan Stolín, který je také 

kurátorem galerie Die Aktualitäten des Schönen. Z nejmladších účastníků lze jmenovat 

grafičku Hanu Šuranskou, umělkyni širokého záběru Michaelu Maupicovou, která tu 

představuje svoje malby tuší, a Ondřeje Ševčíka se zajímavým videem.“ Výstava se 

symbolickým názvem ´Pod Ještědem´ nebyla jen připomínkou výročí založení galerie, 

ale také dalšího významného výročí. Před čtyřiceti lety byla totiž dokončena televizní 

věž na Ještědu. Její stavbu na výstavě připomenuly fotografie Jiřího Jiroutka. Oblastní 

galerie tímto alespoň částečně splatila dluh zdejším výtvarníkům a uměnímilovné 

veřejnosti. Poslední obdobná výstava se totiž v galerii konala v osmdesátých letech 

minulého století. 

KONCERT K SEDMDESÁTÝM NAROZENINÁM české legendy, zpěváka a pianisty Jana 

Spáleného připravil Klub Na Rampě na pátek 26.4. Skupina zahrála své nestárnoucí 

písničky v klasické sestavě: Radek Krampl - vibrafon, Michal Gera - trubka, Filip 

Spálený - baskytara a tuba a Filip Jeníček - bicí. Zajímavá vás výše vstupného? V 

předprodeji Na Rampě stál lístek 160 korun, přes portál Evstupenka a na místě 180 

korun. Studenti platili jednotných 140 korun.  

MUZEUM HRAČEK 

Poblíž bulváru 5. května bylo otevřené nové muzeum hraček, které vzniklo díky 

sběratelské vášni Jiřího Vavřína. V jeho soukromé sbírce jsou hračky pro kluky a holky 

z let 1940-1989. Jedna ze čtyř místností je koncipovaná jako stará školní třída s 

učebnicemi a pomůckami z období kolem roku 1950. Veřejnosti je muzeum přístupné 

vždy od úterý do neděle za vstupné 50 korun. 
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KVĚTEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

PIETNÍ AKTY. MEZINÁRODNÍ DNY: MATEK, RODINY 

VZPOMÍNKOVÉ AKTY - Statutární město pozvalo 7. května občany na vzpomínkové 

setkání a slavnostní připomenutí 68. výročí osvobození republiky. Konalo se u 

Památníku obětí 2. světové války. Český svaz bojovníků za svobodu připravil dvě 

setkání, a to 8.5. u pomníku v parku generála Mrázka a 9.5. u hromadného hrobu obětí 

německého barbarství u továrny Feinapparatebau koncernu Zeiss Jena v Rýnovicích.   

SVÁTEK MATEK je v květnu připomínán řadou oslav. Jednu z nich hostil koncertní sál 

Základní umělecké školy, který v úterý 14.května zaplnilo na sedmdesát seniorů ze 

Svazu důchodců. Přišli mezi ně náměstci primátora Soňa Paukrtová a Petr Vobořil i 

krajský radní Petr Tupla, aby si společně připomněli svátek maminek. Program zpestřili 

hudebním vystoupením žáci umělecké školy, kde se tato setkání konají od roku 2008.  

MEZINÁRODNÍ DEN RODIN byl ustanoven na valném shromáždění Organizace 

spojených národů v roce 1992 na 15. května. K oslavám se letos Jablonec připojil už po 

páté. Dětem i dospělým celý den patřilo Mírové náměstí před radnicí. Především děti 

měřily síly v soutěžích či zkoušely tvořivé schopnosti v různých dílnách. Městská 

policie připravila pro starší školáky dopravní kvíz a ti mladší si zkusili projet slalom na 

koloběžkách. Nejen strážníci měli podíl na celodenním a interaktivním programu. 

Prezentovaly se mnohé městské organizace, nezisková sféra i další subjekty - Mateřské 

centrum Jablíčko, Dům dětí a mládeže Vikýř, Studio Oříšek, taneční studio Image i 

taneční škola X Dance. Den rodiny zahájil primátor Petr Beitl, který při rozhovoru s 

moderátorem prozradil, že chvíle strávené s rodinou patří pro něho k těm 

nejdůležitějším. * DRAČÍ DEN sliboval zábavu pro celou rodinu. Konal se 18. května 

na přehradě – konkrétně na pláži ´U prutu´ pod organizační taktovkou oddílu dračích 

lodí Dragons.  Účastníky potěšila jízdu na velbloudu či na ponících, skákací hrad, jízda 

na kolech, koloběžkách a tříkolkách. V lanovém centru byla připravena opičí dráha a 

slaňování. Kdo chtěl, projel se na lodích. Součástí byly samozřejmě i závody dračích 

lodí, kdy proti sobě vždy nastoupily dvě posádky s dvaceti pádlujícími a bubeníkem.  
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KULTURA: VÝSTAVY, SOUTĚŽE.  JANÁČEK S HOSTEM Z ANGLIE 

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ s doprovodnou tematickou soutěží 

´Strašidýlka z lesa´ - 16. ročník ve dnech 22.-30.5. pořádal Magistrát města Jablonec ve 

spolupráci s Eurocentrem. Vstup zdarma.  

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ ANEB KAPELY V KLUBU - Čtvrtým kolem pokračoval v sobotu 18. 

května v Klubu Na Rampě šestý ročník soutěže regionálních kapel Stárplej. Vystoupily 

skupiny EKG, Pittypoky, Snap Call, Hegesh a JinxX. 

JANÁČEK S HOSTEM Z ANGLIE - Vystoupení smíšeného pěveckého sboru Janáček 

zaplnilo Kostel sv. Anny. Vystupoval tu s ním vzácný zahraniční host. Mužský pěvecký 

sbor The Felling Male Voice Choir přijel z dalekého Newcastle upon Tyne a před 

Jabloncem udělal zastávku ještě v Katedrále sv. Víta v Praze, kde zazpíval na mši svaté. 

Nebylo to první společné vystoupení Janáčku s tímto sborem. Na stejném pódiu se 

soubory setkaly již v roce 2010 v New Castelu. The Felling Male Voice Choir vznikl v 

roce 1920 v severoanglickém městě 

Newcastle upon Tyne. Má tedy dlouhou 

historii, spojenou s rozvojem průmyslových 

oblastí Velké Británie. Je dodnes součástí 

tradice velkých pěveckých sborů v severní 

části Anglie. Sbor má osmdesát členů a je 

jedním z nejúspěšnějších mužských souborů 

v Británii. U nás představil čtyři desítky 

svých zpěváků. 

KNIHOVNA: VÝROČÍ JABLONECKÉ 

KINEMATOGRAFIE - Sto pět let od počátku 

jablonecké kinematografie si zájemci 

připomenuli v Městské knihovně Jablonec. O 

historii našich kin vyprávěl ředitel Státního 

okresního archivu Jan Kašpar. Součástí akce, 

která se uskutečnila v audiovizuálním sále, 

bylo speciální promítání výběru z osmi 

historických poválečných filmů. 

MUZEUM: NOVÁ MOZAIKOVÁ KOMPOZICE akademické malířky Elišky Rožátové zdobí od 

května vestibul muzea. Mozaika byla zhotovena v roce 1982 a původně umístěna v 

kostele Povýšení svatého Kříže, který je součástí objektu Atrium na pražském Žižkově. 

Muzeum ji získalo do sbírkového fondu od autorky darem v minulém roce a po 

nezbytném restaurování vystavilo veřejnosti. Původní rozměry celé kompozice 

umístěné v kostele byly totiž sedm krát pět metrů, pro potřeby muzea bylo potřeba 

zmenšení na dva krát tři metry. Technika skleněné mozaiky vychází z mozaiky 

stavební, kterou technologové a výtvarníci povýšili na unikátní výtvarnou disciplínu. Ta 

u nás je vyrobena z mačkaného probarveného transparentního skla, které je pomocí 

polyvinylbutanové folie přitaveno na hliníkové desky. Nyní společně se skleněnou 



76 

 

mozaikou, která od rekonstrukce hlavní budovy v roce 2004 zdobí vstupní schodiště a je 

od stejné autorky, obě díla zajímavě dotvářejí muzejní vestibul. 

GALERIE BELVEDER: PIERSINGOVÁ VÝSTAVA – ´Mezi rituálem a pózou´. Tak je nazvaná 

výstava v Galerii Belveder. Ukazuje, kde všude 

a zejména čím se dá propíchnout lidské tělo. K 

vidění i exotické skvosty jako brazilské náušnice 

z papouščích pírek nebo ozdoby vytvořené z 

kančích klů. Výstava představila fenomén 

piercingu ze dvou pohledů - jako rituální 

předmět s duchovním významem a jako ozdobu 

či šperk podléhající módním trendům a 

osobnímu vkusu. Vernisáž poslední květnový 

čtvrtek, speciální pozvánky pro muže a ženy 

(jsou přiloženy), výstava sama k vidění celé léto 

až do 21. září. Přístupná od úterý do pátku od 

třinácti do sedmnácti hodin, od června do srpna 

pak také v sobotu i neděli.  

CO SI PÍCHNOUT DO TĚLA? INSPIRUJTE 

SE V JABLONECKÉ GALERII zvala 

31.5.2013 Mladá fronta DNES na str. 2, 

autor Martin Trdla - Noční můra rodičů 

teenagerů, frajeřina, módní doplněk nebo hluboký duchovní zážitek, rituál. To 

vše je piercing. Čím vším a kde všude se 

dá propíchnout lidské tělo, ukazuje od 

včerejška výstava s titulem Piercing - mezi 

rituálem a pózou v jablonecké galerie 

Belveder. „Ta výstava je tak trochu 

kontroverzní. Někdo je piercingem 

pohoršen, jiný ho obdivuje. Expozicí 

chceme do muzea přilákat jinou sortu 

návštěvníků, než k nám běžně chodí,“ říká 

kurátorka výstavy Kateřina Hrušková. A co 

je až do 21. září v Jablonci k vidění? 

Kromě klasického piercingu třeba kolekce 

exotických ozdob ze sbírek Náprstkova 

muzea v Praze. „Domorodý piercing 

pochází například z Afriky, Tichomoří či 

Jižní Ameriky,“ dodává kurátorka. 

Nejvzácnějším exponátem je pak náušnice 

z 10. století zapůjčená z Městského muzea 

v Čelákovicích. Páteř expozice tvoří 

autorský piercing studentů jablonecké 
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uměleckoprůmyslové školy. Náušnice jsou také piercing? „Ano. Zjednodušená 

definice piercingu je vlastně nějaká ozdoba, která dělá do těla díru. I u nás 

máme vlastně takový rituál spojený s propichováním uší malých děvčátek. 

Akorát to nedělá žádný šaman,“doplňuje Hrušková. Propichování uší, jazyka, 

břicha, obočí i pohlavních orgánů je staré jako lidstvo samo. „Například 

propíchlé uši měla i mumie Ötzi, nalezená v rakouských Alpách. Náušnice lze 

pozorovat i na posmrtné masce egyptského faraona Tutanchamona,“ upřesňuje 

kurátorka. První zmínky o piercingu však pocházejí už z mladší doby kamenné. 

Jeho rozmach nastal po druhé světové válce, ať už jde o hnutí hippies či 

pozdější punkové hnutí. Jelikož je piercing zaváděn do těla za pomoci velmi 

ostré jehly, nabízí se otázka jeho bolestivosti. Říká se, že mezi méně bolestivé 

úkony patří propíchnutí jazyka, ušního boltce nebo pupíku. Horší to prý je u 

nosní přepážky, bradavek či genitálií. „Je to velmi individuální. Někdo se může 

hroutit, jinému to nevadí. Je to trochu podobné jako u tetování. Jde o úzkou 

hranici mezi bolestí a rozkoší,“ uvedl Stanislav Klokočník z jabloneckého   

tetovacího a piercingového studia G. S. Tattoo and Piercing. Právě toto studio s 

galerií a muzeem na výstavě spolupracuje. „Zapůjčili nám komerční piercingy, 

aby se lidé mohli s touto módou vůbec seznámit,“ podotýká Hrušková. Pro ty, 

kteří se bolesti bojí, pak existují takzvané falešné, fake piercingy. Na tělo se 

umisťují za pomoci magnetů, klipsů či lepidla. Jsou k vidění i v Belvederu. 

Vstupenky na výstavu budou slosovatelné a koho potká štěstí, vyhraje 

poukázku do tetovacího studia. „Návštěvníci se mohou také stát návrháři. 

Vytvořit si tady vlastní design piercingu a vyfotografovat jej v improvizovaném 

ateliéru,“ odhaluje muzejní pedagožka Jaroslava Váňová.  
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ČERVEN 

DEN DĚTÍ. SENIOŘI. DEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 

DEN DĚTÍ k prvnímu červnu patří neodmyslitelně. Stejně jako v předcházejících letech 

se konala řada oslav pod organizační taktovkou města, škol, domu dětí, hasičů i 

sportovců a řady dalších spolků či sdružení. Výhrou bylo, pokud si na své ratolesti 

udělali čas jejich rodiče a slavili společně. Od nejmladších pojďme k těm nejstarším. 

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ NÁLEPKY dostali jablonečtí senioři. Jedná se o 

nalepovací tabulky na dveře, kde si lidé 

na nálepce dočtou, na co se mají ptát a 

co mají říkat, když u nich zazvoní 

někdo cizí. V takové chvíli pak mají 

správné rady přímo na očích, včetně 

telefonních kontaktů na policii, hasiče a 

záchrannou službu. Nálepky byly další 

součástí dlouhodobé kampaně 

BEZPEČNÉ STÁŘÍ. Web města 

informoval: Projekt Bezpečné stáří, 

zaměřený na seniory, je součástí 

Programu prevence kriminality na rok 2013, který vychází ze zpracovaného Plánu 

prevence kriminality Jablonce na léta 2012-2016. Záměrem je ochránit seniory a naučit 

je bezpečnému chování. Senioři patří mezi nejohroženější skupinu obyvatel. Do projektu 

statutárního města, který zahrnuje přednášky, besedy a školení k zásadám bezpečného 

chování v domě, na veřejnosti i za mimořádných situací se zapojily vedle Centra 

sociálních služeb i další organizace, které v Jablonci se seniory pracují a poskytují 

pečovatelské či jiné služby. „Budeme za seniory docházet do klubů a zařízení, kde se 

schází; tedy na jejich ´domácí půdu´, abychom je seznámili s riziky a doporučili 

preventivní opatření a zájemcům věnujeme technické zabezpečovací prvky na domovní 

dveře,“ komentuje průběh kampaně Bezpečné stáří Jiří Vaníček, který je za prevenci 

kriminality ve městě odpovědný a dodává, že zároveň budou mezi seniory distribuovány 

varovné samolepky. „Chtěli jsme, aby se k jejich podobě a obsahu vyjádřili sami 

senioři. Proto jsme podobu konzultovali s Radou starších a organizacemi, které o 

seniory pečují. Jsou určeny na vnitřní stranu dveří do bytu. Na nich jsou o uvedená 

doporučení, jak se chovat před otevřením dveří a také nezbytná telefonní čísla na 

městskou policii a složky integrovaného záchranného systému,“ uzavírá primátor Beitl, 

který nad projektem převzal záštitu. ´Samolepková kampaň´ se objevuje v době, kdy se 

ve městě a zejména na sídlištích stále častěji vyskytují podomní prodejci. Podomní 

prodej je zakázán městskou vyhláškou – tzv. Tržním řádem, přesto v poslední době 

dochází k jeho porušování. Zejména důvěřiví senioři jsou prodejci často obtěžováni. 

Městská policie, ve spolupráci se živnostenským úřadem, podomní prodej průběžně 

kontroluje. Bez součinnosti občanů se však nelze obejít. Tolik tisková zpráva a my u 

seniorů zůstaňme.  
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SETKÁNÍ GENERACÍ se jmenovala výstava tradičních výrobků zhotovených seniory. 

Eurocentrum ji hostilo od úterý 11. do pátku 14. června, přístupna denně v čase osm až 

osmnáct hodin. K setkání generací došlo již při zahájení, které svým vystoupením 

zpestřily děti z Mateřské školy Na Kopečku.   

DEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH - jeho 14. ročník se konal ve středu 12. června.  

Opět přilákal před radnici řadu diváků, kterým se prezentovala občanská sdružení, 

spolky, neziskové organizace i chráněné dílny s rukodělnými výrobky či radami a 

službami. Zájemci si mohli nechat zdarma změřit cukr a tuk v krvi, nebo zkoušeli 

poskytnout první pomoc na resuscitační figuríně u stánku spolku Českého červeného 

kříže. Pořadatelem akce byla opět Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí. 

 

MĚSTO – SAMÁ VODA 

JABLONECKÁ PŘEHRADA ČEKÁ NA NÁVŠTĚVNÍKY informoval městský web:  Správcem 

vodního díla Mšeno je Povodí Labe, s. p., se kterým má město Jablonec uzavřenou 

dohodu o užívání části vodního díla pro rekreaci a vodní sporty. Jedná se o tzv. první 

přehradu. Město Jablonec se připravilo na letošní sezonu stejně pečlivě jako v minulých 

letech. Cílem všech opatření je zajistit především bezpečnost návštěvníků přehrady, ale i 

informovanost a poskytnutí první pomoci při poranění. Koupací sezona na jablonecké 

přehradě oficiálně trvá od 1. června do 1. září. * Vody je v přehradě dost ke koupání i 

relaxaci * Během posledních týdnů se přehrada napouštěla na svou tradiční míru – 

hladina na kótě 510 m n. m. Pláž u loděnice bude do původního stavu uvedena během 

června. Do 6. června bude opraven povrch cyklostezky, jež je v úseku u loděnice nyní 

zavřená a pěší i cyklisté musí místo obcházet okolo penzionu Jablonec. Příjemné 

rekreaci a koupání v jablonecké přehradě by tedy nemělo již nic bránit. * Bezpečnost a 

ochrana zdraví především * Pro koupání slouží tzv. první přehrada a její přilehlé pláže 

a sportoviště. Pro tuto oblast jsou stanovena pravidla, která udávají, jak se má 

návštěvník chovat, aby nedošlo ke zranění, aby byla dodržována čistota a pořádek a 

okolní příroda nedošla újmy. Kolem přehrady je na dobře viditelných místech 

rozmístěno 7 informačních tabulí, kde jsou zmíněné zásady uvedeny, je tam desatero 

vodních záchranářů a v neposlední řadě telefonní spojení na záchranné složky. U pěti z 

těchto tabulí jsou na nejfrekventovanějších místech umístěny bedny s vybavením pro 

poskytnutí první pomoci. „Bude v nich uloženo lano se záchranným kruhem. Pomůcky 

mohou být použity i laikem při záchraně topícího se člověka v době mimo aktivní službu 

vodních záchranářů,“ vysvětluje Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení. Vodní 

záchranná služba bude ve tříčlenných hlídkách vykonávat denně od 1. června do 1. září 

po dobu dvanácti hodin, zpravidla od 9 do 19 hodin dozor na vodní hladině a přilehlých 

veřejných prostranstvích. Základna vodních záchranářů je na Tajvanu, hlavní 

stanoviště hlídky je na označeném místě na pláži „U kiosku“ pod Slunečními lázněmi. 

Kromě poskytování pomoci budou záchranáři dohlížet na dodržování zásad chování a 

respektování pravidel bezpečnosti návštěvníků, popřípadě budou upozorňovat na jejich 

porušování. Zelené plochy kolem přehrady stejně jako odpadkové koše uklízejí na 
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základě smlouvy s městem jablonecké technické služby (TSJ), nad veřejným pořádkem 

zde bdí městská policie, která dohlíží mimo jiné na dodržování zákazu volného pohybu 

psů a dodržování nočního klidu, ale i na provoz na cyklostezce kolem přehrady. * 

Stavba štoly koupání neohrozí * V současné době dochází k montáži technologie na 

vtokovém objektu u loděnice. V nové odpadní štole, která vede pod městem od loděnice 

ke strojírenskému ústavu, nyní probíhají betonáže. Staveniště u památného stromu v ul. 

Palackého zmizí do konce října. U přívodní štoly v Pasekách počítají stavbaři s 

vyklizením staveniště a čistými terénními úpravami do konce června. V rámci prací 

došlo ke zpevnění a rozšíření přilehlé cyklostezky. Než stavbaři na konci června místo 

opustí, bude provoz pro cyklisty mírně omezený. Informace ke stavu prací na výtokovém 

objektu v ulici Plynární sice s provozem na přehradě nesouvisí, ale pro úplnost 

uvádíme, že ukončení prací se předpokládá do konce října letošního roku.   

TECHNICKÉ SLUŽBY KROPILY ULICE MĚSTA - Informace o přehradě a koupání byly 

aktuální. Už v červnu totiž zavládlo počasí tropické. Vedra kolem 20. června lámala 

rekordy po celé zemi. Ze 140 míst - měřících déle než třicet let, padl rekord na zhruba 

sedmdesáti meteorologických stanicích. Nejtepleji bylo naměřeno v Praze Karlově, a to 

36,5 °C. Proti vlně veder pomáhaly v Jablonci ´bojovat´ i kropicí vozy. Technické 

služby svlažovaly nejen centrum města, ale i průmyslovou zónu, kde pracuje mnoho 

lidí. Pro ně mezi výrobními halami byla teplota téměř neúnosná. První trasa vedla z 

Horního náměstí směrem do Mšena. Kropicí vozy jsme mohli ve městě potkat v době 

největšího vedra, tedy zhruba mezi desátou dopolední a sedmnáctou hodinou 

odpoledne. Kropilo se nejen v červnu, ale i v tropických dnech v době prázdnin.  Řádky 

o vodě osvěžující uzavřou informace o vodě škodící, byť nejen nepříjemné zprávy 

přinesla. 

POVODNĚ, CHARITA - Ačkoli o prvním červnovém víkendu spadlo nad Jabloncem více 

než 100 milimetrů srážek - a nejen povodňová komise měla pohotovost, přehrada 

Mšeno i její přítoky všechnu vodu z nebe bez problémů pobraly. Jinde v Česku bylo 

hůř, povodně přinesly zkázu. Jablonec oblastem postiženým povodněmi pomáhal ze 

všech sil, při čemž pomoc koordinovalo oddělení krizového řízení magistrátu ve 

spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje a složkami IZS. Přímé pomoci se 

dostalo lidem v městech Mělník a Lovosice. Pětice našich vodních záchranářů se dvěma 

čluny hlavně evakuovala osoby uvězněné vodním živlem. Desítka dobrovolníků 

Červeného kříže poskytovala evakuovaným všestrannou péči včetně psychické podpory. 

Vyhlášené byly materiální sbírky nejen ve Spolkovém domě.  Mateřská škola z ulice 28. 

Října nabídla pomoc ve formě pobytu pro deset dětí z povodněmi postiženého Terezína. 

Konaly se benefice v podobě kulturních vystoupení, kdy výtěžek putoval postiženým 

záplavami. Jako v případě koncertu kytaristy Štěpána Raka a dětského pěveckého sboru 

Iuventus, gaude! v kostele sv. Anny. Podrobnosti v dalších kapitolách.   

NOVINKY V PARKOVÁNÍ - Třicet minut parkování zdarma v centru města, bezplatné 

víkendy, nové parkovací zóny a také možnost zakoupení speciálních parkovacích karet. 

Tak to jsou novinky, které začaly platit pro řidiče v Jablonci. 
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KULTURA V KOSTELE SV. ANNA: VÝSTAVA, KONCERT  

VÝSTAVA ZNIČENÉ KOSTELY SEVERNÍCH ČECH - Od konce 2. světové války do roku 

1989 padlo v tehdejším Severočeském kraji více než pět set sakrálních staveb. Jejich 

smutný osud připomenula ve dnech 5.6.-27.7. výstava v kostele sv. Anny. Návštěvníci 

zhlédli černobílé fotografie, archivní dokumenty i makety zničených staveb. Putovní 

výstava vznikla spoluprací řady institucí, jmenovitě to byly:  Společnost pro obnovu 

památek Úštěk ve spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy, 

Ministerstvem kultury ČR, Národním památkovým ústavem, Národní knihovnou ČR, 

Biskupstvím litoměřickým, Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem. Další partneři: Freudeskreis Fulda-Leitmeritz/Litoměřice E. V., 

Spolek Fulda Litoměřice, Společnost pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic, oblastní 

muzeum v Chomutově, v Mostě, v Litoměřicích, v Děčíně, Regionální muzeum v 

Teplicích, Státní oblastní archiv Litoměřice a Krátký film Praha. Autoři expozice 

´Zničené kostely severních Čech´ připravili ještě další výstavu, a to ´Zničené židovské 

památky severních Čech 1938-1989´. Protože ta se týká našeho města ještě více -

zachycuje nejen jabloneckou synagogu, ale i zlikvidovaný židovský hřbitov na sídlišti 

Šumava, počítají organizátoři z Jabloneckého kulturního a informačního centra tuto 

výstavu u nás v budoucnosti představit. K oběma výstavám byly v ´íčku´ k dispozici 

obrazové katalogy. Doplňuji, že poslední den výstavy se dopoledne konala v kostele sv. 

Anny tradiční svatoanenská mše a večer pak svatoanenský koncert hudebního souboru 

Musica Florea na téma starých regionálních hudebních skladatelů. V kostele zůstaňme. 

ABSOLVENTI S ORCHESTREM – Ve čtvrtek 13. června patřily prostory kostela sv. Anny 

opět hudbě. Tentokrát zde zazněl sólový zpěv absolventů a Jabloneckého komorního 

orchestru pod vedením Luboše Lachmana. 

 

MUZEUM: MUZEJNÍ NOC A HISTORICKÉ AUTOBUSY. SKLENĚNÁ KOUZLA 

MUZEJNÍ NOC přilákala 8. června do Domu Jany a Josefa V. Scheybalových asi stovku 

návštěvníků, z nichž poslední odcházeli až po půlnoci. Nemalou část tvořili Liberečané, 

kteří přijeli historickou tramvají či autobusem. Lákadlem byl samotný objekt domu, po 

rozsáhlé rekonstrukci otevřen vloni. Dnes se zde nachází turistické informační centrum, 

v patře pak Městská galerie My a výstava věnovaná ilustrátorovi Adolfu Kašparovi. 

Podkroví památníku připomíná expozicí život a dílo manželů Scheybalových. Právě zde 

návštěvníci strávili snad nejvíce času. Ti mladší stavěli z kreativní dřevěné stavebnice 

nebo společně s rodiči naslouchali poutavé přednášce a autorskému čtení Dr. 

Koudelkové, které byly zaměřené na budovu fary a přilehlé okolí. HISTORICKÉ 

AUTOBUSY ŠKODA dodala na akci ´Muzejní noc pod Ještědem´ akciová společnost 

BusLine. V rámci vyhlídkových jízd z Liberce do Jablonce se svezlo na tři sta 

cestujících. V roli průvodčích se představili herečka Michaela Dolinová a autobusový 

fanda Ivan Vyskočil, kteří nejen cestující pobavili, ale také jim na památku štípli a 

podepsali jízdenku. BusLine uvedl historické autobusy Škoda RTO, které patří mezi 

sběratelské klenoty společnosti. Veterány využívá především k vyhlídkovým jízdám v 
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rámci pořádání různých akcí pro veřejnost, objednat si jeho služby ale může i 

jednotlivec. Jeden z vozů se v roce 2012 objevil i v oblíbeném českém seriálu Vyprávěj. 

Vyhlídkové jízdy zajistily konkrétně dva historické autobusy: Škoda RTO - JELCZ z 

roku 1968 a ŠKODA RTO 706 z roku 1972. Oba byly vyrobeny v podniku LIAZ 

Rýnovice (sic!), disponují třiačtyřiceti místy k sezení a jejich délka je téměř jedenáct 

metrů. Celková hmotnost více než čtrnáct tisíc kilogramů, počet rychlostí 5+1 a za 

hodinu ujedou maximálně pětasedmdesát kilometrů. První jízda startovala v 19:00 od 

Muzea skla a bižuterie a pokračovala do Liberce k Oblastní galerii a Severočeskému 

muzeu. Ve všech třech kulturních zařízeních byl pro návštěvníky akce připraven bohatý 

kulturní program, a to nejen pro dospělé, ale i pro děti. Po druhé se mohli cestující svézt 

z Liberce do Jablonce ve 22:30 a poslední jízda zakončila akci o půlnoci. 

SKLENĚNÁ KOUZLA V MUZEU – Imitace drahokamů a polodrahokamů položila 

bezpochyby základ světovosti naší bižuterie. Výstava s názvem ´Skleněná kouzla´ v 

Muzeu skla a bižuterie - čtvrtkem 26. června počínaje, připomněla tři století výroby 

skleněných bižuterních kamenů v Čechách a také významné výročí společnosti 

Preciosa. Ta je totiž jejich nejvýznamnějším českým výrobcem. K vidění unikátní kusy 

kamenů, z nichž nejstarší pocházejí z roku 1820, dva a půl tisíce exponátů, autorské 

šperky, jedinečné výbrusy. Tak ucelený přehled o šíři jabloneckého bižuterního 

průmyslu byl naposledy prezentován před více než sto lety.  

EUROCENTRUM: MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL – 4. ročník se konal v pátek 14. 

června. Motto: ´Tradice sbližují generace´. Letní scéna Eurocentra ožila již v 

dopoledních hodinách a pak se zde celý den hrálo, zpívalo a tančilo. Již tradičně 

vystoupily folklorní soubory z našeho regionu a z Polska. Překvapení pak byli hosté - 

soubor „Thalia“ Jonsdorf z Německa a z Česka Domažlická dudácká muzika a 

Hradecká cimbálová muzika. Vstup na akci i doprovodné programy zdarma. * Program 

* Letní scéna 10:0015:30 vystoupení regionálních souborů a hostů festivalu - 

15:3019:00 Galaprogram: přehlídka českých i zahraničních folklorních souborů a hosté 

festivalu * okolí Eurocentra 9:0018:00 Farmářský den – stánkový prodej regionálních 

výrobků * Ekocentrum – výstavní pavilon 8:0013:00 pro školy, 13:0018:00 pro 

veřejnost. Plstění a zpracování vlny, mletí obilí, Včely (putovní výstava). Bylinky – 

poznávání a ochutnávka. Farma – doplňovací hra pro nejmenší. Pletení z proutí. 

Farmářské výrobky – ochutnávka a poznávání. Živá zvířata * areál Letní scény 

9:0018:00 Mateřské centrum Jablíčko – výtvarné dílničky pro děti * Eurocentrum – 

dolní foyer 10:0018:00 Tvořivé dílny tradičních lidových technik. Pod vedením 

českých a polských lektorů malování perníčků, skládání papírových ozdob a přání, 

drátkování, pletení z lýka, navlékání korálků, plstění, papírové květy, sklářské dílny, 

pletení košíků * horní foyer 9:0019:00 Výstava tradičních ručně tvořených výrobků – 

vitríny s výrobky seniorů a dospělých obyvatel našeho regionu. Záštitu nad akcí mělo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Liberecký kraj. S podporou 

Statutárního města Jablonec pořádalo Eurocentrum.  
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ČERVENEC 
MUZEUM: DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE – svátek, který 

připadá na 5. července. Jak známo, do Moravské říše byli Konstantin a Metoděj 

povoláni v roce 863 knížetem Rostislavem. Měli šířit křesťanství v řeči, kterou se na 

Moravě mluvilo. Proto zavedli do bohoslužeb slovanský jazyk, pro který Konstantin 

vytvořil také vlastní písmo, tzv. Cyrilici. S jeho pomocí přeložil do staroslovanštiny 

téměř celý Nový Zákon. Metoděj pak přispěl překladem životopisů církevních otců a 

nechal přeložit zbytek bible. Již 1150. výročí příchodu sv. věrozvěstů na Velkou 

Moravu připomenulo Muzeum skla a bižuterie. Ve dnech 5.-7. července dostali 

návštěvníci příležitost vytvořit si originální šperk starých Slovanů tzv. gombík, který se 

kdysi těšil velké oblibě, byť dosud není jisté, zda se jednalo o obdobu dnešních knoflíků 

nebo ozdobné přívěsky. Kovové polotovary ve tvaru gombíků si návštěvníci tvůrčí 

dílny zdobili skleněnými kamínky dle svého vkusu. Dílny ve vestibulu doprovázela 

výstava seznamující s nejvýznamnější památkou Velké Moravy - Slovanským 

hradištěm v Mikulčicích. Putovní výstavu zapůjčilo Masarykovo muzeum Hodonín. 

MĚSTO: ČLEN JIZERSKÉHO SDRUŽENÍ. PATRONKA JABLONCE 

JABLONEC ČLENEM JIZERSKÉHO SDRUŽENÍ - Jablonečtí zastupitelé schválili vstup 

města do Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, jehož hlavním cílem je rozvíjet 

služby v cestovním ruchu v regionu hor. Mezi zakládající členy sdružení patří 

provozovatel řady skiareálů SKI Bižu. V současnosti se v něm sdružuje šestačtyřicet 

členů, spolu s Jabloncem jsou v něm vedle podnikatelských subjektů také Tanvald, 

Albrechtice v Jizerských horách, Bedřichov a Janov nad Nisou. V rámci České 

republiky jde o unikátní projekt, jehož zakladatelé se inspirovali rakouským modelem. 

Cílem je propojení veřejného a soukromého sektoru v cestovním uchu a zastřešení řady 

dosud roztříštěných aktivit. Sdružení vydává speciální kartu hosta Jizerky Card, která 

nabízí pro své držitele řadu výhod, kromě slev na ubytování a další služby také 

zvýhodněné vstupné do jabloneckého bazénu. V zimní sezoně 2012/2013 bylo 

distribuováno přes sedm tisíc kusů těchto karet, na které lidé uplatnili na pět tisíc 

různých slev. Jablonec by měl sdružení obohatit například o kvalitní síť MHD, která 

zasahuje i mimo katastr města, a provoz skibusů a cyklobusů, na něž město přispívá.  

SVATÁ ANNA - PATRONKA JABLONCE. Spojení je celkem známo. Patronát potvrzuje 

fakt, že jí byl zasvěcen bývalý farní kostel, který dnes slouží sice více kulturním 

účelům, ale charakter sakrální stavby zcela neztratil ani přes změnu majitele a 

prodělanou rekonstrukci. V posledních letech se v něm každoročně na svátek sv. Anny 

nebo na blízkou sobotu koná poutní bohoslužba k její cti. V roce 2013 připadla oslava 

patronky města na sobotu 27. července. Anny, Anky, Andulky …, nejen jim bylo 

určené pozvání do kostela sv. Anny. Dopolední mši sloužil jablonecký děkan P. Oldřich 

Kolář, večer patřil koncertu hudebního souboru Musica Florea nazvaný Zlato Jizery. 

Milovníkům hudby byla představena vzácně hraná hudební díla starších, renesančně-

barokních skladatelů z naší blízkosti spojených víceméně řekou Jizerou. Zazněla díla H. 

I. F. Bibera ze Stráže pod Ralskem, S. F. Capricorna ze Žerčic u Mladé Boleslavi a J. 
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Ch. Demantia z Liberce. Program doplnila soudobá skladba Missa od Marka Štryncla, 

vedoucího Musicy Florey. Na vokální složce spoluúčinkoval komorní pěvecký sbor 

Regnis z Liberce. Jméno Anna - spojené s významem milá, milostiplná či líbezná, je 

hebrejského původu. Literatura uvádí, že v minulosti šlo patrně o nejoblíbenější české 

ženské křestní jméno, a dodnes u nás patří mezi nejužívanější. Pořadatelé z 

Jabloneckého kulturního a informačního centra všem návštěvnicím sobotního koncertu, 

které nějak prokázaly, že se jmenují Anna, poskytli vstupné zdarma. 

LETNÍ  POZVÁNKA: KOSTELY, VĚŽ RADNICE, KINO 

JABLONECKÉ KOSTELY se o letních prázdninách otevřely návštěvám. Již po šesté a opět 

každé úterý. Jablonecké kulturní a informační centrum – pořadatel, zpřístupnilo kostel 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kostel Dr. Farského, kostel sv. Anny a kostel Povýšení sv. 

Kříže. Součástí akce ´Jablonecké kostely´ byly i koncerty, které se pravidelně konaly 

v podvečer v některém ze zmíněných kostelů. Na programu byla nejen klasika, ale i 

jazz, spirituály či varhanní koncerty. Vstupné dobrovolné. Jako první se představil 

v kostele sv. Anny Aries – soubor bicích nástrojů ze Základní umělecké školy a 

\Základní školy Jabloňové v Liberci. Seskupení, působící již patnáctým rokem, nadchlo 

originalitou nástrojů, jako jsou marimba, xylofon, vibrafon, zvonkohra či tympány a 

nechyběla samozřejmě bicí souprava. Přičtěte široký žánrový záběr a mladiství elán a 

atmosféra koncertu je jasná.  

VĚŽ RADNICE - S příchodem letních prázdnin se proměňuje věž radnice v rozhlednu. 

Pokoukání z výšky láká každoročně mnoho návštěvníků. Není divu, je na co se dívat. 

Střechy domů, centrum města a jeho nejbližší okolí, pak dál panorama 

Černostudničního hřebene, hotel a rozhledna Petřín, Císařský kámen, Ještědský hřbet a 

Jizerky. Vše doslova jako na dlani. Prohlídky věže s průvodcem se i letos konaly od 

července do srpna ve všední dny v každou celou hodinu. Vstupné děti, studenti a senioři 

desetikačku, dospělí dvojnásob. Výstupy na věž zpestřila výstava mladých výtvarníků z 

mateřských a základních škol, kteří stvořili na téma ´Strašidýlka z lesa´ originální 

výtvory z papíru, přírodnin i keramiky. 

LETNÍ KINO: REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOST - Digitalizace, unikátní promítací formát 4K a 

horké prázdninové večery přinesly letnímu kinu rekordní návštěvnost. Na první 

promítání dne 19. července přišlo přes dva tisíce lidí a během předposledního 

červencového týdne biograf pod širým nebem nalákal další tisícovku platících 

filmových fandů. Což je víc než za celou loňskou sezonu. Vysoký počet diváků 

přitáhnul snímek Revival od režisérky Alice Nellis. Digitalizace dovoluje kinu vybírat 

program za široké filmové nabídky. Zatímco v minulosti při špatných povětrnostních 

podmínkách slyšeli diváci jen slabý zvuk a šumy, nyní si mohou užívat čistého a 

prostorového ozvučení, které nezatěžuje okolní ulice. V předchozích letech byla v kině 

nastavena zvuková hladina na čísle sedm, po digitalizaci je na pětce. Rada města 

usnesením č. 198/2013 rozhodla o udělení výjimky dle č. 4 odst. 2 a 3 obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Jablonec č. 3/2008, ve znění pozdějších předpisů, o ochraně 

nočního klidu, za účelem promítání filmových projekcí v areálu Letního kina na Horním 

náměstí, v období 19.7.-22.9.2013. 
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ŠKODIL DÉŠŤ I OHEŇ 

PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ, jenž se Jabloncem prohnal v pondělí 29. července, napáchal 

patnáctimiliónové škody. Nicméně již čtrnáct dní po záplavě bylo město uklizené. 

Technické služby odvezly naplaveniny z třiapadesáti městských komunikací, úklid 

vyšel na tři sta tisíc korun. Horší situace vznikla na místních komunikacích. Voda 

způsobila škody za více jak třináct milionu korun, opravy budou trvat déle vzhledem 

k počtu, rozsahu škod i stavu městské pokladny. Rada města bezprostředně po záplavě 

uvolnila 1,2 milionu na nejnutnější opravy. * Jaká opatření se v pondělí 29. července 

děla? Od 21 do 22 hodin (48 mm srážek za hod.) byla na území města aktivovaná 

hlídková služba, ve 22 hodin část povodňové komise a byl vyhlášen 2. stupeň 

povodňové aktivity, který byl odvolán 30. července v 1:50 hodin.  * Pro zajímavost 

fakta z Libereckého kraje, kde během pondělí napršelo z celé země nejvíce. V 

Jizerských horách spadlo místy až 130 milimetrů srážek. Kvůli tomu pak v noci stoupla 

řeka Smědá v Předláncích na Frýdlantsku za hodinu asi o dva metry. Hasiči evakuovali 

84 lidí ze dvou táborů a autokempu. Profesionální hasiči měli za noc a dopoledne 128 

výjezdů. Obrovské množství výjezdů měli dobrovolní hasiči. Během noční bouřky 

zemřel v Jeřmanicích čtyřiašedesátiletý muž. Neutopil se, pravděpodobně zemřel na 

infarkt poté, co se snažil zajistit majetek před velkou vodou. Na řadě míst se zastavily 

vlaky i autobusy. Kvůli nánosům bahna a kamení v kolejišti nejezdily tramvaje mezi 

Libercem a Jabloncem. 
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LIDÉ A SOUSEDSKÉ VZTAHY – o nich jsou následující řádky ve dvou příbězích. Léto a 

grilování patří poslední roky tak nějak neodmyslitelně k sobě. Zahradní krby a grily se 

sice v posledních letech staly součástí českého koloritu, ale pachy z nich mnoha lidem 

vadí. První příběh je o tom, kterak se dostal až k Ústavnímu soudu sousedský spor kvůli 

kouři z grilování. Jistá rodina z Jablonce požadovala, aby se sousedé zdrželi obtěžování 

kouřem, popílkem a pachy. Justice žalobě nevyhověla. Spor trval od roku 2007, ústavní 

stížnost čekala na rozhodnutí téměř dva roky. Jak zjistila ČTK a publikovala 

v Libereckém deníku - jasnou odpověď na to, kde začíná obtěžování, justice v 

jablonecké kauze nedala. Případ prošel Okresním soudem v Jablonci nad Nisou, poté 

libereckou pobočkou krajského soudu i Nejvyšším soudem. Nespokojená rodina prý 

neunesla důkazní břemeno, tedy nedoložila závažnost obtěžování kouřem a zápachem. 

Ústavní stížnost stála na tvrzení, že justice důkladně neporovnala „právo stěžovatelů 

užívat nerušeně předmět svého vlastnictví a právo žalovaných pálit ohně na svých 

pozemcích“. Ústavní soud však žádný důvod k zásahu nenašel a stížnost označil za 

zjevně neopodstatněnou. Soudy v Jablonci a Liberci prý provedené důkazy hodnotily 

řádně. „Na základě těchto hodnocení dospěly k udržitelnému závěru, že stěžovatelé své 

důkazní břemeno neunesli,“ stojí v usnesení. Spor je ojedinělý. Podobný případ 

související se zahradním 

grilováním neřešil ani 

Nejvyšší, ani Ústavní soud.  

BLOCK PARTY je příběh 

druhý, kterak dvojice 

mladých nadšenců sezvala 

na velkou slezinu 

spoluobyvatele do ulice 

Trpasličí. Prozradím 

rovnou, že se shromáždil 

dav kolem stovky sousedů 

a sousedek. Každý dovalil 

něco dobrého, tabule 

přetékala laskominami. 

Tak se hojně jedlo i pilo, 

klábosilo se a zpívalo až 

do ranních hodin. Hluk ani 

kouř nikomu nevadil. Akce 

měla rok poté opakování 

již pod organizační 

taktovkou dalších 

nadšenců. Tak se zrodila 

v ulici Trpasličí nová 

tradice. Jojo, dobře se nám 

tu žije a bydlí.  
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SRPEN 

AKCE  K  VÝROČÍ: PIETA. MEDAILON. BĚH MĚSTEM  

21. SRPEN 1968 - datum, které patří sice k prázdninám, ale především k významným 

mezníkům naší historie, české i slovenské. Byl to den, který i na Jablonecku vzbudil 

velkou vlnu strachu, obav, naštvanosti i solidarity. Den, který významně ovlivnil 

pozdější formování celého státu. Letos uplynulo 45 let. Jablonečtí nezapomněli. Právě 

ve středu 21. srpna 2013 představitelé vedení města položili KYTICI K POMNÍKU 

Bojovníků za svobodu vlasti a Obětem bezpráví v Parku generála Mrázka. Připomenuli  

tak výročí i události, které mnoha občanům našeho státu vzaly naději na normální život. 

Primátor města Petr Beitl: „Demokracie a svoboda jsou velmi křehké. Proto je třeba o 

ně pečovat a vážit si jich. Před 45 lety 20. srpna nikdo netušil, že druhý den se probudí 

do atmosféry strachu a nejistoty.“ Miloš Vele, náměstek primátora: „Je nutné, abychom 

nezapomínali na historické milníky našeho státu. Především mladá generace by měla 

slyšet o událostech, které ovlivnily směr vývoje naší společnosti na dlouhých 20 let.“ A 

jaká byla noc z úterý 20. na středu 21. srpna 1968? Hodinu před půlnocí překročila naši 

hranici vojska sovětská, polská, východoněmecká, maďarská, bulharská. Pětice zemí, 

které měly tehdy zkratku SSSR, PLR, NDR, MLR, BLR. Nejsilnější vojenské uskupení 

bylo složené z divizí Severní skupiny sovětských vojsk, 2. polské armády, 38. sovětské 

armády Příkarpatského vojenského okruhu, 11. gardové tankové armády Pobaltského 

vojenského okruhu. Asi tucet divizí podporovaných jednotkami letecké armády 

postupovalo do naší země ze všech stran. K nám od Harrachova přes Desnou 

v Jizerských horách, Tanvald a Smržovku. Začala vojenská operace, během které bylo 

Československo obsazeno armádami výše zmíněných států tzv. Varšavské smlouvy. 

Tato ozbrojená moc - čítající tři čtvrtě milionu vojáků a šest tisíc tanků, ukončila naděje 

na možný vývoj v duchu socialismu s lidskou tváří. Desítky mrtvých a na pět stovek 

těžce zraněných hned v prvních dnech okupace - to jsou smutná čísla invaze. Vpád 

vojsk poznamenal osudy celé generace a pro tisíce Čechů se stal důvodem k emigraci. 

Až počátkem roku 1990 byla uzavřena smlouva mezi vládami ČSSR a SSSR o odchodu 

sovětských vojsk z našeho území. ´Dočasný´ pobyt na území naší republiky ukončila 

sovětská armáda v červnu 1991. Nechme však historie a pojďme do současnosti. Řádky 

o tom, jak ono dramatické období pojala autorka medailonu, přinesl jednadvacátého 

srpna Jablonecký deník na straně 3 (lek) a denik.cz / Liberecký kraj -  NOVÝ MEDAILON 
má přimět řadu pamětníků ke vzpomínce a mladým lidem má přiblížit období 
osmašedesátého roku. Autorkou numizmatické zajímavosti je mladá výtvarnice 
a medailérka Lenka Nebeská, která obor Ražená medaile a mince vystudovala 
na jablonecké umělecko-průmyslové škole. Lícní strana medailonu evokuje 
pocit rozčarování a zmaru, kdy českého lva v noci na 21. srpna 1968 
symbolicky přejely pásy spojeneckých tanků vojsk Sovětského svazu, Německé 
demokratické republiky, Polska, Maďarska a Bulharska. Operace Dunaj tak 
násilně ukončila demokratizační proces v Československu, známý dnes jako 
Pražské jaro. V opisu je uveden text ´Vpád vojsk Varšavské smlouvy´. U levé 
nohy lva jsou umístěny značky mincovny, stejně jako autorská značka Lenky 
Nebeské, která výtvarný návrh vytvořila. Rubová strana přibližuje atmosféru po 
vpádu vojsk. Vedle sochy svatého Václava před Národním muzeem se nachází 
sovětský tank, označený vpředu pod hlavní svislým pruhem, který najíždí na 
demonstrující obyvatele. Z jejich siluet je patrný nesouhlas s násilným aktem. 
Postřílená fasáda muzea připomíná skutečnost, že vojáci neváhali namířit 
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pušky na lidi i budovy. „Dějiny nezměníme, je však důležité si je připomínat a 
brát si z nich ponaučení. Zejména pokud jde o události, které tak neblaze 
ovlivnily směřování naší společnosti," uvedl předseda představena a člen 
emisní rady Pražské mincovny, která medailon dnes emituje, Pavel Trtík. 
Pražská mincovna motiv razí do zlata a stříbra v provedení proof a běžná 
kvalita, současně se na trhu objeví také měděná verze. – Konec citace a ještě 

jedna aktualitka, a to ze světa sportu. Fotbalistky FK Baumit ve spolupráci s organizací 

Sport Jablonec uspořádaly v den výročí VEŘEJNÝ BĚH MĚSTEM. Akce byla 

zorganizována operativně v rámci běhu poslance Evropského parlamentu Edvarda 

Kožušníka nazvaného ´Mé srdce patří Česku´, který právě 21. srpna probíhal 

Jabloncem. Fotbalistky tak nejen aktivně podpořily charitativní běh europoslance, ale 

zároveň mu daly svou iniciativou i širší rozměr a další význam. Je jasné, že tentokrát 

rozhodně nešlo o sportovní výkony… Nejen srpnovým výročím jsme žili. I druhý 

prázdninový měsíc nabízel mnohé společenské vyžití. Včetně následujících výstav.  

 

VÝSTAVY: DESET ŠŤASTNÝCH LET. KŘEHKÁ KRÁSA 

DESET ŠŤASTNÝCH LET 20022012 byl název výstavy, která rekapitulovala nejlepší 

práce mladých umělců výtvarného oboru Základní umělecké školy Jablonec. V kostele 

sv. Anny od soboty 3. srpna do čtvrtka 26. září. Co předcházelo? Po deset let žáci 

učitelek Věry Činčarové a Ingrid Kostřicové sbírali na celostátních přehlídkách za své 

kresby, malby a další výtvarné techniky různá ocenění. Na počátku série úspěšných 

výtvarných cyklů i samostatných děl stáli Mimozemšťané, pak přišly další tematické 

cykly Afrika, Gotika, Putování s Markem Polem, Bicykl, Šitíčko, OP Art, které byly v 

době vzniku často propojeny do komplexních celků s dalšími obory školy. Při jejich 

prezentaci se tak uplatnila nejen malba a kresba, ale i tanec, divadlo a hudba. Soubor 

těchto různorodých prací byl jako celek v místě svého vzniku vystaven poprvé. 

KŘEHKÁ KRÁSA 2013 - pod tímto názvem k vidění více než tři desítky vystavujících 

firem, předvádění tradičních způsobů výroby a zpracování skla i bižuterie, velká tvůrčí 

dílna, výstava sklářských výtvarníků, módní přehlídky a mezinárodní kulturní program. 

Eurocentrum ve dnech 8. až 11. srpna. Pořádal: 

SVAZ VÝROBCŮ SKLA A BIŽUTERIE, profesní sdružení, které zastupuje pět desítek 

organizací zaměřených na výrobu skla a bižuterie u nás. Partnerem akce byl Powiat 

Jelenia Góra – zástupce samosprávy z polského území, jenž se podílí na zajištění účasti 

z polské strany Jizerských hor. Spoluorganizátorem pak resort kultury a cestovního 

ruchu Libereckého kraje. Akce navázala na tradiční a oblíbené bižuterní výstavy, které 

se konaly u nás ve druhé polovině minulého století. A ještě o jedné akci zmíněného 

svazu, byť tím přeskočíme do dalšího měsíce. - Více než sto honorárních konzulů 

přivítal začátkem září v Jablonci primátor města Petr Beitl. Návštěvu zorganizoval Svaz 

výrobců skla a bižuterie ve spolupráci s českou centrálou cestovního ruchu Czech 

Tourism. Cílem bylo propagovat jabloneckou bižuterii nejen před odborníky, ale 

přiblížit ji i turistům z různých zemí. 
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OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ - Léto, slunce, plavání a pohodička u vody. Jablonečáci hojně 

využívali a využívají louku u bazénu. Příjemné bylo, že zde až do konce prázdnin 

platila dvacetikorunová sleva ze vstupného. Obdržel ji každý dospělý návštěvník s 

dítětem. Šlo o společný projekt města coby ´Obce přátelské rodině´ a místní společnosti 

Sport. Podle platného ceníku dosud platil rodič s dítětem menším než 120 cm za 

vstupné na letní louku 50 korun, v rámci prorodinné politiky po slevě rodič nebo 

prarodič s děckem zaplatil za celodenní pobyt třicet korun. Připomeňme si, že titul 

´Obec přátelská rodině´ získal Jablonec v roce 2008 v soutěži vyhlášené Ministerstvem 

práce a sociálních věcí České republiky, a to v kategorii měst deset až padesát tisíc 

obyvatel. Tehdy se přihlásily čtyři desítky soutěžících, celkově se v tom roce do soutěže 

delegovalo 216 měst a obcí z celé republiky. Nejen výše zmíněnou slevu ze vstupného 

podpořilo v roce 2013 město, z rozpočtu prorodinné politiky šel letos příspěvek 

například na Folklórní festival, Pohádkovou přehradu, Den otců či Den rodiny. Od roku 

2009 pak funguje projekt rodinné víkendové jízdenky, který převzal i Dopravní podnik 

měst Liberec a Jablonec. 

 

ZÁŘÍ 

MĚSTO: JABLONECKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI. DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  

JABLONECKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI začaly v pátek 20. září. Do města se časně ráno 

sjeli trhovci s tradičním zbožím a koupěchtiví je našli především na Dolním náměstí. 

Horní náměstí pak zaplnily pouťové atrakce, které lákaly hlavně ty nejmenší. Tím 

nabídka nekončila. Letos se ve stejnou dobu konaly i Dny evropského dědictví, při 

kterých se otevřelo třináct památek k prohlídkám.  
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DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ připadl na sobotu 21. září. V čase mezi devátou a 

sedmnáctou hodinou měli zájemci 

možnost navštívit bývalou faru v 

Kostelní ulici, kde je dnes památník 

národopisců Jany a Josefa V. 

Scheybalových a informační centrum, 

otevřen byl i nedaleký kostel sv. Anny – 

k vidění výstava prací ZUŠ ´Deset 

šťastných let 2002–2012´, ale i kostely 

Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Dr. 

Farského nebo kostel Povýšení sv. kříže. 

K návštěvě v Kostelní ulici dále lákala 

Městská galerie My - výstava malíře, 

grafika a ilustrátora Karla Vika (1886-

1964), uměleckoprůmyslová škola na 

Horním náměstí připravila ve svém dvoře 

ražbu brakteátu ve dvoře a dílnu s 

historickými stroji. Kdo vstoupil do 

radnice, mohl nahlédnout do obřadní síně 

i do kanceláře primátora nebo vidět 

město z ptačí perspektivy, to v případě 

výstupu na radniční věž. Nouzi o 

návštěvníky neměla knihovna – prohlídka, výstava a křest knihy s besedou, ani divadlo, 

které zvalo do svého zákulisí. Muzeum skla a bižuterie - výstava Preciosy ´Skleněná 

kouzla´, stálá expozice ´Kouzelný svět bižuterie a Čarovná zahrada´, v ateliéru muzea 

po celou dobu muzejní program – výroba originálního šperku, tzv. gombíku, 

inspirovaného Velkou Moravou. Dílny doprovázela výstava ´Mikulčicko-Kopčanský 

archeopark´, která seznamovala s nejvýznamnější památkou Velké Moravy, a to 

Slovanským hradištěm v Mikulčicích. Obchodní akademie na Horním náměstí - 

prohlídka auly v moderní přístavbě školy. Sokolovna Tyršovy sady - výstup na věž, 

sportovní atrakce pro děti. Po celý den městem projížděl historický autobus, který stavěl 

u jednotlivých památek.  Snad stojí za zmínku, že Dny evropského dědictví jsou 

významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, mezi 

jejichž hlavní cíle patří zlepšovaní informovanosti o jiných kulturách i ochrana 

kulturního dědictví v nejširším slova smyslu. Akce je v České republice podporována 

Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 

BELVEDER: OTCOVÉ MĚSTA NAPOSLEDY 

SVĚT PATŘÍ NÁM – Výstava pořádaná Muzeum skla a bižuterie v Galerii Belveder 

představila veřejnosti profily pětadvaceti exportérů a vývozních firem. Těch, které 

figurovaly na světových trzích od 18. po 21. století. Právě jejich zásluhou se z tehdy 

bezvýznamného Jablonce stalo světové centrum obchodu s bižuterií. Výstava se konala 

jako desáté a poslední pokračování cyklu Otcové města, který deset let přibližoval 

jablonecké osobnosti, korporace i zajímavé společenské události a jevy. 
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DIVADLO: KONCERT MAGDALENY KOŽENÉ - Jedinečný koncert mezzosopranistky 

světového věhlasu Magdaleny Kožené se uskutečnil v kostele Nejsvětějšího srdce 

Ježíšova v pondělí 2. září. Pořádalo divadlo ve spolupráci se statutárním městem 

Jablonec. Magdalena Kožená vystoupila za doprovodu německého varhaníka Christina 

Schmitta, mimo jiné zazněla díla autorů H. Purcella, H Wolfa, F. Schuberta, R. 

Strausse, A. Dvořáka či G. Bizeta. Magdalenu Koženou, mezi jejíž umělecké vrcholy 

patří opakovaná vystupování v Metropolitní opeře v New Yorku, jsme u nás slyšeli 

naposledy v roce 2004, kdy vystoupila s Pražskou komorní filharmonií. V divadle ještě 

zůstaňme. V záři vstoupilo DO ŠESTNÁCTÉ SEZONY hrou ´Apartmá v hotelu Plaza´. K 

netradičnímu zahájení přispěla vernisáž výstavy fotografa Petra Mráčka, odkrývající 

lidské příběhy v každodenní realitě. Rozhodně neobvyklé a zajímavé byly mužské akty. 

 

ŘÍJEN 

KNIHOVNA JUBILUJÍCÍ: PŘEDNÁŠKY, BESEDY I VÝSTAVY 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA oslavující své devadesáté výročí nabízela řadu akcí v průběhu 

celého roku. Vrcholem říjnového programu byl TÝDEN KNIHOVEN. Jeho sedmnáctý 

ročník se konal ve dnech 30. září až 4. října s mottem ´S námi jen all inclusive!´ Opět 

šlo o celostátní akci vyhlášenou celostátní sekcí veřejných knihoven. Městská knihovna 

u nás nabídla pořady určené školám i široké veřejnosti, hosty byly známé i méně známé 
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osobnosti. Kromě přednášek a besed využívali klienti knihovny i její další služby. 

Přibližme si říjnový program trochu 

podrobněji. 1.10. /úterý/ od 17 

hodin to byl INTELEKTUÁL 

ÚSPĚŠNÝM POLITIKEM? Jablonecký 

starosta Karl R. Fischer (1871 – 

1934) pohledem archiváře a 

knihovnice. Přednáška Jana 

Kašpara, ředitele Státního okresního 

archivu Jablonec a Jitky Noskové, 

vedoucí oddělení půjčoven 

knihovna. 2.10. /středa/  JEŠTĚ 

NEJSI NAŠÍM ČTENÁŘEM?! Půlroční 

registrace bez poplatků pro nové 

čtenáře hlavní budovy, na 

pobočkách v daný výpůjční den. 

2.10. /středa/ od 17 hodin DVA 

LETOŠNÍ JUBILANTI. Setkání s 

literární tvorbou významných 

tvůrců našeho regionu Otfrieda 

Preusslera (1923-2013) a Ludvíka 

Středy (1928-2006). Pořad 

připravila vysokoškolská pedagožka 

Eva Koudelková, ukázky z tvorby 

obou autorů četla členka Divadla 

F.X. Šaldy v Liberci Markéta 

Tallerová. 4.10. /pátek/ od 10,30 

hodin: O PEJSKOVI A KOČIČCE - 

pohádka pro děti od agentury 

Kamila Kouly. Ve dnech 1.-3.10. 

/úterý – čtvrtek/ ČTENÍ PRO 

ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘE, a to 

v pobočkách knihovny Mšeno, 

Kokonín a Šumava. * Oddělení pro 

děti a mládež nabídlo: 30.9. 

/pondělí/ SCRAPBOOKING 

V KNIHOVNĚ čili výtvarné dílny. 1.-

4.10. /úterý- pátek/ KOLO ŠTĚSTÍ 

pro registrované čtenáře dětského 

oddělení. 1.-4.10. /úterý – pátek/ 

S NÁMI JEN ALL INCLUSIVE ANEB 

S KNIHOVNOU AŽ NA DRUHÝ 

KONEC SVĚTA – účastníci si vybírali 

z knih proslulých cestovatelů. * 
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Oddělení pro dospělé: DARUJ KNIHOVNĚ KNIHU - Čtenáři a příznivci knihovny měli 

možnost věnovat knihovně některou z knih, které budou zveřejněny na seznamu 

na webových stránkách knihovny a v půjčovnách. STARÉ, ALE ZAJÍMAVÉ - Výstavka 

starších titulů knih, uložených v depozitu knihovny, které ale za léta neztratily nic na 

své zajímavosti.  * Studovna a čítárna: 30.9.- 4.10. /pondělí – pátek/ VZPOMÍNKY NA 

MINULOST - Výstavka kronik Jablonce z fondu studovny. 1.10. /úterý/ od 13,30 hodin 

KNIHOVNA V PROUDU ČASU - Beseda pro seniory ve Spolkovém domě nad nově 

vydanou knihou o knihovně, současně nabídka nových zvukových knih. * Další akce: 

7.10. /pondělí/  od 10 hodin LUDWIG VAN BEETHOVEN – Klavírní tvorba aneb O hudbě 

s Věrou Štrynclovou. 8.10. /úterý/ od 14 hodin MEXIKO - Pravidelné promítání. 8.10. 

/úterý/ od 17 hodin ASTRONOMIE NA INTERNETU - Astronomické okénko Martina 

Gembece. 17.10. /čtvrtek/ od 17 hodin Z JIZERSKÝCH HOR DO BRAZÍLIE - O své cestě 

do Brazílie po stopách emigranta Josefa Ulmanna vyprávěla jablonecká rodačka Christa 

Petrásková. 22.10. /úterý/ od 17 hodin NA DNĚ SLUNCE UKRYTÉ - Básnířka Olga 

Novotná se skupinou Duro Nux představila v komponovaném pořadu své nové verše. 

22.10. /úterý/ od 14 hodin ZÁZRAKY NAŠÍ PLANETY – Pravidelné promítání, tentokrát o 

přírodě. 24.10. /čtvrtek/ od 17 hodin ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ Z ROKU 1935 – 1938 

aneb Virtuální prohlídka tvrzí a objektů spojená s vyprávěním v podání Jiřího Duška, 

člena Klubu vojenské historie Praha.  * VÝSTAVY:  FOTÍM, CO SE DÁ -  Fotografie Anny 

Dolenské. KNIHOVNA V PROUDU ČASU - Výstava k 90. výročí otevření německé 

městské knihovny, na chodbě k multimediálnímu oddělení. 

 

TÝDEN SENIORŮ - ROČNÍK TŘINÁCT  

TŘINÁCTÝ ROČNÍK AKCÍ PRO SENIORY odstartoval už poslední zářijové pondělí, a to 

v divadle hudebním představením Hašlerky. Jak z názvu vyplývá, připomenuta byla 

tvorba písničkáře Karla Hašlera. Pestrý program čekal na seniory i v následujících 

dnech. Počínaje výstavou ´Šikovné ruce našich dědečků a babiček´ v Eurocentru, přes 

besedu o Přemyslu Otakarovi II až po výtvarné dílničky, švestkové posvícení nebo 

prohlídku muzea. Týden vyvrcholil v neděli v Eurocentru, kde k tanci i poslechu zahrála 

dechovka Broďanka ze Železného Brodu. 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: SVOZ BIOODPADU POPRVÉ 

HISTORICKY PRVNÍ SBĚR BIOODPADU ZE ZAHRAD na území města se konal poslední 

sobotu v říjnu. Kontejnery byly umístěny ve třinácti lokalitách, přičemž na pěti 

stanovištích musely být záhy vyměněné za prázdné. Tak velký byl zájem lidí, kteří ve 

finále dovalili téměř dvanáct tun trávy, větví ze stromů či keřů a jiného bioodpadu. Aby 

v kontejnerech neskončily nepatřičné věci, ohlídali pracovníci veřejně prospěšných 

prací. Povedlo se a akce by se měla zopakovat i příští rok, a to opět pod organizační 

taktovkou oddělení správy veřejné zeleně a odpadového hospodářství města. 
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LISTOPAD 

AKCE MĚSÍCE: PIETNÍ AKTY. VÝZNAMNÉ DNY 

PAMÁTKU ZESNULÝCH jsme si připomenuli počátkem listopadu. Hroby ozdobily 

květiny a plápolající svíčky. Tedy ne všechny. Opuštěné hroby, coby memento 

minulých časů, jsou i na jabloneckém městském hřbitově. Nelze je však zbourat. Často 

totiž tvoří obvodní zeď. Ne u ní, ale na rozptylové loučce se konal v neděli 3. listopadu 

tradiční vzpomínkový obřad, a to za přítomnosti primátora Petra Beitla. Ten v krátkém 

proslovu hovořil o nutnosti místo posledního odpočinku revitalizovat, a to na základě 

studie architektonické obnovy hřbitova, jejíž vypracování město zadalo. Že nezůstává 

pouze u představ, dokazuje nově opravená smuteční síň, která byla v pátek 1. listopadu 

po rozsáhlé opravě opět otevřena. Po celý ´dušičkový´ víkend si ji mohli zájemci v době 

od deseti do osmnácti hodin prohlédnout. Jak informovaly webové stránky města, 

opravné práce započaly koncem července letošního roku. Podle původního záměru mělo 

dojít ke statickému zajištění sloupů vstupního portálu, výměně oken, opravě fasády a 

výměně shnilých střešních trámů. Na práce byly v městském rozpočtu vyčleněny tři 

miliony korun. Náklady nakonec vzrostly na 3,9 milionu. Například nová střešní krytina 

stála 155 tisíc, nové osvětlení 203 tisíc korun. Po odkrytí dřevěného obložení v interiéru 

síně se ale objevila krásná vitrážová okna. Právě ta rozhodla o dalším průběhu oprav i 

o posunutí termínu celé rekonstrukce. „Rozhodli jsme se, že okna zachováme, necháme 

je repasovat a vrátíme budovu smuteční síně do původního stavu, proto jsme zhotoviteli 

změnili zadání,“ říká náměstek primátora Miloš Vele. Na fasádu se tak vrátily malé 

římsy a ostatní zdobné prvky, došlo také ke kompletní výměně střešní krytiny. Ve 

vnitřním prostoru byly veškeré rozvody a instalace ukryty za stropními podhledy a do 

smuteční síně přibyla nová svítidla v historizujícím stylu i moderní lavičkové radiátory, 

které více korespondují s charakterem interiéru. Zachovaná zůstala původní 

mramorová dlažba i obložení katafalku. V době oprav se smuteční obřady konaly 

v Liberci, do Jablonce se vrátily v polovině listopadu.  

17. LISTOPAD - DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII jsme si připomenuli pietním 

aktem již v pátek 15. listopadu u pomníku Bojovníkům za svobodu vlasti a Obětem 

bezpráví v ulici Generála Mrázka. Vzdát čest památce bojovníků za svobodu a 

demokracii přišli spolu s vedením města také zástupci Českého svazu bojovníků za 

svobodu, Konfederace politických vězňů, zastupitelé, zástupci Policie ČR, ředitelé 

městských organizací i škol, členové TJ Sokol, studenti i veřejnost. Mnozí z nich také 

položili k pomníku květiny. Primátor v projevu připomněl historické souvislosti a 

apeloval na přítomné studenty, aby se zajímali o svou minulost. 

MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA se v Česku vztahuje ke dvěma historickým 

milníkům, jež od sebe dělí půl století: uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a 

začátek sametové revoluce v roce 1989. Od roku 2000 se obě události uctívají státním 

svátkem a 17. listopad byl vyhlášen právě jako Den boje za svobodu a demokracii. 

Příští rok si připomeneme 25. výročí sametové revoluce. K této příležitosti připravilo 

Jablonecké kulturní a informační centrum sérii kulturních pořadů, výstav a koncertů. 
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Cyklus, nesoucí název ´25 RO(C)KŮ BEZ OPONY´, byl zahájen již letos. V neděli 17. 

listopadu akusticky rozezněla kostel sv. Anny legendární rocková kapela Blue Effect. 

Další z koncertů hostil Klub Na Rampě 7. prosince, kdy zahrála Hudba Praha.  

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: CENA ZA KVALITU  

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB obdrželo čestné uznání za kvalitu v osmém ročníku 

soutěže o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v ČR. Jablonecké centrum uspělo 

v konkurenci dalších devadesáti organizací z celé republiky a získalo čestné uznání 

v kategorii Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro seniory. Konkrétně za 

terénní sociální služby, vysoký standard poskytovaných služeb, za kreativní přístup 

k aktivizaci seniorů a efektivní obhajobu práv uživatelů. Slavnostní akt předávání se 

konal 19. listopadu v Rytířském sále Senátu Parlamentu ČR, kde cenu převzala 

ředitelka centra Naďa Jozífková.  

KULTURA: POZVÁNKY 

TANEC S ORCHESTREM  - Nejen plakát, ale i slovní komentovaná pozvánka, které nelze 

odolat:  Dámy a pánové,  dovoluji si Vás jménem občanského sdružení 

STARDUST  opět srdečně pozvat  na náš neobyčejný  večer s báječnou muzikou 

swingové éry – třicátých až šedesátých let minulého století - stylově  přednášenou 

orchestrem Rudy Janovského. Kdy? V  pátek 15.11.2013 od 20.00 hodin  v  jabloneckém 

Eurocentru. Co Vás čeká?  Živý, swingový orchestr se svými sólisty! Nekuřácké 

prostředí! Příjemný a decentní poslech po celý večer a  zcela  výjimečná  možnost si 

zatančit všechny klasické taneční rytmy!  Jedinečná příležitost pro frekventanty 

tanečních kursů! Přijďte si zatančit společenské tance!  S pozdravem Vladimír Vlášek. 

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE pozvalo ve čtvrtek 21. listopadu na zahájení výstavy 

6.Salon 2013. Pravidelná přehlídka, a jak z názvu plyne již šestá ukázka aktuální tvorby 

výtvarníků sdružených v Asociaci umělců medailérů, představila kromě medailérské 

také volnou sochařskou tvorbu a kresby. 

FILMOVÁ KLASIKA V ČESKOSLOVENSKÉM PLAKÁTU -  Vernisáž výstavy v kině 

Radnice ve středu 6. listopadu. Výstava byla druhým pokračováním spolupráce mezi 

naším kinem a sbírkou filmových plakátů Terryho ponožky v Praze. Vystavený soubor 

tentokrát představil padesát československých autorských plakátů, které navrhli přední 

výtvarníci pro Ústřední půjčovnu filmů v Praze především v 60. letech dvacátého 

století. Návštěvníci měli možnost vidět plakáty k filmům, patřících do zlatého fondu 

světové kinematografie; filmům tak slavných režisérů, jakými byli například Federico 

Fellini, Ingmar Bergman, Jean Luc Godard, Francois Truffaut, Adrzej Wajda nebo 

Andrej Tarkovskij. Zároveň se mohli seznámit s tvorbou nejvýznamnějších grafických 

designérů, jakými byli například Karel Vaca, Bedřich Dlouhý, Milan Grygar, Karel 

Machálek, Josef Vyleťal a další. Po vernisáži následovalo projekce filmové klasiky 

´Amarcord´ od Federica Felliniho.  

 

http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?rok=2013&mesic=11&den=17&lanG=cs&detail=1139&subakce=events
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PROSINEC 

ADVENT: TRHY, SVAŘÁK, KOLEDY, SVĚTLO 

BETLÉMSKÉ A DALŠÍ AKCE    

PRIMÁTORSKÝ SVAŘÁK - Po sedmé se konala 

v rámci vánočních trhů akce, kdy 

představitelé města plní svařeným vínem 

hrnečky s motivem některé z jabloneckých 

věží. Letos se prodalo 680 hrnků 

s vyobrazením kostela Nejsvětější trojice ve 

Mšeně.  Z výtěžku 34 775 korun - o 7 734 

korun více než vloni, se radovali nevidomí a 

slabozrací, o něž pečuje obecně prospěšná 

společnost Tyfloservis. * DĚTI DĚTEM - Na 

Základní škole Pivovarská se už stalo tradicí, 

že děti v předvánočním čase dělají radost 

nejen sobě a svým blízkým. Připravují 

charitativní akci, jejíž výtěžek každoročně 

posílají nadaci UNICEF, jež pomáhá dětem z 

rozvojových nebo válkou zasažených zemí. 

Tentokrát měla charita podobu hudebního 

večera, v němž žáci druhého stupně předvedli 

pěvecká, taneční a instrumentální čísla. 

Součástí byla i vánoční dílna, občerstvení a 

vánoční výrobky za symbolickou cenu, 

jejichž výtěžek bohulibě posloužil. * 

SPOLEČNÝ ZPĚV KOLED - Unikátní projekt regionálních Deníků, který spojil ve středu 

11. prosince celé Česko. Lidé společně zpívali koledy na 281 místech. V Jablonci se 

sešli jednotlivci, kolektivy i celé rodiny v Domě vína a v Intersparu, k hromadnému 

zpívání se připojili senioři v Domově důchodců v Jabloneckých Pasekách a sbor v 

Mateřské škole Mšeňáček. Akce vypukla úderem osmnácté hodiny, všude se pěla stejná 

pětice koled. Vánoční atmosféra byla dokonalá. * HEJ, MISTŘE s podtitulem ´Zvonkový 

čas´ - Originální zpracování tématu českých lidových Vánoc v podání absolventů 

Základní umělecké školy v Jablonci a v zajímavém provedení režiséra Václava Bárty 

mělo u diváků v sobotu 14. prosince v divadle úspěch. Vyprodané hlediště se zaujetím 

sledovalo výkony více jak stovky žáků všech věkových kategorií. Vánoční náladu 

umocnil na pódiu stojící vyřezávaný Loučenský betlém, který pro tuto příležitost 

zapůjčil Spolek přátel obce Janov nad Nisou. * ADVENTNÍ KONCERTY VRABČÁKŮ - 

V úterý 17. prosince zapěl dětský pěvecký sbor Vrabčáci a Vrabčata na svém adventním 

koncertu v divadle. Milým dárkem pro obecenstvo byli mnohé hudební hvězdy včetně 

evropského trumpetisty Ack van Rooyena. Tím však předvánoční účinkování Vrabčáků 

neskončilo. Čtvrtou adventní neděli se jejich zpěvem rozezněl kostel svatého Jiří 

v Jenišovicích, kde akci pořádala  místní římskokatolická církev ve spolupráci s tamním 
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obecním úřadem. Se zpěvačkou Bartošovou a Vrabčáky pak předcházelo natáčení 

pořadu pro televizi Barrandov. Projekt vycházel z nového kompaktního disku zpěvačky 

a jablonečtí zpěváčci jej doplnili čtyřmi zbrusu novými skladbami. Na televizních 

obrazovkách byl k vidění přímo na Štědrý den. * MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE patřilo 

k těm organizátorům, kteří připravili na adventní čas bohatý program. Hned první 

prosincovou neděli mohli návštěvníci zdobit vánoční stromeček vlastnoručně 

vyrobenými ozdobami nebo zkusit výrobu ozdobných sáčků na mikulášskou nadílku. 

Zájem byl nejen o výtvarné dílny, ale i bižuterní kurz, který se nekonal v muzeu 

rozhodně poprvé. V prosinci účastníci tvořili konkrétně svícen se závěsnou koulí 

dekorativně obšitou perličkami. Rušno bylo i v Galerii Belveder, která se proměnila v 

zoologickou zahradu. Exkluzivní výstava ´Skleněné ZOO´ představovala zvířátka z 

celého světa, a to v podobě vánočních ozdob. Muzeum zhruba dva tisíce exponátů 

vybralo ze své sbírky vánočních ozdob, která je pravděpodobně tou největší na světě. 

Tvoří ji na šestnáct tisíc kusů a jsou v ní vzory od sedmdesátých let 20. století. Muzeum 

sbírku získalo bezplatně před pěti lety při likvidaci vzorkovny firmy Jablonex Group. 

Před Vánocemi byla v muzeu zahájena ještě jedna výstava, a to více než tisícovky 

perličkových kabelek z nejrůznějších materiálů. * SVĚTLO BETLÉMSKÉ - U mnohých se 

již stalo zvykem, že si vyzvednou v předvánoční čas světýlko z Betléma, jehož plamen 

se snaží udržet až do štědrovečerní večeře. Letos se rozšířilo světlo v sobotu 14.prosince 

z Vídně do mnoha zemí, včetně České republiky, kam ho přivezli skauti z Brna. V 

sobotu 21. prosince už putovalo vlaky po celé zemi a lidé si ho mohli vyzvednout buď 

přímo na vlakovém nádraží nebo následně na vybraných místech. U nás to byl v neděli 

22.12. kostel na Horním náměstí.  Ti, kteří toužili prozářit světýlkem z Betléma svůj 

domov a dopřát si tak jedinečnou atmosféru ve znamení spojení lidí po celém světě, 

neodcházeli z kostela s prázdnou. * ŠTĚDRÝ DEN zahájili otužilci koupáním v přehradě. 

Do vody - místy pokryté ledem, se vrhli judisté a vodáci z ´dračích´ lodí. Pětadvacet 

otužilců, včetně dvou dětí, nebralo v potaz, že voda i vzduch měly pouhé tři stupně. 

Jeden z plavců bavil diváky mužským plaveckým úborem upomínajícím na doby 

rakouskouherského mocnářství. Nebyl ale komikem jediným. Další z otužilců si proti 

zimě vzal zimní čepici s býčími rohy. * ŠTĚDROVEČERNÍ ODPOLEDNE pro osamělé 

občany pořádalo statutární město Jablonec. Dvě desítky účastníků se setkaly ve 

Spolkovém domě s primátorem Petrem Beitlem. Ten následně zamířil do azylového 

domu Naděje, kam donesl několik porcí štědrovečerního menu. Při obou setkáních 

zazněla samozřejmě přání klidných svátků. * HOTEL PETŘÍN zval o adventních 

víkendech na jídla ze svého jídelníčku za sníženou přesněji za poloviční cenu. 

Mimořádnou akci připravil majitel Evžen Hejsek pro všechny, kteří mají Petřín rádi 

kvůli příjemným prostorám i neopakovatelnému výhledu na Jablonec. Dost možná však 

šlo o poslední a rozlučkovou akci majitele, který po třinácti letech od velké 

rekonstrukce tuto dominantu našeho města opouští. Kultovní 107 let stará rozhledna 

Petřín s restaurací nad městem byla v roce 2013 na prodej za 33 milionů korun. Majitel 

a zachránce Evžen Hejsek se rozhodl odejít ze zdravotních důvodů poté, co 

zdevastovanému objektu vrátil dávný glanc a slávu.  
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NEMOCNICE: CHARITA. ŠTĚDROVEČERNÍ MIMINKO 

SVAŘÁK A DÝNĚ pomohly dětem z jablonecké nemocnice. Jak? Dům vína v rámci 

tradiční akce Dýňobraní shromažďoval od podzimu příspěvek pro dětské oddělení 

nemocnice. Akce postupně přešla v tzv. Štědrý svařák, jehož zakoupením bylo finančně 

podpořeno zmíněné oddělení. Letos byla zakoupena kojenecká digitální váha v hodnotě 

osm tisíc korun. * Devatenáct minut před devatenáctou hodinou se narodila holčička, 

která byla jediným ŠTĚDROVEČERNÍM MIMINKEM u nás. Zato druhý den měli jablonečtí 

porodníci plné ruce práce. Na svět přišlo šest dětí - čtyři kluci a zbytek holčičky a na 

druhý svátek vánoční tři miminka. V nemocnici měla napilno i další oddělení. Pět kostí 

– předpokládám rybích, odstraňovali na ORL. Chirurgická ambulance ošetřila dne 

čtyřiadvacátého čtyřiadvacet lidí. Žádné úrazy ze sportů, vzhledem k počasí 

pochopitelné, pouze drobné naraženiny, jedno hryznutí psem, dále klasické bolesti 

břicha a žlučníky – z přejedení, že. Zdravotníky potěšilo, že nemusel být ošetřen žádný 

opilý. Den následující bylo na ´chíře´ dost rušno. Pomoci se totiž dožadovalo 

jedenašedesát pacientů. 

MĚSTO: REKONSTRUKCE, AUKCE, ŠTOLA, REGENERACE 

DOPRAVA: OPRAVA MOSTU - Rekonstrukce mostu v Pasecké ulici si vyžádala téměř tři 

miliony korun z rozpočtu města. Původně bylo plánovaná rychlejší rekonstrukce, tu ale 

zbrzdily špatně zakreslené inženýrské sítě. Nicméně sláva, v pondělí 2. prosince byl 

obnoven provoz do Pasek a linky Městské hromadné dopravy začaly zase jezdit po své 

původní trase.  

ELEKTRONICKÁ AUKCE ENERGIÍ na elektřinu a plyn se v Jablonci konala ve středu 

11. prosince. Výsledek aukcí? V obou případech byla téměř dvojnásobně překročena 

úspora patnáct procent slibovaná organizátorem. Vítězem obou e-aukcí se stala 

společnost X Energie, která je garantem, že odběratelé elektřiny průměrně ušetří 

29,81% a odběratelé plynu 26,19%.  

PROTIPOVODŇOVÁ ŠTOLA – Stavba byla slavnostně ukončena a předána ve středu 

18.prosince, a to za účasti představitelů města, zástupců Povodí Labe a sdružení 

zhotovitelů. Projekt za 380 milionů korun byl realizován v rámci programu ministerstva 

zemědělství ´Podpora prevence před povodněmi´. Stavbu neprovázelo jen a jen 

bezbřehé nadšení obyvatel, ale o tom více ve vodohospodářství ´ekonomické´ kapitoly. 

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY z roku 2008 přestal platit 

v letošním prosinci. Proto se zastupitelé na posledním zasedání zabývali aktualizací, 

kterou zpracovala pražská firma Casua na období 2014 – 2018.  Program regenerace 

pomáhá k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech města a 

prohlášených za památkové rezervace či zóny. Díky němu lze žádat o finanční 

příspěvky od ministerstva kultury, kam město schválenou aktualizaci předalo.  
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Řádky AKCÍ DRUHÉ KAPITOLY SPOLEČNOST jsou uzavřené. Opět jsem řešila: Co dát, 

co nedat? Co detailněji, co pár slovy? Co zopakovat - byť se koná každoročně? Některé 

zprávy jsou s podrobnostmi na dalších stranách, jiné lze bezpochyby dohledat jinak a 

jinde. Snad ale i ten úvodní výčet – byť není samozřejmě vyčerpávající, vypovídá o 

pestrém dění v našem městě. Druhá kapitola pokračuje na téma  

LIDÉ 
- statistikou počínaje, přes osobnosti a 

rodáky, vyznamenané i poznamenané 

až výročími konče. Zbývá doplnit, že 

tuto část rámují kresby z výstavy 

v jablonecké knihovně a zachycují 

radnici optikou mladých malířů ze 

Základní školy v Liberecké ulici. 

Protože knihovna (otevřena v roce 

1923) i budova radnice (dokončena 

v roce 1933) slavily letos devadesáté 

a osmdesáté jubileum, patří sem obě 

kresby dvojnásob. 

Prvním autorem je Radek Laci, 

v době vzniku obrázku (tato strana) 

chodil do páté třídy.  

 Druhým obrázek namaloval druhák 

František Olah (strana …). 
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POČTY OBYVATEL: STATISTIKA – K 31. prosinci 2013 žilo v Jablonci 45 453 obyvatel. 

Z toho bylo 21 793 mužů a 23 660 žen. Věkové složení: dětí do čtrnácti let 6 922, 15-64 

let 30 465, nad pětašedesát let 8 066. Průměrný věk se oproti předcházejícím rokům 

postupně zvyšuje - před deseti lety to bylo 39,3 let, na současných 41,6 let. Oproti 

loňsku nás bylo více o 148, víc než porodnost zvedli počet nově přistěhovalí, kterých 

bylo 1 091. Naopak z Jablonce se odstěhovalo 995 lidí. Zatímco před deseti roky bylo 

uzavřeno 218 sňatků a vloni 182, letošek s počtem 190 je někde mezi tím. Do výčtu 

statistiky patří údaje: 441 zemřelých, 248 potratů, 493 živě narozených. Započítané je i 

první miminko.   

PRVNÍ MIMINKO roku 2013 byla u nás Vendulka Bílková. Na svět přišla v jablonecké 

porodnici na Nový rok ve 14 hodin a 57 minut s mírami 3 100 g a 51 cm. Jen pro 

zajímavost: prvním miminkem v Libereckém kraji byl malý Ukrajinec Kýril, který se 

narodil se pět minut před třetí hodinou ranní v liberecké krajské nemocnici. Vloni se 

v jablonecké porodnici narodilo rekordních 1 453 dětí, z toho bylo třináct dvojčat, 775 

kluků, 678 holčiček. Letos asistovali lékaři u narození 1 443 dětí, z toho bylo sedmnáct 

dvojčat, nepatrně víc se rodilo chlapců – přesně 729, holčiček bylo 714. Poslední 

miminko přišlo letos na svět 31. prosince pětapadesát minut před půlnocí a dostalo 

jméno Kuba. U nás rodí nejen maminky z Jablonce, ale i z jiných míst. Libercem 

počínaje přes Frýdlant, Mladou Boleslav až po Prahu, Brno či Plzeň. 

 



101 

 

BENEFICE, CHARITA  

DOBROČINNOST je zmiňována i na dalších místech kroniky. Například v lednu píšu o 

osmnáctém ročníku plesu města. Výtěžek ze vstupného ve výši pětadvacet tisíc korun 

předal primátor Petr Beitl zástupcům Hospicové péče sv. Zdislavy. Mohutná vlna 

solidarity se zvedla v červnu s oblastmi zasažených velkou vodou. Postupně přibývala 

místa, kde bylo možné odevzdat humanitární pomoc. Sbírky do zasažených oblastí 

organizoval mezi prvními Český červený kříž, který měl v Jablonci stanoviště ve 

Spolkovém domě. Magistrát mu v přízemí uvolnil prostory, které jinak využívají 

pracovníci veřejné služby. Nejen sbírky, ale různé podpůrné akce byly součástí. 

Benefiční koncert pěveckého sboru Iuventus, Gaude! a kytaristy Štěpána Raka, který se 

konal na podporu obce Černěves v úterý 18. června večer v kostele sv. Anny, vynesl na 

vstupném 47 700 korun. Dalších padesát tisíc věnovalo uvedené obci statutární město a 

částkou ve výši pětatřiceti tisíc korun přispěla Nadace nemocnice v Jablonci. 

Celovečerní taneční projekt s názvem Ulice, který vznikl ve spolupráci jablonecké 

taneční školy DaM s taneční skupinou z německého Bautzenu, vynesl 12 550 korun. 

Částka putovala do povodní zasaženého městečka Svoboda nad Úpou. S jinou formou a 

konkrétní pomocí přispěli vodní záchranáři z Jablonce, kteří pomáhali v součinnosti s 

hasiči a s policisty v Mělníku a v Lovosicích při evakuaci osob. Na Mělnicko vyjelo 

také deset dobrovolníků humanitární jednotky Českého červeného kříže, kteří 

poskytovali evakuovaným lidem všestrannou péči včetně psychické podpory. Pomoc 

nabídli i učitelky a rodiče dětí z MŠ 28. října dětem z povodněmi postiženého Terezína. 

Připravili pobyt pro deset dětí a doprovod, město přispělo na stravu. 

NADĚJE NADĚJI - Hudebníci dechového orchestru ZUŠ Turnov, Jan Ostrov Band, 

Generace Gospel Choir a Kaiser Band Light zahráli na pomoc a pro radost těm, kteří se 

věnují lidem na ulici. Benefiční koncert se uskutečnil v kostele sv. Anny ve čtvrtek 

14.listopadu. Dobrovolné vstupné bylo věnováno na podporu práce s klienty 

občanského sdružení Naděje. Záštitu nad beneficí převzal biskup Václav Malý. 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:  DÁRCI KRVE. JUBILANTI 

DÁRCI KRVE - Sbor pro občanské záležitosti společně (SPOZ) s Českým červeným 

křížem uskutečnil letos tři slavnostní setkání dárců krve v obřadní síni radnice. Součástí 

bylo veliké poděkování a předávání stříbrných a zlatých medailí Dr. Janského (20 a 40 

odběrů) i zlatých křížů (osm desítek odběrů). Dárcům krve Českého červeného kříže a 

všem, kteří dobrovolnictví podporují, byl pak také určen 1. Benefiční galavečer 

v Eurocentru v sobotu 23. listopadu. Vstupné činilo 250 korun, ale pokud se někdo chtěl 

zapojit do charitativní části, zakoupil si tzv. ´4lístek´ za tisícovku, a to pro sebe s 

doprovodem a dva lístky dostal zasloužilý dárce krve. A že bylo koho obdarovávat! 

Mezi pozvanými dárci byli skuteční rekordmani, s padesáti či sto odběry, ale i s více jak 

dvěma stovkami! Většina zúčastněných přišla buď v rudé či vínové róbě nebo alespoň s 

nějakým červeným doplňkem - šátkem, sponou, květinou ve vlasech, rukavičkami, 

kravatou. Přítomné tak spojovala pomyslná kapka krve, nejvzácnější tekutiny, kterou se 

dosud nikomu nepodařilo vyrobit či jinak nahradit.   
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KAREL LIŠKA patří k nejstarším občanům Jablonce. Letos v květnu mu bylo 101 let! 

Rodák z Chotěboře pracoval v Jablonci jako ekonom na zemědělské správě. Má dva 

syny, pět vnoučat a čtyři pravnuky. K významným narozeninám mu přišel poblahopřát 

primátor Petr Beitl. Vitální oslavenec při svých narozeninách projevil přání navštívit 

radnici a začátkem listopadu tak učinil. Dorazil na kolečkovém křesle v doprovodu syna 

Michala. Primátorovi, do jehož pracovny se dostal díky bezbariérovému vstupu u 

zadního vchodu, se mimo jiné pochlubil čerstvou fotografií zachycujícího s jeho 

stoletým bratrem. Co k této vitalitě obou bratrů dodat? Snad to, že v roce příštím by 

mohly stovku slavit ženy, a to: 99 let měla letos v únoru Blažena Bukovičová, v březnu 

Marie Daníčková a Bohumila Valhová, v červenci Františka Kleinová a v srpnu Vlasta 

Lédlová. Nechť se drží ve zdraví!   

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI nelze nezmínit, hovoříme-li o oslavencích. Je to 

právě SPOZ, který zajišťuje blahopřání a gratulace k výročím, ale i slavnostní obřady 

předávání maturitních vysvědčení – v roce 2013 deseti maturitním třídám ze čtyř 

středních škol a třem třídám pak diplom o ukončení pomaturitního studia na vyšší 

odborné škole mezinárodního obchodu. Do výčtu aktivit patří i vítání nových občánků – 

v roce 2013 deset setkání s účastí 351 miminek. Během roku zhruba osmatřicet 

dobrovolníků navštívilo stovky oslavenců s balíčkem a přáním. Gratulaci od města 

dostávají Jablonečané, kteří slaví 75, 80, 85, 90 a více let – v roce 2013 bylo 1026 

jubilantů. Plus dalších 490, kteří obdrželi ´jen´ písemnou gratulaci k sedmdesátinám. 

Dárků a blahopřání se dostalo i manželským párům slavícím výročí svatby. Padesát let 

to je svatba zlatá. Slavili ji: 23. 3. manželé Eva a Jiří Pleštilovi, 30.3. Vlasta a Karel 

Pošmourní, 25.5. Jaroslava a František Znamenáčkovi, 8.6. Vlasta a Pavel Vaňátkovi. 

Šedesát let společného života a svatbu diamantovou měli: 6.6. manželé Věra a Gehard 

Resslovi, 4.7. Hana a Alfred Wünschovi, 18.7. Hana a Josef Bočkovi, 5.9. Jaroslava a 

Jaroslav Lachmanovi. Činnost sboru dobrovolníků koordinuje z města tajemnice, do 

jejíž pracovní náplně spadá organizování mnoha dalších společenských akcí. Například 

přijetí hostů v obřadní síni – v roce 2013 deset návštěv a z toho pět zahraničních. Vše 

náležitě zdokumentováno v kronikách včetně podpisů zúčastněných a fotodokumentace.   

ZDENĚK NERUDA - válečný veterán, navigátor RAF a plukovník ve výslužbě, oslavil 

12.července 93. narozeniny. Do jeho bytu v Jablonci mu přišel pogratulovat i krajský 

hejtman Martin Půta. V rozhovoru mimo jiné zazněla vzpomínka, jak spolu s generálem 

Mrázkem zakládal a dvě desítky let vedl organizaci válečných veteránů v rámci 

Československé obce legionářské. Jak řekl, za ta léta se podařilo realizovat ve 

spolupráci se starosty města památník veteránům II. světové války a přejmenovat ulici 

Protifašistických bojovníků na ulici generála Mrázka. Zdeněk Neruda přiznal hrdost na 

to, že památník stojí v důstojném prostředí a jeho kamarád má v Jablonci svou ´uličku´.  
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RODÁCI A OSOBNOSTI. CENA PRO MERITIS. ČESTNÍ OBČANÉ 

 

CENA PRO MERITIS - Na sklonku loňského 

roku zastupitelé schválili návrh na udělení ceny 

manželům Janě a Josefovi V. Scheybalovým, a 

to za celoživotní všestranné dílo směřující k 

uchování kulturního dědictví a za publikační 

činnost, jejímž cílem bylo mapování lidové 

architektury severních Čech, dokumentace 

památek a propagace národopisu, vlastivědy a 

regionální historie a kultury. Nominaci navrhl 

galerista Jan Strnad a projednala pracovní 

skupina, která dává zastupitelům doporučení. 

Pro Meritis vloni obdržel Václav Vostřák za 

zásluhy o rozvoj města. Pro rok 2014 byli koncem letošního roku navrženi Karel Pelant 

za celoživotní práci pro město v oblasti architektury a urbanismu, Siegfried Weiss za 

přínos v oblasti umění a Jiří Dostál za přínos v oblasti umělecké a průmyslové výrob 

y, designu, medailérství a pedagogiky. Cena manželům Scheybalovým byla udělena in 

memoriam na novoročním koncertu v divadle, a to v úterý 1. ledna 2013. * JOSEF 

VÁCLAV SCHEYBAL, kreslíř, ilustrátor, národopisec a historik umění, se narodil 31. 

prosince 1928 v Kristiánově u Frýdlantu. Vystudoval obor národopis a dějiny umění na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1965–1988 působil jako 

odborný pracovník Severočeského muzea v Liberci. Zemřel po vážné nemoci 28. září 

2001 v Jablonci nad Nisou. * JANA SCHEYBALOVÁ, historička a etnografka, se 

narodila 17. dubna 1940 v Lomnici nad Popelkou. Studovala na Vyšší hospodářské 

škole v Turnově. V roce 1960 se stala inspektorkou kultury v Jablonci. V roce 1962 se 

provdala za Josefa V. Scheybala. Na Univerzitě Karlově v Praze vystudovala obor 

etnografie-folkloristika a česká historie. Poté ji okolnosti přinutily vrátit se 

k ekonomické profesi. V letech 1990–1996 pracovala v pobočce Československé 

obchodní banky v Jablonci jako ředitelka.  

FARA Z 18. STOLETÍ -  Od šedesátých let 20. století si za svůj společný domov Jana a 

Josef V. Scheybalovi zvolili Jablonec nad Nisou, kde vytvořili převážnou část svého 

bohatého a pozoruhodného díla. Bývalá fara u kostela sv. Anny, v níž žili, se díky nim 

změnila v jedinečné kulturní centrum, kde docházelo k prolínání vědeckého bádání, 

umělecké tvorby, sběratelské činnosti a dokumentační práce. Vše prodchnuto hlubokým 

vztahem k dědictví minulosti a láskou k památkám, umění, krajině a přírodě. Dům 

Scheybalových v Kostelní ulici po jejich smrti připadl státu, který ji v únoru 2010 

převedl bezúplatně na město. Poté prošel v letech 2011 - 2012 náročnou rekonstrukcí a 

dnes již objekt slouží veřejnosti. Nachází se zde turistické informační centrum, Galerie 

MY a expozice věnovaná životu a práci manželů Scheybalových. 

STEZKOU MANŽELŮ SCHEYBALOVÝCH Z JABLONCE DO ČESKÉHO RÁJE - Důležitým 

zdrojem poznání byly pro manžele Scheybalovy pravidelné výlety, při nichž 

dokumentovali historické památky a zaznamenávali proměnu krajiny. Není divu, že 
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jejich jméno nese dvacetikilometrová naučná stezka, jejíž první část byla otevřena v 

roce 2011 a ta druhá letos. Vede trasou Jablonec nad Nisou – Dobrá Voda – Rychnov 

u Jablonce – Kopanina – (Pulečný) – Frýdštejn – Ondříkovice – Dolánky.  Měsíčník a 

webové stránky města informovaly: První část naučné stezky zavádí návštěvníky do 

zajímavých míst v okolí Jablonce nad Nisou, kam kroky manželů Scheybalových mířily 

nejčastěji. Je to kraj dosud nezasažený masovou turistikou. Vede na jih od Jablonce – z 

místní části Dobrá Voda do Rychnova, Pelíkovic, na Kopaninu a do Pulečného. Na 

trase této části stezky se nachází celkem sedmnáct zastavení. Jsou to místa s významnou 

pamětihodností, poutavým historickým příběhem nebo přírodní zajímavostí. Součástí 

naučné stezky je šestnáct stojanů s textovými a obrazovými panely, které obsahují 

informace spojené s historií i současností jednotlivých míst. Druhá část naučné stezky 

vede z Kopaniny přes Frýdštejn do Dolánek u Turnova. Propojuje oblast Jizerských hor 

s Českým rájem, dvě svébytné oblasti, ke kterým měli manželé Scheybalovi zvláštní 

vztah. Na rozdíl od první části probíhá pokračování stezky místy, která turisté hojně 

navštěvují. Je na něm rozmístěno deset stojanů s textovými a obrazovými panely. Obsah 

naučné stezky, jejímž autorem je Jan Strnad, vychází z odkazu manželů Scheybalových a 

je založen na hodnotách, které vyznávali. Při sestavování textových a obrazových 

panelů na jednotlivých zastaveních byly použity reprodukce kreseb J. V. Scheybala a 

úryvky z vybraných vlastivědných textů Jany Scheybalové. Naučnou stezku zrealizovalo 

Jablonecké kulturní a informační centrum. První část vznikla ve spolupráci s městem 

Rychnov u Jablonce, obcí Pulečný a Městskou galerií MY v Jablonci. Na přípravě druhé 

části stezky se podílelo Muzeum Českého ráje Turnov a obec Frýdštejn. 

 

ČESTNÉ OBČANSTVÍ - Happening s koncertem své oblíbené skupiny Tři sestry dostala 

zlatá medailistka z Londýna a Pekingu a držitelka světového rekordu v hodu oštěpem 

Barbora Špotáková od rodného 

Jablonce darem již vloni. Čistý výtěžek 

77 400 Kč z prodeje devíti stovek 

vstupenek šel na podporu jablonecké 

atletiky. Město úspěšné sportovkyni 

dále věnovalo také lustr z Preciosy 

v hodnotě sto tisíc korun. Čestnou 

občankou se stala Barbora Špotáková 

na slavnostním Novoročním koncertu 

v divadle 1. ledna 2013. Zlatá 

oštěpařka v Jablonci již delší dobu 

nežije. Z jeviště zazněla její slova: „Je 

to pro mne čest a nesmírně si toho 

vážím. Do Jablonce se stále vracím, a 

ráda. Pro mě je zásadní Žižkův Vrch a 

Srnčí důl. Strávila jsem tam dětství ve 

sportovišti v lese. V sektoru uprostřed 

lesa jsem poprvé házela oštěpem. Před každou olympiádou tam zajdu, je tam klid a 

mám k tomu místu osobní vazbu.“ Jak následně přiznala, před zaplněným divadlem, 
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které ji přivítalo spontánním potleskem vestoje, se jí rozklepala kolena víc než při 

nedávném přijetí u prezidenta Klause. Dodala bych ještě, že dvojnásobné olympijské 

vítězce Barboře Špotákové se dařilo letos i v soukromém životě, stala se maminkou 

syna Janka. V Jablonci byla nejen jmenována čestnou občankou, ale před budovou, 

která roste na místě zbourané restaurace Střelnice, by měla být ´socha´ představující její 

vítězný oštěp. Závěr už jen tolik, že titulem ´Čestný občan´ Jablonec dost šetří. Před 

Barborou Špotákovou ho získali jen tři lidé, a to vojáci: plukovníci Čestmír Šikola 

(čestné občanství uděleno 25.2.1992) a Oldřich Skácel (22.12.1995) a generálmajor 

Karel Mrázek (3.2.1992). Jmenovaní již nežijí, takže jediná žijící čestná občanka 

Jablonce je Bára Špotáková. Jen ona má tedy šanci využít privilegium náležející 

čestným občanům, což je možnost jezdit v rodném městě zdarma městskou hromadnou 

dopravou.  

RODÁCI A OSOBNOSTI 

TOP DESIGNÉR BEJVL ML. - Žebříček pěti desítek osobností, které se významně zapsaly 

do rozvoje designu na Středním východě, zveřejňuje každoročně renomovaný magazín 

Commercial Interior Design. Sestavují ho přední světové designové autority. V roce 

2012 byl poprvé zařazen Čech - Jaroslav Bejvl, jehož do prestižní společnosti 

nominovaly světelné návrhy pro hotely v Abú Zabí a Dubaji. Loňský úspěch nebyl 

jediný, další ceny získal letos například v Torontu. Proč v řádcích o Jablonci? Od 

letošního června stojí totiž v parku u muzea bižuterie Bejvlova plastika ´Ex Post 58´, 

která je vzpomínkou na úspěch Československa na světové výstavě v Bruselu. Nejde o 

jeho jediné dílo u nás, již dříve vytvořil lustr ´Messenger 2000´ do kostela sv. Anny. 

Jaroslav Bejvl ml. (1967), který jde neomylně ve šlépějích svého otce, působí od roku 

1986 coby designér v akciové společnosti Preciosa-lustry. 

PRAPRAVNUČKA PRVNÍHO STAROSTY - Hostem letošních Jabloneckých podzimních 

slavností byla i Hannelore Singer, prapravnučka prvního jabloneckého starosty Josefa 

Pfeiffera (starostou v letech 1850 až 1867). Pfeiffer se zasloužil o to, že byl Jablonec v 

roce 1866 povýšený z městyse na město, zřídil Dolní náměstí a připravil výstavbu Staré 

radnice. Jeho prapravnučka se narodila také v Jablonci, po odsunu žije v německém 

Kaufbeuren, kde někdejší Jablonečané založili nový Jablonec tzv. Neugablonz. Jablonec 

a Kaufbeuren spojuje dnes nejen oficiální partnerství, ale i osobní přátelské vztahy 

jednotlivců i kolektivů. V letošním roce město Jablonec obnovilo Pfeifferův hrob na 

hlavním hřbitově, což Hannelore Singer s dojetím ocenila. 

POCTA ZAPOMENUTÝM RODÁKŮM A OSOBNOSTEM Jablonecka je projekt, který vstoupil 

do pátého ročníku. Letošní cyklus čtyř hudebních a literárních večerů se odehrál nejen u 

nás, ale jednou i v Německu, v partnerském městě Kaufbeuren. První letošní poctu 

Jablonecké informační a kulturní centrum připravilo v kostele sv. Anny na pátek 20.září 

a věnovalo ji Oskaru Seibtovi. Narozen v roce 1883 ve Vratislavicích nad Nisou, v 

Jablonci žil a navštěvoval soukromou hudební školu Fritze Hempela. Na lipské 

konzervatoři studoval komponování, dirigování, zpěv a hru na kontrabas. Po studiích 

působil jako operní, operetní a koncertní dirigent v Brně, Olomouci a Vídni. V roce 

1924 převzal místo prvního sbormistra největšího německého jabloneckého pěveckého 



106 

 

sdružení Deutscher Sängerbund Gablonz. Dovedl jej na vysokou úroveň a stál v jeho 

čele až do nuceného odchodu. V roce 1922 zkomponoval nejznámější jizerskohorskou 

píseň Wenn ich morgens früh aufstehe, trete vor mein Vaterhaus na text Karla 

Wipplingera. Zemřel v roce 1949 v Drážďanech. Letošní program nazvaný ´Zaniklý 

svět´ byl podpořen osmdesáti tisíci korunami od Česko-německého fondu budoucnosti. 

Po koncertě v kostele následoval koncert v sále ZUŠ.  

OSOBNOSTEM LIBERECKÉHO KRAJE - Hejtman Martin Půta ocenil koncem října šest 

osobností, které se zasloužily o dobré jméno Libereckého kraje doma i za hranicemi 

země. Mezi vyznamenanými byl jablonecký podnikatel a zakladatel společnosti 

JABLOTRON DALIBOR DĚDEK, který přispěl na rekonstrukci chrámu v Hejnicích a 

k záchraně Prezidentské chaty v Jizerských horách. O propagaci krás Libereckého kraje, 

hlavně Jizerských hor a Českého ráje se zasloužil další oceněný - malíř, básník a 

FOTOGRAF SIEGFRIED WEISS. Čestné uznání a zlatý dukát se uděluje od roku 2006 

vždy u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa. V uplynulých letech 

bylo oceněno už 41 osobností. Mezi nimi například herec František Peterka, autor 

horského hotelu Ještěd architekt Karel Hubáček nebo prorektor Liberecké univerzity 

Oldřich Jirsák, který se významně zasloužil o rozvoj oboru nanovláken. Z Jablonce nad 

Nisou ocenění získal horolezec Josef Rakoncaj, jediný Čech, jenž zdolal dvakrát druhou 

nejvyšší horu světa K2, sklářští výtvarníci Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová či 

malíř Vladimír Komárek. 

MLADÍ RODÁCI - Výrazné osobnosti jsou i mezi mladými rodáky Jablonce. Milé je, 

pokud se do svého rodného města vracejí. Patří k nim třeba zpěvák ONDŘEJ RUML, 

který v úterý 5. listopadu odstartoval v Eurocentru své turné ACapellaTour. Spolu s ním 

vystoupila skupina Dobrý večer Quintet a několik písniček přidal sbor Iuventus Gaude! 

K dalším mladým a zajímavým osobnostem patří bezesporu JITKA RUDOLFOVÁ (1979), 

scénáristka, režisérka. Narodila se v Jablonci, hranou režii studovala na FAMU, už 

během studií získala řadu ocenění, věnovala se i divadelní režii. Její celovečerní film 

´Rozkoš´ měl premiéru koncem roku v kině Radnice.  I když název tak trochu slibuje 

sex, není tomu tak. Je sice o posedlosti láskou, ale také uměním, úspěchem i sebou 

samým. Zahrál si v něm i sám Jablonec, filmový štáb zde strávil zhruba třetinu z třiceti 

natáčecích dnů. Točilo se v někdejší zvláštní škole – dům naproti Jabloni, dále na 

schodech z autobusového nádraží a také u přehrady. Ve svém rodném městě 

připravovala Jitka Rudolfová i svůj první celovečerní film Zoufalci (2009).  

A do třetice všeho dobrého, tentokrát pod hlavičkou ARCHITEKTI.  

MĚSTSKÉ ZÁSAHY je projekt, kterým kolektiv mladých architektů - Ida Čapounová 

(1983 v Jablonci), Jakub Chuchlík (1983 v Jablonci), Jan Kadlas (1981 v Liberci), 

David Pavlišta (1984 v Jablonci) a kurátorka Karolína Jirkalová (1976 v Jablonci), 

navázal vloni na úspěšný formát, který se v minulosti konal v Praze, Brně, Bratislavě a 

Košicích. Jablonec se stal tak pátým a vůbec prvním menším městem, kde se přihlášení 

architekti bez nároku na honorář snaží změnit problematické lokality k hezčímu či 

funkčnějšímu. V roce 2013 měl Jablonec unikátní databázi pěti desítek menších 
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vylepšení problematických či nevyužitých míst a lokalit především v centru města. V 

pětadvaceti týmech na nich pracovalo padesát architektů, kteří se k výzvě našich 

připojili. V některých případech byly inspirací podněty od samotných občanů. Vše 

zdokumentovala a pod širým nebem představila v červnu výstava na Horním náměstí. 

Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnili také slovenští ´otcové´ ideje Městských 

zásahů Matúš Vallo a Oliver Sadovský. Návrhy po skončení výstavy dostalo zdarma 

město Jablonec. Již zjara byl realizován první námět projektu, a to dřevěná lávka, která 

překlenula řeku Nisu u frekventované křižovatky U zeleného stromu. Výrazně zlepšila 

průchodnost města, stála pět tisíc korun a její výroba, doprava a instalace trvala sedm 

hodin. A proč se výše jmenovaní rozhodli uspořádat ´zásahy´ právě v Jablonci? Až na 

jednoho kolegu se zde narodili a netají se, že jsou patrioti. Před časem připomínkovali 

koncept nového územního plánu, který považují za problematický. Nechtěli však zůstat 

jen u kritických slov, ale konkrétní akcí městu nabídnout pozitivní příklady a inspiraci. 

Nejen u zmíněného zůstalo. V říjnu uspořádali panelovou diskusi o architektuře na 

běžně nepřístupné terase výškové budovy telekomunikací. Akce byla součástí festivalu 

Den architektury, kterému patřil první víkend v říjnu v jedenačtyřiceti českých městech. 

Program v našem městě se odehrál poprvé pod hlavičkou vznikajícího jabloneckého 

sdružení PLAC (Platform for Landscape, Architecture and Culture), které si 

předsevzalo kultivovat veřejný prostor města a krajiny. Zatímco dosud se totiž mladí 

architekti zaměřovali převážně na dílčí drobná řešení pro konkrétní místa ve městě, 

tentokrát chtějí věnovat prostor dlouhodobějším koncepcím a plánům. Takže o nich 

ještě určitě uslyšíme.  

OBČANÉ: BESEDY.  KAUZY, PETICE, PROTESTY  

SETKÁNÍ S RADNÍMI - Radnice již řadu let udržuje tradici veřejných setkání členů 

vedení města s občany. Někdy jsou náměty tematické, jindy se hovoří o věcech 

obecných. Občany zajímá nejčastěji stav komunikací, úklid města, zimní údržba a také 

vše kolem územního plánu. Na jednotlivá setkání se připravují všechny odbory napříč 

magistrátem. Vedle politického vedení města tak na dotazy lidí odpovídají odborníci z 

řad úředníků. Často diskutovaná bývá bezpečnost a kriminalita ve městě, proto jsou na 

setkání zváni i okrskáři městské policie. Přítomni bývají zástupci dalších zařízení jako 

například dopravního podniku či technických služeb. Veřejné diskuze byly i letos. 

Poslední se konala v úterý 21. května již tradičně v centru města, v malém sále 

Eurocentra. Ze všech setkání byly pořízené zápisy, které s doplňujícími informacemi 

zveřejnily městské webové stránky. Otázky, které kladli občané nejčastěji, zveřejnil 

červnový Jablonecký měsíčník. Stránky jsou součástí tištěné verze kroniky.  

Bouřlivou debatu vyvolala témata ve Mšeně a v Kokoníně, která může nést označení 

KAUZY, PROTESTY, PETICE. 

ZRUŠENÍ POŠTY VE MŠENĚ - Anketní protesty stovek Jablonečanů na městském webu, 

nelibost města a dokonce petice se sedmi stovkami podpisů měly změnit záměr České 

pošty přestěhovat pobočku z obchodního domu Albert ve Mšeně do vzdáleného a pěšky 

těžko přístupného centra Rýnovka. Město dokonce našlo ve Mšeně jiný vhodný objekt 

v blízkosti současné pobočky, kam by se pošta mohla přestěhovat, leč vše marné. A 
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proč se vlastně pošta chtěla stěhovat? Byla v podnájmu, tudíž sama nemohla investovat 

do rekonstrukce užívaných prostor. Problémem bylo hlavně vytápění a několikeré 

vytopení splaškovou vodou. Na zápach si stěžovali samotní zákazníci a právem. S 

majitelem objektu nebyla možná dohoda. V další stěhované pobočce Rýnovice naráželi 

zase zákazníci na dlouhou polední pauzu, takže často přicházeli zbytečně. Navíc se u 

domu objevila dopravní značka zákaz stání, a tak nebylo možné v rozumné blízkosti 

pošty ani zaparkovat. V listopadu nová pobočka pošty v nákupním centru Rýnovka 

zahájila provoz. Už po prvních dnech zaznívalo, že zákazníci jsou spokojeni, byť měli 

na zrušení poboček ve Mšeně a v Rýnovicích negativní názor. Zabodovaly moderní 

prostředí, veškeré služby pod jednou střechou a denní provoz ve všední dny od osmi do 

osmnácti hodin plus v sobotu od osmi do dvanácti. Kauza zrušených poboček pošty by 

se tak dala s nadsázkou uzavřít slovy ´Mnoho povyku pro nic´, což dokumentují i 

následující novinové titulky: 5.3. Lidé ze Mšena mají smůlu. Pošta dala městu košem - 

7.3. Pobočka České pošty se z Jabloneckého Mšena přestěhuje do obchodního centra 

Rýnovka - 17.10. Pošta zavře dvě pobočky v Jablonci. Námitky lidí ji nezajímají - 6.11. 

Nově otevřená pošta v jabloneckém Intersparu nabízí provoz bez pauzy - 7.11. 

Zákazníci služby nové pošty konečně chválí. 

KOKONÍN - Rozepře mezi Kokonínem a Jabloncem se táhnou třetím rokem. Přesně od 

okamžiku, kdy zastupitelé schválili změnu územního plánu a povolili postavit nedaleko 

bytové zástavby čistírnu odpadních vod. Vloni bylo výsledkem sporu neplatné, ze 

strany místních lidí bojkotované referendum, v němž se místo o vhodné lokalitě pro 

čistírnu hlasovalo o odtržení Kokonína od Jablonce. Když neuspěli v referendu o 

odtržení, žádali letos o vytvoření městské části Kokonín, a to od 1. ledna 2014 s 

vlastním starostou a zastupitelstvem zvolenými obyvateli osady v řádných 

demokratických volbách. Petici s devětadvaceti podpisy projednávali v září jablonečtí 

zastupitelé. Mimo jiné poukázali na to, že na území Kokonína trvale hlášeno 1879 lidí, z 

toho 1491 starších 18 let. Nicméně vedení města chce s obyvateli Kokonína dál jednat a 

zjistit názor co největšího počtu tamních obyvatel. Jak vidno, ani letos případ Kokonína 

nedoznal zásadních změn, přestože ´klid zbraní´ nenastal. Vypovídají o tom novinové 

titulky, pro zajímavost uvádím i ty za loňský rok. Uvidíme, co přinese rok příští. 

ROK 2012: 9.1. Kokonínští poslali rozhodnutí zastupitelstva k soudu - Kokonínští se 

soudí kvůli referendu o odtržení od Jablonce - 10.1. Odtržení Kokonína od Jablonce nad 

Nisou - 11.1. Kokonínské referendum míří k soudu kvůli čističce - Referendum o 

Kokoníně řeší soud - 1.2. Soud dal městu za pravdu - 3.2. Kokonín se v referendu nesmí 

vyjádřit k čističce, rozhodl soud - 13.2. Bojkotujte referendum, vyzývají Kokonínské 

jeho iniciátoři - 19.2. Lidé v Kokoníně rozhodují o odtržení od Jablonce - Desítky lidí 

zatím přišly hlasovat v místním referendu o odtržení Kokonína -  K referendu v 

Kokoníně nepřišlo dost lidí - Referendum o odtržení Kokonína od Jablonce je neplatné - 

20.2. Kokonín zůstává součástí Jablonce nad Nisou - 21.2. Kokonínské referendum 

skončilo fiaskem - Kokonínské referendum skončilo velkým fiaskem -16.12. 

Referendum už odklepli.  

ROK 2013: 21.8. Kokonínští chtějí být samostatnou městskou částí - 22.8. Kokonín 

chce svého starostu - Obyvatelé Kokonína chtějí nezávislost na městu Jablonci - 29.8. 
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Zastupitelé projednají petici Kokonína v září - 19.9. Kokonín se samostatnosti zatím 

nedočká - 23.9. Kokonín chce nezávislost na Jablonci - Jablonec se stal 12. března 

statutárním městem, žádnou městskou část zatím nemá - Kokonínští si dlouhodobě 

stěžují na špatnou komunikaci s vedením města - 26.9. Boj Kokonína ještě nekončí - 

Část Jablonce zatím nebude mít svého starostu - Petice za osamostatnění skončila na 

vedlejší koleji - 12.12. Tahanice o čistírnu se rozjíždějí nanovo. 

SENIOŘI. DOMOV DŮCHODCŮ 

SENIOŘI V JABLONCI JSOU AKČNÍ. Svědčí o tom mnohé aktivity v podobě vzdělávání – 

Akademie a kurzy pro seniory, v rámci oslav svátků jako je Světový den proti násilí na 

seniorech, Mezinárodní den seniorů, Týden seniorů a tak dále i mnozí pořadatelé - 

Svazem důchodců počínaje přes Klub jabloneckých seniorů, Dia-club senior, Radu 

starších, kluby až po Centrum sociálních služeb. Informace, vzdělávání, výlety, zájezdy, 

společenské a pohybové aktivity, celodenní klub a prostory pro setkávání seniorů to vše 

nabízí Centrum sociálních služeb takříkajíc pod jednou střechou. Stránku plnou 

informací a zajímavých pozvánek pod názvem ´Senior plus aneb My můžeme všechno, 

něco jen s vaší pomocí´ nacházejí čtenáři pravidelně v Jabloneckém měsíčníku. Výčet 

by to byl obsáhlý, tak jen řádky o jedné novince.   

JABLONECKÝ ŠKRPÁL byl první ročník projektu, který připravil Klub jabloneckých 

seniorů a Dia-club senior s podporou Centra sociálních služeb. Od května do září 

absolvovalo na osm desítek seniorů ve věku od devětapadesáti do 92 let jedenáct 

turistických pochodů. Cíl projektu? Pravidelný pohyb, poznávat a navštívit známá místa 

v našem kraji, setkání s vrstevníky a se zajímavými osobnostmi, jako například v 

Harrachově s Krakonošem, na Lemberku se sv. Zdislavou, na Prezidentské chatě a 

Ještědu s primátorem města Petrem Beitlem. První ročník ´škrpálu´ završil poslech 

moravské cimbálovky z Uherského Hradiště. Zmínky o dalších akcích lze najít 

v jednotlivých měsících. V červnu například zmiňuji speciální bezpečnostní nálepky, 

které byly součástí dlouhodobé kampaně ´bezpečné stáří´. U starších spoluobčanů 

zůstaňme s informací, že na Jablonecku fungují jen dva domovy důchodců, a to ve 

Velkých Hamrech a v Jabloneckých Pasekách. V obou dohromady jsou na dvě stovky 

míst. Jablonecký magistrát pak provozuje ještě čtyři domy s pečovatelskou službou, 

takzvané Domy se zvláštním určením. Ty jsou ale jen pro soběstačné důchodce. 

DOMOV DŮCHODCŮ V JABLONECKÝCH PASEKÁCH obývá pětaosmdesát obyvatel. 

Zájem o zdejší pobyt je mnohonásobně vyšší. Proto by se měla kapacita v příštím roce 

zvýšit o dalších deset míst. Největší poptávka je po službě ´domov se zvláštním 

režimem´, která zahrnuje celodenní péči o lidi upoutané na lůžko. Příjemné prostředí, 

příležitost k popovídání s vrstevníky, služby i pestrý program je pak samozřejmou 

nabídkou pro všechny. Nemůže však nahradit rodinu, a tak návštěvy blízkých jsou 

očekávané a vítané. Ne všichni mají však to štěstí a pak především těm osamělým dělají 

radost dobrovolníci, kteří suplují nejen rodinu. Pasecký domov má dobrovolníků rovnou 

desítku. Přicházejí ve svém osobním volnu a bez nároku na odměnu pomáhají s mnoha 

činnostmi, čtením počínaje, přes organizování výletů až prostým popovídáním konče. 

Mezi zdejší babičky a dědečky přicházejí i děti z mateřských škol. Ty potěší seniory 

vždycky. Ať již připraveným programem či nějakou společnou činností. 
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SMUTNÉ ŘÁDKY 

FRANTIŠEK PADRTA, HISTORIK A ARCHIVÁŘ (1934-2013), který stál v letech 1965 až 

1995 v čele Okresního archivu v Jablonci, v březnu zemřel. „Do poslední chvíle zůstal v 

kontaktu se svými kolegy. Obohacoval nás a podílel se na přípravě výstav. Zmapoval 

region Jizerských hor a horního Pojizeří,“ sdělil médiím současný ředitel Státního 

okresního archivu v Jablonci Jan Kašpar, který dále upřesnil, že nejvíce projektů se 

Padrtovi podařilo uskutečnit od druhé poloviny devadesátých let, kdy mu po odchodu z 

vedení archivu výrazně ubyla byrokratická zátěž. Nutno připomenout, že byl u vzniku 

Spolku přátel města a Městské galerie MY, připravoval výstavy k povýšení Jablonce na 

městys a město, významná byla jeho spoluúčast na mnohooborovém projektu 

připomínajícím zřejmě nejvýznamnějšího jabloneckého rodáka, architekta Josefa 

Zascheho. V letech 2000-2004 pomáhal při realizaci výstavních cyklů Evropští 

medailéři, absolventi Uměleckoprůmyslové školy v Jablonci a Návrat ke kořenům. 

Vytvořil také přehled o dějinách jabloneckého urbanismu a pokoušel se oživit 

vzpomínku na jizerskohorského občana Gustava Leutelta. Kromě spolupráce na 

výstavách se prosadil také jako autor nebo spoluautor populárně naučných publikací, 

například Jablonec nad Nisou a dobové fotografie (2002) nebo knihy Kapitoly ze 

stavebního vývoje města Jablonce nad Nisou (2004). Pro město Rychnov zpracoval 

překlad farních kronik z 18. a 19. století. Svoji stopu zanechal i na městských webovým 

stránkám. V základních informacích o Jablonci je autorem řádků O ZNAKU MĚSTA, 

který popisuje takto: Modrý štít, v jehož patě je zelený 

travnatý pahorek, na něm vyrůstá přirozeně zbarvená 

jabloň s plody. Z kořenů stromu vyvěrá stříbrně zbarvený, 

v oblouku vpravo dolů tekoucí pramen. Na horním okraji 

ozdobné bronzové obruby spočívá stříbrná zděná koruna s 

pěti viditelnými stínkami. Tak popisuje znak, právě udělený 

městu Jablonec nad Nisou, německy psané privilegium 

císaře Františka Josefa I., dané ve Vídni 7. prosince 1906. 

Tato listina zároveň potvrzuje, že Jablonec byl povýšen na 

město už 28. března 1866. Privilegium přitom uvádí název města jako Jablonec nad 

Nisou o několik málo dní dříve, než byl tento název úředně schválen. Do 20. prosince 

1906 se totiž město úředně jmenovalo Jablonec, přívlastek nad Nisou mu byl dán k 

odlišení od ostatních sídel téhož jména místodržitelskou vyhláškou, uveřejněnou pod č. 

146 v zemském zákoníku z roku 1906. To ale není jediná nesrovnalost.: fakt, že znakové 

privilegium bylo vydáno až čtyřicet let po povýšení Jablonce na město, vyvolával řadu 

dohadů a domněnek, nejčastějším vysvětlením bylo zaneprázdnění úřadů v důsledku 

prusko-rakouské války. Vycházelo se z praxe udílení erbů ve středověku, kdy součástí 

povýšení bylo i panovníkem vydané privilegium. Ovšem po roce 1848, který vnesl do 

života společnosti i do právního řádu mnoho demokratických prvků, byla situace jiná. 

Obce byly vymaněny z podřízenosti vrchnostem, místní obce se staly základním článkem 

územní samosprávy s rozsáhlými právy. Doba privilegií skončila. Povýšení na město 

bylo nadále už jen oznamováno v zemském zákoníku jako vyhláška ministerstva vnitra 

(v případě Jablonce vyhláškou č. 21 z roku 1866 z.z.). A jelikož zákon o obcích 

neupravoval nijak užívání obecných znaků, pečetí a razítek, vytvářely si obce svá 
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pečetidla a razítka samy. Jablonec, který měl výhodu v tom, že zde pracovala řada 

rytců, si za své pečetní znamení vybral jabloň, a asi aby zvýraznil svou příslušnost k 

zemi a státu, rozhojnil pečetidlo tím, že k jabloni přidal i českého lva a takto vytvořené 

znamení pak položil na prsa rakouského orla. Pečeť s takto složitým obrazcem na malé 

ploše byla nezřetelná, a pak hlavně nepřípustně použila státní znak. Jablonec zřejmě 

používal takovéto pečetidlo jen krátce v padesátých letech 19. století a pak upozorněn 

asi na jeho nevhodnost si jako pečetní znamení ponechal jen košatou jabloň stojící na 

trávníku a obtékanou zleva doprava říčkou. Po povýšení na město v r. 1866 byl opis 

pečeti změněn a doplněn o letopočet 1866 (případ Jablonce nebyl ojedinělý, podobně v 

té době bez vydání znakového privilegia byly na město povýšeny např. Benešov n. Č, 

Varnsdorf, Františkovy Lázně, Stará Boleslav, Krásná Lípa, Vinohrady, Žižkov, Radotín 

a další). V roce 1906, kdy se konala v Liberci německo-česká výstava, chtěli 

organizátoři výstavy použít i znaky měst a tu se zjistilo, že Jablonec nemá definovány 

barvy znaku. A protože se doba značně změnila a znaková privilegia docházela opět 

uplatnění, Jablonec o privilegium požádal a v prosinci 1906 je i obdržel. Na základě 

barevného ztvárnění znaku byly pak definovány i městské barvy zelená a bílá a stanoven 

městský prapor: zelenobílý pruh, uprostřed něj městský znak. 

  

 BEZPEČNOST. KRIMINALITA. AMNESTIE 

AMNESTII vyhlásil prezident Václav Klaus na Nový rok při příležitosti 20. výročí 

vzniku České republiky. Amnestie vyvolala rozporuplné pocity veřejnosti, vedle 

mnohých ohlasů byly reakcí i petice, úryvek z textu předkládám: My níže podepsání 

jsme si plně vědomi toho, že s amnestií vyhlášenou Václavem Klausem už nic 

moc nenaděláme. Tento čin považujeme za výsměch poctivé a nelehké práci 

českých policistů, státních žalobců a soudců, stejně jako zmaření miliard korun 

utracených na dopadení, usvědčení a odsouzení dotyčných osob, náhle 

zproštěných výkonu zaslouženého trestu. Nepovažujeme tento krok za 

správnou cestu, jak oslavit 20 let naší státnosti, stejně jako si nemyslíme, že by 

se jednalo o dobrý signál vůči nám slušným občanům. Brány věznic, kde bylo za 

mřížemi na třiadvacet tisíc lidí, mělo na základě amnestie opustit na sedm tisíc 

odsouzených. Ve třech věznicích kraje - Rýnovice, Liberec a Stráž pod Ralskem - bylo 

1 789 vězňů. Amnestie jich poslala domů 666. V Rýnovicích se dostalo na svobodu přes 

sto padesát z 520 odsouzených.  Kvůli amnestii posílily úřady práce a oddělení sociální 

péče počty pracovníků u přepážek i bezpečnostní opatření. Obávaly se většího náporu 

žadatelů o dávky a podpory. Sociální kurátorka pro dospělé v Jablonci pomáhala řešit 

novou životní situaci nejen amnestovaným s trvalým pobytem v našem městě, ale i těm 

ostatním, které propustili z rýnovické věznice. 

AMNESTIE V TITULCÍCH REGIONÁLNÍCH MÉDIÍ: 3.1. Soudci se přestěhovali do věznic - 

Klausův projev jsem prospal. Ale teď mám radost - V Jablonci propustili třetinu vězňů, 

na něž se vztahuje amnestie - V Libereckém kraji propustili na amnestii skoro 400 

vězňů - 4.1. Klaus rozdělil národ na půl, aneb Jedni skáčou radostí nad svobodou díky 

amnestii a ukazují prostředníček, druhým se vaří žluč - Kvůli propuštěným trestancům 
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posílili policisté hlídky – 7.8. Amnestie měla ulevit soudům, teď je může na týdny 

zpomalit- 8.1. Amnestie se promítla i v Jablonci - O blbé náladě z amnestie - 9.1. V 

továrnách chybí amnestovaní vězni. Trestance zatím nemá kdo nahradit 10.1. Amnestie 

poslala lidi z práce - Amnestie zamávala i s tresty obecně prospěšných prací - 14.1. 

Konečný účet za prezidentskou amnestii na severu Čech: Vězení opustilo 1 361 osob - 

10.6. Dozvuky amnestie: prudce roste kriminalita - Amnestovaným došly peníze, a tak 

se vrátili ke zločinu. 

 

STATISTIKA z loňského roku nyní snad neuškodí. Česká pojišťovna od roku 2004 

monitoruje bezpečnost na silnicích třinácti krajských a devětapadesáti okresních měst 

naší republiky. Dvakrát ročně potom sestavuje žebříček jejich bezpečnosti podle ČP 

Indexu. Mezi krajskými městy měly vloni největší nehodovost České Budějovice, 

naopak nejbezpečnější silnice byly v Karlových Varech. Liberec se stal vloni třetím 

nejbezpečnějším městem, meziročně poskočil o dvě příčky. Dařilo se i dalším městům 

našeho kraje. Jablonec se umístil na 6. místě žebříčku nehodovosti, meziročně si 

výrazně polepšil – v roce 2011 byl na 34. místě. * Sedm útoků proti životu a z nich bylo 

pět dokonaných – z toho dvě vraždy v Jablonci, bylo spácháno vloni v našem kraji. 

Stoprocentní objasněnost těší kriminalisty i občany. Dva příšerné loňské případy u nás - 

26. 2. se stal obětí sedmatřicetiletý taxikář, 15. 9. čtyřiašedesátiletý muž ubodal doma 

dvanáctiletou dceru – neměly naštěstí v roce letošním obdobu. Uf, úleva, nepíše se o 

tom dobře. Nicméně nějaké ty prohřešky se našly, v řádcích následujících pár ukázek 

pěkně MĚSÍC PO MĚSÍCI. 

LEDEN - Silvestrovské petardy a vyděšení čtyřnozí chlupatci – prekérní situace, jež se 

opakuje každoročně. Tedy pokud zvířátka panikaří v pohodlí domova, tak jest to v tom 

lepším případě. V tom horším prchají mimo svůj životní prostor. Následuje zoufalství 

majitelů ztraceného miláčka, mnozí by mohli vyprávět. Liga na ochranu zvířat 

odhaduje, že každoročně se takto zaběhne kolem čtyř stovek psů. I když se většina z 

nich ke svým rodinám vrátí, někteří toho svého hledají dlouho. Stalo se to i manželům 

Kubovým z Jablonce, kterým ze zahrady utekl poslední prosincový den navečer 

osmdesátikilový dobrácký pes rasy leonberger. V dalších dnech byl viděn už značně 

pohublý daleko za hranicemi města. Zda byla vypsaná odměna deset tisíc korun za 

nalezení leonbergera Richieho vyplacena, žel nevím. Takže šťastný konec nemám. * 

K zimě patří sníh, který nabízí radovánky lyžařům, ale dělá vrásky na čele řidičům. 

Stačí chvilka nepozornosti a neštěstí je hotovo. Jako v následujícím případě srážky tří 

vozidel. Ve směru od ulice Palackého na Rýnovice jel třetí lednový čtvrtek chvíli po 

sedmnácté hodině řidič ve voze Lada Kalina. V klesání vjel ve smyku do protisměru, 

kde se srazil s projíždějícím VW Passat. Po nárazu byla Lada odmrštěna zpět do svého 

jízdního pruhu, kde se přetočila bokem. V tu chvíli do lady narazilo další vozidlo Audi 

A4. Při nehodě byl zraněn jak řidič Lady, tak řidič VW Passat. Škoda za 260 tisíc Kč. 

ÚNOR - Dva nože měl u sebe podnapilý muž, který se ve čtvrtek 28. února dobýval 

boucháním na okna do mateřské školy v ulici Slunečná. Po honičce a potyčce ho 

zadrželi dva strážníci městské policie, kteří tak zúročili zkušenosti z odborného výcviku 
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v sebeobraně a taktice zákroku, který absolvovali před časem. Nikomu se v tomto 

případě nic nestalo, nicméně školní zařízení ve městě zvýšila bezpečnostní opatření. 

Strážníci využili své znalosti ze zmíněného kurzu i při zásahu v baru v Dlouhé ulici. 

Dva muži tam demolovali nábytek a vybavení herny a atakovali nejen sebe, ale i 

strážníky. Stačilo pár donucovacích hmatů a výtržníci byli zpacifikováni a s pouty na 

rukou předáni Policii ČR. A do třetice trochu úsměvný případ. Na tu nejzákladnější věc 

zapomněla první únorové úterý řidička osobního vozu značky BMW. Nezabrzdila auto, 

s nímž zastavila ve svahu v ulici Komenského a v klidu odešla. Vozidlo se záhy samo 

rozjelo a zůstalo stát napříč ulice. Naštěstí nedošlo k žádné nehodě.  

BŘEZEN - Rekordní snížení kriminality o 111 trestných činů (největší od roku 2008) šlo 

vyčíst v meziročním hlášení jablonecké policie. Snížil se počet trestných činů loupeže 

(o 40%), úmyslného ublížení na zdraví (o 27%), počet trestných činů krádeže prosté (o 

18%), počet krádeží motorových vozidel (o 35%) a krádeží z automobilů (o 16,9%), 

počet krádeží vloupáním do obchodů (o 12%). Naopak se zvýšil počet trestných činů 

vloupáním o 52 (o 23%), z toho vloupání do bytů o 21 (o 87%), o 26 případů (o 45%) 

stoupl počet trestných činů poškozování cizí věci. O necelých osm procent poklesl počet 

trestných činů, jejichž obětí jsou senioři, přesto jsou tito i nadále rizikovou skupinou 

obyvatel. Dál zůstala řada problematických lokalit centrem města počínaje – autobusové 

nádraží, Dolní náměstí, Lidická, okolí nádraží ČD, ale také oblast kolem přehrady ve 

Mšeně, kriminálně rizikovými oblastmi byly dále Tyršovy sady, ulice Podhorská, 

Pražská, Palackého. Jablonecký deník 6. března na straně 3 zveřejnil anketu na téma: 

Myslíte, že mezi lidmi roste agrese? Lucie Nováková, 33 let, Jablonec: „Ano stoupá. 

Nedávno městští strážníci u naší školky museli pacifikovat muže s nožem. Je to 

nepříjemné a nutí vás to přemýšlet, jestli žijete v bezpečném městě.“ Lenka Wolfová, 

27 let, Jablonec: „Myslím si, že stoupá. Vidím to hlavně mezi seniory, když mají 

nějakou akci, jak jsou vůči sobě agresivní. Také děti před školou. Nadávají si opravdu 

velmi sprostě.“ Eva Vanišová, 51 let, Jablonec: „Ano, mám ten pocit. Když vidíte, jak 

se chovají například řidiči, jak se chovají lidé k sobě navzájem i v rodinách. Vždyť jsou 

o tom dennodenně přinášeny zprávy.“ Vladislav Rázek, 26 let, Jablonec: „Ano, myslím, 

že agresivita mezi lidmi rozhodně stoupá. Vidíme to všude okolo sebe. Někdy mám 

pocit, že se lidé k sobě navzájem chovají hůře než zvířata.“  Pavla Mosiurczáková, 15 

let, Jablonec: „Rozhodně ano. Proč? Nevím, jak to nejvýstižněji popsat. Prostě to tak 

cítím. Stačí se jen kouknout na ulici, večer si pustit zprávy nebo si přečíst noviny.“ 

DUBEN - Dvacetiletý muž první dubnovou středu po jednadvacáté hodině přepadl 

v parku v ulici Nová Pasířská stejně starou ženu. Pokusil se ji znásilnit, ta se naštěstí 

ubránila. Pachatel ji tedy alespoň vzal peněženku a mobilní telefon a utekl. Díky popisu 

poškozené a všímavosti strážníků byl v půl čtvrté ráno v centru města zadržen.  

KVĚTEN - V sobotu osmnáctého ráno se v Palackého ulici vyboural jedenatřicetiletý 

řidič. Při projíždění zatáčky nezvládl řízení a spadl s motocyklem na vozovku. Nic 

zvláštního až na to, že na motocyklu Suzuki Burgman byli další dva spolujezdci - bez 

přilby na hlavě. Pozoruhodné, že nedošlo k žádnému zranění. Policisté řidiči naměřili 

1,33 promile alkoholu a zřejmě ho neminul trest odnětí svobody až na jeden rok. 
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ČERVEN přináší řádky spíše o pomoci, proč ne. Jsou důkazem, že dobří lidé v Jablonci 

žijí. Slunečné počasí a prudké výkyvy tlaku působí mnohým z nás zdravotní potíže. 

Zažila to i žena, které se jisté odpoledne udělalo ve městě nevolno. Strážníci, kteří ji na 

základě telefonického oznámení všímavého občana našli ležící na lavičce, přivolali 

záchranku a bylo dobře. Další hlášení o zmatené starší paní dostali městští strážníci od 

jednoho cestujícího z vlakového nádraží.  Hlídce paní řekla jméno, ale adresu už ne. 

Později přidala alespoň datum narození, a to už pomohlo k její identifikaci a zjištění, že 

je hlášená coby pohřešovaná. Další hlášení na operační středisko městské policie učinili 

dva nezletilci, kteří uprchli z diagnostického ústavu. Euforie ze svobody jim vydržela 

zhruba do půlnoci, kdy nevěděli, co si dál počít. Tak poprosili o pomoc právě policii.   

ČERVENEC přinesl noční případy. 15 přestupků proti vyhlášce o ochraně nočního klidu 

řešili poslední červencový víkend strážníci města. Čtyřem největším hříšníkům uložili 

pak blokovou pokutu. Nikoliv lidé, ale liják zavinil v noci z devětadvacátého na 

třicátého havárii na soustavě dodávek teplé vody. Již před polednem však voda zase 

tekla a dodavatel i uživatelé si oddechli. Poslední červencové pondělí v půl třetí ráno. 

Hlídka strážníků vyjela po oznámení, že na hřišti u křižovatky ulice Skelná a Zlatá se 

rvou dva mladíci. Na místě byl nalezen už jen jeden se zraněními na obou pažích. 

Netušil, kdo ho zranil. Útočník zmizel v teplé letní noci.  

SRPEN v novinových titulcích: 1.8. V Jablonci někdo úmyslně zabíjí stromy - 7.8. V 

Jablonci někdo úmyslně poškozuje stromy - Motiv, proč někdo poškozuje stromy, je 

záhadou - 8.8. Fotopasti ničitele stromů nezastaví - Vandal v Jablonci navrtává stromy, 

už jich zahubil přes třicet - Vandal napouští stromy kyselinou. Je šílený? Ano, je a bylo 

to šílené. Kdosi očividně úmyslně poškozoval městské stromy -  zejména u přehrady, 

když do kmenů navrtal pět až sedm otvorů. Do nich zřejmě nalil kyselinu. Poškozené 

dřeviny téměř okamžitě uhynuly, nedaly se nijak zachránit. Radnice v srpnu škodu 

vyčíslila na 400 tisíc korun. Případy řešila policii. Žel motiv i pachatel zůstali neznámí.  

ZÁŘÍ - Dobře dopadlo počátkem měsíce několikadenní pátrání po nemocném seniorovi. 

Muž se ztratil poté, co byl 1. září viděn v ulici U Kostela, když pravděpodobně 

směřoval na nákup do místního Kauflandu. Nalezen byl vcelku v pořádku v lese 

nedaleko obce Hraničná. Hůře to dopadlo v případě následujícím. V řece Nise v oblasti 

Mostecké našli lidé v neděli patnáctého září ráno při procházce mrtvou ženu. Policie 

dostala hlášení krátce po deváté hodině od rychlé záchranné služby. Přestože na těle 

ženy lékaři nenašli viditelné známky násilí, byla nařízena soudní pitva. Mrtvou byla 

padesátiletá bezdomovkyně. Neměla lehký život ani jednoduchý konec.   

ŘÍJEN - Policie hledala svědky dopravní nehody ve Mšeně. Na přechodu u lékárny v 

ulici U Kostela se střetl automobil s nezletilou chodkyní, jež vstoupila do jízdní dráhy. 

Po nárazu řidič zastavil, dívka se cítila v pořádku a odešla. Případ ohlásili až později 

rodiče s tím, že má lehké zranění a léčit se bude asi týden. V říjnu bylo také zahájeno 

stíhání sedmadvacetiletého muže pro spáchání trestného činu nedovolené výroba a 

jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Od roku 2001 obviněný 
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opakovaně prodal drogu konopí (marihuanu), a to téměř čtyři kilogramy v hodnotě 

přesahující tři čtvrtiny milionu korun. Hrozil mu trest odnětí svobody až na deset let. 

LISTOPAD - Vydírání, padělání a pozměnění veřejné listiny – trestné činy, kterých se 

dopustil muž z Jablonce. Třikrát se objevil v prodejně smíšeného zboží v ulici Nová 

Pasířská, kde se vydával za zaměstnance ministerstva. Při tom se prokazoval padělaným 

průkazem. Po majiteli prodejny požadoval předložení živnostenského listu a smlouvu o 

pronájmu objektu. Doklady poté označil jako neplatné a chtěl inkasovat pokutu padesát 

tisíc korun. Místo toho inkasoval pobyt za mřížemi ve výši, kterou určil soud.  

PROSINEC - Částečně zamrzlá přehrada se stala pár dní před vánočními svátky pastí pro 

srnku. Nebohé zvíře se propadlo mezi ledy, kde se mu zasekly nohy a nemohlo se dostat 

ven. Hasiči se pro něj vypravili na člunu, avšak nakonec jeden z nich musel skočit do 

vody a pro srnku doplavat. Skončila u veterináře a statečný hasič i jeho kolegové 

skončili snad u horkého čaje. Psím příběhem jsem rok začala a také jím končím. Třetí 

prosincové úterý patnáct minut před sedmnáctou hodinou. Liberecká ulice dějištěm 

dopravní nehody. Vozidlu Škoda Citigo vběhl pod kola pes – pravděpodobně sibiřský 

husky, který navzdory svému zraněný z místa nehody utekl. Z lidí nebyl zraněn nikdo a 

řidič byl střízlivý. I tak policie hledala svědky nehody, jakož i majitele psa.   

 

 

VÝROČÍ ROKU 2013 

ÚVODEM PŘIZNÁVÁM ÚDIV nad množstvím kulatin, půlkulatin, jubileí či chcete-li 

výročí roku 2013. Snažila jsem se alespoň stručně všechny připomenout. Mě osobně 

´překvapily´ dvacetiny Jabloneckého deníku – to není možné, jak to letí! Už dvacet let? 

Byla jsem tehdy v redakci, byla jsem při tom a v centru událostí, když se měnil 

regionální týdeník na deník. Ta euforie, že nemusíme čekat na vydání svých zpráv 

týden! Doslova ze dne na den jsme pak přešli od psacích strojů, ručního lámání a horké 

sazby k svítícímu monitoru počítače s novinovým programem ´Cicero systems´ - Cicero 

my znali jako velikost písma. Podle jedné z verzí se pojem odvozuje od Cicera, jehož 

spisy byly poprvé tištěny touto velikostí. Byla to doba převratná a ehm…, docela 

hektická. Zavzpomínala jsem pak ještě jednou při čtení skvěle napsaného článku 

´Chladnokrevně 1973´ - o ženě, která před čtyřiceti lety zmasakrovala náklaďákem dvě 

desítky lidí, osm zabila. Vybavila se mi ta dávná doba a událost zasutá hluboko 

v paměti. Výročí oné vražedné události nemá s Jabloncem nic společného, stalo se 

v Praze, kdyby ovšem autor nezmínil další vrahy a mezi nimi Zdenku Mizerovskou 

z Jablonce. Ve svých dvaadvaceti letech dostala oprátku v roce 1953. Vida další 

kulatiny. Více než jednou větou jsou zmíněné dvě události - budova radnice a knihovna. 

V tištěné verzi kroniky jsou v příloze vložené materiály z webu města, kde seriál 

podrobně zmapoval výstavbu radnici. Z knihovny vedle informací i výroční zpráva.  
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Slavnostní zahájení setkání k 120. výročí od otevření městského parku v Tyršových 

sadech začalo u altánku vystoupením dechové hudby Jablonečanka 

 10 LET:  

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH, místní organizaci číslo tři založili tři nadšenci, za deset 

let trvání vzrostla základna na sto padesát členů, ale záměr zůstal stejný: přispívat aspoň 

trochu k tomu, aby členové svazu našli ve své organizaci porozumění, pohodu a trochu 

radosti ze života.  

PŘESTALY PLATIT DESETI A DVACETIHALÉŘE - Dne 31.10.2013 to bylo deset let. O pět 

let později stáhla centrální banka z oběhu i padesátníky. Do té doby byla vyrobena jedna 

miliarda 700 milionů kusů drobných mincí - tedy desetníků, dvacetníků a 

padesátihaléřů, spotřebováno bylo 1200 tun hliníku. Kromě Hamburku, kde se razily i 

desetikoruny, dvacetikoruny a padesátikoruny, vyráběla české mince - přesněji řečeno 

koruny, dvoukoruny a pětikoruny, ještě mincovna v kanadském Vinnipegu. Od roku 

1993 výrobu postupně přebírala nově zbudovaná mincovna v Jablonci. 
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 20 LET:  

PARTNERSTVÍ JABLONCE A BUDYŠÍNA připomenula česko-německá výstava fotografií 

konaná v rámci Jabloneckých podzimních slavností. V Tyršových sadech byl zasazen 

strom přátelství. Slavnostního aktu v sobotu 21. září se zúčastnili představitelé města, 

členové spolku přátel Jablonce a německého Budyšína.  

SPOLUPRÁCE GYMNÁZIA DR. RANDY a Gymnázia Jakob Brückner v Kaufberenu – 

v rámci oslav přijal na radnici primátor Petr Beitl delegaci z Německa. 

ČESKÁ MINCOVNA, výhradní dodavatel tuzemských oběžných mincí i pamětních mincí 

pro Českou národní banku, si držela díky vysoké kvalitě i dobré ceně zakázky i ve 

veřejných soutěžích. Za těch dvacet let jejího působení bylo v Jablonci vyraženo 2,7 

miliardy českých oběžných mincí v hodnotě přes deset miliard korun.  

JABLONECKÝ KLUB ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ - zkratkou JAKOP, byl založen v září 

1993. Cílem organizace je zajistit pomoc při překonávání trauma ze zdravotního stavu. 

Pro členy zajišťuje rekondiční pobyty, zdravotní aktivity, rehabilitace, přednášky, 

poradenství i zdravotní osvětu. Členství je otevřeno nejen onkologicky nemocným, ale i 

jejich rodinným příslušníkům a všem, kteří cítí přátelství ke zdravotně postiženým 

lidem a mají chuť pomoci. 

FOKUS, o. s., Liberec pracuje s duševně nemocnými. Prvotní nabídka služeb, jež 

obsahovala pouze chráněnou a rehabilitační dílnu, se postupem času rozšiřovala podle 

potřeb duševně nemocných. Osmým rokem má organizace pobočku také v Jablonci, kde 

provozuje kavárnu Floriánka ve Spolkovém domě. Zaměstnává zde deset lidí se 

zdravotním postižením. Kavárna si získala svoje příznivce i zajišťováním rautů. 

JABLONECKÝ DENÍK vyšel poprvé v denním režimu 7. května 1993. Výročí oslavila 

redakce společně se svými čtenáři a s obchodními i jinými partnery v květnu, a to 

bohatým programem na parkovišti u sportovní haly.  

 25 LET: 

JABLONECKÁ PÍŠŤALKA aneb rodinné muzicírování formou školy hry na zobcovou 

flétnu. Jablonecký soubor oslavil své 25. narozeniny 7. června koncertem v Eurocentru.   

 30 LET:  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V LIBERECKÉ ulici v rámci svých oslav připravila pro rodiče, bývalé 

i současné zaměstnance a návštěvníky školy ohlédnutí do historie, dobové fotografie a 

retro třídu, pochlubila se i moderní technikou. 

 40 a 80 LET:  

40 LET HORSKÝ VYSÍLAČ JEŠTĚD, 80 LET LANOVKA NA JEŠTĚD – Obě výročí 

připomenul sice sousední Liberec, ale oslav se zúčastnili i mnozí Jablonečáci, téma 

historické a technické památky v kraji nabídnul v Jablonci 13. ročník mezinárodního 

veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour. Závěrem počteníčko ´Krása nebeská, 

čtyřicetiletá´ - zveřejnil 26.9.2013 Instinkt na straně 8 v rubrice Zaostřeno (ČTK, mš): 

Na začátku byla rivalita Jablonce a Liberce, dvou měst spojených tramvajovou linkou. 

Dnes už málokdo ví, že největší atrakcí zdejšího kraje dlouho bývala rozhledna na 

Černé Studnici u Jablonce nad Nisou. Honosnou věž ze žulových kvádrů nechal postavit 

místní horský spolek v roce 1905. Mířily sem davy výletníků a mnozí liberečtí občané 

tak trochu trpěli: na Ještědu totiž stál tou dobou jen tuctový dřevěný hotel. Když v 
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šedesátých letech vyhořel, naskytla se Liberci šance toto příkoří napravit. Podařilo se 

to beze zbytku. Hotel a vysílač ve tvaru rotačního hyperboloidu navržený architektem 

Karlem Hubáčkem a statikem Zdeňkem Patrmanem získal prestižní Perretovu cenu a 

stal se ikonou moderní architektury. Letos slaví věž nad Ještědem čtyřicáté narozeniny, 

v sobotu 21. září ji ozářila světelná show. Nezbývá než si přát, aby stejně krásná jako 

zvenčí byla v brzké době i uvnitř: futuristický a do posledního detailu vyladěný interiér 

má momentálně do své někdejší slávy daleko.  

 45 LET:  

MODELÁŘI -  Modely historických, osobních, nákladních a vojenských lodí, letadel, aut 

a raket představili místní modeláři, slavící pětačtyřicetiny činnosti, na výstavě 

v Eurocentru v rámci Jabloneckých podzimních slavností.   

 50 LET: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASÍŘSKÁ na Žižkově Vrchu poprvé uvítala ve svých školních 

lavicích 856 žáků 2. září 1963. Letos se jejím dnem oslav stala sobota 9. listopadu. 

Součástí programu byla výstava o historii a doprovodné aktivity přímo ve škole. 

Nechybělo setkání bývalých pedagogů i absolventů se současnými pracovníky a žáky.  

 60 LET:  

LIAZ - Jedna z výkladních skříní socialismu, jablonecká automobilka Liaz, zbyly po ní 

jen vzpomínky? Poslední náklaďák vyrobila 1. září 2003, pak skončila. Značka Liaz ale 

žije dál svým životem, stejně jako její vozy, které brázdí české silnice. 

HISTORICKÁ TRAMVAJ 6MT Č. 117 v den státního svátku 28. října oslavila kulaté 

výročí. Sedmadvacátého října roku 1953 absolvovala v Jablonci brzdové zkoušky a v 

následujících dnech byla vypravována na tehdejší linku číslo 1 z Rychnova do Janova. 

Na konci listopadu stejného roku se tyto tramvaje rozjely i do Proseče. Stosedmnáctka 

byla naposledy v provozu v roce 1972 a o pět let později se jako jediná dostala do 

depozitáře Technického muzea v Brně.  

 

 80 LET:  

RADNICE - 15. duben 1931 byl dnem prvního výkopu na Starém trhu (Mírovém 

náměstí) i dnem, kdy začali dělníci rozebírat kašnu. Hrubá stavba bez věže byla hotová 

15. listopadu 1931, dokončena 1933. Naposledy se opravovalo před dvěma desítkami 

let, první část novodobé rekonstrukce začala v létě 2011 s cílem získat prostor bez 

bariér, plný světla a vzduchu, moderní a při tom podtrhující kouzlo třicátých let 

minulého století, naplňující myšlenku funkcionalistické architektury – funkční 

jednoduchost bez nadbytečných příkras. Taková byla představa realizátorů, takový byl 

dárek k osmdesátým narozeninám radnice. Jak se obnova zdařila? Den památek 

nabídnul všem zájemcům prohlídku včetně prostor běžně uzavřených.  

 90 LET:  

KNIHOVNA - Pro veřejnost byla otevřena 7. července 1923, tehdy se jednalo se 

o knihovnu německou. Devadesátiny si připomenula letos mnoha akcemi - tematickou 

výstavou počínaje, přes besedy a ocenění nejpilnějších čtenářů až po vydání knihy 

Jablonecká knihovna v proudu času.  
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 105 LET: 

JABLONECKÉ KINEMATOGRAFIE - Výročí připomenula Městská knihovna Jablonec. O 

historii našich kin vyprávěl ředitel Státního okresního archivu Jan Kašpar. Součástí bylo 

speciální promítání výběru z osmi historických poválečných filmů. 

 120 LET:  

TYRŠOVY SADY – Psal se rok 1893 a okrašlovací spolek slavnostně otevřel městský 

Tyršův park. Takové místo s promenádami, lavičkami, jezírkem a hudebním 

pavilonkem patřilo tehdy ke každému městu na úrovni. Jablonec pochopitelně nemohl 

chybět. Vzpomínkové setkání k 120. výročí od otevření se konalo v sobotu 21.9.2013 

v rámci Dne evropského dědictví. Náklady na údržbu zeleně, výměnu mobiliáře a 

herních prvků v parku si vyžádaly v roce 2013 téměř 900 tisíc korun. Dalších 1 047 000 

korun stála výměna veřejného osvětlení, na což v rámci prevence kriminality přispělo 

téměř polovinou ministerstvo vnitra, zbytek městská pokladna. 

SPARTA PRAHA - Česká mincovna vydala k 120. výročí fotbalového týmu AC Sparta 

Praha sadu tří medailí. Jejich líc zdobí fotbalový míč s výročním logem Sparty, rubové 

straně dominuje stadion na Letné. Předloha vznikla v ateliéru sochaře Pavla Šťastného. 

  

 140 LET: 

SEVEROČESKÉ MUZEUM v Liberci založeno v roce 1873 jako uměleckoprůmyslové 

muzeum, v českých zemích je nejstarším muzeem tohoto typu.  Proč zmiňuji? K 140. 

výročí vydalo muzeum pamětní medaili, jejíž autorkou je Aneta Juklíčková, studentka 

Vyšší odborné školy v Jablonci. Medaili navrhla jako svou absolventskou práci. Na 

přední stranu umístila budovu muzea doplněnou textem v secesním písmu, na zadní pak 

vybrala ornamentální motiv z interiéru. První emise byla vyrobena z mosazi v 

limitovaném počtu sto kusů, k mání v muzejním obchodě za 580 Kč. 

 145 LET:  VÝROBY ELEKTROINSTALAČNÍCH MATERIÁLŮ 

   20 LET:  ABB S.R.O., ELEKTRO-PRAGA  

Podnik mezinárodního významu. Letos oslavil 145 let od vzniku sklářské firmy Kramer 

a Löbl, která byla na počátku současné společnosti. Národní podnik Elektro-Praga 

vznikl po znárodnění v roce 1946, v roce 1993 se stal součástí skupiny ABB, vzniká 

ABB s. r. o., Elektro-Praga. Na oslavách jubilea v Jablonci přítomni vedle současných i 

mnozí bývalí zaměstnanci. 

 300 LET: BROUŠENÍ SKLENĚNÝCH KAMENŮ V ČECHÁCH a 

   65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI PRECIOSA 

SKLENĚNÁ KOUZLA * PRECIOSA – tento název nesla výstava připomínající obě 

výročí. Organizátoři - Muzeum skla a bižuterie Jablonec, a.s. Preciosa, Nadace Preciosa. 

Výstava se konala ve dnech 28.6.-27.10.2013, přístupna mimo pondělí (v červenci a 

srpnu denně) v čase od 9 do 17 hodin. Součástí vernisáže bylo v muzejním parku 

odhalení skleněné plastiky EX-POST 58 od Jaroslava Bejvla ml.  
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VÝROČÍ ROKU 2013 uzavřely II. KAPITOLU. Jak jsem předeslala v úvodu, část rámují 

kresby radnice očima dětí z výstavy v knihovně. Zdůvodněním je, že knihovna 

(otevřena v roce 1923) i budova radnice (dokončena v roce 1933) slavily letos kulatá 

jubilea. Obrázek na této straně maloval žák druhé třídy František Olah.  

Kresba radnice zároveň symbolicky otevírá III. KAPITOLU: MĚSTO. MAGISTRÁT.   
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III.   MMĚĚSSTTOO    
 

 

 

 

 

 

 

 

JABLONEC: STATUTÁRNÍ MĚSTO. MĚSTO PRO BYZNYS 

MĚSTO JABLONEC se pyšní od loňska přívlastkem STATUTÁRNÍ, ale také jest to ´OBEC 

PŘÁTELSKÁ RODINĚ´ s komunitním plánování i nakloněná byznysu, město se 

schodkovým rozpočtem i svázané se zahraničními městy partnerskými a spřátelenými. 

V roce 2013 Jablonec zažil sjezd primátorů z celé země a stejně jako v celé České 

republice i dvoje volby – první prezidentské a parlamentní - nevím kolikáté, ale byly 

mimořádné. O tom všem, ale také o top pečovatelkách a strážnících, učitelích i žácích, 

věřících i sociálně slabých, lékařích i pacientech jsou řádky následující v kapitole třetí. 

Převládají fakta nejen z tiskových zpráv, statistika a něco málo ohlasů z médií. Snad 

budou čtivé a ve finále přehledné. Protože nějak začít musím, je tu zpráva první aneb: 

MĚSTO PRO BYZNYS - Srovnávací výzkum určující nejlepší místo pro podnikání pořádal 

letos po šesté týdeník Ekonom ve 205 městech republiky a dvaadvaceti městských 

částech Prahy. První místo v Libereckém kraji získal Železný Brod, a to především díky 

rychlosti vyřizování agendy, odbornosti úředníků, nízkým cenám bytů a stavebních 

pozemků. Příčku druhou obsadil Jablonec, kterému se do třetice nepodařilo obhájit své 

loňské a předloňské vítězství. Velmi dobré hodnocení ale přesto získal za rozsah 

úředních hodin na radnici, kvalitní emailovou komunikaci či za nejnižší nezaměstnanost 

ze všech obcí. Třetí Tanvald se mohl pochlubit vstřícností a ochotou úředníků, cenou za 

odvoz odpadu, nebo podporou veřejné dopravy. Leč pozor, uvedené pořadí platilo 

v krajském kole, které se konalo v říjnu. V celorepublikovém finále počátkem prosince 

dosáhl nejvýše Železný Brod, a to na sedmadvacáté místo, Tanvald byl jedenačtyřicátý. 

Ač se v krajském klání vklínil Jablonec mezi obě uvedená města, do první padesátky se 

ve finále nevešel. Ale co, cílem akce přece není a nebylo jen získat přední příčku v 

pořadí. Daleko přínosnější je, že vytváří diskusní platformu mimo jiné na téma podpory 

malého a středního podnikání ze strany místních samospráv. 
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POLITIKA 

VOLBY: PREZIDENTA, POSLANCŮ 

VOLBA PREZIDENTA  – První kolo přímé volby 11.-12. ledna, kolo druhé 25.–26. ledna. 

O post prezidenta republiky pro nastávající pětileté volební období se ucházelo devět 

kandidátů. V pátek 11. ledna byly volební místnosti otevřeny od čtrnácti do dvaadvaceti 

hodin a v sobotu od osmé ranní do čtrnácti hodin. Stejné časy platily i při volbě ve 

druhém kole. V Jablonci fungovalo devětačtyřicet volebních okrsků, tedy beze změn 

oproti volbám v loňském říjnu. Také jejich dislokace byla zhruba stejná, vyjma okrsku 

číslo pětatřicet - ze základní školy v ulici Josefa Hory přesun do školy v ulici Arbesova, 

a okrsku šestatřicátého – ze školky v ulici Josefa Hory do ´základky´ Mozartova. 

Volební komise navštívila s přenosnou schránkou Dům zvláštního určení v Palackého 

ulici a Boženy Němcové, aby mohli odvolit ti občané, kteří o to požádali. Stejnou 

možnost měli pacienti jablonecké nemocnice – využilo toho šestasedmdesát lidí, i 

odsouzení v rýnovické věznici. Historicky první přímou volbu prezidenta provázely 

značné emoce i vysoký zájem voličů – nejen těch starších, ale i mladých. Oproti 

krajským volbám přišlo již první den k urnám daleko více lidí. V Jablonci, kde bylo 

v seznamech zapsáno 36 385 voličů, dorazilo 20 869 lidi, takže účast činila 57,36%. 

Úředně ověřených obálek bylo vydáno 20 869, odevzdáno 20 827 a po vyřazení 

neplatných hlasů jich zbylo 20 754. Počet platných hlasů v procentech tak dosáhl čísla 

99,65. V prvním kole se stal vítězem v Libereckém kraji Karel Schwarzenberg, který 

bodoval všude - mimo Českolipska, kde skončil třetí. Na Jablonecku získal 

Schwarzenberg 11 751 hlasů (v Jablonci 6 250), druhý Zeman 8 528 hlasů (v Jablonci 

3 924). O vítězi - nejde o sportovní klání, tak hovořme raději o tom, kdo bude prezident, 

rozhodlo druhé kolo. Toho se v Jablonci ve zmíněných devětačtyřiceti okrscích 

zúčastnilo z 36 371 zapsaných voličů 20 476 tedy 56,30%. Bylo vydáno 20 476 obálek, 

odevzdáno 20 469, z toho 20 357 platných hlasů tj. 99,45%. Ve finále v  Jablonci 

hlasovalo pro Miloše Zemana 9 114 lidí, Karel Schwarzenberg získal 11 243 hlasů. 

Naše město se tak zařadilo mezi tu menšinu, kde zvítězil kníže. Pražský hrad se však 

šlechtice nedočkal. Prezidentem se stal Miloš Zeman. Tak skončila v Česku 

demokraticky první přímá volba hlavy státu. Pokud nestačí, máte níže mediální ohlasy. 

Závěrem už jen malá ukázka toho, co následovalo – mimo jiné. Obrazy s podobiznou 

prezidenta si objednala jen málokterá škola v Libereckém kraji. Většinou prý potřebují 

peníze na důležitější věci a občas není nový prezident pedagogickým sborům 

sympatický. Portrétům prezidentů není a nebylo přáno ani v Základní škole v Jablonci – 

v Kokoníně. „Nebyl tady Klaus a nepověsíme ani Zemana,“ komentoval ředitel školy 

Vladimír Hozda s tím, že škola má být apolitická. 

VOLBA PREZIDENTA V REGIONÁLNÍCH MÉDIÍCH:  

SOBOTKŮV PÁD - 14.1.2013, Mladá fronta DNES, str. 1 - Vítězem voleb v 

Libereckém kraji se stal Karel Schwarzenberg, který získal 24,11 % hlasů, druhý 

skončil Miloš Zeman s 20,60 %. Přemysl Sobotka neuspěl ani v rodném kraji. Z devíti 

kandidátů skončil s 3,92 % až na sedmém místě… 
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TO BYL PRŮŠVIH, PANE KANDIDÁTE ODS SOBOTKO. PTALI JSME SE U VÁS 

DOMA - 14.1.2013, parlamentnilisty.cz, str. 0 - Prorokem se v domácím prostředí 

severočeského Liberce nestal prezidentský kandidát občanských demokratů Přemysl 

Sobotka. Dopadl zde stejně špatně jako jinde v Česku. O něco lépe se mu vedlo pouze v 

Harrachově, kde má chalupu. Tady byl třetí…  

SCHWARZENBERG ZVÍTĚZIL VŠUDE KROMĚ ČESKOLIPSKA 

14.1.2013, Mladá fronta DNES, str. 2 - Volby v kraji provázel velký zájem voličů, k 

urnám jich dorazilo téměř 60 procent. Vítězem se stal Karel Schwarzenberg, který 

vyhrál všude. Pouze na Českolipsku skončil až třetí, za Zemanem a Fischerem…  

STŘÍPKY Z PREZIDENTSKÝCH VOLEB - 14.1.2013, Jablonecký deník, str. 2, 

Z regionu -  Nečekaný nápor zažila o prezidentských volbách komise v Bedřichově. V 

malé jizerskohorské obci přišlo k volbám třikrát víc lidí, než je tu obvyklé. K místním 

voličům se totiž přidali účastníci Jizerské 50. Voličský průkaz odevzdalo v Bedřichově 

318 lidí, běžně jich k volbám chodí kolem 150 až 170…  

NA JABLONECKU VLÁDL VOLBÁM KNÍŽE KAREL SCHWARZENBERG -

14.1.2013, Jablonecký deník, str. 3 -  Na Jablonecku první kolo prezidentských voleb 

ovládl s 11 751 hlasy, druhý byl Miloš Zeman. S obrovským odstupem… 

UMĚLCI CHTĚJÍ NA HRAD STÁLE KARLA SCHWARZENBERGA 

16.1.2013, denik.cz, str. 0, Hudba – Koncertní šňůra na podporu Karla Schwarzenberga 

pokračuje. Umělci a známé osobnosti napříč republikou veřejně vyslovují podporu 

Schwarzenbergovi po jeho nečekaně razantním postupu do druhého kola historicky 

prvních prezidentských voleb… Po mimořádně úspěšném koncertu na pražském 

náměstí Jiřího z Poděbrad proběhnou další hudební akce. Za slušného prezidenta se 

bude koncertovat už tuto neděli 20. ledna v desítkách klubů po celé zemi. Nedělní noc s 

Karlem se odehraje v Praze například …, v jabloneckém klubu Na Rampě a dále… 

LIBERECKÉ OSOBNOSTI JELY DO PRAHY PODPOŘIT SCHWARZENBERGA 

18.1.2013, Mladá fronta DNES, str. 1 - Krajský hejtman Martin Půta, bývalá senátorka 

za Jablonecko Soňa Paukrtová, starosta Semil Jan Farský, liberecký herec Ladislav 

Dušek nebo železnobrodský poslanec Václav Horáček se včera vypravili do Prahy, aby 

vyjádřili podporu prezidentskému kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi a také se s ním 

vyfotografovali. Celou akci navíc dirigovala další „velvyslankyně“ Libereckého kraje - 

Alžběta Plívová z Jablonce nad Nisou, která je Schwarzenbergovou mluvčí… 

NA JABLONECKU CHTĚLI NA HRADĚ KNÍŽETE, BODOVAL NA 20:14 

MÍSTECH - 28.1.2013, Jablonecký deník, str. 1  -  Jen velmi málo okresů po sečtení 

všech volebních lístků zůstalo v České republice nakloněno Karlu Schwarzenbergovi. 

Na severu Čech jej jako prezidenta chtěli vidět na Jablonecku a Semilsku. Zejména 

Jablonecko se stále drží jako bašta středně pravicového směru… 

V LIBERECKÉM KRAJI ZVÍTĚZIL ZEMAN - 26.1.2013, libereckenovinky.cz, str. 0, 

z regionů - V Libereckém kraji zvítězil ve druhém kole prezidentské volby bývalý 

předseda vlády Miloš Zeman (SPOZ). Miloš Zeman zvítězil v Libereckém kraji těsně se 

ziskem přes 50,2%, Karel Schwarzenberg na něj ztratil 0,5%. Miloš Zeman získal téměř 

100 tisíc hlasů a Karel Schwarzenberg 99 tisíc hlasů. Podle okresů však zvítězil Karel 

Schwarzenberg v Liberci, Semilech a v Jablonci nad Nisou…  
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ZEMAN ZVÍTĚZIL V NAŠEM KRAJI JEN O KOUSEK - 28.1.2013, Liberecký deník, 

str. 3 - Chceme Zemana za nového prezidenta, řekli obyvatelé Libereckého kraje. 

Ovšem v porovnání s jinými kraji ne tak jednoznačně, spíš naopak. Vítězem ve třech ze 

čtyř okresů v kraji se totiž stal Karel Schwarzenberg, Miloš Zeman ho přeskočil jen o 

necelou tisícovku hlasů. Zejména obce a města v jižní části Jizerských hor tak potvrdily, 

že jsou baštou pravice. Zejména Jablonecko, kde byl rozdíl mezi oběma největší…  

POLITOLOG KUBÁČEK: NA LIBERECKU ROZHODLO PŘEHLÍŽENÍ OBCÍ 

STÁTEM - 28.1.2013, denik.cz, str. 0 - Volit jinak, než jak říkali populární tváře z 

titulních stran novin. Dlouhodobé přehlížení obcí a měst v Libereckém kraji ze strany 

státu. To jsou podle libereckého politologa Jana Kubáčka dva hlavní důvody, proč 

Liberecký kraj ve druhém kole prezidentských voleb změnil názor… 

O PREZIDENTOVI, JENŽ NÁŠ JE I NENÍ 

 29.1.2013, Jablonecký deník, str. 3, Poznámka Jana Sedláka - Když v sobotu odpoledne 

vyskočily konečné výsledky přímé volby prezidenta, oddechl jsem si. Už je to za námi, 

pryč. Ale jen do času, protože téměř současně po volbě, zřejmě nejdemokratičtější co 

známe, se ihned vyrojily zvěsti o hnutích proti panu prezidentovi. Ehm…  

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY byly ve dnech 

25.-26.10. Vzhledem k rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentem ČR a konání 

těchto voleb jako předčasných byly některé zákonem stanovené lhůty zkráceny nebo 

změněny. Kandidátní listiny pro volby v libereckém volebním kraji v zákonném 

termínu do 16 hodin dne 17. 9. 2013 (zkrácený termín) podalo patnáct politických stran, 

konkrétně (řazeno abecedně) Česká pirátská strana, Česká strana sociálně demokratická, 

Dělnická strana sociální spravedlnosti, Hlavu vzhůru – volební blok, Komunistická 

strana Čech a Moravy, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, 

LEV 21 – Národní socialisté, Občanská demokratická strana, Romská demokratická 

strana, Strana Práv Občanů Zemanovci, Strana soukromníků České republiky, Strana 

svobodných občanů, Strana zelených, Suverenita – Strana zdravého rozumu, TOP 09 a 

tři politická hnutí: ANO 2011, Změna, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Voliči 

tedy měli z čeho vybírat. V Jablonci zamířili opět do devětačtyřiceti volebních okrsků, 

jejichž dislokace – mimo čtyř míst, byla stejná jako u voleb v lednu. Z důvodu 

stavebních prací ve Střední škole služeb a řemesel, Smetanova 66 byly volební 

místnosti okrsků 14 a 15 přesunuty do II. patra Základní školy Šumava a volební 

místnosti okrsků 46 a 47 byly z Kulturního domu Kokonín přesunuty do tamní základní 

školy, budova Rychnovská. Předčasné volby přinesly radost i zklamání. Hořkou 

porážku nadělili voliči v našem tradičně pravicově orientovaném kraji občanským 

demokratům, kteří neobhájili ani jeden mandát. Stalo se tak poprvé po dvaceti letech. 

ODS volilo pouhých 14 087 lidí a v procentech získala 6,95 % hlasů. Nepomohl ani 

vysoký počet preferenčních hlasů, které voliči přiřkli populárním exposlancům z 

Jablonce Vítu Němečkovi (2 155) a Ivaně Weberové (1 970). Absolutním vítězem voleb 

se v kraji stalo hnutí ANO 2011 v čele s bývalým novinářem Martinem Komárkem. 

Získalo 21,59 % hlasů a dvě křesla. Hnutí miliardáře Andreje Babiše volilo 43 727 lidí. 

Nejvíce hlasů získalo na Jablonecku (22,9 %), nejméně naopak na Semilsku (19,29 %).  

ČSSD obhájila se ziskem 16,89 % druhé místo. Do sněmovny tak znovu zamířil Pavel 
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Ploc, zklamání přinesli voliči naopak liberecké primátorce Martině Rosenbergové z 

druhého místa na kandidátce. Tu přeskočil preferenčními hlasy bývalý jablonecký radní, 

právník Lukáš Pleticha a usedl tak namísto ní do jednoho ze dvou křesel, jež voliči 

sociálním demokratům v kraji přidělili. Nejvíce příznivců měla sociální demokracie na 

Českolipsku. V Jablonci ve zmíněných devětačtyřiceti okrscích bylo v seznamech 

zapsáno 36 150 voličů, přišlo 21 284 tedy 58,88 %, úředně orazítkovaných obálek bylo 

odevzdáno 21 275, z toho bylo 99,34 % platných hlasů tj. 21 134. Koho Jablonec volil? 

ANO získalo 24,23 % hlasů, ČSSD 15,56 %, TOP 09 14,91 %, KSČM 11,35 %, ODS 

9,55 %, Úsvit přímé demokracie 7,42 %, Česká pirátská strana 4,46 %, KDU-ČSL 

2,59%, Strana svobodných občanů 2,51 %. Liberecký kraj budou ve sněmovně 

zastupovat Jana Pastuchová a Martin Komárek (ANO), Pavel Ploc (ČSSD), Jana 

Hnyková (Úsvit přímé demokracie T. Okamury), Jan Farský a Václav Horáček (TOP 

09),  Lukáš Pleticha (ČSSD) a Stanislav Mackovík (KSČM).  

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 
PARTNERSKÁ A SPŘÁTELENÁ MĚSTA Jablonce jsou důvodem i zárukou zahraniční i 

příhraniční spolupráce. Společné aktivity se odehrávají v průběhu celého roku a nejinak 

tomu bylo i letos. Některé akce jsou již zaznamenané v předcházejících kapitolách 

kroniky, na jiné ani nedojde, výčet by byl dlouhý. S kým se Jablonec ´druží´? 

SPŘÁTELENÁ města: Powiat Jelenogórski, jelenohorský okres, Polsko (dohoda o 

partnerství uzavřena v prosinci 2004), Nova Petrópolis z Brazílie (dohoda o přátelství ze 

srpna 2007), Marčana z Chorvatska (prohlášení o partnerství v srpnu 2004). 

PARTNERSKÁ města:  Ronse v Belgii (uzavřelo s Jabloncem družební dohodu v roce 

1980, a v roce 2000 smlouvu o vzájemné spolupráci), Marsciano, Itálie (smlouva o 

partnerství z dubna 1999), Jelenia Góra z Polska (dohoda o partnerství uzavřena 

v prosince 2007), Beihai, Čína (smlouva o obchodní spolupráci uzavřena v srpnu 2011). 

Z Německa to jsou pak města: Zwickau (družební dohodu uzavřena v říjnu 1971), 

Kaufbeuren (dohoda o partnerství ze září 2009) a především letošní oslavenec Bautzen 

či chcete-li Budyšín (dokument o partnerství má datum 22. května 1993). Jak praví 

turistická pozvánka: Více než 1000 let starý Budyšín v Horní Lužici je jedním z 

nejmalebnějších středověkých měst Německa. Město je zajímavé i tím, že po celá staletí 

zde spolu žijí Němci a Lužičtí Srbové, malý slovanský národ s působivou kulturou. 

Budyšín je ideálním místem pro výlet nejen vlakem, autem, ale také i na kole. 

S PESTROU PROGRAMOVOU NABÍDKOU přišlo město v době prázdnin. Kdo nezaváhal, 

navštívil 18. ročník Budyšínského letního divadla – Hořčice pro Bonaparteho aneb Jak 

hořčice přišla do Budyšína. Zajímavý byl počátkem července 10. ročník mezinárodního 

folklorního festivalu Lužice 2013, na přelomu srpna a září pak Budyšínské týdny 

hořčice s nabídkou: ´Originální budyšínské hořčicové speciality – jemná, pikantní, 

česneková, vínová a mnohé další servírované v restauracích po celém městě´. Dalo by 

se pokračovat, nabídku kulturních a sportovních akcí partnerských měst v době letních 

prázdnin prezentovaly webové stránky Jablonce, leč vraťme se k nám. Právě letošní 

dvacetileté výročí s Budyšínem bylo důvodem k mnoha akcím a oslavám.  Prvním bylo 

oficiální přijetí jablonecké delegace během Jarních slavností přímo v Budyšíně, u nás 
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oslavy vyvrcholily v rámci zářijových Jabloneckých podzimních slavností. Mimo jiné 

byl pokřtěn kalendář fotografií ze soutěže, jež probíhala u nás i u německých partnerů. 

Během slavností byl také zorganizován seminář, kam kromě představitelů Budyšína 

přijeli i polští zástupci z Powiat Jelenogórski (spřátelené město Jablonce - dohoda o 

partnerství z 15. 12. 2004), aby společně probrali plány pro další období až do roku 

2020. Za zmínku určitě stojí, že s projektem ´Oslavy dvacetiletého výročí partnerství 

měst Jablonec nad Nisou – Bautzen´ získalo naše město první místo Ceny Euroregionu 

Nisa 2013 v kategorii přeshraniční komunální spolupráce. Nešlo o úspěch jediný, není 

divu, že vyvolalo mediální ohlasy. Jeden z mnoha nabízím. Jablonecký deník pod 

titulkem ´Ceny Euroregionu zcela ovládl Jablonec´ dne 17. prosince na straně druhé 

hlásal, že Jablonec i Jablonečané bodovali v Cenách Euroregionu NeisseNisaNysa 

2013 - Zaujalo samo město, ale také jeho lidé - Získali jsme dvě první místa a další ceny 

– Město Jablonec uspělo hned v několika kategoriích. Slavnostní vyhlášení vítězů Ceny 

Euroregionu se konalo ve středu 11. prosince v budově Naturparku v Grossschönau v 

Německu. První místo v kategorii Nejlepší přeshraniční komunální spolupráce obsadil 

Jablonec s projektem Oslavy dvacetiletého výročí partnerství měst Jablonec nad Nisou - 

Budyšín. „Ocenění za nejlepší přeshraniční spolupráci je pro nás cenné hlavně proto, 

že zájem spolupracovat a setkávat se v různých oblastech života skutečně vychází od 

lidí, od spolků a organizací. Úloha města v rámci spolupráce je spíše 

zprostředkovatelská a pomocná,“ usmíval se primátor Petr Beitl, který byl na 

slavnostním udílení cen ve dvou rolích. Jednak v roli místopředsedy Euroregionu Nisa, 

který ceny předával, a jednak v roli oceněného. Cenu za spolupráci s Budyšínem 

převzala Monika Šourková z kanceláře primátora. Jablonec byl vidět i jinde. V 

kategorii Nejlepší přeshraniční spolupráce v oblasti kultury, vzdělávání a sportu skončil 

na druhém místě projekt Mateřských škol Lovecké z Jablonce a školky Oderwitz, jehož 

hlavní náplň je výuka německého jazyka v Jablonci a výuka českého jazyka v Oderwitz  

– výměnné pobyty dětí a pedagogů. 3. místo SPORT Jablonec, s.r.o. – MSV Bautzen s 

projektem Sportovní hry mládeže 2013, kdy Jablonec byl hlavním organizátorem her. V 

kategorii Mladí vědci triumfovala a 1. místo získala Denisa Bohuslavová z Jablonce, 

studentka Technické univerzity Liberec, s projektem Marketingový vstup firmy KITL na 

německý trh.  

U ČTENÍ NOVINOVÝCH ČLÁNKŮ JEŠTĚ CHVILKU ZŮSTAŇME: 

O JABLONEC BYL VELKÝ ZÁJEM - 3.7.2013 Jablonecký deník str. 1 Titulní strana 

(jsd) – Ve dnech 21.23. června prezentovaly zástupkyně turistického informačního 

centra již podruhé Jablonec n. N. a okolí na výstavě MIR v Kaufbeuren, jihoněmeckém 

partnerském městě Jablonce. Zájem byl obrovský. Stánek Jablonce navštěvovali nejen 

senioři, kteří v útlém věku opustili Jablonec, ale i jejich potomci, kteří se zajímají o 

kořeny svých rodičů. Sháněli mapky s původními názvy ulic a dobové pohlednice, ale i 

současné materiály, protože mnozí z nich se k nám vracejí s rodinami a na dovolenou. 

DELEGACE ČÍNSKÉHO MĚSTA BEIHAI NAVŠTÍVILA LIBERECKÝ KRAJ 

14.9.2013    prvnizpravy.cz    str. 0   regiony -  Pětičlenná delegace z jihočínského 

partnerského města Beihai vedená předsedou čínského politického poradního pléna 

oblasti Guangxi Li Weiem navštívila ve dnech 10. - 11.září 2013 Liberec, Jablonec nad 

Nisou a Železný Brod. Účelem jejich cesty bylo zejména prohloubit partnerství s 
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městem Jablonec, vést dialog o možnosti spolupráce na krajské úrovni a také upevnění 

spolupráce mezi hospodářskými komorami obou partnerských měst. Místopředseda 

Federace průmyslu a obchodu Liu Fengsheng přijel podepsat memorandum o spolupráci 

s jabloneckou Okresní hospodářskou komorou (OHK). V doprovodu primátora Jablonce 

Petra Beitla hosté zahájili svou návštěvu v sídle Libereckého kraje, kde je přijal hejtman 

Martin Půta. Hejtman ocenil roli města v navazování vztahů s asijským partnerem a 

vyjádřil přání rozšířit tuto spolupráci i na vyšší celky – tedy mezi Libereckým krajem a 

provincií Guangx. (Bihaj jako malé čínské město má 1, 5 miliónů obyvatel, Jablonec 

nad Nisou jako velké město Libereckého kraje čítá 45 tisíc obyvatel -  pozn. red.) 

„Sdílím názor primátora Petra Beitla, že Jablonec je oknem Číny do České republiky. 

Dokážu si představit spolupráci mezi našimi oblastmi, Liberecký kraj, ač druhý 

nejmenší v republice, má co nabídnout,“ řekl mimo jiné hejtman. Čínské hosty tato 

vstřícnost potěšila, upozornili na prudký rozvoj města, které se industrializuje, o tradici 

a dlouhé historii přístavu, kde začínala mořská hedvábná stezka, i o možnostech 

spolupráce v oblasti kultury a školství. Následně se delegace přesunula na prohlídku 

jabloneckého Muzea skla a bižuterie a poté delegace navštívila největší prodejnu 

bižuterie v Čechách - Palace Made in Jablonec. Druhý den si celá delegace v doprovodu 

členů OHK prohlédla společnost Preciosa a firmu Františka Halamy ze Železného 

Brodu. Zde je přijal i tamní starosta pan André Jakubička. Li Wei přítomné nejenom 

seznámil s vývojem situace v dnešní Číně, která se snaží být vůči západu více otevřená, 

ale také vyjádřil své uznání České republice, která se stává stále významnějším a 

stabilním obchodním partnerem. Dle slov Li Weie chce být Beihai pro podnikatele 

vstupní branou do jihočínské oblasti. * Mezinárodní konference bude řešit vzdělávání v 

Euroregionu Nisa * „Otevřenost ekonomiky je rozhodujícím faktorem při rozvoji, ať už 

v Číně nebo České republice,“ shodli se oba zástupci měst Li Wei a Petr Beitl. „Jak už 

jsem deklaroval během poslední návštěvy reprezentantů města Beihai v Jablonci, 

snažíme se podporovat vzájemné sbližování a navazování spolupráce s čínskou stranou. 

Stojíme na začátku dlouhé cesty, setkávají se zde zcela odlišné kultury a je potřeba se 

vzájemně poznat,“ řekl primátor Beitl po společném jednání, které bylo již čtvrté od 

navázání přátelských styků mezi oběma městy. Novinky informoval Mgr. Jiří Langer, 

tiskový mluvčí Libereckého kraje. 

NA SLAVNOSTI PŘIJELI I PARTNEŘI Z KAUFBEUREN 

21.9.2013 Jablonecký deník str. 2 Jablonecko (red) - V rámci Jabloneckých podzimních 

slavností navštívili Jablonec nad Nisou hosté z Kaufbeurenu. Přijeli s místostarostou 

Kaufbeurenu panem Ernestem Holym (Ernst Holy). V obřadní síni jablonecké radnice 

je přijal primátor města Petr Beitl. Přijetí probíhalo v přátelské a příjemné atmosféře. 

Jak by ne, obě města už dlouhá léta udržují dobré vztahy na různých úrovních. Kromě 

studentů gymnázia Dr. Randy, kteří si vloni připomněli 20. výročí spolupráce s Jakob 

Brücker Gymnasium, běží spolupráce také na úrovni sportovních klubů, kulturních 

subjektů i jednotlivých občanů. Mezi hosty v obřadní síni usedl i bývalý jablonecký 

starosta Petr Tulpa, který stál u zrodu partnerství obou měst. Jeho podpis je spolu se 

znaky obou měst a podpisem primátora Bosseho také na skleněné váze ve tvaru válce, 

která byla u příležitosti uzavření spolupráce vyrobena. „Musím poděkovat primátoru 

Beitlovi, že pokračuje v udržování a rozvíjení dobrých vztahů s Kaufbeuren,“ řekl 
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Tulpa. „Partnerství obou měst je vaše zásluha a zásluha Jablonečanů. Dobrá spolupráce 

má mít dobré kořeny, a ty tady rozhodně jsou,“ dodal Petr Tulpa směrem ke 

Kaufbeurenským v plné obřadní síni. 

MAGISTRÁT 
STRUKTURA ÚŘADU, ORGÁNY - Magistrát města Jablonec nad Nisou v roce 2013 tvořili 

primátor, jeho tři náměstci, tajemník a pracovníci magistrátu. Úřad se dělil na odbory a 

oddělení, sídlil ve dvou budovách, a to Mírové náměstí 19 a Komenského 8.  

Připomínám, že magistrát vloni seskupil odbory do jediné budovy – radnice, čímž 

uvolnil prostory domu v Anenské ulici. Ty město využívalo od roku 2007, když budovu 

po zrušení okresních úřadů převzalo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových.  Následně se konaly mnohé přesuny několika oddělení s tím, že objekt 

v Anenské projde rozsáhlou rekonstrukcí za desítky milionů korun. V rámci 

restrukturalizace došlo k rozhodnutí umístit pracoviště magistrátu a všechny odbory do 

budovy radnice a dům vrátit státu. Ušetřili se tak nejen náklady za plánovanou 

rekonstrukci, ale i za provoz budovy, který obnášel zhruba milion korun ročně. * 

STRUKTURA ÚŘADU podle stavu k 31. prosinci vypadala následovně: primátor Ing. Petr 

Beitl + kancelář primátora, * náměstkyně Mgr. Soňa Paukrtová - odbor humanitní, 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví, * náměstek Petr Vobořil - odbor stavební a 

životního prostředí, odbor územního a hospodářského rozvoje, * náměstek primátora 

Ing. Miloš Vele - odbor ekonomiky, odbor správy majetku, * tajemník úřadu JUDr. 

Marek Řeháček - odbor správní, kancelář tajemníka. * Městská policie. * Marek 

Řeháček byl při svém uvedení do funkce tajemníka v roce 2011 pověřen řadou úkolů. 

Mezi prioritní patřilo snížit personální obsazení magistrátu města a přesunout odbory 

z budovy v Anenské ulici na radnici. Přesun úředníků se podařil, zároveň došlo i ke 

snížení počtu zaměstnanců. Pro srovnání - v roce 2010 měl úřad schváleno 252 úvazků, 

pro rok 2013 jich bylo 205, z nichž fyzicky bylo koncem roku obsazeno 202 pracovních 

míst. Zeštíhlení úřadu zhruba o jednu pětinu odpovídalo plánu schválenému radou 

města. * ORGÁNY MĚSTA: RADA města měla pro volební období 2010–2014 devět 

členů. Přestože by se měla scházet zpravidla jednou za měsíc na neveřejných jednáních, 

sešla se devětadvacetkrát, z toho osmnáctkrát při mimořádné schůzi. Přijala 376 

usnesení. Rada a její KOMISE: * Komise pro výchovu a vzdělávání. * Komise kulturní. 

* Komise městské památkové péče. * Komise prevence kriminality. * Komise dopravní. 

* Komise pro sport a tělovýchovu. * Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí. * 

Komise humanitní péče. * Komise pro poskytování příspěvků a půjček z Fondu na 

zlepšení úrovně bydlení. ZASTUPITELSTVO mělo pro volební období 2010–2014 tři 

desítky členů. Oproti radě jsou jeho jednání veřejnosti přístupná, a to ze zákona. V roce 

2013 jednali zastupitelé dvanáctkrát, z toho byla dvě mimořádná zasedání, přijali 228 

usnesení. Zastupitelstvo a jeho VÝBORY: Výbor finanční. * Výbor kontrolní. * Výbor 

pro hospodaření s majetkem města. * Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje 

města. * Osadní výbor Proseč nad Nisou. * Osadní výbor Kokonín. * Osadní výbor 

Mšeno nad Nisou. * Zvláštní orgán tvořila Komise pro sociálně právní ochranu dětí. 



129 

 

PRIMÁTOR a jeho úvodní slovo v Ročence 2013: Vážení občané, rok 2013 je rokem, kdy 

se v Jablonci podařilo udělat hodně práce. Spodní centrum města získalo díky 

dokončení ulice 5. května důstojnou podobu a důstojnost postupně vracíme i městskému 

hřbitovu, prvním krokem byla tolik potřebná rekonstrukce smuteční síně. Jablonecká 

nemocnice má od roku 2013 všechna svá oddělení v jednom areálu a díky novému 

onkologickému pavilonu mohou pacienti se svou těžkou nemocí bojovat v příjemném 

prostředí. Podařilo se změnit koncepci parkování ve městě tak, abychom vyšli vstříc 

podnikatelům i řidičům. Je toho víc, daří se splácet dluhy a i když šetříme, město 

nestagnuje. Za zásadní akci roku považuji zejména odkup teplárny zpět do městského 

majetku a věřím, že i budoucnost ukáže, že jsme udělali dobrý krok správným směrem. I 

rok 2013 přinesl diskuze s občany a s tím další náměty na zamyšlení a řešení situací, se 

kterými se Jablonečané denně setkávají. Znovu jsem se přesvědčil o tom, že žádné 

řešení není uspokojivé pro všechny a že je potřeba se na věci dívat s nadhledem. Je 

zbytečné zde vyjmenovávat vše, co se událo v roce 2013, od toho jsou následující 

stránky. Pevně věřím, že v Ročence statutárního města Jablonec nad Nisou 2013 

najdete to, co vás zajímá, a pokud snad ne, neváhejte se zeptat přímo na radnici buď 

mě, nebo mých spolupracovníků. Jsme tu pro vás. Ing. Petr Beitl, primátor města. 

Primátorské řádky ještě jednou, tentokrát ´ÚVAHA NAD MĚSTEM NAD NISOU´:  Dá se 

říci, že spolu s demolicí domu Musilových se otevřely další dveře do prostoru úvah na 

téma podoby našeho centra. Média znovu oprášila téma Velkého bulváru jako obchodní 

tepny města. Myšlenka bulváru, tak jak byla navržena se zástavbou polyfunkčních domů 

s obchody, garážemi sídly firem a byty, je už dnes pravděpodobně i kvůli ekonomické 

krizi překonána. To, co zůstává, je solidní dopravní spojení jednoho konce Jablonce s 

druhým – široká vozovka s cyklostezkou, chodníky a pásy zeleně. A dále strategické 

rozvojové území města. To všechno podél toku řeky, po níž nese naše město jméno.  

Domnívám se, že je načase, aby Jablonec dostál svému přídomku a byl skutečně nad 

Nisou. Bylo by hezké odkrýt koryto Nisy v místech autobusového nádraží, kde řeka teče 

přímo pod čekárnou. Zkulturnit a osadit zelení a lavičkami, aby i čekání na autobus 

mohlo být příjemné. Vybudovat novou městskou tržnici, která umožní pohodlný příjezd 

jak trhovcům, tak zákazníkům. Nakonec část koryta mezi Kamennou a Lipanskou ulicí 

už revitalizací prošla v minulých letech. Pravda, v současné době toto místo k 

odpočinku přímo neláká, a přitom stačí tak málo, abychom na volné plochy dostali 

život. A dokázali skloubit rekreační a dopravní požadavky na tuto lokalitu. Určitě by 

ambice měla být vyšší, než jednu z mála rovných ploch ve městě a navíc podél řeky s 

výhledem na krásnou budovu muzea a věž radnice zalít asfaltem a nalinkovat bílé čáry 

parkovacích míst. Nakonec ve studii tohoto území jsou pro parkování vymezeny dva 

parkovací domy – jeden v proluce za Kamennou ulicí, kterou dnes ukrývá plakátovací 

plocha a druhý v prostoru mezi ulicí Lipanskou a Luční. Tyto projekty čekají na svého 

investora. Stavba bývalé tržnice, která je dnes využívaná jako parkoviště, je statickým 

oříškem. Skeletová budova totiž zároveň slouží jako opěrná zeď pro ulici Kamennou i 

Lipanskou. Její odstranění je problematické a v dnešní době vypjaté finanční situace 

nepatří mezi priority. Pro nejbližší léta bude sloužit jako provizorní parkovací plocha a 

přitom čekat na projekt odpovídající významu této lokality. Dovolím si i říci, že v době, 

kdy například v sousedním Liberci lidé horují proti betonovému centru města, máme my 
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v rukou dárek v podobě šance udržet v Jablonci přírodu – řeku, trávu, stromy. Možná 

nakonec dobře, že se investoři nehrnou a nestaví tady prázdné kanceláře a obchody… 

… tolik primátor Petr Beitl, v jehož sekretariátu chvilku zůstaňme. V roce 2013 zde 

pracovali tisková mluvčí, asistentka primátora - včetně agendy partnerských a 

spřátelených měst, webmaster, tajemnice Sboru pro občanské záležitosti a vedoucí 

oddělení. Patřil by sem ještě redaktor Jabloneckého měsíčníku, leč periodikum bylo 

letos dočasně zajišťováno externě. Mezi běžné úkoly oddělení patřilo vydávání 

tiskových zpráv, zveřejňování úředních sdělení prostřednictvím tiskových zpráv a 

tvorba městských webových stránek – obé bylo cenným zdrojem při tvorbě kroniky. 

Oddělení zprostředkovávalo styk a spolupráci města s veřejností, především 

prostřednictvím médií, ale i dalšími formami, o nichž už byla v kronice řeč – počínaje 

besedami s občany, přijímání návštěv, a to delegací i významných jednotlivců, až k 

podpoře akcí cizích organizátorů i tvorba programů vlastních. Troufám si tvrdit, že 

drtivá většina akcí má již své řádky i v kronice.  Počínaje Novoročním koncertem - v 

jehož úvodu byla předána cena Pro Meritis manželům Scheybalových a Barboře 

Špotákové titul Čestná občanka města Jablonce, až po ty další. Dubnová vernisáž 

výstavy v prostorách ministerstva kultury s názvem ´Jablonecké poklady – Od 

skleněných kamínků k majestátním kamenům´, oslavy svátků MDŽ i Dne matek, 

koncert Magdaleny Kožené s účastí devíti stovek posluchačů, zpřístupnění kanceláře 

primátora v rámci Dne otevřených dveří památek, což bylo v září stejně jako Jablonecké 

podzimní slavnosti. V jejich rámci bylo připomenuto 20 let partnerství s Budyšínem a to 

už jsme u výročí, která jsou na předcházejících stranách. A že jich je, těch výročí! 

MEDIÁLNÍ PREZENTACE MĚSTA - Během roku uspořádala tisková mluvčí deset tiskových 

konferencí, a to pravidelně po zastupitelstvu. Plus další k mimořádným událostem jako 

bylo převzetí JTR v červenci, otevření smuteční síně a obratiště autobusů na Žižkově 

vrchu v listopadu, zprovoznění mostu v Pasekách v prosinci. Bylo vydáno 287 

tiskových zpráv. * WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA měly v roce 2013 návštěvnost 589 553 

přístupů. Nejsledovanější byly aktuality, kalendář akcí, životní situace a úřední deska. 

Oblíbenou službou pak ´Otázky a odpovědi´ - v rámci aplikace vyřízeno 368 dotazů. 

Novinkou se stalo zveřejňování zvukových záznamů ze zastupitelstva, což využilo v 

průměru na pět desítek uživatelů měsíčně. Dalším novým prvkem je sdružování 

tematických informací do různých časových výpisů. Uživatel tak má možnost sledovat 

podrobnosti a vývoj události, jež ho zajímá. * JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK, či chcete-li 

radniční zpravodaj, vyšel tradičně 11x - červenec a srpen společně, a to v nákladu 

dvaadvacet tisíc výtisků. Základní rozsah dvě desítky stran, čtyřikrát navíc se 

čtyřstránkovou tematickou přílohou: březen ´Rozpočet města 2013´, květen ´Parkování 

ve městě´, červenec a srpen ´Letní příloha´, listopad ´Zimní údržba v Jablonci´.  Od 

ledna 2008 vychází Jablonecký měsíčník v celobarevném provedení, distribuován je 

Českou poštou a je dodáván do schránek všech jabloneckých domácností zdarma.  

JABLONEC: ZASEDÁNÍ KOMORY STATUTÁRNÍCH MĚST SVAZU MĚST A OBCÍ ČR se konalo 

u nás ve dnech 7.–8.listopadu. Jablonec se stal statutárním městem teprve vloni, přesto 

se stal letos dějištěm jednání komory, jež se schází zpravidla dvakrát ročně a pokaždé v 

jiném městě. Komora statutárních měst je nedílnou součástí Svazu měst a obcí ČR, což 

je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace, založená jako zájmové 
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sdružení právnických osob. Členy jsou obce a města, svaz je partnerem pro vládní i 

parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních 

i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost je 

založena na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad 

rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Sdružuje kolem 

dvou a půl tisíce měst a obcí. Vraťme se však k zasedání v Jablonci, kde mezi hlavní 

pracovní témata patřila příprava na nové období. Zaznělo, že z pohledu statutárních 

měst je zcela zásadní mít možnost využívat integrované nástroje napříč všemi 

operačními programy a mít na tyto aktivity předem vyčleněn dostatečný objem 

finančních prostředků. Primátoři taktéž ocenili aktivitu starostů, z jejichž podnětu 

vznikla Výzva starostů 2013. Zahrnuje oblasti, kde je nutné zlepšení. Jde o řešení 

problematiky jak v oblasti bezpečnosti, vzdělávání, zaměstnanosti, tak i institutu 

trvalého pobytu, výplaty sociálních dávek nebo sociálního bydlení. Šestnáct zástupců 

statutárních měst čekal v Jablonci nejen pracovní, ale i doprovodný program. Přítomní 

si užili návštěvu České mincovny a vzorkovny Preciosy, módní přehlídku v paláci Made 

in Jablonec i exkurzi do historie jabloneckého sklářství v našem Muzeu skla a bižuterie. 

FINANCE 
ROZPOČET – Jednání o rozpočtu byla zahájena již v loňském září. Návrh rozpočtu na rok 

2013 prošel třemi čteními, a to za účasti jednotlivých správců rozpočtu, vedoucích 

oddělení a ředitelů organizací města, projednán byl s řediteli základních i mateřských 

škol. Finanční výbor se zabýval návrhem 29. ledna a doporučil jej ke schválení. 

Následně byl rozpočet zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce. 

Zastupitelé tento strategický dokument schválili 28.2. Web města 1.3. informoval: 

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČET PRO ROK 2013 - Jablonečtí zastupitelé 

schválili většinou hlasů rozpočet města na rok 2013 v celkovém objemu 846 081 000 

korun. „Naším cílem bylo sestavit reálný rozpočet, který bude odpovídat potřebám 

města s ohledem na efektivnost a hospodárnost vynakládaných prostředků,“ říká Miloš 

Vele, náměstek primátora pro ekonomiku. Úsporná opatření vedoucí ke snížení běžných 

výdajů už se do hospodaření města promítla v letech 2011 a 2012 a osvědčila se. „Za 

dva roky se nám podařilo snížit zadlužení města o 110 milionů korun,“ připomíná 

náměstek Vele a dodává, že při tvorbě rozpočtu na rok 2013 bylo nutné vybalancovat 

potřeby magistrátu i jednotlivých městských organizací a zamyslet se nad realizací 

investičních akcí. I pro rok 2013 je rozpočet sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 

64 581 tisíc Kč je kryt zapojením prostředků minulých let, což jsou zůstatky na běžných 

a fondových účtech města a prostředky ve správě aktiv. Struktura rozpočtu: 

PŘÍJMY celkem 846 081 tis. Kč   VÝDAJE celkem 846 081 tis. Kč 

Daňové 470 002 tis. Kč   Běžné 671 110 tis. Kč 

Nedaňové 140 509 tis. Kč   Kapitálové 117 867 tis. Kč 

Kapitálové   20 200 tis. Kč   Financování   57 104 tis. Kč 

Transfery   93 685 tis. Kč 
  

Financování 121 685 tis. Kč 
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Výnosy z daní jsou základem příjmů rozpočtu. „Díky změně zákona o rozpočtovém 

určení daní plánujeme o 9 milionů vyšší výběr daňových příjmů než v roce 2012,“ říká 

Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky jabloneckého magistrátu a dodává, že vloni 

činily daňové příjmy 460 904 tisíc korun. V položce financování je zahrnut i zůstatek 

prostředků z minulého roku ve výši 121 685 tisíc korun. Největší výdajovou položkou 

jsou běžné výdaje, které zahrnují výdaje na provoz města, tj. opravu a údržbu majetku, 

neinvestiční nákupy, příspěvky městským organizacím a také rezervu města. Dále jsou 

to výdaje na bytové a odpadové hospodářství, půjčky z Fondu na zlepšení úrovně 

bydlení apod. „Pro rok 2013 počítáme s navýšením výdajů o 23 milionů, jen výdaje za 

energie stoupnou o cca 4 miliony korun,“ konstatuje Vítová. Běžné výdaje zahrnují i 

rezervy města v celkové výši 49 428 tisíc korun. Rezerv je vytvořeno celkem pět. * 

Klasická rezerva města 8 milionů korun - Rezerva spolufinancování 2,5 milionu korun 

(předfinancování a dofinancování dotačních akcí) - Rezerva na opravy 32,5 milionu 

korun (na správu majetku, o uvolnění prostředků může operativně rozhodnout  Rada 

města) - Rezerva na příspěvky komisí 1,4 milionu korun (O uvolnění prostředků 

rozhodovalo zastupitelstvo v červnu v závislosti na vývoji hospodaření města) - Rezerva 

z hazardu 5 milionů korun (vytvořená z prostředků roku 2012, které mají vazbu na 

příjem dle zákona o loteriích) - Pro rok 2013 se v rozpočtu počítá se splacením jistin 

dlouhodobých úvěrů přijatých v minulých letech ve výši 57 104 tisíc korun, včetně 

úroků tato částka činí 64 104 tisíc korun. * Od začátku roku hospodařil Jablonec dle 

rozpočtového provizoria. Tento způsob umožňuje zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM má svá přísná pravidla a 

jsou přesně stanoveny maximální limity neinvestičních výdajů pro jednotlivé odbory 

magistrátu. Jejich výše pro rozpočtové provizorium roku 2013 činila 57,4 milionu 

měsíčně. „Skutečné neinvestiční výdaje v období leden až únor tohoto roku činily 70 

milionů korun. Investiční výdaje byly čerpány dle uzavřených smluv a žádnou novou 

investiční akci jsme v tomto období nezahájili,“ zavírá náměstek. – konec citace.  

UKÁZKY Z OHLASU V MÉDIÍCH. Uvádím titulky a pár úvodních vět.  

JABLONEC PŘIPRAVIL ROZPOČET SE SCHODKEM TÉMĚŘ 122 MILIONŮ KČ 

28.2. 2013    ceskenoviny.cz    str. 0   Z domova   ČTK 

Jablonec nad Nisou připravil letos schodkový rozpočet. Počítá s příjmy 724,4 milionu 

korun, výdaje budou o 121,7 milionu korun vyšší… 

MĚSTO MÁ NA LETOŠEK SCHODKOVÝ ROZPOČET 

1.3.2013    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Liberecký  (ČTK) 

Jablonec nad Nisou připravil letos schodkový rozpočet. Počítá s příjmy 724,4 milionu 

korun, výdaje budou o 121,7 milionu korun vyšší. Schodek pokryje radnice z peněz, 

které zůstaly na konci loňského roku na účtech a ve fondech města. Statutární město 

Jablonec tak bude letos hospodařit s rozpočtem více než 846 milionů korun… 

LETOŠNÍ ROZPOČET JABLONCE POČÍTÁ SE SCHODKEM 

1.3.2013    Právo    str. 11   Severovýchodní Čechy  (ČTK) 

Jablonec nad Nisou připravil letos schodkový rozpočet. Počítá s příjmy 724,4 miliónu 

korun, výdaje budou o 121,7 miliónu vyšší. Schodek pokryje radnice z peněz, které 

zůstaly na konci loňského roku na účtech a ve fondech města. Jablonec tradičně 
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zahajuje rok s provizoriem a rozpočet dokončuje až na základě výsledků hospodaření 

města v předchozím roce. Na investice je v rozpočtu určeno více než 115 miliónů… 

JABLONEC: ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČET PRO ROK 2013 

5.3.2013    parlamentnilisty.cz    str. 0   Obce voličům 

Jablonečtí zastupitelé schválili většinou hlasů rozpočet města na rok 2013 v celkovém 

objemu 846 081 000 korun. “Naším cílem bylo sestavit reálný rozpočet, který bude 

odpovídat potřebám města s ohledem na efektivnost a hospodárnost vynakládaných 

prostředků,“ říká Miloš Vele, náměstek primátora pro ekonomiku… 

MĚSTO SNÍŽILO DLUH O 110 MILIONŮ 

6.3.2013    Mladá fronta DNES str. 2   Kraj Liberecký  (mt) 

Letošní příjmy do kasy Jablonce budou 846 081 000. Stejné ale budou i výdaje. I pro 

rok 2013 je rozpočet Jablonce sestaven jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 64 

581 tisíc korun je kryt zapojením prostředků minulých let, což jsou zůstatky na běžných 

a fondových účtech města a prostředky ve správě aktiv. „Za dva roky se nám podařilo 

snížit zadlužení města o 110 milionů korun,“ připomněl náměstek Miloš Vele… 

ČÍSLO DNE: 76 -  27.3.2013    Jablonecký deník    str. 1   Titulní strana 

76 milionů korun bude město Jablonec nad Nisou dlužit v roce 2017, pokud se mu 

podaří dodržet odsouhlasený rozpočtový výhled. Podle něj by město právě do roku 2017 

mělo zaplatit 203 milionů korun. Po úhradě splátek pak městu každoročně zbude 45 

milionů korun na další výdaje – opravy, investice i rezervy. „Rozpočtový výhled jsme si 

nechali zpracovat nezávislým odborníkem,“ komentoval náměstek Miloš Vele… 

HOSPODAŘENÍ JABLONCE SKONČILO PŘEBYTKEM TÉMĚŘ 59 MILIONŮ 

30.5.2013    Mladá fronta DNES    str. 4   Kraj Liberecký    (ČTK) 

Přebytkem téměř 59 milionů korun skončilo loňské hospodaření Statutárního města 

Jablonce. Město hospodařilo s příjmy 803,263 milionu, výdaje dosáhly 744,618 milionu 

korun. „Na splátkách úvěrů město zaplatilo bezmála 64 milionů a zadlužení se na konci 

loňského roku snížilo na 337 milionů korun,“ řekl náměstek primátora Miloš Vele… 

JABLONEC ZAČNE ROK S PROVIZORIEM - 30.12.2013    5plus2.cz    str. 0   stalo 

se   Petra Laurin - Jablonec neopustil svou dvacetiletou tradici a nový rok začne s 

rozpočtovým provizoriem. Rozpočet na rok 2014, přestože již prošel dvěma čteními a je 

téměř hotový, budou zastupitelé schvalovat až koncem února. Vedení města tvrdí, že 

pozdějším schválením rozpočtu předejde zbytečným rozpočtovým změnám. Jeho 

definitivní podoba totiž může reagovat na výsledky hospodaření roku 2013 a dopady 

státního rozpočtu. S rozpočtovým provizoriem začínají rok i jiná velká města v kraji…  

… tolik média.  

REKAPITULACE, JAK HOSPODAŘENÍ MĚSTA VYPADALO NA KONCI ROKU, TAKŽE: 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - Zastupitelstvo města schválilo na rok 2013 rozpočet v 

celkovém objemu 846 081 000 Kč. Po devatenácti rozpočtových změnách byla jeho 

skutečná výše 976 673 000 Kč. Hospodaření města skončilo přebytkem 6 549 000 Kč. 

PŘÍJMY schválené/skutečnost (v tis. Kč): 

daňové 470 002/509 713, nedaňové 140 509/152 125, kapitálové 20 200/33 396, dotace 

93 685/89 720, financování 121 685/83 048, celkem 846 081/868 002.  
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VÝDAJE schválené/skutečnost (v tis. Kč):  

běžné 671 110/639 476, kapitálové 117 867/171 421, financování 57 104/57 103, 

celkem 846 081/868 002. * Investiční (171 421 tis. Kč) a neinvestiční (639 476 tis. Kč) 

výdaje činily celkem 810 897 tis. Kč.  

Jednotlivé DANĚ vypadaly následovně:  

z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 101 392 tis. Kč., z příjmu fyzických osob 

z podnikání 7 926 tis. Kč (oproti dvěma předchozím rokům dvojnásobek), z příjmu 

fyzických osob z kapitálových výnosů 10 008 tis. Kč (od roku 2006 – 5 428 tis. Kč – 

každoroční nárůst), z příjmu právnických osob 98 329 tis. Kč,  DPH 210 187 tis. Kč, 

z nemovitosti 22 589 tis. Kč, celkem 509 713 (nejvíce od roku 2006).  

DOTACE celkem 89 720 tis. Kč., z toho globální 33 669 tis. Kč, ostatní 56 051 tis. Kč. 

Ostatní dotace konkrétně (v tis. Kč):  veřejnoprávní smlouvy 31, dětské dopravní hřiště 

69, sociálně právní ochrana dětí 7 321, prevence kriminality – Stáří bez rizika 28 a 

program číslo 114082 částka 778. Projekty základních škol z EU - 6 643 a od kraje 13, 

grantový projekt škol 380, městská knihovna 969, Dům dětí a mládeže Vikýř 191, 

Základní umělecká škola 20. Speciální MŠ - kraj 110. Volby-poslanecká sněmovna, 

prezidentské 2 236. Výkon pěstounské péče 1 488, veřejně prospěšné práce 4 905, 

program MPZ 645. CSS - odlehčovací služba 36 a finanční dar 50, pečovatelská služba 

86, rehabilitační a fyzická medicína 60. Nemocnice Jablonec – vzdělávání lékařů 1 240 

a pohotovost 1 652. Obnova lesů 17, kanalizace Krkonošská 3 242, opravy komunikací 

poškozených zimou 9 900, oprava DPS – příspěvek od obce 100, oprava hasičské 

zbrojnice 316, úroky k úvěru „Panel“ 66, zateplení ZŠ Liberecká 10 066, ulice U Hřiště 

2 448, požární ochrana 671, vyhotovení lesních plánů 41. Lesní hospodářství - státní 

správa lesů 94 a Lesní hospodářské osnovy 53, péče o krajinu 86. 

MĚSTO PŘISPÍVALO:  

na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ 33,45 Kč, na jeden den pobytu jednoho dítěte 

ve speciální MŠ 110,47 Kč, na jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ 39,66 Kč, na jeden 

den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 1,99 Kč, na jeden den pobytu jednoho žáka v Domě 

dětí a mládeže Vikýř 3,80 Kč,  

na jeden den a uživatele terénní pečovatelské služby 44,47 Kč, na jeden den a jednu 

matku v Domě pro matky s dětmi 54,79 Kč,  

na jednoho návštěvníka knihovny 64,70 Kč, na jednoho návštěvníka divadla 111,35, na 

jednoho návštěvníka kostela svaté Anny 73,82 Kč, na jednoho návštěvníka kina 53,74, 

na jednu vstupenku na kulturní a společenskou akci Eurocentra 148,78 Kč,  

na jednu hodinu sportování na jednom kurtu v sportovní hale 117,14 Kč, na jednu 

hodinu sportujícího občana na zimním stadionu 58,03 Kč,  

na jednoho přepraveného občana v Městské hromadné dopravě 4,46 Kč, na jednoho 

přepraveného občana tramvají 5,64 Kč,  

na jednu vstupenku do bazénu 26,21 Kč,  

na jeden metr čtvereční hrobového místa za rok 60,11 Kč. 
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POMOC, BEZPEČNOST, PREVENCE 

BEZPEČNOSTÍ POLITIKA. MĚSTSKÁ POLICIE. STRÁŽNÍK ROKU. HASIČI 

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA JABLONCE NA LÉTA 2013 AŽ 2016 patří mezi strategické 

dokumenty města. K tvorbě vedla snaha zhodnotit stav a podíl odpovědných složek a 

institucí v oblasti bezpečnosti, a stanovit hlavní cíle a opatření v jednotlivých oblastech. 

Vše včetně zásad součinnosti jednotlivých složek a odpovědnosti za plnění úkolů. 

Zastupitelé dokument schválili vloni v prosinci s tím, že není neměnný a neřeší 

jednotlivé problémy detailně. Naopak, je koncipován tak, aby bylo možné jednotlivé 

úkoly a opatření aktualizovat. Mezi hlavní úkoly patří zkvalitnění činnosti městské 

policie zejména v oblasti součinnosti s Policií ČR nebo zvýšením obchůzkové služby ve 

vytipovaných lokalitách. Cílem je též rozšířit městský kamerový systém, zvýšit 

dopravní bezpečnost města a pokračovat v preventivní činnosti u vytipovaných skupin 

obyvatel. Snahou je udržet na dobré úrovni a dále zkvalitnit připravenost na mimořádné 

události a řešení krizových situací s důrazem na ochranu obyvatel, majetku a životního 

prostředí. Tvorba ´Bezpečnostní politiky města Jablonce nad Nisou na období 2013 až 

2016´ vycházela z výsledků bezpečnostní analýzy, z dopravní nehodovosti let 2008 až 

2011, ze sociologického průzkumu bezpečí obyvatel města a z analýzy rizik ohrožení 

přírodními vlivy, technologickými haváriemi nebo činností člověka. 

STRÁŽNÍK ROKU 2012 - V obřadní síni radnice se konalo počátkem dubna slavnostní 

vyhlášení nejlepších strážníků loňského roku. Strážníkem roku 2012 se stal Petr 

Stránský, strážník dopravní a hlídkové služby. Odnesl si ještě zvláštní ocenění 

primátora města a poděkování Českého červeného kříže za aktivní přístup při záchraně 

lidského života. Druhý oceněný byl okrskář Bronislav Novák a třetí vedoucí operačního 

střediska Luboš Hušek. Titul ´Strážník roku´ uděluje městská policie ve spolupráci 

s vedením města již od roku 2008. „Mezi základní kritéria hodnocení patří plnění 

povinností vyplývajících ze zákona o obecní policii, plnění úkolů nad rámec pracovních 

povinností, množství zjištěných a následně řešených událostí, kvalita zpracování 

spisového materiálu a úroveň vystupování,“ vysvětloval na webových stránkách města 

ředitel Městské policie Luboš Raisner s tím, že návrhy na ocenění strážníků podávají 

vedoucí operačního střediska a vedení městské policie. Z těchto návrhů jsou pak 

vybráni tři nejlepší, jejichž jména a fotografie se objeví na čestném místě na služebně 

městské policie, v Jabloneckém měsíčníku i na webových stránkách. 

MĚSTSKÁ POLICIE - Plán její činnosti na rok 2013 schválili zastupitelé počátkem roku 

s tím, že městští strážníci budou vykonávat kromě základních úkolů při zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku, které vyplývají se zákona o obecní policii, také 

další činnosti jako jsou například prevence kriminality, spolupráce s Policií ČR, činnost 

na úseku dopravy nebo profesní příprava strážníků. Pro ilustraci výsledek v rámci 

prevence kriminality. Městská policie pořádala zejména besedy a přednášky určené 

dětem z mateřských škol, žákům pátých a sedmých ročníků základních škol a studentům 

středních škol i učilišť. Preventivní činnost byla také zaměřená na seniory, již o tom je 

v kronice zmínka. Zajímá vás statistika? Předškoláci absolvovali jedenadvacet besed, 
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účast 1 420 dětí; základní školy 42 besed s účastí 1 034 žáků; střední školy a učiliště 

jedenáct besed s účastí 332 studentů; senioři devět setkání s účastí 242 osob. * V roce 

2013 měla Městská policie Jablonec 49 strážníků a dva civilní zaměstnance. Zabývala 

se 15 992 událostmi. Strážníci řešili 7 558 přestupků a udělili při nich 3 378 blokových 

pokut v celkové hodnotě 1 745 700 korun. 1 284 přestupků bylo odhaleno při narušení 

veřejného pořádku či při porušení obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 41 % 

přestupků bylo řešeno domluvou nebo je strážníci předali k dalšímu řízení. ´Botička´ za 

porušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byla použita v 287 případech.  

Bylo zadrženo dvaašedesát osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Kamerový 

dohlížecí systém zaznamenal 366 skutků, záznam využila Policie ČR ve třech desítkách 

případů a v sedmadvaceti správní orgán. V dalších 453 případech spolupracovali 

strážníci se státní policií. Tolik pár faktů a čísel, která nedávají za pravdu škarohlídům, 

jež tvrdí, že ´měšťáci´ především nasazují botičky nebohým řidičům, kteří si od auta 

´jen na pár minut´ odskočili.   

HASIČI – Statutární město Jablonec nejen zřizuje, ale také materiálně (viz rozpočet) a 

technicky zabezpečuje akceschopné Jednotky sboru dobrovolných hasičů v 

Jabloneckých Pasekách (letos 31 zásahových výjezdů), v Kokoníně (19) a v Proseči nad 

Nisou (7). Samotná činnost jednotek je rozšířena o specializované zásahy při větrných 

smrštích, povodních, a to v terénu i na vodní hladině. Do výčtu ´mimořádek´ patří i 

likvidace při únicích nebezpečných látek. Hasiči se letos úspěšně zúčastnili dvou 

součinnostních cvičení základních složek integrovaného záchranného systému, a to v 

zásahu při rozsáhlém požáru nevýrobního objektu. Dotační fond Libereckého kraje 

přispěl našim hasičům na obměněnu dýchací techniky, která stála 280 tisíc korun. 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ. PRORODINNÁ POLITIKA. CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

KOMUNITNÍM ZPŮSOBEM Jablonec nad Nisou plánuje sociální a navazující služby již 

od roku 2008. Na pravidelných schůzkách k tématu sociálních a s nimi souvisejících 

služeb se schází zástupci města, odborníci a občané, kterým není problematika 

lhostejná. Nechybí finanční podpora města. V roce 2013 bylo podáno na oddělení 

sociálních služeb magistrátu třiatřicet žádostí o finanční příspěvek od osmnácti 

registrovaných poskytovatelů sociálních služeb zapojených do komunitního plánování. 

Zastupitelstvo schválilo rozdělení částky ve výši 3 366 000 Kč mezi čtrnáct 

poskytovatelů, čímž podpořilo čtyřiadvacet sociálních služeb. Rozdělením částky se 

zabývala řídící skupina komunitního plánování a komise humanitní péče, která původně 

obdržela žádosti v celkové výši přesahující šest milionů korun. Vraťme se ke 

konkrétním aktivitám. Letos se plnily cíle 2. Komunitního plánu sociálních a 

souvisejících služeb, které byly zpracovány v dokumentu na období let 2012-2015. 

Akční plán letošního roku realizovalo pět pracovních skupin -  senioři, rodina, děti a 

mládež, zdravotně znevýhodnění a osoby ohrožené sociálním vyloučením a jedna 

skupina řídící, veškerá činnost se opírala o téměř padesátku neziskových organizací 

z oblasti sociální a zdravotní, jakož i o pomoc desítek dobrovolníků. Dlužno říci, že 

poskytovatelé sociálních služeb, podílející se na komunitním plánování, jsou povětšinou 

zapojeni i do aktivit, které zahrnuje PRORODINNÁ POLITIKA města. Tradičně se konaly 
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mnohé akce nejen k ´Týdnu sociálních služeb´. V rámci akcí byl zdařilý čtrnáctý ročník 

´Dne zdravotně postižených´, 11. ročník projektu ´Společně nejen na jevišti´ a mnohé 

další. Při organizování úspěšně pokračovala již osvědčená spolupráce jednotlivých 

neziskovek, nově se podařilo zapojit Okresní hospodářskou komoru v Jablonci. Při 

řešení bezbariérovosti města se sešlo osmadvacet podnětů a připomínek nejen od 

neziskových organizací z pracovních skupin komunitního plánování, ale i od samotných 

občanů. Nejvíce byly zastoupeny podněty k bariérám pro nevidomé a slabozraké, 

maminky s kočárky, osoby na invalidním vozíku. Podněty byly průběžně předávány 

kompetentním oddělením magistrátu a řešeny. Neziskové organizace - mající zázemí ve 

Spolkovém domě, ve spolupráci s dobrovolníky nabízejí i sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Povedlo se také rozšířit programy pro 

osoby v krizi, tedy ty, co jsou bez přístřeší nebo ohrožené závislostmi.  

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  - ´Dobrá duše´ je titul pro dobrovolníky pracující mezi 

seniory. Koncem května se uděloval v Klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze. Za podporu 

dobrovolnictví bylo v kategorii ´Instituce´ nominováno i jablonecké Centrum sociálních 

služeb. Mezi vítěze se nakonec nedostalo, ale obdrželo čestné uznání za vytváření 

výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc a projekty pro seniory. Jablonecké 

centrum bylo nominováno díky projektu ´Žijeme naplno´. Jedná se o poskytování 

služeb, které navazují na pečovatelskou službu, služby zaměřené na podporu 

volnočasových a zájmových aktivit seniorů. Centrum nabízí a organizuje aktivizační 

programy nejen pro seniory sdružené v klubech, ale také pro širokou seniorskou 

veřejnost, kondičním cvičením a trénováním paměti počínaje, přes výtvarný kroužek, 

tematické besedy či výstavy, vzdělávací program Akademie senior, sportovní turnaje v 

kuželkách a pétanque až konče letošní novinkou Jablonecký škrpál. Právě o tomto 

projektu už jsou v kronice řádky na předcházejících stranách. V listopadu se Centrum 

sociálních služeb dočkalo dalšího ocenění. Získalo čestné uznání za kvalitu v soutěži 

o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice – Cenu kvality 

v sociální péči. Coby poskytovatele sociálních služeb pro seniory bylo oceněno za 

vysoký standard, za kreativní přístup k aktivizaci seniorů a efektivní obhajobu práv 

uživatelů. Slavnostní vyhlášení osmého ročníku soutěže se konalo v Rytířském sále 

Senátu Parlamentu ČR, kde ocenění převzala ředitelka centra Naďa Jozífková se slovy: 

„Je to pro nás velký závazek. Získat dobré jméno není jednoduché, ale udržet si ho a 

nepokazit dobrou značku, to je velká odpovědnost a taky úkol do budoucna…, neusneme 

na vavřínech a budeme v naší práci pokračovat ku prospěchu našich uživatelů." 

POMÁHÁME PEČOVAT – projekt pěti kurzů a seminářů s praktickým nácvikem 

ošetřovatelských technik a podpůrného setkání s psychologem a psychiatrem se 

uskutečnil v Jablonci pod záštitou města ve spolupráci Diakonie Českobratrské církve 

evangelické a Centra sociálních služeb. Jednotlivé tematicky zaměřené semináře se 

konaly od 19. října do 23. listopadu v prostorách Spolkového domu a byly určené nejen 

pečujícím laikům, ale i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti. Tedy všem, kteří chtěli 

být vybaveni informacemi i praktickými zkušenostmi z oblasti domácí péče o seniory 

nebo nemocné členy rodiny. Cyklus, financovaný z Evropského sociálního fondu, byl 

pro účastníky zdarma a stal se dalším vítaným doplněním služeb pro pečující rodiny. V 

širokém spektru sociálních služeb, které jsou na území města poskytovány, nechybí ani 
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tzv. odlehčovací služba. Funguje přes Centrum sociálních služeb tak, že nabízí 

pečujícím rodinám po přechodnou dobu možnost převzít péči o seniora či zdravotně 

postiženého příbuzného. Po dobu maximálně jednoho měsíce zajišťuje uživateli jak 

celodenní péči, tak bezpečné a příjemné prostředí s důrazem na udržení dobré psychické 

kondice a posilování a udržení jeho schopností a dovedností. 

KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB poskytovaných v Jablonci se letos zvýšila díky otevření 

zrekonstruovaných prostor Střediska osobní hygieny v domě se zvláštním určením v 

ulici Palackého. Prostory střediska prošly mnohými opravami za 680 tisíc korun, 

podařilo se spojit finance z více zdrojů. Z rozpočtu města šlo 350 tisíc na opravy 

zázemí, ostatní finance byly z úspor Centra sociálních služeb a grantů. Centrum 

sociálních služeb se po loňském rozšíření poskytování pečovatelských služeb v 

domácím prostředí a zavedení odlehčovací služby vloni v létě, zaměřilo na ambulantní 

péči, která je uživateli poskytována ve zmíněném středisku osobní hygieny. Mohou ji 

využívat klienti domu zvláštního určení, ale i ostatní občané, kteří potřebují pomoc a 

mají s centrem uzavřenou smlouvu. Služby střediska jsou zpoplatněny.   

TOP PEČOVATELKY - Kampaň Bezpečné stáří se konala pod hlavičkou města jako 

připomínka Světového dne proti násilí na seniorech. V jejím závěru získaly letos 

v červnu tři pečovatelky čestné uznání primátora za výjimečné zásluhy v péči o 

potřebné a lidský přístup při poskytování sociální služby. Pečovatelku Hildu Justovou 

nominovalo Centrum sociálních služeb, Romanu Jahvodkovou Diakonie Českobratrské 

církve evangelické a Zuzanu Erlebachovou Domov důchodců v Jabloneckých Pasekách. 

Udělování čestných uznání bylo letos v kampani zaměřené na bezpečí seniorů 

novinkou. Cílem bylo nejen zviditelnit a ocenit práci jednotlivých pečovatelek, ale také 

celkově zvýšit prestiž a společenské uznání jejich nelehké profese. 

NOVÁ KONCEPCE PRORODINNÉ POLITIKY - Koncem roku přijalo město novou koncepci 

prorodinné politiky s datem do roku 2019. Obsahuje šest dlouhodobých cílů včetně 

způsobu, jak jich dosáhnout. Cílovou skupinou koncepce je rodina v širším slova 

smyslu a důraz se klade zejména na rodinné vazby. Garantem plánování prorodinné 

politiky a naplňování koncepce je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Autorem 

dokumentu pak pracovní skupina komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež. Ta 

při tvorbě koncepce vycházela z podnětů ostatních skupin, dobrých příkladů z celé ČR a 

dotazníků, které od července do října zkoumaly spokojenost občanů s prorodinnou 

politikou města, s počtem a stavem hřišť či nabídkou akcí. Právě na chybějící hřiště 

respondenti poukazovali v centru, v Proseči nad Nisou, na Vrkoslavicích a nelíbil se jim 

stav těch u přehrady. Také upozorňovali na absenci městské herny pro děti či 

zvýhodněných rodinných vstupenek. Další podněty se týkaly většího spektra besed či 

akcí pro rodiny, péče o malé děti ať ve školkách či jiných zařízeních, čistoty ulic a 

dětských hřišť. S prorodinnou politikou úzce souvisí bezpečnost a její prevence. K té 

dopravní přispívají mimo jiné autobusy s bezpečnostními pásy a dětskými sedačkami, 

tzv. Berušky. Kromě spolupráce s městskou policií město upozorňuje na otázku finanční 

gramotnosti jako prevenci možných sociálních problémů.  
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V rubrice ´Čtenáři píší´se ze svých pocitů vyznává paní Naďa Truhlářová. Pod titulkem 

´DĚKUJI CENTRU DENNÍCH SLUŽEB ZA PÉČI O SYNA´ zveřejnil příspěvek dne 9.11.2013    

Jablonecký deník na straně 10: Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům Centra 

denních služeb v Jablonci v čele s vedoucí Petrou Pilnou za péči, jakou jsem u nich 

našla pro syna. Dozvěděla jsem se o stacionáři od sousedky a jsem tomu velmi ráda. 

Dnes vidím, že bych Jirkovi určitě nemohla připravit takový program, jaký mají každý 

den v Centru. Jeho postižení se objevilo ve věku puberty. To bylo přibližně před dvaceti 

lety. Tehdy se nikdo postiženým dětem nevěnoval. Když se blížila Jirkova dospělost, 

začali jsme mít obavy, kam s ním dál. V centru je vidět, že s handicapovanými 

spoluobčany pracují fundovaní lidé, kteří svoji práci nebo spíše poslání dělají srdcem. 

Věnují se jim, připravují pro ně různé aktivity, dovednosti, soutěže. Můj syn se sem 

každý den těší. Účastní se skoro všech akcí, chodí do tanečního kroužku, absolvoval 

cyklistické závody i přespolní běhu. Navíc si tady posílil sebevědomí a komunikaci s 

lidmi. A to všechno bych ho doma nenaučila. Dnes je mu 33 let a velmi rád se mezi své 

kamarády vrací. Já sama tady pomáhám jako dobrovolník a dobře vím, že to není 

jednoduchá práce. U handicapovaných osob se střídají nálady a právě ty je třeba v 

celodenním programu umět respektovat a chápat. Klienty Centra potěší pohlazení, 

úsměv, pochvala. Rádi si s někým povídají, jsou vděčni za každou maličkost, novou akci, 

zajímavý program, malý dárek. Jsou to velmi citlivé bytosti, vděčné za každé hezké 

slovo nebo nového kamaráda. Všeho si umějí víc vážit. A rádi se něčemu stále učí. 

Člověk se ale učí i od nich. Práce s handicapovanými lidmi je především o komunikaci, 

o lidech, o tom, snažit se jim porozumět. A to jsem pro svého syna v Centru denních 

služeb našla. Každému se stejnými starostmi bych zařízení doporučila. 

 

 

CÍRKEV 

PŘEHLED CÍRKVÍ PŮSOBÍCÍCH V JABLONCI  

FARNÍ OBEC STAROKATOLICKÉ CÍRKVE, kostel Povýšení sv. Kříže, Husova ulice, 

bohoslužby neděle 10:00, čtvrtek 18:00 hodin.  Starokatolické hnutí se zrodilo jako 

oponující reakce na novoty I. vatikánského koncilu (1869-1870) vyjádřené dogmaty o 

papežské neomylnosti a nejvyšší soudní moci. Odpůrci závěrů koncilu se nazvali 

„starokatolíky“, neboť se cítili být vázáni starší, předkoncilní katolickou tradicí. 

Starokatolické národní církve jsou od roku 1889 sdruženy v tzv. Utrechtské unii a 

založily Mezinárodní starokatolickou biskupskou konferenci. Dnes najdete 

Starokatolickou církev v Německu, Rakousku, ČR, Švýcarsku, Nizozemí, Polsku, 

Chorvatsku, Slovensku, USA. V České kotlině tyto myšlenky zakořenily zejména v 

pohraničí mezi tamním německo-jazyčným obyvatelstvem (do odsunu cca 28 tis. 

věřících) a srdcem hnutí bylo město Varnsdorf. Starokatolické obce dnes najdeme nejen 

v Jablonci, ale také např. v Praze, Varnsdorfu, Desné v J. h., Šumperku, Brně, Zlíně, 

Pacově, Pelhřimově, Strakonicích, Táboře, Plzni, Jihlavě či Havlíčkově Brodě. 
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FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ, ulice Pod Baštou, bohoslužby 

neděle 9:30. Českobratrská církev evangelická patří mezi evangelické církve vzešlé z 

reformace. Vznikla v roce 1918 spojením Evangelické církve Augsburského vyznání a 

Evangelické církve Helvetského vyznání. Obě církve působily na našem území od vydání 

Tolerančního patentu v r. 1781. Je to společenství lidí věřících v Boha, kterého poznává 

v příbězích lidu Izraele a v příběhu Ježíše z Nazareta. Věří, že církvi vládne vzkříšený 

Kristus, který ji svým slovem a mocí Božího Ducha utváří, orientuje a nese. 

KŘESŤANSKÝ SBOR DOBRÁ ZPRÁVA, Rychnovská, bohoslužby neděle 15:30 hodin. 

Křesťanský sbor Dobrá zpráva vznikl v roce 1991 jako křesťanské společenství řadící se 

k evangelikálně-charismatickému proudu protestantských církví. Není součástí 

stávajících křesťanských denominací, je však přátelsky spojen s mnoha křesťany a sbory 

v České republice i v zahraničí. 

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ, Podhorská, bohoslužby 

neděle 9:00 hodin. Církev československá husitská navazuje na odkaz Mistra Jana Husa 

a dědictví české reformace. O nedělích a svátcích ve svých sborech a modlitebnách 

slaví liturgii se svátostí večeře Páně, vysluhovanou pod obojí - chlebem a vínem. Jejím 

posláním je ´naplnit Duchem Kristovým současné poznání vědecké a snažení mravní´. 

Její učení se řídí Písmem svatým - Biblí. V Jablonci nad Nisou se schází v novogotickém 

chrámu Dr. Farského a v modlitebně k biblickým hodinám a modlitbám matek. 

OCHRANOVSKÝ SBOR PŘI ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVI EVANGELICKÉ, Máchova, 

bohoslužby neděle 9:30. Sbor patří do Jednoty bratrské, latinsky Unitas fratrum, 

anglicky Moravian Church. Základ této církvi v hornolužickém Herrnhutu (Ochranově) 

dali 1727 moravští exulanti. V Jablonci působí od roku 1896 (do roku 1945 byl sbor 

německý). Budova v Máchově ulici byla zakoupena roku 1907. Partnerské sbory má v 

německé Kleinwelce (Bautzen) a v holandském Zeistu. Důraz je kladen na víru v Ježíše 

Krista, společné hledání životní orientace nad Biblí, otevřenost.  

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH, Lessnerova, Praha 10 – Petrovice.  

Pravoslavní se schází k bohoslužbě v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Vrkoslavicích v 

neděli v 10:00 hodin. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST, DĚKANSTVÍ JABLONEC, Horní náměstí. Římskokatolická 

církev je křesťanská církev s nejdelší tradicí. Je pokračovatelkou prvotní církve, která 

byla založená Ježíšem Kristem. Římský biskup je přímým následníkem sv. Petra, kterého 

Ježíš ustanovil prvním biskupem. Farnost v Jablonci nad Nisou byla založena 4. 3. 1737 

u kostela sv. Anny. V současné době má sídlo u kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova z 

roku 1932 na Horním náměstí. K farnosti patří také kostel ve Mšeně n. N. a kaple na 

Vrkoslavicích a v Kokoníně. Zároveň jsou z Jablonce spravovány farnosti Janov nad 

Nisou, Rýnovice, Lučany nad Nisou a Rychnov u Jablonce. 

SBOR BRATRSKÉ JEDNOTY BAPTISTŮ, Máchova, bohoslužby středa 18:00, neděle 9:30 

hodin. Církev Bratrská jednota baptistů je reformovanou protestantskou církví s 

kongregačním zřízením. Věroučným základem a závaznou normou baptistů je Písmo 

svaté. Hlavní část bohoslužeb a biblického vyučování tvoří kázání a výklad Božího 

Slova. Tato společná shromáždění jsou oproštěna od ceremonií. Součástí shromáždění 

jsou také modlitby a moderní duchovní písně.  
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SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE, Petra Bezruče, bohoslužby sobota 9:30. 

Církev adventistů sedmého dne je křesťanskou protestantskou církví zaměřenou na 

studium Bible. Sbor Jablonec nad Nisou se schází v architektonicky ceněné, památkově 

chráněné budově v ulici Petra Bezruče.  

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ v Liberci, stanice v Jablonci ulice Smetanova, bohoslužby 

neděle 9:30. Církev bratrská je křesťanskou církví vyznávající spolu s ostatními 

křesťany Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Navazuje na českou i světovou reformaci.  

 

 

 UDÁLOSTI ROKU 2013 

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ představitelů jabloneckých církví s primátorem v jeho kanceláři 

charakterizovala klidná atmosféra, přestože se hovor hned v úvodu točil kolem událostí 

prvního týdne nového roku spojených s prezidentskou amnestií. Samozřejmě se 

hovořilo o náladě ve společnosti. Duchovní i primátor se shodli, že lidé hledají pevné 

hodnoty, mají potřebu se zastavit a zapřemýšlet, ale málokdo se dokáže s tlakem a 

uspěchaností moderní společnosti vypořádat. Zástupci církví oceňovali spolupráci s 

městem a projevili zájem se ještě více podílet na kulturním životě města. 

KVĚTNÁ NEDĚLE 24.3. - Úderem deváté hodiny vyrazil od kostela svaté Anny průvod 

zhruba tří stovek věřících. Procesí lidí s větvičkou v ruce, takzvanou ratolestí, vyrazilo 

pod vedením pastoračního asistenta římskokatolického děkanství Radúze Drozena 

městem k hlavnímu sídlu farnosti na Horním náměstí. Tradice byla založena či přesněji 

obnovena před třemi lety, zájem o tento církevní rituál - připomínající Ježíšův vjezd do 

Jeruzaléma, rok od roku roste. Velikonoce jsou totiž pro věřící nejvýznamnější událostí 

v roce, kdy křesťané oslavují vzkříšení Ježíše Krista, zatímco o Vánocích se těší z jeho 

narození a vstupu do lidského světa. Vedle církevních aktivit ožilo město samozřejmě i 

světskými oslavami velikonočních svátků.  

FARÁŘ TOMÁŠ MATĚJOVSKÝ z Českobratrské církve evangelické pochází z Prahy, 

první působiště měl v Polabí, poté u nás. V Jablonci působil patnáct let. Uprostřed 

letošního roku změnil faru, sbor i místo a odstěhoval se do Děčína. Jmenován byl v 

tamním kostele v Podmoklech 1. září. Na otázku, proč se rozhodl k takové zásadní 

změně, odpovídá: Asi proto, že patřím k farářům, kteří jsou stěhovaví. Snažím se 

vždycky žít a pracovat naplno. Jedinou možností, jak nezajet do zavedených kolejí a 

nevyhořet, je radikální změna. Je to krok nejen očistný. Profesně to donutí dokončit 

věci, které máte rozdělané, a zároveň se otevírá možnost začít dělat svou práci jinak. 

Změna je zkrátka šance nového vykročení a vypůjčím si současný termín, je to jakýsi 

restart. Nově nainstalované programy mohou naběhnout poté, co jste odstranili ty 

nevyhovující. I když už je počítač zastaralý a unavený, restart bývá rozhodně prospěšný. 

LITOMĚŘICKÝ BISKUP VE VĚZNICI – V neděli 16. června navštívil rýnovickou věznici 

litoměřický biskup Jan Baxant. Po předchozím dopoledním biřmování v kostele 

Nejsvětějšího srdce Páně na Horním náměstí udělil svátost biřmování rovněž čtyřem 

odsouzeným. Pokřtil také dva další vězně, kteří se více než rok na tento akt 

připravovali. Bohoslužby se zúčastnily dvě desítky odsouzených. 
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ŠKOLSTVÍ 

AKCE ÚVODEM. ZŘIZOVATEL. KONKURZY  

ÚVODEM - Školy nejsou jen o vzdělávání, byť samozřejmě především, ale je to též 

spousta akcí i aktivit. Jsou to mnohé úspěchy v různých prezentacích či soutěžích 

vědomostních i sportovních. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍHO OBCHODU a 

Obchodní akademie v Jablonci si například přivezla v únoru z Mezinárodního veletrhu 

cestovního ruchu Regiontour v Brně certifikát od Asociace cestovních kanceláří České 

republiky za vypracování turistického produktu a prezentaci Libereckého kraje. Jejich 

studentka Kateřina Císařová pak zde získala v celorepublikovém finále 16. ročníku 

soutěže o královnu regionů České republiky druhé místo. Náš region a město Jablonec 

reprezentovala bižuterií a krajovým jídlem, pro volnou disciplínu zvolila zpěv a hru na 

kytaru. Mnohé podoby má ve školách také zahraniční spolupráce, jež není vázaná jen na 

naše partnerská či spřátelená města. Tak například v březnu se Jablonec hemžil 

omladinou ze zahraničí. UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA totiž hostila osm studentů 

odborné šperkařské a medailérské školy z německého Neu Gablonz v Kaufbeuren. 

GYMNÁZIUM U BALVANU se zase staralo o devět desítek italských, španělských a 

polských účastníků evropského projektu Comenius - Tales for Peace. Obě zahraniční 

návštěvy přijal na radnici primátor, což byla samozřejmě jen malá část pestrého 

programu připraveného pro zahraniční přátele. Vzdělávání za hranicemi pak podpořila 

účast jednoho studenta na Letní vědecké škole v německém Heidelbergu - partnerském 

městě Budyšína, letos byl vybrán student z GYMNÁZIA DR. RANDY. V rámci 

partnerských vztahů s německým městem Kaufbeuren se uskutečnily výměnné pobyty 

pedagogů a studentů Gymnázia dr. Randy a Jakob-Brucker Gymnasium. \Protože letos 

si připomínaly obě školy dvacetileté výročí spolupráce, konala se v rámci oslav také 

vernisáž výstavy ´Česko–německá setkávání, kaufbeurenští studenti poznávají 

Jablonec´. V rámci návštěvy byla sehrána sportovní utkání -  fotbalový a volejbalový 

turnaj. Tolik malá ukázka z činnosti středních škol a ještě informace vysokoškolská. 

SPRÁVNÍ INSTITUT je nová soukromá vysoká škola v Souběžné ulici v Jablonci, jež se 

specializuje na praktické vysokoškolské a profesní vzdělávání v ekonomických oborech 

a v oblasti veřejné správy. Od října 2013 tam mohli zájemci začít studovat dva obory 

bakalářského a magisterského studia, v nabídce je i postgraduální studium. Školné za 

semestr činilo dvaadvacet tisíc korun.  

ZŘIZOVATEL: Statutární město Jablonec bylo v roce 2013 zřizovatelem devíti 

základních škol (ZŠ), osmnácti mateřských škol (MŠ), jedné základní umělecké školy 

(ZUŠ) a jednoho domu dětí a mládeže (DDM). Všechny byly zřizovány coby 

příspěvkové organizace. VÝDAJE města na školství činily v roce 2013 celkem  

54 819 000 Kč (včetně investiční dotace), z toho u předškolních zařízení 18 145 000 Kč, 

u základních škol 34 942 000 Kč, pro ZUŠ 792 000 Kč, u DDM Vikýř 940 000 Kč. 

Školství bylo ze strany města financováno ze dvou kapitol – z odboru humanitního a z 

odboru správy majetku, jenž zabezpečuje opravy a údržbu školských objektů. Tyto 

finanční prostředky nejsou v přehledu uvedeny stejně tak jako platy pracovníků ve 

školství, jež byly hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských úřadů. 
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KONKURZY na obsazení vedoucích pracovních míst příspěvkových organizací ve 

školství zveřejnilo statutární město Jablonec v březnu v souladu s § 166 zák. č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkurzního řízení a konkurzních komisích. Rada města na doporučení výběrové 

komise v květnu vyhlásila výsledky a novými řediteli a ředitelkami k 1. srpnu 

jmenovala: v MŠ Montessori Vlastu Hillebrandovou, v MŠ Havlíčkova Jolanu 

Stejskalovou, v ZŠ 5. května Mgr. Michaelu Hanyšovou, v ZŠ Pasířská Mgr. Jiřího 

Vondráčka, v ZUŠ Mgr. Vítka Rakušana. 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL zřizovaných městem se konal ve středu 17. dubna.  O 

umístění požádalo 668 zájemců, z toho 188 dětí mladších tří let. Ti se do školky 

dostanou vždy v případě volné kapacity, každoročně se daří přijmout asi stovka těchto 

mrňat. Ve školním roce 2013–2014 bylo oproti roku předcházejícímu zapsáno o 89 dětí 

více, předškoláků tak bylo celkem 1 642, z toho v MŠ speciální 80 dětí. Pro informaci, 

speciální školka je zaměřená na děti s logopedickými problémy a se zdravotním 

postižením. V září  otevřela novou třídu v odloučeném pracovišti určenou dětem bez 

zdravotních komplikací. Na potřeby zvýšené poptávky po předškolním vzdělávání 

město reagovalo už od roku 2007 a průběžně přidávalo místa prostřednictvím 

odloučených pracovišť konkrétních školek. Od září 2013 byla otevřena již zmíněná 

běžná třída v MŠ Palackého s kapacitou čtyřiadvaceti dětí. Uvedené navýšení bylo 

poslední, za posledních šest let se podařilo postupně zvýšit kapacitu o více než tři 

stovka míst a další zvýšený zájem o školky se nepředpokládá. Oproti jiným městům 

Jablonec nemá zásadní problémy s přijímáním dětí ve věku tři a více let. 

STATISTIKA: v uvedených osmnácti mateřských školách byly děti ve čtyřiasedmdesáti 

odděleních. Vedle českých sem docházelo jedenačtyřicet dětí cizinců, z toho sedmnáct z 

Ukrajiny, jedenáct ze Slovenska, šest z Polska, čtyři z Vietnamu, po jednom dítku z 

Ruska, z Bulharska a z Maďarska. Mateřské školy zaměstnávaly 127 učitelek, 41 

kuchařek, 33 provozních pracovníků. Obdobně jako v minulých letech zůstala v 

mateřských školách poměrně velká skupina (88 dětí) s odkladem školní docházky.  

MŠ PAMPELIŠKA V LOVECKÉ ULICI dostala v únoru od města šek na pět tisíc korun za 

úspěšný vzdělávací projekt, který vytvořila společně s německou školkou Intergrative 

Kindergesstätte Knirpsenland v Oderwitz. Projekt, který získal koncem loňského roku 

Cenu Euroregionu Nisa v kategorii vzdělávání, učí české děti učí německy a německé 

děti česky, seznamuje se základními geografickými pojmy i s národními tradicemi.  

Jednou týdně pracují děti pod vedením učitelky ze sousední země, setkávají se však 

nejen školkové děti, ale při společných akcích i celé rodiny z obou stran hranice. 

Ocenění Euroregionu Nisa i statutárního města coby zřizovatele ´Pampelišky´ potvrdily 

smysluplnost projektu a podpořily tak nadstandardní úsilí zúčastněných i realizátorů. 

LESNÍ TŘÍDA V MŠ MONTESSORI vnikla tak trochu z nouze. To když sem na jaře přišlo 

k zápisu víc dětí, než kolik jich školka mohla přijmout. Třída pro patnáctičlenný 
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kolektiv má coby zázemí šestimetrový stan, ale  děti se v něm moc nezdržují. Od rána 

do odpoledne jsou v lese. Nepotřebují hračky, najdou si žaludy a jeřabiny. Nepotřebují 

ani toalety, mají s sebou lopatku. Učí se z přírody. Přestože ministerstvo školství letos v 

březnu uznalo lesní třídy jako rovnocenné předškolní vzdělávání, dosud neexistuje 

legislativa pro jejich zařazení do rejstříku škol. Proto nemohlo novou třídu zřídit město. 

Iniciativu převzali rodiče a provoz zajišťuje občanské sdružení při MŠ Montessori. Ta 

dostala povolení k hostinské činnosti, aby mohla do budoucna, až hygienici navýší 

kapacitu kuchyně, vařit i pro děti z lesa. Jak již bylo naznačeno, lesní mateřská škola je 

založena na myšlence být s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů. Pojem se 

poprvé objevil v roce 1954 v Dánsku, dnes tato zařízení najdeme ve Švýcarsku, 

Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. V našem kraji fungují v Liberci a 

Sedmihorkách. Jejich dražší provoz je však pro mnohé rodiny nedostupný. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

STATISTIKA – V roce 2013 mělo město devět základních škol s počtem 3 419 žáků (z 

toho 1716 dívek), kteří se vzdělávali ve 148 třídách. O e školách 

pětasedmdesát žáků, počet tříd se o jednu zvýšil. Pokračoval přechod silnějších ročníků 

dětí z mateřských do základních škol, do 1. ročníku nastoupilo 465 žáků, to je o 56 žáků 

více než v minulém školním roce. Naopak povinnou školní docházku ukončilo 347 

žáků, z toho přijatí na: čtyřleté gymnázium 53 žáků (15,3 %), střední odbornou školu 

207 (59,7 %), střední odborné učiliště 76 (21,9 %). Maturitní obory začalo studovat 260 

žáků (75,0 % z vycházejících) a učební obory 76 žáků (21,9 %). Na víceletá gymnázia 

odešlo po 5. ročníku studovat sedmadvacet žáků, tj.7,4 % z celkového počtu žáků v 

pátých ročnících. V roce 2013 se 3 003 žáků učilo  -  3 003 anglicky, 

882  současně i německy. Základní školy navštěvovalo 122 zdravotně postižených, 

povinnou školní docházku formou domácího vzdělávání plnilo šest dětí, povinnou 

školní docházku v zahraničí absolvovalo sedmnáct žáků. ZŠ evidovaly 108 cizinců z 

toho: 49 z Ukrajiny, 30 ze Slovenska, 13 z Vietnamu, 5 žáků z Albánie, po dvou z Číny, 

z Ruska, z Kosova a z Mongolska, po jednom z Lotyšska, z Moldavské republiky a 

z Makedonie. Školní družinu navštěvovalo 1 102 žáků prvého stupně, z toho 759 

prvňáčků a druháků. Ve školních jídelnách se stravovalo 3 007 žáků, snědlo se 551 900 

obědů. V základních školách pracovalo 207 učitelů (z toho 174 žen a 33 mužů), 33 

vychovatelek školní družiny, 45 kuchařek školní jídelny, 53 provozních pracovníků 

(uklízeček a školníků), čili dohromady 338 lidí. 

ZŠ PIVOVARSKÁ V LONDÝNĚ - V posledních květnových dnech vyrazilo osmadvacet 

žáků ZŠ Pivovarská na výlet do Anglie. Ubytováni byli v tamních rodinách, čímž 

pádem pilně cvičili konverzaci v angličtině. Nicméně každý den opouštěli své hostitele 

a vyjížděli za poznáním. A že toho viděli! Oxford, prestižní univerzitní město, 

středověký hrad Warwick, tajemný Stonehenge - jeho skutečná funkce je doposud 

obestřena tajemstvím, a celou řadu dalších památek. Zážitky před odjezdem z Londýna 

završila noční procházka velkoměstem, kde oslnil pohled na odbíjející Big Ben. Domů 

se vrátili účastníci výletu plni nových poznatků a zážitků.    
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ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 začal v pondělí 2.září. Zvonění se ozvalo ve všech základních 

školách s výjimkou ZŠ Liberecká, která zahájila vyučování 9. září. První školní den 

bývá náročný i na dopravu ve městě. Proto i letos, stejně jako v letech předchozích, 

drželi strážníci i policisté hlídky u přechodů pro chodce v blízkosti škol a dohlíželi na 

bezpečnost školáků a silničního provozu.  

OPRAVY A ÚPRAVY - Důvodem opožděného zahájení školního roku v ZŠ Liberecká 

bylo zateplování budovy. Nešlo o zásah jediný, během prázdnin byly realizovány 

stavební úpravy a opravy různého charakteru za zhruba pět milionů na více než 

polovině základních a mateřských škol. Nejvíce peněz si vyžádala plánovaná výměna 

oken v MŠ Havlíčkova (1,3 milióny korun), okna se měnila i v ZŠ Pod Vodárnou (315 

tisíc). Další rozsáhlou investiční akcí byla 2. etapa výměny stropních podhledů v 

šatnách a chodbách ZŠ Na Šumavě (za 320 tisíc korun) a zhruba půl miliónu si stála 

výměna copilitové stěny v tamní tělocvičně. Žákyně ZŠ Mozartova po prázdninách 

čekaly zrekonstruované toalety (400 tisíc korun), chlapecká sociální zařízení prošla 

rekonstrukcí vloni. Oprav v kuchyni se dočkaly základní školy Pasířská a Arbesova, ve 

speciální mateřince v Palackého ulici byla opravena vstupní terasa a sociálního zařízení 

(200 tisíc), úpravy v jídelně (za 800 tisíc) se dočkala ZŠ Janáčkova. 

VÝROČÍ:  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PASÍŘSKÉ byla na Žižkově vrchu otevřena 2. září 1963, tehdy coby 

5. ZDŠ (základní devítiletá škola) s kapacitou 856 žáků. Byla první školou postavenou u 

nás od konce války a na tehdejší poměry dost nadčasová. Žádné zbytečné prostory, 

všechno přehledné a praktické. Tři pavilony pro první stupeň, kde byl i zubař pro 

pravidelné preventivní prohlídky. Druhý stupeň obýval třípodlažní budovu propojenou  

s kabinetem fyziky a chemie plus pavilon s dílnami. Sekretariát se nacházel hned při 

vstupu do haly a byl spojený s tělocvičnou. V září 1964 byla ve škole otevřena první 

sportovní třída, v roce 1970 pak zahájena výstavba nového hřiště se škvárovou 

lehkoatletickou dráhou, dokončena v září 1973. Před deseti lety zde byl položen nový 

povrch z polytanu. Významným stavebním počinem byla v letech 2008–2009 rozsáhlá 

rekonstrukce za téměř šedesát miliónů korun. Škola za dobu svého fungování vychovala 

spoustu atletů a atletek, kteří reprezentovali tehdejší Československo. Určitě tou 

nejznámější je Barbora Špotáková, která byla dítkem školou povinným v letech 1987–

1995. Nejen sportovci však školu proslavili. K výrazným absolventům patří i řada 

dalších osobností jako jsou například Rony Plesl, přední český designer skla či stávající 

náměstek primátora Petr Vobořil. Oslavy výročí se konaly v sobotu 9. listopadu. 

Součástí byly výstavy o historii a různé doprovodné aktivity přímo ve škole a také 

odpolední setkání na Střelnici. Sešli se bývalí i současní pracovníci školy, žáci i 

absolventi, zástupci zřizovatele i další hosté. Večer v sokolovně v Kokoníně pak v 

rámci tradiční akce atletického oddílu LIAZ došlo i na vyhlášení nejlepších atletů 

oddílu a nejúspěšnějších žáků školy. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBERECKÁ - Nově opravená a zateplená škola v Liberecké ulici 

oslavila 30. výročí založení. Fungovat začala v roce 1982 coby dlouho očekávaná 

náhrada po demolici tzv. žluté školy. Že kulaté výročí připadlo na loňský rok? Ano, to 
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je pravda, ale stavební práce a zateplování objektu nedovolily žádné oslavy. Tak na ně 

došlo až letos. Třicetiny a kolaudace byly společné, připadly na pátek 29. listopadu. 

Rodiče žáků, bývalé i současné zaměstnance a další návštěvníky čekal Den otevřených 

dveří, který nabídnul ohlédnutí do historie, dobové fotografie či retro třídu, ale i 

moderní techniku. Jubileum slavili i žáci spolu s učiteli v průběhu celého roku mnohými 

aktivitami. Například na podzim se uskutečnily dva několikadenní pobyty v zahraničí. 

První výjezd žáků s učiteli směřoval do partnerské školy v Bautzenu, další se uskutečnil 

do Londýna. Tam  žáci pobývali v anglických rodinách a zároveň poznávali britskou 

metropoli. Koncem roku byla završena několikaměsíční tvorba jednoho tisíce sto 

devadesáti čtyř (1 194!) betlémů. Tento úctyhodný počet přispěl k zápisu do Knihy 

českých rekordů. Mnoho akcí pak probíhalo v režii školní družiny, v rámci činnosti 

obou školních pěveckých sborů či jedenácti zájmových kroužků. Jak již bylo řečeno, 

začátek školního roku i samotné oslavy výročí  posunula v ZŠ Liberecká rekonstrukce. 

Ta začala v loňském červnu s plánovanými náklady necelých 33 milionů korun. Už v 

roce 2010 Jablonec uspěl s žádostí o dotaci na zateplení ZŠ v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, ve finále tak dotace z Evropské unie činila 14,2 milionu,  

Státní fond životního prostředí ČR přispěl necelými 840 000 Kč. Zbytek uhradilo město 

coby zřizovatel. Protože je financování průběžné, loni dostalo město z dotací pět 

miliónů korun, zbytek letos. Samotnou realizaci projektu prodloužil i prodražil nález 

nebezpečného azbestu a jeho odstraňování. Nicméně povedlo se a škola mohla důstojně 

slavit oděna v novém kabátě v podobě fasády. 

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VIKÝŘ coby zařízení pro volný čas zajišťuje výchovné, 

vzdělávací a rekreační akce a osvětovou činnost pro předškoláky, žáky základních škol, 

speciálních škol, studenty středních a vysokých škol, pedagogické pracovníky i další 

zájemce z řad dospělých ba i seniorů. I v roce 2013 byl dům otevřeným zařízením pro 

všechny věkové i sociální skupiny, pracoval se zdravými i handicapovanými jedinci. 

Nabízel využití volného času v podobě pravidelného zájmového vzdělávání -  na výběr 

osm desítek útvarů, které navštěvovalo 164 předškoláků, 437 žáků ZŠ, tři studenti a 

sedmapadesát dospěláků. Pracoval s talentovanými žáky a studenty, pečoval i o 

sportovní vyžití, prevenci negativních jevů plus nabízel výukové programy pro školy a 

další příležitostnou i spontánní činnost. Uskutečnil 217 akcí pro veřejnost s účastí 8 197 

osob. Zájem byl i o jeho tábory i pobyty - 54 akcí využilo 922 osob. Vedle toho 

zorganizoval 24 soutěží pro 1 206 účastníků. DDM zaměstnával interně šest 

pedagogických pracovníků a čtyři provozní plus 55 externích pedagogů volného času.  

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA poskytovala svým žákům základní umělecké vzdělání 

v oboru hudebním (728 absolventů), výtvarném (220), tanečním (78) a literárně 

dramatickém (39). Navštěvovalo ji 1 065 žáků ze základních i středních škol. Výuka 

probíhala v Jablonci buď v hlavní budově v Podhorské ulici, nebo v odloučených 

pracovištích – Horní náměstí 1 a Mozartova 24 plus ulice Květinová 498 a Ještědská 

429 v sousedním Rychnově, kam své působiště rozšířila v roce 2007. ZUŠ 

zaměstnávala pětatřicet učitelů a čtyři provozní pracovníky. 
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Odstavce o školství bych uzavřela následujícím článkem: 

ZAMYŠLENÍ UČITELE 

Názor jabloneckého učitele Mgr. Miroslav Matěchy, aprobace matematikafyzika, 

zveřejnil 7. června Liberecký deník na straně 8, v rubrice U nás doma, pod titulkem  

ŠKOLSTVÍ SI ZMĚNY SAMO VYŽÁDÁ -  Dá se říci, že výchova a vzdělávání dětí v 

Čechách i na Moravě fungovaly více než sto let obstojně. Teprve v poslední 

době se systém zadrhává a k nápravě už byly učiněny mnohé kroky, většinou, 

bohužel, neúspěšné. Změny má v plánu i pravděpodobný budoucí ministr pan 

Marcel Chládek, kterého upoutal vzdělávací model finský. Osobně si nejsem 

jistý, zda se dá bez připomínek aplikovat i v zemi Komenského. Především mě, 

kantora, znepokojuje názor, že když žák látku nepochopí, je to chyba učitele a 

doufám, že ne vždy pouze jeho chyba. Posunutí začátku výuky až na devátou 

dopolední je v zimě u polárního kruhu asi vhodné, v našich zeměpisných 

šířkách už méně. Seznámit děti se zlomky ve třetí třídě je možné, ale v tomto 

věku bych raději volil procvičování sčítání a odčítání a zvládnutí násobilky, 

kterou pořádně neumí i celá řada gymnazistů. Orientace na číselné ose ( tzv. 

ordinalita) je mizerná, však kdysi proklamované množinové pojetí matematiky s 

důrazem na tzv. kardinalitu čísel ji hezky pošramotilo. Příliš nechápu ani 

proklamovanou autonomii pedagogických sborů ve Finsku, které prý doslova 

„šijí“ žákům výuku na míru. Myslím, že naopak standardizace vzdělávacích 

programů je především na základních školách nutná. I tak se najde dost 

prostoru na improvizaci a tvůrčí přístup učitele. Plně s pravděpodobným 

budoucím ministrem souhlasím, že bude nutné posílit postavení ( i ekonomické) 

učitelů, že mnohé současné projekty i testování dětí jsou nefunkční, že 

pedagogické fakulty stále nedoceňují význam praktické přípravy a že už 

konečně musíme pracovat na zlepšení vztahu mládeže k technickým oborům, 

protože především průmysl nás vždy živil, živí a bude živit. K tomu všemu 

budeme ale potřebovat víc peněz, bez kterých se nepohneme ani o milimetr. 

Závěrem si dovolím ještě jednu polemiku: ano, v mnoha třídách našich 

základek je učitel jen hlídacím psem, který je rád, že hodinu přežije bez úhony. 

Není to ale díky počtu třiceti dětí, ale díky mnohdy záměrné nekázni několika 

jedinců, na jejichž usměrnění nemá potřebné páky. Tento problém považuji už 

řadu let za klíčový a budoucí ministr školství by se měl na jeho řešení zaměřit s 

o to větší vervou, že dosud to žádný z jeho předchůdců neudělal. 
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ZDRAVOTNICTVÍ 

NEMOCNICE: ZŘIZOVATEL.  NADACE NEMOCNICE. STATISTIKA 

NEMOCNICE JABLONEC, příspěvková organizace. Od roku 2003 je zřizovatelem 

statutární město Jablonec, jež každoročně finančně přispívá z rozpočtu nejen na obnovu 

zdravotnické techniky. Vloni například šest miliónů putovalo na úhradu digitálního 

mamografického pracoviště, přes šestadvacet milionů pak bylo určených pro 

vybudování nové onkologické ambulance v areálu nemocnice a pracoviště centrálního 

ředění cytostatik. Finanční příspěvky a dotace na provoz v roce 2013 dosáhly výše 

4 103 000 Kč, přispěly – nejen statutární město Jablonec částkou 1 150 000 Kč, ale také 

Liberecký kraj 1 653 000 Kč, zbytek činily státní dotace a jiné příspěvky. Finanční 

zdroje na investice 39 422 000 Kč, z toho vlastní zdroje 19 932 000 Kč, statutární město 

Jablonec 17 244 000 Kč, finanční dary 2 246 000 Kč. U dárců financí zůstaňme, ke 

sponzorům nemocnice patřily vedle ´přespolních´ firem i místní dárci. S příspěvky od 

padesáti tisíc korun to byly: společnost s r.o. International Metal Plast, Jablotron 

Alarms, a.s., TRW Automotive Czech, s. r. o., Nadace Preciosa a Nadace nemocnice.  

NADACE NEMOCNICE byla založena v roce 1993 s účelem zajištění finančních 

prostředků na pořízení a obnovu zdravotnické techniky v jablonecké nemocnici. 

Zřizovatelé: Komerční banka, a.s., TRW Automotive Czech, s.r.o., Československá 

obchodní banka, a.s., Preciosa, a.s., plus statutární město Jablonec. V roce 2013 přispěla 

nadace nemocnici 210 000 Kč na vyšetřovací sestavu pro ORL. Nadace poskytuje 

finanční prostředky nejen v Jablonci, ale i zařízením pečujícím o nemocné a postižené 

v našem okrese. 

 

STATISTIKA - Akutní lůžka a jejich průměrná obložnost byla 3 76,9 %, průměrná 

ošetřovací doba 5,1 dnů. Počet tzv. ´lůžkodnů´ 83 876. Nemocnice včetně následné péče 

- průměrná obložnost  80,7 %, průměrná ošetřovací doba 6,3 dnů, 107 645 lůžkodnů, 

15 738 hospitalizovaných pacientů, 192 096 ambulantních vyšetření.   

VÝROČNÍ ZPRÁVA nemocnice vyšla poprvé v roce 2002. Od té doby každoročně podává 

základní přehled o tom, jak si tato příspěvková organizace vedla v uplynulém období v 

oblasti zdravotní péče, ekonomiky, ale také rozvoje, realizovaných investic, plánů. 

Nechybějí výhledy pro nastávající období, letos do roku 2014. Ředitel nemocnice 

MUDr. Vít Němeček ve výroční zprávě o výsledcích za rok 2013: Uplynulý rok byl pro 

všechny nemocnice mimořádně náročný po ekonomické stránce. Vlivem restriktivní 

úhradové vyhlášky meziročně výrazně poklesly tržby, v našem případě o více než 

padesát milionů korun. Řada jiných zařízení se dostala do vážných obtíží, omezovala 

péči i investice, zvýšila se jejich zadluženost. Opět se začalo mluvit o krizi ve 

zdravotnictví. Situace v naší nemocnici se však vyvíjela jinak. Zareagovali jsme správně 

a nakonec jsme splnili všechny hlavní cíle, které jsme si na počátku roku stanovili. 

Výsledkem je ekonomická stabilita, další vzestup objemu péče i stabilita personálu a 

mezd. Toho všeho jsme dosáhli díky dobré práci všech našich zaměstnanců a 

zodpovědného přístupu vedoucích pracovníků k řízení svých oddělení.  
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Jablonecká nemocnice dosáhla 

čistého provozního zisku 29 400 

tisíc Kč, transfery pak činily cca 

4 150 tisíc Kč. Nemáme žádné 

dluhy, všechny závazky hradíme 

ve splatnosti, a při tom 

nečerpáme žádnou formu 

finanční pomoci (úvěr, 

kontokorent, leasing apod.), 

výkonnost meziročně vzrostla na 

101 % roku 2012. Investice 

dosáhly objemu 39 442 000 Kč. 

Splnili jsme hlavní regulační kritéria všech pojišťoven. Snažíme se průběžně zlepšovat 

prostředí nemocnice. Dokončili jsme výstavbu pavilonu onkologie, uskutečnili 

rekonstrukci oddělení chirurgie B2, urologie a chirurgické ambulance. Jsme rádi, že 

máme dostatek pracovníků ve všech kategoriích a až na drobné výjimky i na všech 

pracovištích. Ještě důležitější než počty, je kvalitní struktura zaměstnanců, jejich 

vzdělání a erudice. Nemocnice získala reakreditaci dle standardů Spojené akreditační 

komise. Rok 2014 bude z hlediska ekonomiky o něco příznivější. Jestliže splníme plán 

nákladů a současně optimálně využijeme regulační limity, bude prostor pro růst mezd a 

současně i pro zlepšení hospodářského výsledku. Pro letošní rok plánujeme další etapu 

revitalizace oddělení, konkrétně operačních sálů, chirurgické JIP a části interny. 

Chceme provést demolici staré vrátnice i kuchyňského bloku a rozšířit počet 

parkovacích míst. Vedle běžné obnovy přístrojů připravujeme nákup nového CT a v 

dlouhodobé perspektivě i vybudování nové JIP chirurgických oborů a celkovou 

rekonstrukci operačních sálů. Na závěr dovolte, abych poděkoval za velmi dobrou 

spolupráci našemu zřizovateli, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, jeho vedení i 

zastupitelstvu. Kvalita zdravotní péče a bezpečnost jejího poskytování zajímá vedení 

nemocnice nejvíce. Manažerka kvality a tisková mluvčí Bc. Petra Hybnerová ve 

´výročce´ o řízení kvality:  Úkolem nemocnice je zajištění bezpečné péče kvalifikovaným 

zdravotnickým personálem, za pomoci bezpečné zdravotnické techniky a profesionální 

podpory zaměstnanců hospodářsko-technické správy. Kvalita zdravotní péče, 

bezpečnost jejího poskytování a přecházení možným rizikům je jedním ze základních 

pilířů stability nemocnice. Také v roce 2013 jsme řízení kvality vedli v souladu s 

hlavními cíli nemocnice: spokojený pacient, spokojený zaměstnanec, vysoká odborná 

úroveň a ekonomická stabilita nemocnice. Stěžejním úkolem bylo dosáhnout 

reakreditace dle Národních akreditačních standardů SAK. První akreditaci jsme získali 

v roce 2010 a v listopadu 2013 jsme ji obhájili. Oddělení klinické biochemie a 

hematologie prošlo v roce 2013 úspěšně externím auditem ČIA dle normy ČSN EN ISO 

15189:2007. Nadále jsme pomocí interních postupů rozvíjeli systémy na oddělení 

patologie a ordinariátu soudního lékařství dle požadavků NASKL II a ve stravovacím 

provozu HACCP. Management kvality je zaveden v celé nemocnici, ve zdravotnické 

části i odděleních hospodářsko-technické správy. Nastavená pravidla ověřujeme v 

průběhu celého roku interními audity. Ty jsou zaměřené například na bezpečnost při 
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ordinaci a podávání léčiv, dodržování hygienických postupů, péče o pacienta v 

perioperačním období, dodržování revizí v technické oblasti atd. Směřujeme k tomu, 

aby audity vnímali zaměstnanci nejen jako kontrolní prostředek, ale také jako jeden z 

nástrojů pro prevenci a identifikaci rizik, přenos informací a zpětnou vazbu. 

Ověřováním systémů nemocnice signalizuje, že plní všechny požadované standardy, 

dodržuje legislativu, usiluje o minimalizaci rizik v péči o pacienta a neustálé zlepšování. 

Na bezchybné práci celého týmu může také záviset zdraví či život pacienta. 

NOVINKY: PŘÍSTROJE I  REKONSTRUKCE 

MAMOGRAF - Komise špičkových odborníků, kteří se podílejí na organizaci a řízení 

screeningového mamografického programu a zabezpečení vysoké kvality práce všech 

sedmi desítek akreditovaných center v České republice, navštívila poslední březnový 

pátek jabloneckou nemocnici. Prohlédla si radiodiagnostickém pracovišti, kde je 

používán přístroj MicroDose, založený na unikátní technologii, čítání fotonů´ tzv. 

diskrétní částice. Technologie umožňuje, kromě vysoké kvality zobrazení, také snížení 

dávky záření, zvýšený komfort pro pacientky a zkrácení vyšetřovacího času. Náklady na 

nový mamograf přes šest milionů korun uhradil zřizovatel a podpořil tak mamografický 

screening, na který má Jablonec oprávnění od roku 2003. Vedle investic do přístrojové a 

další techniky zajišťuje nemocnice také modernizaci svých prostor. Cílem je nejen 

udržení současné úrovně, ale také získání většího komfortu pro pacienty a zlepšení 

pracovního prostředí pro zaměstnance.  

REKONSTRUKCE CHIRURGIE – Vloni na podzim byla zahájena rekonstrukce 

chirurgických ambulancí, kde je denně ošetřeno až 120 pacientů. Rekonstrukce včetně 

prostor čekárny byla ukončena na konci dubna letošního roku, náklady hrazené z 

vlastních zdrojů nemocnice činily 2 200 000 Kč. Tím však úpravy neskončily, 

vylepšovalo se i v dalších měsících. V létě prošlo rozsáhlejší rekonstrukcí lůžkové 

oddělení urologie a chirurgie, změny k lepšímu zaznamenala dále oddělení ORL a 

ortopedie. Upravena byla i recepce, a to tak, aby bylo více chráněno soukromí pacientů. 

ONKOLOGICKÁ AMBULANCE je součástí jablonecké nemocnice od roku 2006. Při 

ohlédnutí do historie si můžeme připomenout, že před rokem 1989 bylo poliklinické 

oddělení klinické onkologie v každém okresním městě coby součást Okresního ústavu 

národního zdraví (OÚNZ). U nás byly od roku 1982 zajišťovány ambulantní kontroly 

onkologických pacientů na poliklinice v Liberecké ulici. V roce 1988 sídlila ambulance 

chvíli v budově interny v areálu nemocnice, po roce 1989 se ocitla v rámci privatizace 

zdravotnictví a rozpadu OÚNZ v privátní sféře. Jak bylo řečeno v úvodu, v lednu 2006 

se onkologická ambulance stala součástí nemocnice a přesídlila zpět do Liberecké ulice. 

Výstavba nového pavilonu byla započata v roce 2012, provoz zahájen v září 2013. 

Vybudování patřilo rozhodně k nejvýznamnějším investičním akcím statutárního města. 

Celá akce si vyžádala 26,5 milionu korun, přičemž vloni město na onkologii uvolnilo 

8,5 milionu a letos osmnáct milionů korun, peníze se podařilo získat především z úspor 

v rámci rozpočtu. Nové a moderní prostory onkologie nahradily nevyhovující 

ambulanci a nabídly důstojné prostředí pacientům se závažným onemocněním. 

Bezpochyby je přínosem bezbariérový vstup i parkovací místa přímo před vchodem. 
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Onkologická ambulance v číslech: počet lůžek na aplikaci infusní léčby zvýšen 

z jednoho na tři, počet křesel ze tří na čtyři. V roce 2013 v onkologické ambulanci 

ošetřili 421 nových pacientů s nádorovým onemocněním (v roce 2012 jich bylo 356), 

byla podána chemoterapie jedenaosmdesáti nově přijatým pacientům. Celkem bylo 

aplikováno 1 230 cyklů cytostatické léčby. Pro zajímavost, vybudováním tohoto 

pavilonu bylo v nemocnici dokončeno sestěhování oddělení pod jednu střechu. 

Slavnostního otevření v pondělí 23. září se zúčastnila řada hostů. Vedle představitelů 

města a vedení nemocnice byli přítomní i pacienti JABLONECKÉHO KLUBU 

ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ (JAKOP). Založen byl v roce 1993, letos má tedy 

dvacetiny a jeho cílem od prvopočátku byla snaha zajistit pacientům vzájemnou pomoc 

při překonávání trauma vyplývající ze zdravotního stavu, dále kvalitativně prohlubovat 

žití, vytvářet podmínky pro resocializaci, a to i působením na bližní, přátele, 

spolupracovníky místní i státní orgány a společnost. Pro své členy pořádá JAKOP nejen 

rekondiční pobyty, zdravotní aktivity a rehabilitace, ale také přednášky, poradenství, 

zajišťuje zdravotní osvětu.  

AKCE: DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I ZDRAVOTNÍ KLAUNI 

Z JINÉHO SOUDKU ZÁVĚREM – Nemocnice jsou především pacienti a jejich zdravotní 

problémy, jsou to lékaři, sestřičky a technický personál. Jsou to však i různé aktivity 

navíc, zpříjemňující život a dávající o zařízení vědět jiným způsobem. Dny otevřených 

dveří jsou jednou z mnoha tradičních nabídek a rozhodně se těší zájmu široké 

veřejnosti. Další ukázkou jsou kulturní počiny odehrávající se především v nemocniční 

kapli. Vrchol dění bývá v čase adventním a nebylo tomu jinak ani letos.  Sólistky 

Národního divadla Stanislava Jirků a Marie Fajtová ve čtvrtek 28.11. nabídly zpěv písní 

nejen vánočních. V úterý 3.12. se konalo zdobení vánočního stromku a pečení cukroví 

na oddělení Centra doléčování a rehabilitace. Ten den byly také předány pacientům 

přáníčka, již tradičně vyrobená dětmi 4. třídy školní družiny v Mozartově ulici. Čtvrtek 

5.12. patřil mikulášské nadílce na oddělení pediatrie. V roli ´svatých´ přišly studentky 

Gymnázia a Střední pedagogické školy Jeronýmova Liberec. Středa 18.12. oživila 

dětské oddělení klauniádou. ZDRAVOTNÍ KLAUNI - toť nezisková organizace s celostátní 

působností, která přináší radost hospitalizovaným dětem i geriatrickým pacientům, čímž 

přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu. Děje se tak 

prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů. V České republice jich je 

v současné době třiaosmdesát a chodí do pětašedesáti nemocnic v celé zemi, takže ročně 

potěší na sedmdesát tisíc pacientů. ´Sestra Pořádná´ v podání Marcely Svobodové a ´dr. 

Amaranta Chytrá´ Daniely Weissové navštěvují  jabloneckou nemocnici každý týden a 

vždy neomylně způsobí úsměv na tvářích nemocných dětí. 

Tak hezky – s úsměvem na líci, končí třetí kapitola a je tu ekonomická ´čtyřka´.  
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IV. EEKKOONNOOMMIIKKAA  
 

 

 

 

 

 

 

ABB s. r. o., ELEKTRO-PRAGA - 145 let od založení  

 snímek z inzerátu zveřejněného v Jabloneckém měsíčníku v květnu 2013 

 

 EKONOMICKÉ SUBJEKTY: FIRMY, PODNIKATELÉ 

STATISTIKA, ADRESÁŘ  - Živnostenský úřad v roce 2013 evidoval v Jablonci 17 314 

podnikatelů. Nově jich přibylo 680, naopak zrušeno bylo 356 živnostenských 

oprávnění. Ekonomických subjektů působilo v Jablonci celkem 12 146, z toho bylo 

9 807 fyzických osob, 2 239 právnických osob.  

Ročenka města uvedla následující přehled firem se 100 a více zaměstnanci:  ALFRED 

ENGELMANN CZ, spol. s r.o., Jablonec nad Nisou, Generála Mrázka 3652/3 * AKT 

plastikářská technologie Čechy, spol. s r.o., Rýnovice, ulice Želivského 4599/23 * 

A.RAYMOND JABLONEC, s.r.o., Rýnovice, Československé armády 4609/27 

ATREA, s.r.o., Jablonec nad Nisou, ulice V Aleji 1482/20 * BALKANTOUR, s.r.o., 

Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 487/17 * CIKAUTXO CZ, s.r.o., Kokonín, ulice 

Letní 3867 * C + C CIMBÁL, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Dlouhá ulice 415/3 * 

INTERNATIONAL METAL PLAST, spol. s r.o., Kokonín, Rychnovská 326 * 

JABLOTRON ALARMS, a.s., Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 4567/33 a JabloPCB 

s.r.o. * MEGATECH Industries Jablonec, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Na Hutích 

1972/19 * PEKÁRNA ŠUMAVA, a.s., a PEKAŘSTVÍ ŠUMAVA GROUP, a.s., 

Jablonec nad Nisou, Na Výšině 3373/11 * PRECIOSA, a.s., Jablonec nad Nisou, 

Opletalova 3197/17 * PRECIOSA FIGURKY, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Průmyslová 

1872/18 * RIEGELEIN, k.s., Mšeno nad Nisou, S.K. Neumanna 3626/1 * SOLITER, 

a.s., Jablonec nad Nisou, Nádražní 148/10 * STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO 

LIAZ, Rýnovice, Želivského 13 * UNITHERM, s.r.o., Mšeno nad Nisou, Vedlejší ulice 

88/25 * SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o., Jablonec, Smetanova 

4588/91 * SILNICE LK, a.s., Rýnovice, Československé armády 4805/24 * 

TECHNICKÉ SLUŽBY JABLONEC nad Nisou, s.r.o., Souběžná 2349/7 * TI 

AUTOMOTIVE AC, s.r.o., a TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, s.r.o., Rýnovice, 

Belgická ulice 4727/17 * TRW AUTOMOTIVE CZECH, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Na 

Roli 2405/26 * Do úplného výčtu patří i příspěvková organizace NEMOCNICE 

Jablonec, Nemocniční ulice 15, o níž jsou řádky v předcházející kapitole v oddíle 
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´zdravotnictví´ a samozřejmě také STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC sídlící na 

jablonecké adrese Mírové náměstí 3100/19. 

JABLOTRON – Tato česká společnost, která byla založená v roce 1990 v Jablonci, stojí 

za pozornost. Vedle Jablotron Alarms tvoří koncern výrobce komunikační techniky 

JabloCom, poskytovatel služeb bezpečnostního centra Jablotron Security, výrobce 

elektronických systémů JabloPCB, poskytovatel pro monitorovací centra Jablonet a 

distributor pro Slovensko Jablotron Slovakia. Podle zakladatele firmy a ředitele 

holdingu Jablotron Dalibora Dědka se na tržbách skupiny podílí téměř z osmdesáti 

procent vývoz. Jablotron vyváží do osmi desítek zemí světa, největšími odbytišti jsou 

trhy v Evropské unii a v Rusku. Intenzivně se rozvíjí odbyt na trzích na Blízkém 

východě nebo v Jižní Americe. Jablotron ale vyváží i do Japonska nebo Tchaj-wanu, 

které patří tradičně k největším producentům zabezpečovací techniky. Přes problémy 

s paděláním vyváží i do Číny, byť tam nedodává hned ty nejnovější řady. Jablotron 

Alarms tvoří dvě třetiny skupiny Jablotron, která loni se svými 450 pracovníky 

uskutečnila zakázky za zhruba 1,7 miliardy korun. Stejný trend hodlala udržet firma i 

letos a výsledky na konci roku 2013 potvrdily zvýšení tržeb o dvacet procent.  

 

MĚSTO: PODPORA PODNIKATELŮM. DAŇ Z NEMOVITOSTI. STOP HAZARDU  

PODPORA PODNIKATELŮM - Rada města schválila počátkem roku podporu v podobě 

sníženého nájemného právnickým a fyzickým osobám, které podnikají v nebytových 

prostorách ve vlastnictví statutárního města Jablonec. Podnikatelé měli možnost do 

konce března požádat písemně o snížení nájemného až o pětadvacet procent na dobu 

jednoho roku, a to od 1.6.2013 do konce května 2014.  K žádosti bylo třeba doložit 

platnou nájemní smlouvu včetně dodatků a posledně podané daňové přiznání. 

Bezesporu oprávněnou podmínkou bylo, aby žadatel nebyl v evidenci dlužníků 

statutárního města. Od roku 2009 byla podnikatelům nabídnuta podpora formou snížení 

nájemného třikrát, zatím se vždy se jednalo o patnáctiprocentní slevu. V roce 2009 a 

2010 byla úleva poskytnuta třinácti žadatelům, při poslední výzvě v roce 2011 byl jen 

jeden zájemce. Jablonec je vstřícný k podnikatelům ve městě nejen zmíněnou slevou 

z nájemného, ale i dalšími způsoby. K těm posledním patří nová koncepce parkování, 

jež vzešla hlavně z požadavků obchodníků a podnikatelů v centru města. 

DANĚ Z NEMOVITOSTI - Navýšení daně z nemovitosti pomocí takzvaného místního 

koeficientu využilo v roce 2013 přibližně pět stovek obcí a měst (vloni 400) 

z celkového počtu 6 247. Nejvíce jich stanovilo místní koeficient na hodnotu dva. O 

třetinu vyšší daně zaplatili letos majitelé nemovitostí v Jablonci bez toho, že by o tom 

rozhodlo zastupitelstvo. Jablonec povýšil vloni na statutární město, což automaticky ze 

zákona zvýšilo základní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti z původních 2,5 na 

3,5. Město by tak mělo navíc získat až tři miliony korun. Vedení magistrátu přišlo na 

zvýšení daně pozdě a nestihlo ho už změnit. Zastupitelstvo proto na sklonku loňska 

schválilo pro rok 2014 snížení daně na polovinu. V roce 2015 se pak daň vrátí na 

loňskou úroveň s koeficientem 2,5. Tak by se měly vlastníkům zvýšené náklady 

letošního roku postupně vykompenzovat. 
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STOP HAZARDU - Ústavní soud počátkem roku posvětil rušení videoloterijních 

terminálů. Ty si může ze svého území již vykázat sama obec. Jablonečtí radní se 

dohodli o konci hazardu již v roce 2011, když nejprve vyhlásili stop stav novým a do 

konce roku 2014 úplný konec heren ve městě. Na základě soudního výroku by mohl 

magistrát herny zrušit již letos, ale neučinil tak. Ponechal provozovatelům čas na 

adaptaci a realizaci změn v jiném podnikání. Letos výnos z hazardu za loňský rok ve 

výši pěti milionů korun ´putoval´ na konto neziskových organizací. O výši 

přidělovaných částek licitovali členové sportovní, kulturní a sociální komise.  

Pod titulkem ´CO VÁS ZVEDÁ ZE ŽIDLE?´ zveřejnil 19.4.2013 Jablonecký deník na 

straně 3 na téma k hazardu názor jabloneckého radního Petra Loudy: Pár věcí tu jistě 

je, které mě ze židle zvednou. Ale v poslední době je jedno téma, nad kterým 

přemýšlím častěji. Hazard. Když slyšíme slovo hazard, tak nás na prvním místě 

napadne myšlenka: Jak hazard účinně a co nejrychleji zakázat a jak jej 

definitivně vymýtit z našeho života. Máme rodinu, děti, vnoučata a přátele a 

nechceme, aby do hazardu někdo z našeho nejbližšího okolí propadl. Hazard 

nemilosrdně ničí jak samotné hazardéry, tak jejich okolí a zejména jejich rodiny. 

Je však vůbec reálné lidem hazard úspěšně zakázat? Tak, aby pochopili, že je 

hazard opravdu špatná věc a okamžitě jej zanechali? A co vlastně všechno 

hazard je? Nejsou to zdaleka jen výherní, trefněji řečeno, prohrávající automaty 

+ interaktivní videoloterijní terminály (IVT) anebo karban. Je to především i 

hazard s lidským zdravím: drogy, alkohol, tabák. A nejen to, ale i velmi 

populární adrenalinové sporty. Hazarduje se i se stabilitou partnerských vztahů 

návštěvou nevěstinců. Mohl bych ještě dále pokračovat, s čím vším se dá 

efektivně hazardovat, ale vrátím se k IVT, tedy k hernám. Ptám se nahlas a 

veřejně: Je vůbec možné lidem zakázat hazardy? Či se jedná o utopistická 

anebo populistická předvolební hesla některých politiků? Z vlastních zkušeností 

víme, že se nedá zakázat nikomu nic. Alespoň ne v demokracii. Ba, naopak. 

Zakázané ovoce nejvíce chutná. V Jablonci se v roce 2013 přerozdělí nadlimitní 

výnos z hazardů za rok 2012, a to v celkové výši 5 milionů korun. Opravdu jsem 

očekával, že o tyto „špinavé peníze“ nebude žádný zájem, že se od nich bude 

zastupitelstvo, ale především neziskové organizace, distancovat. K mému 

obrovskému překvapení o tyto peníze projevily eminentní zájem neziskové 

organizace z oblasti sportu, kultury a sociální sféry. A diskuze na toto téma 

teprve pořádně začne. Každý by totiž chtěl z tohoto koláče pro sebe ukrojit co 

největší sousto. Logicky mi tedy vyplývá otázka bez odpovědi: „Co s hazardem 

v centru města?“ Osobně jsem toho názoru, že lidské neřesti jsou 

nezakazatelné a každý, kdo chce, si k nim svojí cestičku spolehlivě najde. 

Pouze herny a hampejzy musí být co nejdále od škol a od míst, kde se pohybují 

děti a zisky z nich by měly být řádně zdaněny. 
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DOPRAVA: AUTOBUSY, TRAMVAJE, VLAKY  

AUTOBUSY, TRAMVAJE – Liberecký dopravní podnik s půlmiliardovým obratem je 

největší společností ve vlastnictví Liberce, od podzimu 2009 je menšinovým vlastníkem 

také Jablonec. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou zajišťuje městskou 

dopravu nejen ve stotisícovém krajském městě, ale i u nás. Jezdí 135 autobusů a 67 

tramvají, v posledních letech mají na svém kontě přepravu více jak třiceti milionů 

cestujících. Z toho jablonecká městská hromadná doprava ročně přepraví na osm 

milionů cestujících, a to prostřednictvím více než dvou desítek autobusových linek a 

meziměstskou tramvají. Autobusovou dopravu v Jablonci do roku 2009 zajišťovala 

ČSAD, poté kontrakt získal dopravní podnik. Ten však provoz nezabezpečuje vlastními 

silami, jako subdodavatel pro něj jezdí nástupce bývalé ČSAD, semilská společnost 

BusLine. Městská doprava stojí Jablonec ročně třiatřicet milionů korun a dalších devět 

milionů pak provoz tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem. K tomu dává město 

ještě tři čtvrtě milionu na bezplatné cestování seniorů nad sedmdesát let a sto padesát 

tisíc korun na cyklobusy.  

 

MODERNIZACE - Dopravní podnik zahájil v roce 2013 další etapu modernizace 

tramvajové trati do Vratislavic nad Nisou a také k nám, do Jablonce. Projekt za téměř 

300 milionů korun je spolufinancován z evropských fondů (příspěvek 234 milionů), 

akce potrvá dva roky. Změnu doznají úseky od zastávky Nová Ruda po konečnou ve 

Vratislavicích a mezi zastávkami Měnírna a Brandl v Jablonci. Mezi oběma městy jezdí 

desítky tramvají, jejichž vozový park je průběžně obnovován. V říjnu vyjela poprvé na 

svoji trasu plně nízkopodlažní tramvaj EVO 2 a v listopadu byla předána do provozu 

částečně nízkopodlažní tramvaj zmodernizovaná v dílnách dopravního podniku. 

 

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA ´Jablonec nad Nisou – centrum´ je v provozu od června roku 

2010 a téměř sousedí s autobusovým terminálem. Přístup k ní však byl možný jen od 

nadjezdu přes trať v Raisově ulici. To se změnilo letos počátkem července, kdy začalo 

sloužit nové schodiště. Je vybudované ve svahu a vede z ulice 5. května přímo na 

zastávku vlaku. Rekonstrukce realizovaná technickými službami trvala od jara. Staré 

zchátralé schodiště při ní vzalo za své a nové nyní tvoří osm ramen s betonovými 

prefabrikovanými stupni a mezipodestami s povrchem ze zámkové dlažby. Schody 

rámuje žárově zinkované zábradlí a sedm stožárů se svítidly. Nové schodiště je zahrnuté 

do plánu zimní údržby, takže bude udržované a schůdné po celý rok, což cestující 

vlakem kvitují s povděkem. 

 

VLAKY A AUTOBUSY - Vystoupit z vlaku na hlavním nádraží v Jablonci a záhy nastoupit 

do městského či linkového autobusu bylo roky sci-fi, letos v listopadu se stalo 

skutečností. Propojit železniční dopravu s autobusovou pomohla nově vybudovaná 

otočka autobusů pod stadionem Střelnice. Tři miliony korun a pouhé tři měsíce 

stavebních prací byly třeba k realizaci. Výsledná stavba umožňuje průjezd běžnému 

patnáctimetrovému autobusu, ale i osmnáctimetrovému kloubovému. Městská 

autobusová doprava začala k vlakovému nádraží zajíždět už od 18. listopadu, 
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meziměstské autobusy Liberec – Jablonec až od 15. prosince, kdy začal platit nový 

jízdní řád. Koncem roku měli cestující před budovou nádraží k dispozici tři samostatné 

zastávky – jednu výstupní, dvě nástupní, přístřešky s osvětlenými tabulemi na jízdní 

řády, s lavičkami, odpadkovými koši i se stojanem na kola. 

 

ULICE, CHODNÍKY, MOSTY, které spravuje statutární město, nepřišly v roce 2013 zkrátka. 

Tak v ulicích Zvonková, K Černé Studnici, Pod Kynastem, Tyršova stezka a Pod Lesem 

byly opraveny propustky, dalších třiaosmdesát v jiných částech města prošlo kontrolou 

stejně jako čtyřiašedesát mostů. Největší akcí, která omezila dopravu, byla oprava 

mostu v Jabloneckých Pasekách, což je v kronice zaznamenáno v prosincových akcích.  

Byly realizovány velkoplošné opravy povrchů na více jak třech desítkách místních 

komunikací - U Kostela, Dr. Randy, V Nivách, Pobřežní, Sokolí -  chodníků a také na 

schodišti v ulici Budovatelů. V rámci realizace nové koncepce parkovacích ploch v 

centru byly upraveny plochy v lokalitách Lipanská, kde bývala tržnice, dále na Dolním 

náměstí, v ulicích Korejská, Smetanova a Sadová. 

 

PRŮMYSL 

AUTOMOBILOVÝ, STROJÍRENSKÝ: ABB ELEKTRO-PRAGA, LIAZ 

ABB S. R. O., ELEKTRO-PRAGA – Podnik, který letos oslavil letos 145 let od vzniku. Na 

počátku stála sklářská firma Kramer a Löbl. V rámci celoročních oslav se konal pro 

širokou veřejnost Den otevřených dveří, ale také setkání současných i bývalých 

zaměstnanců. Účastníci mohli získat flash paměť obsahující vybrané historické i 

současné fotografie závodu a brožuru o historii podniku od počátku jeho vzniku až do 

dnešního dne. Vývoj firmy nejlépe charakterizují údaje z poskytnuté brožury: Rok 1868 

založení firmy Kramer a Löbl, výroba skleněných výrobků * 1898 výroba osvětlovací 

techniky – lustrů a lamp * 1908 elektrifikace, začíná výroba elektroinstalačního 

materiálu, základ současné ABB s. r. o., Elektro-Praga * 1918 firma se již výhradně 

soustřeďuje na výrobu elektroinstalačních materiálů * 1931 Kramer a Löbl, první firma 

v ČSR zavádějící výrobu dílů z bakelitu * 1939 firma s dominantním postavením na 

trhu * 1946 znárodnění, vzniká Elektro-Praga národní podnik, výroba domovního 

elektroinstalačního materiálu * 1953 zahájení výroby legendárních stiskacích spínačů 

´Tahem zapni. Stiskem vypni´ * 1964 výroba na prvních polomontážních výrobních 

linkách * 1973 vznikají první ucelené designové řady * 1982 nástup barevných 

provedení vypínačů a zásuvek * 1993 Elektro-Praga n. p. se stává součástí skupiny 

ABB, vzniká ABB s. r. o., Elektro-Praga. * Jak uvádí redakce Světlo, která se zúčastnila 

tiskové konference a exkurze do výrobního závodu pro pracovníky odborných časopisů, 

data a výčet v brožuře neukazují vývoj technologie výroby od převážně ruční práce na 

počátku do současné automatizované výroby s využitím montážních robotů. O tom se 

mohli účastníci exkurze osobně přesvědčit v provozech závodu s odborným výkladem 

Ing. Jaroslava Bambuška, ředitele techniky. Pod titulkem 
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145 LET VÝROBY ELEKTROINSTALAČNÍCH MATERIÁLŮ V ČECHÁCH dne 29.7.2013 

časopis Světlo na straně 40 v rubrice Aktuality píše: Jednotlivé provozy, počínaje sklady 

kovů a granulovaných surovin pro výrobu plastových dílů a konče konečnou montáží 

vypínačů a zásuvek v různém designu, jejich balením a expedicí, jsou soustředěny okolo 

vnitřního nádvoří. Pro laika jsou zvláště zajímavé postupové lisy v lisovně kovových 

dílů a kontaktů, dále lisovna plastových dílů, automatická montáž kovových vnitřků i 

konečná kompletace elektroinstalačních přístrojů plastovými kryty. Velmi zajímavé jsou 

nejrůznější důmyslné vibrační zásobníky, které rovnají změť komponent do 

uspořádaných řad, jež postupují do montážních automatů a pod chapadla robotů. Velmi 

poutavá je rovněž vlastní výroba přesných lisovacích nástrojů a forem za použití 

elektroerozivního obrábění. Veškeré odpady jsou automaticky tříděny pro další využití 

ve výrobě (u plastů) nebo pro odvoz tříděných materiálů k novému zpracování (u kovů). 

Všude jsou lité světlé podlahy, bezvadně udržované malby a nátěry kovových konstrukcí 

a potrubí. Vzorná je čistota oken a světlíků, které poskytují velmi dobré denní světlo. 

Rovněž umělé osvětlení je ve výborném stavu. Přívětivé světlé prostředí provozů zjevně 

pozitivně působí na všechny pracovníky závodu.  

ABB, TRADICE PATŘÍCÍ K NAŠEMU MĚSTU – pod tímto titulkem byl v Jabloneckém 

měsíčníku zveřejněn inzerát, jehož součástí byly následující informace: Znáte ABB s. r. 

o., Elektro-Praga, jejíž sídlo stojí na kopci v Jabloneckých Pasekách? Asi ano, stejně 

jako vaši rodiče, prarodiče a celá pokolení jabloneckých občanů. Vždyť společnost slaví 

již 145 let od svého založení. Po celou dobu je součástí Jablonce a života jeho obyvatel, 

z nichž zde řada pracuje, či pracovala. Takto dlouhá a úspěšná tradice je v dnešní 

moderní a rychlé době, kdy firmy vznikají a zanikají a historie se píše spíše na roky než 

na staletí, velkou výjimkou. Zákazníci se zde mohou opřít o léty prověřenou kvalitu a 

servis. A jak se psala tato tradice? Počátek je v roce 1868, kdy elektřina byla téměř 

neznámou a v Jablonci založili pánové Kramer a Löbl svoji firmu. Zaměřovali se na 

skleněné výrobky a poté na lustry složené ze skleněných ověsů. Na přelomu 19. a 20. 

století se začala firma specializovat i na drobný elektroinstalační materiál. Po první 

světové válce byla výroba svítidel zastavena a firma se zaměřila pouze na 

elektroinstalační materiál. Držela krok s rozvojem techniky, takže na trh přicházela se 

stále modernějšími výrobky. Ve třicátých letech firma přišla s úplnou novinkou – 

namísto izolačních dílů z keramiky použila výlisky z bakelitu, což se ukázalo jako 

prozíravé řešení. Firma Kramer & Löbl získala značný náskok před konkurencí, své 

výrobky úspěšně exportovala a v tehdejším Československu si udržovala téměř 

dominantní tržní podíl. Druhá světová válka znamenala konfiskaci podniku – majetek 

přešel do rukou německého obchodníka z Liberce, Hanse Büllmanna. V roce 1940 byla 

zrušena civilní výroba a vše bylo podřízeno válečnému průmyslu. Po válce byla firma 

už od srpna 1945 schopna opět vyrábět elektroinstalační materiál. V roce 1946 byl 

podnik znárodněn. Firma Kramer & Löbl se stala národním podnikem Elektro-Praga 

Jablonec nad Nisou a monopolním výrobcem v celém tehdejším Československu. 

Podnik se dále rozvíjel a výroba se zvyšovala, vznikla zde i vlastní vývojová kancelář. 

K základním výrobkům patřily domovní spínače, spínače pro spotřebiče, objímky 

žárovek, mikrospínače, zásuvky a vidlice atd. Po listopadu 1989 došlo k privatizaci a v 

roce 1993 se Elektro-Praga n. p. stal součástí ABB. A zde přichází vlastně druhé výročí 
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– již 20 let pod křídly ABB – přední světové firmy poskytující technologie pro 

energetiku a automatizaci se 145 000 zaměstnanci ve více než 100 zemích světa. Za 

těchto 20 let prošla ABB s. r. o., Elektro-Praga významnou modernizací v oblasti 

výroby. Byly instalovány automatické a robotické výrobní linky. Změnila se i tvář 

historického sídla, okolních parkových úprav a vybudovalo se zákaznické školicí 

centrum. Na trh bylo uvedeno mnoho nových výrobků elektroinstalačního materiálu. Ke 

klíčovým patří design Tango®, který představuje standard v ČR, ale i 12 dalších 

designových řad a výrobky pro komfort a úspory v oblasti instalační elektroniky, či 

inteligentní elektroinstalace. I do budoucna plánuje ABB s. r. o., Elektro-Praga úspěšně 

navazovat na předválečnou i současnou pozici nejvýznamnějšího dodavatele 

domovního elektroinstalačního materiálu v České republice a být perspektivním 

zaměstnavatelem. Společnost má velký zájem na prosperitě celého regionu s důrazem 

na přístup k životnímu prostředí, úsporám energií a sociální zodpovědnost. 
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LIBERECKÉ AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY * LIAZ * Jedna z výkladních skříní socialismu, 

jablonecká automobilka Liaz, měla šedesátiny. Výroba těžkých nákladních aut byla na 

Liberecku zahájena na podzim roku 1951. Šlo o typ Škoda 706R, vyvinutý za druhé 

světové války v plzeňské škodovce. Tyto robustní vozy vznikaly zpočátku v režii 

národního podniku Automobilové závody Mladá Boleslav. Teprve od ledna 1953 jejich 

produkci formálně převzal čerstvě založený podnik Liberecké automobilové závody se 

sídlem v Jablonci - Rýnovicích a odštěpnými závody v Mnichově Hradišti a Liberci - 

Hanychově. Liberecké automobilové závody montovaly Škodu 706R až do druhé 

poloviny padesátých let. Tehdy ji ve výrobním programu nahradila legendární 

modelová řada RT, jíž se kvůli použitému typu kabiny přezdívalo trambus. Obrovský 

zájem domácích i zahraničních odběratelů odstartoval expanzi Liazu. Ke třem 

původním továrnám přibyly závody v Mělníku, Zvolenu, Velkém Krtíši, Přerově a 

Holýšově. Co se týkalo kamionové dopravy, neměly ´liazky´ v socialistickém 

Československu prakticky konkurenci. Samozřejmě, že kromě tahačů existovala celá 

řada dalších variant, včetně popelářských a zametacích aut nebo pojízdných prodejen. 

Velká část produkce šla na export, zejména do států tehdejší RVHP. Za jejich volant ale 

usedali i řidiči ze zemí jako Kuba, Etiopie nebo Severní Korea. V lednu 1986 se z Liazu 

stal takzvaný oborový podnik. Kromě továrny na nákladní auta spadala pod jeho křídla 

také vysokomýtská Karosa a choceňský výrobce chladírenských návěsů Orličan. Firma 

měla kolem osmnácti tisíc zaměstnanců a ročně vyráběla zhruba stejný počet vozidel. 
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Pak ale přišel strmý pád. Poslední automobil vyrobila v roce 2003, pak skončila. Proč?  

Po revoluci v roce 1989 a ekonomickém kolapsu zemí RVHP ztratil Liaz skoro všechna 

odbytiště a nedařilo se mu najít nová, prodeje a tedy i výroba postupně klesaly. 

Slovenské závody se odštěpily a kdysi silná automobilka se rozpadla. Počet vyrobených 

aut stále klesal. Jestliže v roce 1989 vyrobil Liaz 18 101 náklaďáků, o dva roky později 

jich vyjelo z jeho bran už jen něco málo přes čtyři tisíce. Společnost dál ztrácela trhy a 

nedokázala se vyrovnat se silnou západní konkurencí. Konec přišel definitivně před 

deseti lety. Co se během těch let v podniku dělo? Zachráncem Liazu, jenž se v roce 

1992 přeměnil ze státního podniku na akciovou společnost, se měl stát německý 

Mercedes. Jednání o vytvoření společného podniku však skončila krachem a v červenci 

1995 se majoritním akcionářem Liazu stala Škoda Plzeň podnikatele Lubomíra Soudka. 

Ten tehdy získal i Tatru a chtěl vytvořit silné automobilové impérium. Nepodařilo se. V 

roce 1998 se Škoda Liaz sice přetransformoval na holding Truck International, ale to už 

firma hospodařila s výraznou ztrátou. Roční produkce se pohybovala řádově ve 

stovkách kusů. Výsledek? Téměř dvoumiliardový dluh a na jaře 2001 konkurz.  

Druhého pokusu o záchranu se tehdy chopila finanční skupina Sipox holding Slovakia 

slovenského podnikatele Majského. V listopadu 2001 koupila továrnu v Mnichově 

Hradišti s tím, že má rozjednané objednávky na stovky aut. Skutek utek, produkce 

dosahovala pár desítek vozů ročně. Počátkem září 2002 vstoupil Liaz Sipox do 

likvidace a v srpnu 2003 vyjela z bran továrny v Mnichově Hradišti poslední liazka. Šlo 

o asistenční vůz pro dakarský tým závodníka Martina Macíka. Ten spolu s třebíčskou 

strojírenskou společností Tedom v roce 2003 koupil bývalou motorárnu Liazu v 

Jablonci, a plánoval vyrábět lehký nákladní automobil Fox. Auto, které konstrukčně 

vycházelo ze stejnojmenné řady vozů Liaz, skutečně v několika exemplářích vzniklo a 

bylo prezentováno veřejnosti. Do sériové výroby se ale nikdy nedostalo. Úplný konec? 

Ne tak docela. Značka Liaz žije dál svým životem, stejně jako její vozy, které brázdí 

české silnice. Má i své nadšené příznivce.  

Za prvé: Na internetu sestavil její ´rodokmen´ Liberečan David Fejgl, kterému vadilo, 

že nejsou na webu žádné souhrnné informace. Nic o speciálech, o běžných vozech, ani o 

historii. A tak během asi tří let vznikly ´liazácké´ webové stránky.  

Za druhé: Knihu vzpomínek na Liaz sepsal a vydal Karel Václavík, který byl 

konstruktérem a později vedoucím vývoje vozů. První díl ´Historie Liazu´ vyšel v roce 

2010. Další dva díly už sepsal jeho syn, který čerpal podklady z otcových poznámek.  

A do třetice všeho dobrého: I když už je firma dlouho neživí, ´Liazáci´ se k ní hrdě 

hlásí. Důkazem je každoroční setkání, které se koná počátkem května v areálu pivovaru 

ve Vratislavicích nad Nisou.  

 

 

 

 

 



160 

 

BIŽUTERIE, SKLÁŘSTVÍ: 

EXPORTÉR REGIONU 

G&B BEADS, S.R.O., z Jablonce se umístila v letošním 16. ročníku prestižní soutěže 

Exportní cena DHL UniCredit na 1. místě v kategorii ´Exportér regionu´ a na 3. místě v 

kategorii ´Malá společnost´. G&B beads je jedním z největších výrobců skleněných 

perlí v České republice s více než dvacetiletou historií. Společnost se specializuje na 

vývoj nových tvarů a kombinací barev v sortimentu ohněm leštěných perlí, mačkaných 

perlí a skleněné bižuterie. Pravidelně uvádí na trh novinky v sortimentu perlí, jež se 

stávají součástí výrobních programů řady firem zabývající se touto výrobou. Skleněné 

perle jsou vyráběné tradiční technologií, kdy pečlivou a trpělivou ruční prací vznikají 

originální výrobky. Hodnotícím kritériem ve zmíněné soutěži je index, který se vypočítá 

jako násobek meziročního růstu exportu a podílu exportu na obratu. Společnost G&B 

beat, u níž podíl exportu na obratu činí devadesát procent, vyváží výrobky do celého 

světa. Mezi její zákazníky patří renomované módní značky, pravidelně vystavuje na 

prestižních výstavách v zahraničí, jako je například Bijorhca v Paříži. 

JABLONEX GROUP. SVAZ VÝROBCŮ SKLA A BIŽUTERIE 

ŽELEZNOBRODSKÉ SKLO v období slávy sklářského a bižuterního průmyslu na 

Jablonecku patřilo k největším výrobcům, vyrábějícím mimo jiné bižuterii, skleněné 

perly, hutně tvarované sklo i svítidla. Podnik vznikl na začátku roku 1948 a do konce 

čtyřicátých let zastřešil sedmadvacet znárodněných českých výrobců především na 

Železnobrodsku a Zásadsku. V roce 1951 se připojily také Harrachovské sklárny, 

jablonecká SKLENĚNÁ BIŽUTERIE A MAJÁK. O deset let později vyrostl v Železném 

Brodě komplex moderních provozních a dalších budov. V první polovině sedmdesátých 

let v podniku pracovalo téměř sedm tisíc lidí a roční průměrná produkce činila 283 

milionů ve velkoobchodních cenách. Ve druhé polovině téhož desetiletí se už  

pohybovala na úrovni půl miliardy. Od roku 1977 se národní podnik Železnobrodské 

sklo stal součástí JABLONECKÉ BIŽUTERIE se sídlem v Jablonci. Na začátku 

osmdesátých let dvacátého století byl pak největším výrobcem skleněné bižuterie na 

světě s průměrnou roční hrubou výrobou za 545 milionů korun. V roce 1994 se ze 

státního podniku stala akciová společnost. Na konci roku 2005 Železnobrodské sklo a.s. 

zaniklo a jeho provozy se staly součástí akciové společnosti JABLONEX GROUP. Historie 

Železnobrodského skla se pak uzavřela v roce 2009, kdy v něm skončila výroba. 

Počátkem roku 2013 hledala někdejší sklárna nové uplatnění. Bylo jasné, že původní 

sklářská výroba se vzhledem k levné čínské konkurenci už do Železného Brodu nevrátí. 

Areál s výrobní podlahovou plochou téměř jedenadvaceti metrů čtverečních nabízel 

Jablonex Group na prodej za devatenáct miliónů korun. 

 

SVAZ VÝROBCŮ SKLA A BIŽUTERIE - Svaz výrobců bižuterie byl coby dobrovolné 

zájmové sdružení založen v roce 1991. Reprezentoval zájmy bižuterního a souvisejícího 

sklářského průmyslu. Členy svazu byly výrobci bižuterie jako je kovová, skleněná a z 

dalších materiálů, včetně bižuterie exkluzivní i růženců, plus polotovarů - skleněné 

perle a perličky, strojně broušené a leštěné bižuterní kameny, speciální kameny, 
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kovodíly, borty, dále výrobci svítidel a lustrových ověsů, mincí a medailí, též některých 

zlatnických a šperkařských výrobků a dalších jako jsou broušené křišťálové figurky, 

dárkové předměty, knoflíky, vánoční ozdoby či umělé květiny. V červenci roku 2010 

byla na valné hromadě svazu na základě požadavků některých regionálních producentů 

odhlasována změna názvu na Svaz výrobců skla a bižuterie (SVSB).  V roce 2013 svaz 

sdružoval na šest desítek firem ze zhruba stovky bižuterních výrobců regionu, 

reprezentoval tak na 2 500 zaměstnanců. Jeho členy však byly a jsou též obchodní 

organizace a další subjekty spjaté s tímto oborem, jako odborné školy a muzeum. 

V roce 2013 firmy jen v bižuterní výrobě uskutečnily zakázky asi za půl miliardy korun, 

z toho zboží za 300 milionů korun mířilo do zahraničí. Stále platí, že bižuterní průmysl 

patří na Jablonecku k nosným oborům, podle odhadu svazu zaměstnává kolem sedmi až 

osmi tisíc lidí. Jak jsem již zmiňovala v předcházejících kronikách, v posledních letech 

se tradiční česká bižuterie musí stále více vyrovnávat s lacinou konkurencí z asijských 

zemí. Jednou z akcí, které mají pomoci kvalitní jabloneckou bižuterii propagovat, byla 

v lednu prestižní módní přehlídka české bižuterie a českých módních návrhářů. Konala 

se v Eurocentru, kde ji během odpoledne a večera zhlédlo na devět stovek diváků. 

Pořádala ji společnost JBX Promotion ve spolupráci se Svazem výrobců skla a bižuterie 

a statutárním městem Jablonec. Nejen tato akce, ale i další počiny svazu v roce 2013 

jednoznačně ukázaly, že ani rozpad exportní skupiny Jablonex před čtyřmi lety 

neznamenal konec tradiční české výroby bižuterie. 

 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA (OHK) nevychází vstříc jen podnikatelům, nýbrž 

věnuje pozornost také bižuterní výrobě a jejím počátkům. Po zániku akciové společnosti 

Jablonex Group v roce 2009 se proto zajímala, co bude s historickými nástroji a 

zařízeními, jež měl Jablonex ve svém depozitu. Nešlo jen o to, že mají velkou 

sběratelskou hodnotu a v případě výroby starších, tradičních vzorů je možné je dokonce 

využívat. Ale byl by hřích nezachovat něco, co mapuje bižuterní a sklářskou výrobu na 

Jablonecku od jejich počátků. Hospodářské komoře a Svazu výrobců bižuterie se 

společnými silami podařilo získat finanční prostředky od ministerstva kultury, města 

Jablonec a Nadace Preciosa, takže depozitář byl na sklonku letošního roku již zachráněn 

a stal se majetkem Muzea skla a bižuterie. Momentálně se hledají vhodné prostory, kam 

vše umístit. OHK navrhla projekt s názvem ´Centrum na podporu bižuterního a 

sklářského průmyslu´, který by kromě obchodních aktivit mapoval jak historii obou 

odvětví, tak významné akce, třeba věhlasné výstavy skla a bižuterie.   
  

MINCE, MEDAILE 

ČESKÁ MINCOVNA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST, je výhradním dodavatelem tuzemských 

oběžných mincí pro Českou národní banku (ČNB), razí i pamětní mince a medaile. 

Mincovna je poslední firmou, která zůstala v Jablonci v provozu z někdejšího 

sklářského a bižuterního gigantu Jablonex Group. Dnes má 72 zaměstnanců. Třetím 

rokem je vlastníkem společnost Monetica. V roce 2013 si mincovna připomenula datum 

1.čevenec 1993, který byl dnem jejího otevření. Letos tedy oslavila své dvacetiny.  
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OHLÉDNUTÍ * Rok 1994: první ražba stříbrných pamětních mincí pro ČNB * 1995: 

první sada oběžných mincí * 1999: první bimetalová mince s raženým hologramem ke 

konci milénia * 2004: bimetalová mince v hodnotě 2 500 korun ´Vstup ČR do Evropské 

unie´ * 2005: první zlaté a stříbrné vysokohmotnostní ražby * 2009: půlkilogramová 

platinová medaile Chrám sv. Víta * 2010: nový majitel - firma Monetica, změna názvu - 

Česká mincovna, a. s. * 2012: první kolorovaná smart mince, otevřena reprezentativní 

prodejna v pasáži ČNB v Praze. * ČESKÁ MĚNA vznikla 8. února roku 1993 po 

lednovém rozdělení bývalého Československa. První mince byly z důvodu nutnosti 

rychlého uvedení do oběhu vyrobeny v Německu (haléře - 10, 20, 50, koruny - 10, 20, 

50) a v Kanadě (1, 2, 5 Kč). Tyto mince stále obíhají, při pozorném pohledu lze najít na 

lícní straně s českým lvem pod jeho tlapou javorový lístek (kanadská ražba) nebo 

hradební věž (německá ražba). Již v roce 1993 však začala razit drobné haléřové mince 

mincovna v Jablonci, která v roce 1995 kompletně dovršila proces převzetí ražby všeho 

českého kovového oběživa. * OCENĚNÍ PADESÁTIKORUNY coby nejkrásnější oběžné 

mince roku 1993 bylo velkým úspěchem. Tuto prestižní cenu uděluje každoročně 

časopis World Coin News a nakladatelství Krause Publications, má velkou tradici a 

uděluje se dodnes. * STAŽENÍ Z OBĚHU drobných mincí - desetníků, dvacetníků (2003) 

a později i padesátníků (2008) bylo významným mezníkem v historii naší měny. Česká 

mincovna haléře za přísných bezpečnostních podmínek takzvaně denominovala, čili 

znehodnotila. * V JABLONCI BYLO VYRAŽENO za těch dvacet let existence mincovny 

2,7 miliardy českých oběžných mincí v hodnotě přes deset miliard korun. V současné 

době jich je v oběhu 1,8 miliardy, na každého obyvatele včetně kojenců tak připadá přes 

sto sedmdesát mincí. 

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY mincovny za rok 2012 ukázaly růst zájmu Čechů o zlato. 

Tržby – 705 miliónů korun - totiž vzrostly oproti předchozímu roku o šest procent, což 

bylo o 39 milionů víc. Zatímco investičních slitků a medailí bylo prodáno zhruba stejně, 

téměř dvojnásobný zájem zaznamenaly pamětní a investiční mince. Oproti roku 2011, 

kdy jejich prodej dosáhl zisk 70 milionů, to v roce následujícím bylo 133 milionů 

korun. Zatímco v uvedených letech rostly mincovně tržby za prodej zlatých slitků, 

začala v roce 2013 jejich odbyt firma cíleně tlumit, aby se prodej investičního zlata stal 

jen doprovodným segmentem. Do budoucna se chce soustředit především na vlastní 

program, tedy na ražbu vlastních emisí medailí a mincí. Nová strategie firmě zajišťuje 

tak vyšší rentabilitu. Zatímco celkové tržby se snížily oproti zmíněným 705 milionů 

korun v roce 2012 na současných přibližně 550 až 600 milionů korun, tedy asi o 15 

procent, hospodářský výsledek společnosti se nezměnil. Dlužno zdůraznit, že zakázky 

pro ČNB se podílejí na tržbách společnosti stále méně, i proto se firma více orientuje na 

vlastní výrobu a prodej. Z původně výrobní organizace se tak po vstupu nového 

vlastníka postupně proměnila ve výrobně-obchodní společnost. Má vlastní prodejny 

nejen v Jablonci a Praze, ale postupně je otevírá i v dalších městech. Vloni - vedle již 

zmíněné prodejny v pasáži ČNB, mincovna navíc spustila portál ČMAurum, přes který 

mohou zájemci investovat do zlata. Přes portál je možné nakoupit investiční zlato a 

mince, ale i pravidelně spořit a peníze pak investovat do slitků či mincí. Do 

modernizace a rozvoje investuje firma ročně zhruba 20 milionů korun, z toho polovinu 

do marketingu. Aby uspokojila všechny zájmy sběratelů, kteří se zpravidla zaměřují jen 
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na určité série, hodlá razit více historických osobností, památných staveb, sportovců 

nebo i zvířecích motivů. O dodržení vytčeného směru napovídá i ražba za rok 2013. 

REKAPITULUJI S POMOCÍ TITULKŮ A NĚKOLIKA ŘÁDKŮ NEJEN REGIONÁLNÍCH MÉDIÍ.    

POSLEDNÍ KULHÁNKOVO DÍLO VYRAZÍ ČESKÁ MINCOVNA - 

1.2.2013 - Mladá fronta DNES, str. 4, Kraj Liberecký (ČTK) - Česká mincovna v 

Jablonci nad Nisou vyrazí zlatou medaili s motivem pětisetkorunové bankovky s tváří 

Boženy Němcové. Předlohu pro kilogramovou medaili vytvořil výtvarník Oldřich 

Kulhánek, který náhle zemřel v pondělí. Bylo mu 72 let… Zlatá kilovka má tradičně 

průměr 85 milimetrů a tloušťku 11 milimetrů… Podobné investiční medaile razí 

mincovna od roku 2005, první se prodávala za půl milionu korun. Rekordní cenu měla 

ražba předloni v září, kdy za doražbu kilogramové medaile s Emou Destinnovou platili 

klienti 1,5 milionu korun… 

MINCOVNA CHYSTÁ ČTVRTOU RAŽBU PODLE KULHÁNKOVY PŘEDLOHY 

1.2.2013 -  Právo, str. 10, Severovýchodní Čechy (ČTK) - Česká mincovna v Jablonci 

připravuje už čtvrtou ražbu zlaté kilogramové medaile ze série českých bankovek. Bude 

ale poslední, pro kterou předlohu připravil jejich autor, výtvarník Oldřich Kulhánek… 

Nová medaile s Boženou Němcovou by se podle předběžných odhadů měla prodávat za 

1,45 miliónu korun. Razit by se měla podle emisního plánu už v březnu… 

PAMĚTNÍ DVOUSETKORUNOVÁ MINCE ZE STŘÍBRA ZAMÍŘILA DO 

PRODEJE - 22.2.2013, finparada.cz, str. 0, Investice -  Česká mincovna začala v únoru 

prodávat stříbrné pamětní mince s nominální hodnotou 200 Kč, které emituje Česká 

národní banka. Mince oslavující významné výročí našeho státu je první emisí z celkem 

pěti dvousetkorunových mincí, které vychází v letošním roce. Mince jsou k dostání ve 

dvou provedeních: standard (505 Kč) a proof, tedy ražené ručně leštěným razidlem (615 

Kč). Na návrhu pamětní mince se podílel autor podoby dvacetikoruny a padesátihaléře 

akademický sochař Vladimír Oppl… 

ZLATÍ ČEŠTÍ MEDAILISTÉ Z LONDÝNSKÝCH HER ZAZÁŘÍ NA MINCÍCH 

ČESKÉ MINCOVNY - 4.2.2013, investujeme.cz, str. 0, Investice -  Jablonecká Česká 

mincovna vydá na památku XXX. letních olympijských her a XIV. letních 

paralympijských her mince s českými sportovci, kteří v Londýně vybojovali zlaté 

medaile. Ve zlatě a stříbře tak doslova zazáří Bára Špotáková, David Svoboda, Mirka 

Knapková a Jiří Ježek. Mince vyjdou vždy v sadě po čtyřech. Stříbrné vyrazí mincovna 

v množství 500 sad a předpokládaná cena je 5 000 Kč. Zlaté mince budou stát odhadem 

50 000 Kč, jejich náklad je však limitován počtem pouhých 200 sad… 

MINCE Z JABLONCE PŘIPOMENOU ÚSPĚŠNÉ ČESKÉ OLYMPIONIKY 

7.2.2013, Mladá fronta DNES, str. 2, Kraj Liberecký  (ČTK) - Česká mincovna v 

Jablonci nad Nisou vydá na památku loňských 30. letních olympijských her a 14. 

letních paralympijských her mince s českými zlatými medailisty z Londýna… 

OŠTĚPAŘKA ŠPOTÁKOVÁ BUDE ZLATÁ I NA MINCÍCH 

23.2.2013 - Mladá fronta DNES, str. 1, Kraj Liberecký (ouš) - Oštěpařka Barbora 

Špotáková bude za 12,5 tisíce nebo za 2,5 tisíce korun. Stejně jako další tři čeští 

vítězové z letní olympiády v Londýně veslařka Mirka Knapková, pětibojař David 

Svoboda a cyklista Jiří Ježek. Sady zlatých a stříbrných mincí s jejich portréty vydá již 

brzy jablonecká Česká mincovna… 
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ZLATÁ NĚMCOVÁ. MEDAILE BUDE ZA 1,5 MILIONU - 26.3.2013 - Mladá fronta 

DNES, str. 1, Kraj Liberecký - Jablonecká mincovna začne dnes razit obří medaili s 

Boženou Němcovou. Autorem je nedávno zemřelý Oldřich Kulhánek… - Kulhánek 

začal s mincovnou spolupracovat v roce 2010. Připravil pro ni návrhy kilogramových 

zlatých medailí s portréty slavných osobností českých dějin. Jsou na nich Emma 

Destinová, Tomáš Garrigue Masaryk a František Palacký… 

PŘES POLOVINU EMISE KILOVÝCH ZLATEK UŽ ZÁJEMCI KOUPILI 

27.3.2013 - Jablonecký deník, str. 3, Jablonecko – Téměř za trojnásobek než v roce 

2005 si mohou zájemci koupit zlatou kilovou medaili. První kilová zlatka k výročí 

vstupu České republiky do Evropské unie tehdy stála půl milionu. Zlato se za osm 

uplynulých let takto vyhouplo kvůli krizi na světových trzích. Sběratelský kousek s 

portrétem Boženy Němcové, který v úterý vyrazili v jablonecké České mincovně, stojí  

1 470 000 korun. Už 63 zájemců si ji závazně objednalo… 

KILOVÁ MEDAILE. MOŽNÁ POSLEDNÍ - 4.4.2013 - 5+2 dny,  str. 2,  Jablonecko - 

Spolupráci grafika Oldřicha Kulhánka s Českou mincovnou bude připomínat sada 

miniatur… Spolupráci bude připomínat kolekce čtyř zlatých a čtyř stříbrných miniatur, 

kterou mincovna vydá. Sady budou cenově dostupnější. Čtyři půluncové stříbrné 

medaile přijdou na 3800, zlaté budou za 22 tisíc korun… 

JABLONEC N.N.: MINCOVNA RAZÍ MEDAILE S ČESKÝMI BUDĚJOVICEMI 

1.5.2013 -  genusplus.cz, str. 0, Zpravodajství, čtk - Česká mincovna v Jablonci nad 

Nisou začala razit další ze série kilových a půlkilových stříbrných investičních medailí 

věnovaných českým statutárním městům. Po Plzni, Chomutově a Zlínu se svých 

stříbrných medailí dočkaly České Budějovice. Na 450 medailí o průměru 90 milimetrů 

padne 300 kilogramů stříbra…S ražbou obřích investičních medailí mají v Jablonci 

dlouholeté zkušenosti. Mincovna razí každoročně zlatou kilovou medaili a také 

platinovou půlkilogramovou medaili. Výroba stříbrných medailí, se kterou začali 

předloni, je na hranici výrobních možností mincovny, větší medaili už v Jablonci se 

současným vybavením vyrazit nedokážou. První obří medaili razila mincovna ze zlata v 

roce 2005 u příležitosti prvního výročí vstupu Česka do Evropské unie. Zlatá "kilovka" 

se tehdy prodávala za půl milionu korun…  

SVOU MEDAILI MÁ I FERDA MRAVENEC - 10.6.2013, Jablonecký deník, str. 1   -

V kabinetu mincí a medailí v České mincovně v Jablonci nad Nisou jsou vystavené 

mince a medaile vyražené za celou dobu letos už dvacetileté existence mincovny. 

Nechybí ani řada zajímavostí, například medaile s motivem Sekorova Ferdy Mravence. 

MEDAILE NA POMOC OBĚTEM POVODNÍ - 28.6.2013, Lidové noviny, str. 4, 

Domov -  Česká mincovna v Jablonci nad Nisou razí stříbrné pamětní medaile na 

pomoc obětem letošních povodní. Výtěžek z jejich prodeje poputuje k potřebným 

prostřednictvím Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, s níž už mincovna v 

minulosti spolupracovala. Prodej medailí by měl vynést přes 250 000 korun… 

MEDAILE Z MINCOVNY V JABLONCI POMOHOU OBĚTEM POVODNÍ 

28.6.2013- Mladá fronta DNES, str. 1, Kraj Liberecký (ČTK) - Česká mincovna v 

Jablonci nad Nisou razí stříbrné pamětní medaile na pomoc obětem letošních 

povodní…Medaile jsou z deseti gramů stříbra a prodávat se budou za 500 korun… 
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ČESKÁ MINCOVNA: VYCHÁZÍ REPLIKY MINCE A PEČETĚ MORAVSKÉHO 

MARKRABĚTE JOŠTA - 19.8.2013, parlamentnilisty.cz - Česká mincovna v Jablonci 

vydává v srpnu repliky mince a pečetě věnované moravskému markraběti Joštovi 

Lucemburskému. Zlatý dukát doprovází ražba mimořádně propracované stříbrné repliky 

majestátní pečetě markraběte. Sádrové odlitky obou replik vyhotovil dvorní výtvarník 

mincovny, akademický sochař Jan Lukáš... 

VYCHÁZÍ REPLIKY MINCE A PEČETĚ MORAVSKÉHO MARKRABĚTE JOŠTA 

- 20.8.2013, parlamentnilisty.cz, str. 0, Tisková zpráva –  ...Výtvarník, medailér a 

pedagog Jan Lukáš vystudoval na střední škole v Jablonci obor rytectví a poté 

pokračoval na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V roce 1990 nastoupil na 

jabloneckou střední uměleckou školu jako učitel a vedl výuku pasířství - kovářského 

oboru specializovaného na tepané a ražené ozdoby. Od raných devadesátých let pro 

Českou mincovnu tvoří výtvarné podklady pro ražbu replik historických mincí. Používá 

metodu zvětšování originálu, která v maximální možné míře zachovává originální reliéf 

mince, a přenáší ho věrně na repliku… Markrabě moravský, král římský: Markrabě 

Jošt Lucemburský (1351 - 1411) byl synem moravského markraběte Jana Jindřicha 

(mladšího bratra Karla IV.) a Markéty Opavské. Po otcově smrti se roku 1375 ujal 

vlády na Moravě, část území připadla jeho mladšímu bratru Prokopovi. Za podporu 

bratrance Zikmunda v domácí válce získal Jošt Braniborsko. Z pozice braniborského 

markraběte měl právo volit římského krále. Roku 1410 byl ve Frankfurtu nad Mohanem 

zvolen římským králem. Jošt měl pověst vychytralého, ziskuchtivého, ale také 

nejučenějšího knížete svého věku, kterému se dařilo získávat nová území. Byl posledním 

samostatným moravským markrabím z rodu Lucemburků. Na podzim roku 2015 by se 

měla v centru Brna objevit i jezdecká socha od sochaře Jaroslava Róny, připomínající 

tohoto významného středověkého politika. 

KE KOUPI JSOU REPLIKY TOLARŮ ZE 17. STOLETÍ - 21.8.2013,  i60.cz, str. 0   

Hobby - Česká mincovna v Jablonci nad Nisou vydává další z replik starých mincí. 

Kopie stříbrného tolaru, který razil v roce 1629 Jan Oldřich z Eggenberga, připomíná 

historii mincovnictví v Českém Krumlově, po němž se v hradním muzeu dochoval 

unikátní soubor středověké mincovní techniky. Repliku budou moci sběratelé pořídit za 

1450 korun, náklad je omezen na tisíc kusů. Repliky starých platidel vydává Česká 

mincovna od začátku loňského roku v cyklu Hold historickým mincovnám. Zatím 

vydala kopie sedmi nejkrásnějších tolarů z českých, moravských a slezských mincoven 

od Jáchymova až po Kroměříž... 

ČESKÁ MINCOVNA: REPLIKA STŘÍBRNÉHO TOLARU JANA OLDŘICHA 

Z EGGENBERGA - 21.8.2013, parlamentnilisty.cz, str. 0, Tiskové zprávy - Česká 

mincovna ve spolupráci s profesorem Petrem Vorlem, předním českým numismatikem, 

vydává repliku tolaru, který v Českém Krumlově v roce 1629 razil Jan Oldřich z 

Eggenberga. Uctí tak památku českokrumlovského eggenberského mincovnictví, po 

kterém se v hradním muzeu dochoval unikátní soubor středověké mincovní techniky… 

Kdo byl Jan Oldřich z Eggenberga? Patřil v 17. století k nejbližším důvěrníkům 

arciknížete Ferdinanda Habsburského.  Za úspěch habsburského tábora ve válce s 

českým stavovským povstáním a za věrné služby byl odměněn četnými úřady a 

pozemkovými dary. Jeho nejvýznamnějším ziskem se roku 1622 stalo panství Český 



166 

 

Krumlov s někdejší rožmberskou rezidencí. Mincovního práva, které mu bylo uděleno 

císařem, využil v roce 1629, kdy svým jménem začal razit reprezentační stříbrné tolary, 

jejichž razidla byla ve své době použita i pro významné odražky ve zlatě. 

JABLONECKÁ MINCOVNA MÍŘÍ NA VELETRH SBĚRATELŮ - 30.8.2013, 

5plus2.cz - Česká mincovna míří na veletrh Sběratel, který se uskuteční od 5. do 9. září 

na pražském výstavišti v Letňanech. Na největším setkání sběratelů ve střední a 

východní Evropě se sejde 250 vystavovatelů z 35 zemí… Jablonecká firma představí 

znalcům sady oběžných mincí k 20. výročí mincovny, zlaté a stříbrné pamětní mince 

České národní banky nebo sadu oběžných mincí v leštěném provedení. Vystaví také 

repliky významných tolarů z kolekce Hold historickým mincovnám. K příležitosti 

veletrhu vydala medaili ve tvaru poštovní známky Mincovní dopis 2013...  

ČESKÁ MINCOVNA VYDALA NA SVĚTĚ UNIKÁTNÍ PLATINOVOU MEDAILI. 

CENA: 750 TISÍC - 30.9.2013,  e15.cz, Finance a bankovnictví - Česká mincovna 

vydává novou platinovou medaili s motivem kláštera Zlatá Koruna u Českého 

Krumlova. Podle marketingového manažera mincovny Lukáše Jokla drží medaile 

světový primát: „Jsme jediní na světě, kteří takto velkou platinu nabízí.“ Cenu medaile, 

kterou zdobí koruna krále železného a zlatého Přemysla Otakara II. a gotická kružba 

budovy kláštera, vypočítala mincovna na 750 tisíc korun. Půl kilogramu drahého kovu 

má limitovaný náklad 50 kusů...  

TVŮRCE MEDAILÍ INSPIROVAL SPIDERMAN -  24.10.2013, 5plus2.cz -  Pamětní 

minci k nedožitým 100. narozeninám českého vědce a vynálezce profesora Otto 

Wichterleho vydává v těchto dnes Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. Autorem 

vítězného návrhu její podoby je místní medailér Josef Oplištil. Při tvorbě ho inspiroval 

filmový Spiderman… Josef Oplištil získal akademický titul v letech 2000 - 2006 na 

Akademii výtvarných umění v Praze u akademického sochaře Jana Hendrycha v 

ateliéru figurálního sochařství a medaile. Předtím vystudoval v letech jabloneckou 

uměleckou průmyslovku a Vyšší odbornou školu, kde nyní působí jako odborný pedagog 

a zástupce ředitelky. Je autorem a spoluautorem jedenácti pamětních mincí pro Českou 

národní banku. V současné době připravuje model oválné medaile s motivem 

japonského rychlovlaku pro Českou mincovnu. Pro sběratele a příznivce osoby 

profesora Otto Wichterleho připravila mincovna setkání s autorem mince. Uskuteční se 

1. listopadu od 16:00 v prodejně mincovny na Mírovém náměstí. Vystavené tam budou 

i tři páry sádrových modelů mince Otto Wichterle od dalších účastníků soutěže. 

NA POČEST STARÝCH MINCMISTRŮ VYCHÁZÍ REPLIKA PLÁNSKÉHO 

TOLARU - 10.12.2013, 5plus2.cz - Česká mincovna sídlící u jablonecké přehrady 

vzdává hold starým mincmistrům. V rámci cyklu České mincovny – Hold historickým 

mincovnám - vyšlo již osm tolarů z různých koutů Čech, Moravy a Slezska. Nejnovější 

přírůstek je replikou plánského tolaru Jindřicha Šlika… Tolar z ryzího stříbra váží jednu 

unci. Repliku tolaru lze zakoupit za 1 450 korun, vyraženo bude jen tisíc kusů… 

Barokní šlikovské tolary svým ikonografickým ztvárněním přímo navazovaly na starší 

jáchymovskou tradici, i když to není na první pohled patrné. Jedna strana mincí nesla 

symboliku panovníka a druhá kombinovala motiv heraldický s náboženským. Namísto 

vyobrazení sv. Jáchyma byl však užit motiv světcovy manželky sv. Anny s dvěma 

generacemi svých potomků - s Pannou Marií a Ježíšem Kristem… 
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VODOHOSPODÁŘSTVÍ 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, POVODÍ LABE. PŘEHRADA. PROTIPOVODŇOVÁ ŠTOLA 

SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST (SVS) pro letošní rok 2013 schválila 

investiční plán ve výši 1,16 miliardy korun. Částka, krytá z vlastních zdrojů, byla 

rozdělena v poměru – čtyřicet procent na strategické investice vyvolané legislativou a 

zbytek na obnovu stávajícího majetku společnosti. Pro náš okres zahrnoval plán dvě 

desítky staveb za osmadevadesát milionů korun. Jednou z nich byla obnova majetku 

SVS v jablonecké ulici U jeslí. Šesticentimetrové litinové trubky třiadevadesát let 

starého poruchového vodovodu nahradil odolný polyethylen o průměru devíti 

centimetrů. Výměna ukončena v červenci. 

POVODÍ LABE v letech 2012–2013 zajišťovalo odstranění bahna z druhé a třetí přehrady 

ve Mšeně. Bahno s vysokým obsahem fosforu, který je živnou půdou pro vznik sinic, 

bylo odsáváno sacím bagrem do vaků za třetí přehradou, kde postupně docházelo k 

vysoušení před odvozem. Celkem bylo z přehrad vytěženo cca 6 500 m
3
 sedimentů. 

Využití unikátní technologie odsávání jednoznačně přispělo ke zlepšení kvality vody v 

hlavní nádrži. Letošní rekreační sezona byla po stránce výskytu sinic velmi dobrá, 

zjištěné hodnoty byly jedny z nejnižších v rámci vodních děl v celé České republice. 

Voda po celou letní sezonu splňovala požadavky příslušné vyhlášky, což si 

pochvalovali nejen vodohospodáři, ale i koupající se místní obyvatelstvo a rekreanti. 

Otázku, zda si budeme moci v létě v přehradě zaplavat, však nenastolovalo jen případné 

znečištění sinicemi, ale především stavba – chválená i haněná - zvaná   

PROTIPOVODŇOVÁ ŠTOLA - byla předána k užívání koncem letošního roku. Náklady 

dosáhly výše 380 milionů korun, dotacemi přispěla i Evropská unie. Tak stručně by se 

dal učinit záznam snad ještě s dodatkem, že Povodí Labe razilo štolu v Jablonci v rámci 

protipovodňových opatření. Cílem bylo snížit riziko záplav u nás a v sousedních 

městech zvýšením kapacity na vodním toku Nisy. Koryto bylo schopné zachytit pouhé 

dva krychlové metry vody, s novou štolou měla být kapacita až třicet metrů 

krychlových. Snad ještě pro zajímavost malé ohlédnutí. První myšlenka na 

protipovodňovou štolu vznikla v roce 2005 na radnici. Tehdejší vedení řešilo problém, 

jak ochránit bulvár 5. května. Bylo jasné, že i malá voda zde může způsobit problémy. 

Už pětiletá voda je schopná naplavenými předměty ucpat propustek a v okamžiku je 

zatopený celý bulvár. Dvacetiletá voda by mohla kompletně zatopit zimní stadion. Tolik 

tehdejší úvahy. A realita? Protože jednoduchý průběh stavba neměla, zkusím ho 

zrekapitulovat nejen s pomocí novinových titulků a řádků z médií. 

 ROK 2011: 

JABLONEC OCHRÁNÍ PŘED POVODNĚMI NOVÁ ŠTOLA 

Jablonecký měsíčník / červen 2011 - Povodí Labe ve spolupráci s jabloneckou radnicí 

připravují výstavbu podzemní štoly za zhruba půl miliardy korun. Kdyby přišla velká 

voda, zabránila by povodním na Lužické a Bílé Nise a ochránila by majetek za miliardu 

korun. Finančně půjde o nejnáročnější protipovodňové opatření, které vodohospodáři 

kdy dělali. Náročnou stavbu uhradí z dotace ministerstva zemědělství na podporu 

prevence před povodněmi… 
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PODZEMNÍ ŠTOLA OCHRÁNÍ JABLONEC PŘED VELKOU VODOU 

1.6.2011 - Mladá fronta DNES, str. 2 -  Jablonec a část Liberce ochrání před povodněmi 

nová, přes kilometr dlouhá podzemní štola. Její stavba přijde na více než půl miliardy 

korun. Stavba, která povede pod jabloneckými ulicemi, začne asi již letos… 

JABLONEC OCHRÁNÍ PŘED POTOPOU ŠTOLA ZA PŮL MILIARDY 

16.8.2011 - Mladá fronta DNES, str. 3 - V Jablonci plánují velkolepou stavbu za více 

než půl miliardy korun. Po pěti letech příprav se na podzim tohoto roku konečně kopne 

do země. Vodohospodáři zahájí stavbu nové podzemní protipovodňové štoly. Dílo má 

být hotové do roku 2013… Stavba protipovodňové štoly v Jablonci by mohla začít již 

na podzim tohoto roku. Nyní se do veřejné soutěže hlásí firmy, které by mohly být 

dodavatelem stavby za více než půl miliardy korun. Do soutěže se dodavatelé mohou 

přihlašovat od začátku srpna. Poslední zájemce má šanci předložit nabídku 21. září...  

JABLONEC OCHRÁNÍ PŘED VELKOU VODOU ŠTOLA ZA STAMILIONY 

9.12.2011, Mladá fronta DNES, str. 4 - Největší protipovodňový projekt v Libereckém 

kraji zahájilo Povodí Labe. Štolu, která má v případě velké vody ochránit Jablonec nad 

Nisou a vodu odvést pryč, postaví sdružení společností Metrostav a Syner, které 

zvítězilo ve veřejné soutěži s nabídkovou cenou 375 milionů korun. Původní odhad 

nákladů přitom dosahoval půl miliardy korun. „Stavba bude dokončena v polovině 

příštího roku,“ sdělil ředitel pro správu povodí … 

 ROK 2012:   

PODZEMÍ JABLONCE OŽÍVÁ. RODÍ SE OCHRANNÁ ŠTOLA PŘED POVODNÍ 

24.2.2012 - Mladá fronta DNES, str. 4, Kraj Liberecký -  V hloubce pěti metrů budou 

pracovat dělníci více než rok na protipovodňové štole. Jablonečané a projíždějící musí 

počítat se zpomalením dopravy…- Nové dílo musí být hotové nejpozději v polovině 

roku 2013… 

NIKOLI METRO, ALE PROTIPOVODŇOVÁ ŠTOLA 

Jablonecký měsíčník / duben 2012 -  Letošní rok je pro jablonecký závod Povodí Labe 

hlavně ve znamení stavby protipovodňové štoly. Jak její výstavba ovlivní Jablonec? 

Bude nějak postižena koupací sezóna u přehrady? Zasáhne stavební ruch do života 

obyvatel žijících kolem vodní nádrže a v trase ražby nové štoly? Tyto otázky položil 

Jablonecký měsíčník zástupcům Povodí Labe, Metrostavu i města… 

KVŮLI ODSTŘELŮM PŘI STAVBĚ ŠTOLY SE LIDEM TŘESOU DOMY 

27.8.2012 - Mladá fronta DNES, str. 2 - Z jabloneckého podzemí se linou silné otřesy. 

Soudě podle lidí, kteří bydlí v místech, kde se razí protipovodňová štola za půl miliardy. 

Stavbaři ujišťují, že vše je v normě a noční klid se neporušuje…  Odstřely probíhají na 

třech místech ve městě - u Strojírenského zkušebního ústavu, u loděnice u přehrady a ve 

štole v Pasekách. To znamená šest výbuchů na třech různých místech denně… Na 

besedách týkajících se této stavby Jablonečané štolu často napadali jako zbytečnou, 

jelikož povodně byly ve městě na konci 19. století a právě kvůli nim vznikla přehrada 

ve Mšeně. Odpůrci stavby poznamenávali, že jde jen o zvyšování ceny pozemků, které 

má štola ochránit. Je totiž pravdou, že některé pozemky ve městě patří do záplavové 

oblasti a jejich tržní cena se po výstavbě štoly může zvýšit… 
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JABLONEC: STAVBU ŠTOLY POSOUDÍ NEZÁVISLÝ SOUDNÍ ZNALEC  

 26.10.2012, parlamentnilisty.cz, str. 0, Obce voličům - … “Jedná se o významnou 

stavbu na území města, která má velký společenský dopad z hlediska ochrany životů a 

majetku obyvatel města před povodněmi. Uvědomujeme si, že takto velká stavba život 

obyvatel ve městě ovlivní, i proto jsme zřídili koordinační skupinu, která pracuje v 

zájmu obyvatel,“ říká ke zřízení koordinační skupiny primátor města Petr Beitl. Na 10. 

října bylo svoláno jednání zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK), který 

stavbu povoloval, dále odborníků obvodního báňského úřadu, který uděloval povolení k 

trhacím pracím, zástupců investora - Povodí Labe, zhotovitele - konsorcium firem 

Metrostav - Syner a členů koordinační komise, která je složená z pracovníků magistrátu. 

Přizvány byly též vedoucí stavebního úřadu jabloneckého magistrátu a vedoucí odboru 

stavebního a životního prostředí, do jejíž gesce spadá státní památková péče… 

DOBRÁ ZPRÁVA PRO JABLONEČANY -  29.10.2012, Jablonecký deník, str. 1   - 

Na základě usnesení zastupitelů z 27. září byla primátorem města zřízena koordinační 

skupina, která dostala za úkol zajistit nezávislé posouzení účinků stavby na zástavbu ve 

městě, požádat orgány státní správy o vyjádření k postupu prací a v neposlední řadě 

zprostředkovat občanům dotčeným stavbou štoly právní poradenství… 

VÝSLEDKY NEZÁVISLÉHO ZNALCE AŽ V PROSINCI - 6.12.2012 - Jablonecký 

deník, str. 3, Jablonecko – Již na konci listopadu měly být známy výsledky měření vlivu 

trhacích prací používaných při stavbě protipovodňové štoly, zpracované nezávislým 

soudním znalcem v oboru trhacích prací…  

PŘÍVODNÍ ŠTOLA HOTOVA, HLAVNÍ ZE TŘÍ ČTVRTIN - 10.12.2012 - 

Jablonecký deník, str. 3 (jsd) – Na konci listopadu byly ukončeny ražební práce na 

přívodní štole z Pasek dlouhé 632 metrů. Rozdělovací objekty na obou stranách pasecké 

štoly jsou téměř dokončeny. Rozdělovací objekt na Lužické Nise v Pasekách je také 

téměř hotov, koryto je již vydlážděno a v rozdělovacím objektu Bílé Nisy přibylo 

stavidlo. Nová hlavní štola vedoucí od Jablonexu k výzkumnému strojírenskému ústavu 

v Tovární ulici bude měřit 1258 metrů, dosud je z obou stran celkem vyraženo přibližně 

901 metrů. Na vtokovém objektu u loděnice stále probíhá armování. K vyztužování 

opěrných zdí dochází i na druhém konci nové štoly na soutoku v Plynární ulici, řeka je 

tam provizorně svedena do dřevěného koryta. 

KONEC SVĚTA? KONEC ODSTŘELŮ PŘI RAŽBĚ PROTIPOVODŇOVÉ ŠTOLY 

URČITĚ - 22.12.2012 - denik.cz, str. 0, Liberecký kraj - V pátek měly v jabloneckém 

podzemí detonovat poslední nálože. Ražba protipovodňové štoly do nového roku 

„usne"… - Obnovení prací je naplánováno na 3. ledna roku 2013… 

 ROK 2013:   

NOVÝ POSUDEK: ODSTŘELY V JABLONECKÉ ŠTOLE DOMY NEPOŠKODILY 

23.1.2013 - ct24.cz, str. 0, Regiony – Popraskané zdi jabloneckých domů nemají nic 

společného s ražbou protipovodňové štoly, tvrdí znalec, u kterého magistrát objednal 

odborný posudek. Shodl se tak s autory starších posudků objednaných investorem 

stavby, Povodím Labe. Majitelé budov ale výsledky těchto posudků zpochybňují – 

například ten městský podle nich vznikal za příliš příznivých podmínek… 
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ODSTŘELY ZE ŠTOLY POD JABLONCEM DOMY NENIČÍ, UVÁDÍ NOVÝ 

POSUDEK - 25.1. 2013 - Mladá fronta DNES, str. 3 -  Lidé z Jablonce si stěžují, že jim 

odstřely při výstavbě protipovodňové štoly ničí domy. Město si nechalo vypracovat 

nezávislý posudek. Ten říká, že za škody na domech stavba nemůže. Majitelé domů 

protestují. Památkově chráněné vily Schmelowského a Háskova nebo ordinace doktorů 

Jörgových. Tady všude se měly projevit účinky trhacích prací na protipovodňové štole. 

Metrostav a Syner, kteří stavbu provádí, však celou dobu odmítaly, že by prasklá okna, 

omítky, trhliny ve zdech či vyplavený dům měly na svědomí otřesy z podzemí… 

PODLE POSUDKU DOMY V JABLONCI NEPRASKAJÍ VLIVEM RAŽBY 

29.1.2013 - denik.cz, str. 0,  Liberecký kraj - Šedesát devět stížností na budováních 

štoly. Posudek je ale pro ražbu příznivý, majitelé nemovitostí nesouhlasí… - Lidé 

poukazují nejen na praskající objekty, ale i hluk a prašnost, odstřely ve večerních 

hodinách a o svátcích, vyschnutí pramenů studen až po hromadnou stížnost proti 

samotné výstavbě… 

JABLONEC: ZNALEC PŘEDLOŽIL POSUDEK K PROTIPOVODŇOVÉ ŠTOLE 

1.2.2013 - parlamentnilisty.cz, str. 0, Obce voličům - Nezávislý soudní znalec najatý 

městem na základě usnesení zastupitelstva města RNDr. Bohumil Svoboda, CSc. 

předložil jabloneckým zastupitelům výsledky svého odborného posouzení vlivů stavby 

protipovodňové štoly na zástavbu ve městě Jablonec nad Nisou… - Na webu města je v 

sekci protipovodňová štola aktuální seznam podnětů a stížností obyvatel města. 

Všechny uvedené připomínky jsou řešeny zhotovitelem či investorem.  K nahlášeným 

škodám na objektech v ochranném pásmu i mimo toto pásmo je přistupováno 

zhotovitelem i investorem individuálně… 

RAŽBA ŠTOLY JE U KONCE, STAVBA ALE POKRAČUJE 

29.03.2013 – tisková zpráva, web města: Poslední slavnostní průraz propojil dvě části 

nové protipovodňové štoly v Jablonci nad Nisou. Po necelých deseti měsících tak 

skončila jedna důležitá etapa budování protipovodňového systému na vodním díle 

Mšeno. „Když jsme na sebe vzali úlohu zprostředkovatele informací mezi zhotovitelem 

a investorem na straně jedné a občany města na straně druhé, nevěděli jsme, co nás 

čeká. Nevěděli jsme také, co to znamená mít ve městě tak velkou stavbu tohoto typu. 

Jsem rád, že už jsme dospěli až k tomuto okamžiku a doufám, že všechny připomínky a 

stížnosti občanů na stavbu budou vyřízeny podle práva,“ řekl primátor Petr Beitl před 

samotným posledním odstřelem. Statutární město Jablonec nad Nisou vytvořilo v srpnu 

2012 na webových stránkách města speciální záložku nazvanou ´Protipovodňová štola´. 

Zde občané nalezli veškeré informace k projektu protipovodňové štoly, chronologicky 

řazené aktuální informace z průběhu stavby štoly, kontaktní informace na odpovědné 

osoby a v neposlední řadě i průběžně aktualizovanou databázi stížností a připomínek 

občanů včetně způsobu jejich řešení. O průběhu stavby byli Jablonečané pravidelně 

informováni také na stránkách Jabloneckého měsíčníku, radničního zpravodaje, který je 

zdarma dodáván do všech domácností ve městě. 

STŘELBA UMLKLA, LIDEM SE ULEVÍ. RAŽBA ŠTOLY POD JABLONCEM 

SKONČILA - 29.3.2013    liberec.iDNES.cz, str. 0, Liberec – zprávy:  Odstřelem 

posledního metru skály skončilo ve čtvrtek v Jablonci nad Nisou hloubení 

protipovodňové štoly. Tunel dlouhý bezmála třináct set metrů má ochránit město v 

http://www.mestojablonec.cz/cs/bezpecnost/protipovodnova-stola/
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případě až stoleté povodně. Práce budou ještě pokračovat betonáží… - …Poslední část 

podzemního díla odstřelil jablonecký primátor Petr Beitl. "Nevěděli jsme, do čeho se 

pouštíme, a musím přiznat, že jsme si prošli slzavým údolím. Stížností lidí bylo moc. 

Předpokládám, že už to bude klidnější," přál si… 

V JABLONCI SKONČILO HLOUBENÍ OCHRANNÉ ŠTOLY 

29.3.2013 – Právo, str. 10 - Odstřelem posledního metru skály skončilo včera hodinu po 

poledni v Jablonci nad Nisou hloubení protipovodňové štoly…. - …Konsorcium firem 

Metrostav a Syner dokončilo hloubení štoly o více než třímetrovém průměru přesně rok 

poté, co převzalo staveniště. Za tu dobu se uskutečnily stovky odstřelů. Právě na hluk, 

prach a hlavně otřesy při odstřelech si často lidé na trase stavby stěžovali… - …„Když 

jsme přebírali roli komunikátora mezi zhotovitelem a občany, určitě jsme nevěděli, co 

to všechno přinese, stejně jako lidé nevěděli, co hloubení štoly řízenými odpaly 

znamená. Jsem rád, že máme tu nejtěžší práci za sebou, a pevně věřím, že i stížnosti, 

které ještě dobíhají mezi zhotovitelem a občany, budou vyřízeny tak, aby lidé byli 

spokojeni,“ řekl primátor Petr Beitl. 

STŘELBA V PODZEMÍ JABLONCE SKONČILA. LIDEM SE ULEVÍ 

29.3.2013 - Mladá fronta DNES, str. 3, Kraj Liberecký - Odstřelem posledního metru 

skály skončilo včera v Jablonci hloubení protipovodňové štoly. Tunel dlouhý 1 300 

metrů má ochránit město v případě až stoleté povodně. Práce budou ještě pokračovat 

betonáží, ale to hlavní je už hotovo. Nejhorší tak mají město i jeho obyvatelé za sebou. 

PROTIPOVODŇOVÁ ŠTOLA JE NESMYSL. VŮBEC NENÍ POTŘEBA  

29.3.2013 -  Mladá fronta DNES, str. 3 - Odpůrce štoly brojí proti její stavbě už osm let. 

Marně. Jedním z více než osmdesáti stěžovatelů na ražbu protipožární štoly je 

jablonecký podnikatel Václav Špringl. * Co vám na protipožární štole vadí? Bojuji proti 

ní již od roku 2005. Hned, když se ten nápad objevil, jsem říkal, že je to nesmysl. Psal 

jsem na ministerstvo financí, na ministerstvo zemědělství, ale nebylo to nic platné. 

Nikdo nereagoval na to, že to jsou vyhozené peníze… 

JABLONECKÝ TUNEL BLANKA - 29.3.2013, Mladá fronta DNES, str. 3, Jan 

Stránský - Glosa:  Arogance, která provázela hloubení štoly u přehrady, je otřesná -  

Bydlím v Jablonci od narození, už takřka čtyřicet let, a opravdu neznám nikoho, kdo by 

byl stavbou protipovodňové štoly nadšen, ba snad ani nikoho, kdo by s ní byl smířen. 

Nálada, kterou ve městě vnímám, je docela zřetelná: celé je to absurdní nesmysl, 

vyhazování peněz. Štole se i proto přezdívá „jablonecký tunel Blanka“... - …Co mi 

ovšem přijde na celé věci nejhorší, je atmosféra arogance, jež stavbu provází. Vezměte 

si třeba jabloneckou doktorku Alexandru Jörgovou. Populární lékařka, které důvěřuje 

půlka (minimálně ta ženská) Jablonce, dlouholetá městská zastupitelka, slušná žena, 

která za sebe ručí svým dosavadním životem a která bez diskusí patří k elitě města. A 

teď je ona, stejně jako všichni ostatní, kdo si dovolili se proti stavbě ozvat (třeba 

majitelé nejcennějších jabloneckých domů - jde například o Háskovu a Schmelowského 

vily), postavena de facto do pozice lháře. Městem najatý znalec smetl jejich připomínky 

jako neopodstatněné… 

NAPOSLEDY ODSTŘELILI PŘI STAVBĚ ŠTOLY. POPRASKANÉ DOMY STOJÍ 

30.3.2013 - Jablonecký deník, str. 1 -  Měsíce trvající martyrium některých obyvatel 

Jablonce je u konce. Ve čtvrtek odpoledne odpálili v podloží města poslední nálož 



172 

 

potřebnou k hloubení protipovodňové štoly… - … Stavební práce na stavbě 

protipovodňové štoly budou nadále pokračovat, naštěstí již bez odstřelů. Jablonecká 

přehrada ale stavbou nebude dotčena. „Koupací sezona na přehradě bude zahájena jak je 

obvyklé, už s jarním táním začneme vodní nádrž dopouštět na standardní hladinu,“ 

přiblížil Jaroslav Jaroušek, ředitel jabloneckého závodu Povodí Labe... 

O ĎOUŘE ZA ČTYŘI STA TŘICET MEGA - POZNÁMKA JANA SEDLÁKA 

30.3.2013 -  Jablonecký deník, str. 3 -  Stavba protipovodňové štoly v Jablonci přinesla 

mnoha lidem neklidné spaní. Otřesy, při nichž cinkaly skleničky v poličkách, prý 

nezpůsobily žádnou újmu nemovitostem, toť podle znaleckého posudku. Přesto se lidé se 

stížnostmi obrací na magistrát dále. Tak trochu je celá ta situace kolem stavby štoly 

minimálně diskutabilní…  

RAŽBA ŠTOLY JE U KONCE, STAVBA ALE POKRAČUJE 

3.4.2013 -  Moderní obec (newsletter), str. 3 - Poslední slavnostní průraz propojil 

minulý týden dvě části nové protipovodňové štoly v Jablonci nad Nisou. Po necelých 

deseti měsících skončila důležitá etapa budování protipovodňového systému na vodním 

díle Mšeno… 

PROTIPOVODŇOVÁ ŠTOLA. OPRAVDU NENÍ POTŘEBA? 

12.4.2013, Mladá fronta DNES, str. 4, Kraj Liberecký – Příspěvek do rubriky ´Fórum 

čtenářů´ zaslal JAROSLAV JAROUŠEK, ŘEDITEL ZÁVODU POVODÍ LABE, státní podnik, 

závod Jablonec - Po zveřejnění článků o protipovodňové štole z 29. 3. 2013 se na mě 

obrátila mnoho čtenářů a žádali vysvětlení, zda je pravda, že její budování je nesmysl a 

není vůbec potřeba. Informací o této stavbě byla zveřejněna celá řada. Domníval jsem 

se proto, že informovanost obyvatel zdejšího regionu je dostatečná. Pravděpodobně 

jsem se mýlil, takže bych byl velmi rád, kdyby se podstatná fakta o výstavbě 

protipovodňové štoly opět zveřejnila. Vodohospodářské problémy s nekapacitními 

koryty Lužické Nisy, Bílé Nisy i Mšenského potoka jsou všeobecně známé a ochranou 

města před extrémními povodněmi se zabývá řada vodohospodářských odborníků. 

Město Jablonec nad Nisou proto nechalo zpracovat studii a následně úvodní projekt, 

který tuto problematiku řeší. Navržené řešení spočívá v tom, že se zkapacitní přívodní 

štoly do vodního díla Mšeno, plně se využije transformační možnost této vodní nádrže a 

přebytečná voda při povodni se odvede nově vybudovanou štolou pod Jablonec. 

Následně Povodí Labe, státní podnik, požádalo ministerstvo zemědělství, aby tato akce 

byla zařazena do programu 129 120 tj.: „Podpora před povodněmi.“ Poskytování 

podpory v programu podléhá velmi přísným pravidlům a konečné rozhodnutí zařazení 

jednotlivých akcí do programu závisí na odborném technicko-ekonomickém posouzení 

tzv. strategického a environmentálního experta. Cílem je, aby realizovaná opatření byla 

ekonomicky efektivní, tj. aby ochráněné hodnoty výrazně převyšovaly náklady na 

protipovodňová opatření. Toto posouzení až po Bytex ve Vratislavicích provedli 

odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze. Konečné rozhodnutí o 

zařazení akce do programu však musela ještě schválit meziresortní pracovní komise, 

složená z pracovníků ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí, 

ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj. Se stavbou musel pochopitelně 

souhlasit Krajský úřad Libereckého kraje a podmínkou realizace bylo rovněž, aby 

stavba byla prohlášena jako veřejně prospěšná. Jablonečtí zastupitelé toto schválili v 
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září roku 2010. Při jejich rozhodování sehrála zcela určitě důležitou roli zkušenost s 

povodní, která postihla Liberecký kraj v srpnu téhož roku. Výzkumný ústav 

vodohospodářský T. G. Masaryka Praha zpracoval studii, jak bude ovlivněn průtok v 

Lužické Nise po realizaci ochrany města Jablonec n. N. novými technickými opatřeními 

na přehradě Mšeno. Tato studie byla zpracována k soutoku Lužické Nisy s Černou 

Nisou, tedy až pod Liberec a dokazuje, že stoletý průtok pod Jabloncem n. N. bude 

zmenšen o 32,45 m3/s. Z vodohospodářského hlediska je to velmi významné, a to nejen 

pro ochranu Proseče n. N., Vratislavic n. N., ale zvláště pro Liberec, který bohužel 

dosud nemá vyřešen problém s umístěním parovodu podél Lužické Nisy. Příčné 

kompenzace tohoto zařízení přes koryto řeky, která má kapacitu pouze na cca 

dvacetiletou vodu, by při povodňových průtocích mohly vytvořit překážku v toku a 

způsobit katastrofu. Ze zkušeností s povodní v r. 1997, 2000, 2002, 2006 i 2010 víme, 

co mohou překážky v toku dokázat. Spadlé stromy a různé předměty mohou vytvořit 

hráze, které způsobí, že se voda začne vylévat mimo koryto. Její případné protržení pak 

vytvoří povodňovou vlnu se všemi negativními důsledky. Na tento závažný 

vodohospodářský problém, který v Liberci existuje, upozorňujeme jako správci toku již 

řadu let. Tolik tedy základní informace. Ještě bych rád reagoval na tvrzení, že v Jablonci 

nikdy žádná větší voda nebude. Byl bych rád, kdyby mě tedy někdo z kritiků této stavby 

odpověděl, jak je možné, že v roce 2010 došlo v Libereckém kraji k tak strašné 

katastrofě. Cožpak někdy v minulosti byla na Mlýnském potoce zaznamenána 

1500tiletá voda? Pamatuje si někdo na tak obrovské množství vody na Olešce v 

Heřmanicích nebo více než stoleté průtoky na Nise, Smědé, Jeřici a jejích přítocích? 

Stále musíme mít na paměti, že v Jizerských horách zde 29. 7. 1897 spadlo za 24 hod. 

345 mm srážek. V Evropě to je rekord, který do dnešního dne nebyl překonán. Kdo 

zaručí, že se tyto srážky nemohou opakovat? Varování jsme již dostali v roce 2002. 

Tehdy zdejší vodohospodářské problémy nebyly tak sledovány, neboť pozornost byla 

upřena na Labe a Vltavu v Praze. V Jizerských horách spadlo více než 200 mm vody za 

24 hod., což způsobilo, že na řece Smědé byla zaznamenána 50tiletá voda a na horním 

toku Jizery 20tiletá. Desnou v Jizerských horách tehdy od obrovské katastrofy 

zachránila přehrada Souš. Tehdy jsme na tomto vodním díle prováděli rekonstrukci 

spodních výpustí a musela zde být podstatně snížena hladina. Přítok do nádrže 

kulminoval na 57 m3/s, což odpovídá 50tileté vodě, přičemž jsme odpouštěli pouze 4,5 

m3/s a zachytili 2,31 mil. m3 vody. Přehrada se naplnila až po bezpečnostní přelivy a 

hrozilo reálné nebezpečí, že tento průtok zaplaví Desnou. Vzpomínám si na noc 

13.8.2002, kdy mě v noci tehdejší starosta Mgr. Josef Sucharda s obrovskou obavou 

telefonoval a informoval se o stavu na přehradě. Poté se rozhodl evakuovat cca 110 

obyvatel. Naštěstí, krátce potom, přestalo pršet a ke katastrofě nedošlo. Jablonec by měl 

obrovské problémy již za poměrně malých průtoků. Koryto řeky v úseku ul. 5. května 

má sice kapacitu na cca 20tiletou vodu, avšak nekapacitní mosty a zatrubněné úseky zde 

jsou obrovským problémem. Nepochybuji o tom, že v korytě Lužické Nisy by se ocitl 

rovněž parovod, který je umístěn na břehových zdech. Kritika zastupitelů a vedení 

města je naprosto neoprávněná. O možném nebezpečí, které zde existuje, věděli a 

rozhodli se mu předejít. Je to daleko zodpovědnější přístup, než čekat na povodeň a pak 

teprve věci řešit…  
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VYZKOUŠÍ ŠTOLU. LIDÉ SE UŽ BOJÍ 

23.9.2013 - Jablonecký deník, str. 1 - Ve středu 25. září je naplánován začátek 

komplexního vyzkoušení protipovodňové štoly. Toho se obávají lidé, kteří žijí u 

takzvaných výústních objektů… – Ještě není zcela vyšetřování bleskové povodně, která 

se prohnala na konci června ulicí Za Plynárnou a zdejší obyvatelé znovu cítí nejistotu. 

„Jsme velmi zvědaví, jak dopadne zkušební provoz štoly, který je naplánován snad na 

září nebo říjen. Snad nás to zase nespláchne,“ uvedla zdejší obyvatelka… 

ŠTOLA Z MŠENSKÉ PŘEHRADY SE VYPOŘÁDÁ S JABLONECKÝMI 

POVODNĚMI - 18.11.2013, ct24.cz, str. 0, Regiony – Velká voda je pro Jablonec nad 

Nisou menší hrozbou než dosud. Povodí Labe dokončilo protipovodňová opatření za 

380 milionů korun, která ochrání Jablonec až před stoletou vodou v Lužické Nise a 

padesátiletou v Bílé Nise. Klíčovým prvkem je nová štola pod městem, která dokáže 

rychle odvádět vodu přitékající do mšenské přehrady… 

HOTOVOU ŠTOLU SI PŘEVEZME POVODÍ LABE 

Jablonecký měsíčník 11/2013 (mh) - Stavba protipovodňové štoly finišuje. Podle 

sdělení Povodí Labe se v současné době provádí pouze drobné dokončovací práce a 

terénní úpravy. Aby bylo možno provést vyčištění koryta v místě, kde štola z Pasek 

vyúsťuje do přehrady, snižuje se hladina vody v přehradě na kótu 508,00 (tj. o 2 m níže, 

než je provozní hladina). Při této snížené hladině se provedou rovněž definitivní terénní 

úpravy v prostoru loděnice, zejména vyčištění dna a úpravy břehů. Na objektu nové 

odpadní štoly se v současné době provádí injektáž drenáží. Po dokončení těchto prací 

bude postupně docházet k zavodnění půdního profilu v okolí vybudované štoly a tím k 

obnově původního vodního režimu. Dobrá zpráva pro majitele studní, ze kterých se 

ztratila voda, je, že by se voda postupně měla vracet. Jedná se však o proces, který může 

trvat 3–4 měsíce. Stavbu Povodí Labe začne přebírat 5. listopadu, vzhledem k rozsahu 

díla se samozřejmě nejedná o záležitost jednoho dne. „Prohlídka vybudované štoly pro 

veřejnost není možná. Vstupovat do štoly lze pouze z revizní šachty po žebřících a 

hloubka je zde cca 25 m,“ konstatuje ředitel Povodí Labe Jaroušek. 

STAVBA ŠTOLY SLAVNOSTNĚ ZAKONČENA 

18.12.2013 – TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA: Ve středu 18. prosince byla za účasti 

představitelů města, zástupců Povodí Labe, s. p. a sdružení zhotovitelů slavnostně 

ukončena stavba protipovodňové štoly v Jablonci nad Nisou. Primátor Beitl ve svém 

úvodním proslovu vyzdvihl dějinný význam protipovodňové ochrany města pro 

budoucnost. „Nedá se asi očekávat, že v Jablonci budou záplavy jako takové, daleko 

pravděpodobnější je jsou bleskové dvouhodinové záležitosti, přívalové deště, které 

dokážou způsobit velké škody. Štola ochrání nejen střed města, ale i Proseč, 

Vratislavice a v podstatě i Liberec. Ne každé město má tu možnost být takhle poměrně 

jednoduše ochráněno,“ řekl primátor a přidal poděkování nejen všem, kteří se na stavbě 

podíleli, ale také obyvatelům města za jejich trpělivost a pochopení pro omezení 

způsobená stavbou. 

MĚSTO JABLONEC JE MNOHEM LÉPE CHRÁNĚNO PŘED VELKOU VODOU 

18.12.2013 - TISKOVÁ ZPRÁVA POVODÍ LABE: Obyvatele Jablonce nad Nisou chrání 

nová zvýšená protipovodňová ochrana za 380 miliónů korun. Výstavba systému 

protipovodňového opatření, jehož podstatou byla úprava historického protipovodňového 

http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/rocnik-2013/11-2013/
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systému odklánějící zvýšené průtoky do nádrže vodního díla Mšeno, byla zahájena v 

prosinci 2011 a úspěšně dokončena v listopadu letošního roku. Jedná se o systém 

založený na převodu povodňových průtoků štolovými přivaděči, jenž je v  podmínkách 

České republiky do značné míry unikátní. Po letech koncepční a projektové přípravy 

došlo k podstatnému zvýšení ochrany města Jablonce nad Nisou před škodlivými 

účinky povodní. Tento jedinečný projekt byl realizován v rámci Programu Ministerstva 

zemědělství 129 120 Podpora prevence před povodněmi II. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ:  Délka úpravy obou štol: 1969 m * Délka úprav 

toku: 177 m * Délka bezpečnostního přelivu: 6 m * Délka úpravy přelivných hran RO: 

39 m * Investor: Povodí Labe, státní podnik * Financování: Program MZe – Podpora 

prevence před povodněmi, II. etapa (129 120) * Projektant: sdružení Pıyry Environment 

a.s. + Valbek, spol. s.r.o. + AZ Consult, spol. s.r.o. *  Zhotovitel: sdružení Metrostav 

a.s. + SYNER s.r.o. * Celkové stavební náklady: 380 milionů Kč * Doba výstavby: 

prosinec 2011 – listopad 2013. 

PŘEHRADA MŠENO V JABLONCI NAD NISOU je situována na Mšenském potoce a je 

součástí soustavy přehrad pro regulaci odtokových poměrů v povodí Lužické a Bílé 

Nisy. První stavba, která zahrnovala přehradní hráz, náhradní komunikaci pod 

přehradou a regulaci Mšenského potoka, byla zahájena v květnu roku 1906. V rámci 

druhé stavby byla vybudována pravobřežní zemní hráz, dvě štoly pro převod vody do 

nádrže z Lužické a Bílé Nisy a náhradní komunikace v nádrži. Stavba byla ukončena v 

roce 1910. Účelem vodního díla je protipovodňová ochrana území ležícího pod nádrží a 

pod rozdělovacími objekty na Lužické a Bílé Nise, akumulace užitkové vody a zlepšení 

průtoků, energetické využití, individuální rekreace a sportovní rybolov. V průběhu 

dvacátého století byl původní ochranný účel nádrže Mšeno postupně potlačován. Do 

doby před realizací prvků protipovodňové ochrany byly do nádrže převáděny 

povodňové průtoky Lužické a Bílé Nisy jen v omezeném rozsahu. Kapacita koryt 

Lužické a Bílé Nisy i Mšenského potoka byla při průchodu zastavěným územím 

Jablonce nad Nisou postupnou zástavbou a dalšími úpravami výrazně omezena. 

Umožňovala převedení neškodného průtoku pouze do výše jednoleté vody, což bylo 

výrazně nižší než kapacita funkčního zařízení přehrady. Za tohoto stavu nešlo nádrž pro 

transformaci povodňových průtoků na Lužické a Bílé Nise účinně využívat. Původní 

parametry ochrany pod rozdělovacím objektem na Lužické Nise byly na úrovni Q10 až 

Q20 a pod rozdělovacím objektem na Bílé Nise byly na úrovni Q10. Retenční objem 

nádrže Mšeno tak nebyl ve prospěch ochrany zastavěného území podél Lužické a Bílé 

Nisy optimálně využíván. Tento stav byl z hlediska protipovodňové ochrany města 

Jablonce nad Nisou značně nevyhovující a bylo tak přistoupeno k několikaleté 

koncepční a projektové přípravě právě dokončené zvýšené protipovodňové ochrany. 

Navržené technické řešení ochrany města Jablonce nad Nisou před povodněmi 

spočívalo ve zvýšení kapacity obou převodů vody ze sousedních povodí do nádrže 

Mšeno a v doplnění stávajícího vodního díla o novou dostatečně kapacitní odpadní štolu 

umožňující neškodné odvedení povodňových průtoků z nádrže mimo intravilán města. 

Tím byla navržena jednak možnost zvýšení bezpečnosti městské zástavby pod přehradní 

hrází a rovněž i možnost intenzivnějšího využití rozdělovacích objektů na obou Nisách. 

Zvýšení protipovodňové ochrany města je dosaženo pomocí tří základních opatření: 
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1. Zvýšení kapacity převodu vody z Lužické Nisy v k.ú. Jablonecké Paseky do 

nádrže Mšeno prostřednictvím rekonstrukce stávajícího rozdělovacího objektu a 

zvětšením průtočného profilu stávající Pasecké štoly. Tím je zajištěna 

protipovodňová ochrana území města pod rozdělovacím objektem až do průtoku 

22,4 m3/s odpovídající v době zpracování dokumentace Q100. 

2. Zvýšení kapacity převodu vody z Bílé Nisy v k.ú. Loučná nad Nisou do nádrže 

Mšeno prostřednictvím rekonstrukce stávajícího rozdělovacího objektu. Tím je 

zajištěna protipovodňová ochrana území města pod rozdělovacím objektem až 

do průtoku 29,8 m3/s odpovídající v době zpracování dokumentace Q50. 

3. Zásadní zvýšení kapacity bezpečnostního přelivu vlastní nádrže Mšeno 

výstavbou nového vtokového objektu na nádrži mimo její údolní hráz a 

odvedením povodňových průtoků novou podzemní raženou štolou mimo 

zastavěnou část města do oblasti soutoku Lužické a Bílé Nisy. Tím je zajištěna 

ochrana zástavby města pod přehradou až do průtoku 16 m3/s odpovídající v 

době zpracování dokumentace Q100. Zároveň je zajištěna bezpečnost přehradní 

hráze až do úrovně Q10 000. 

Nově vybudovaná protipovodňová ochrana umožňuje příznivější dělení průtoků na 

rozdělovacích objektech na Lužické a Bílé Nise, efektivnější využití ochranného 

prostoru VD Mšeno a operativnější řízení odtoků z nádrže při průběhu povodně. 

Stavbou je zároveň také umožněn nový kapacitní odtok z přehradní nádrže. 

Dokončením takto unikátního projektu došlo k zásadnímu zvýšení ochrany města 

Jablonce nad Nisou před povodněmi. Je zajištěna vyšší bezpečnost městské zástavby 

pod přehradní hrází a možnost intenzivnějšího využití rozdělovacích objektů na obou 

Nisách. Pásmo účinnosti ochrany před povodněmi je nově rozšířeno do stoleté povodně 

na Lužické Nise a do padesátileté povodně na Bílé Nise.  

 

TEPLÁRENSTVÍ 
JABLONECKÁ ENERGETICKÁ, A.S., toť nový název pro Jabloneckou teplárenskou a 

realitní společnost (JTR). V polovině července byla JTR po téměř patnácti letech 

převedena na statutární město Jablonec, které se stalo jejím stoprocentním vlastníkem. 

Cílem města bylo a je během několika let snížit cenu tepla na celostátní průměr 

plynových kotelen, tedy něco mezi 500 až 580 Kč/GJ. Zisk už by neměl být prioritou. 

 

TEPLO V NOVINOVÝCH TITULCÍCH 

ROK 2009: 21.2. Krátce: Teplárny v Liberci a v Jablonci nad Nisou vlastněné 

německou firmou MVV spalují odpadní paliva a vypouštějí do ovzduší o stovky tun 

více škodlivin, než je nutné. Uvádí se to v tiskové zprávě občanského sdružení Čisté v 

ruce, které s teplárnou již vede boj o cenu tepla… 3.3. Protestují proti cenám - Sdružení 

vlastníků v ulici Mládí 13 a 15 se ohrazuje proti ceně tepla. Od roku 2004 se podle 

jejich výpočtů zvedla o šedesát šest procent - 18.3. Jablonec chce jadernou elektrárnu - 

Díky americkému minireaktoru za půl miliardy by klesla cena tepla. Navíc by město 

mělo vlastní elektřinu - Minireaktor v Jablonci? Zatím jen velká utopie  - 28.3. Jablonec 
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chce vlastní energii, postaví si jadernou elektrárnu - 30.3. Senátorka sní o jaderné 

minielektrárně pro Jablonec - 8.7. Schyluje se ke zdražení tepla dodávaného z teplárny 

ROK 2012: 14.12. Město Jablonec nad Nisou chce převzít odpovědnost za cenu tepla - 

Jablonecká ČSSD žádá referendum k odkupu akcií místní teplárny - MVV žaluje 

Jablonec, za zmařenou revitalizaci chce 83 milionů Kč - Jablonec nad Nisou: 

Referendum o odkupu akcií JTR zastupitelé zamítli - 15.12. Koupě teplárny? Ať 

rozhodnou Jablonečané, říká opozice - Podali na město žalobu - Za zmařenou 

revitalizaci teplárny žaluje MVV menšinového vlastníka. Spor se táhne už několik 

měsíců. Zastupitelé odsouhlasili odkup akcií, ale sociální demokraté chtěli o tom vypsat 

referendum. Návrh neprošel - 17.12. Referendum neprošlo - Referendum o získání 

majority města v Jablonecké teplárenské a realitní a s tím spojeným úvěrováním se 

neuskuteční -  Teplárna žaluje Jablonec. Chce po městu 83 milionů. 21.12. Jablonec 

opět dostal jedinou nabídku úvěru, soutěž musí zrušit 

ROK 2013: 3.1. Odborníci doporučili Jablonci řízený rozpad centrálního vytápění - 

21.5. Jablonec chce koupit teplárnu a konečně lidem zlevnit teplo - 31.5. Jablonec: 

Kontrola nad místní teplárnou přišla na 203 miliónů – 30.5. Jablonec získá za 203 

miliony korun znovu kontrolu v místní teplárně - Zastupitelé dnes schválili smlouvu o 

odkoupení většinového podílu akcií od MVV Energie CZ za 202,566 milionu korun. 

Jablonec kupuje zpět akciový podíl, který před zhruba 14 lety za 250 milionů korun 

prodal. Na dividendách mezi tím vydělal dalších 78 milionů korun. - Devatenáct 

zastupitelů schválilo odkoupení většinového podílu akcií od MVV Energie CZ za 

202,566 milionů. Šest bylo proti. - 1.6. Horké téma: Kauza JTR aneb Město odmítá 

další zdražování - Jablonec dá 200 milionů za teplárnu - 4.6. Jablonec získá znovu 

kontrolu nad teplárnou - 28.6. Jablonec koupil teplárnu –  Jablonec: Smlouva o převodu 

akcií JTR uzavřena - 29.6. Konečně si plácli. Jablonec koupil zpátky akcie teplárny – 

18.7. Město převzalo teplárnu. Slibuje nižší ceny -  Jablonec se stal majitelem 

Jablonecké teplárenské a realitní společnosti. Ještě letos by díky tomu mělo zlevnit teplo 

-  1.8. Teplo bude už brzy levnější – 5.9. Jak Jablonec nad Nisou k teplárně přišel – 

1.10. Teplo se v Jablonci zlevňuje o 14 procent – Nabídnout odběratelům tepla 

napojených na CZT v Jablonci nad Nisou konkurenceschopnou cenu za GJ bylo 

záměrem současného vedení už při vstupu na radnici na podzim 2010 – „Začali jsme 

tvrdě pracovat na obnovení důvěry našich zákazníků,“ říká Ing. Pavel Spilka, nový 

ředitel Jablonecké energetické – Primátor Petr Beitl: Cílem je obnovit důvěru obyvatel 

v centrální zásobování teplem.  

 

OHLÉDNUTÍ NEJEN DO HISTORIE 

JTR zajišťovala centrální zásobování teplem v Jablonci od roku 1994. Ve městě bylo na 

teplárnu napojeno kolem 8500 domácností a 87 podniků, obchodů a veřejných budov. 

Jablonec držel ve finále v teplárenské firmě minoritní podíl 34,22 procenta. Teplo v 

Jablonci patřilo k nejdražším v zemi, domácnosti platily přes 800 korun za gigajoule. 

Nebylo divu, že v uplynulých letech se hromadně kvůli tomu odpojovaly domy i celá 

bytová družstva a reálně hrozil rozpad soustavy. 

MĚSTO získalo síť centrálního zásobování teplem (CZT) bezúplatně ve velké 

privatizaci v roce 1995. Zastupitelstvo tehdy rozhodlo, že vybere strategického partnera 
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k jejímu provozu a rekonstrukci. V říjnu 1998 zastupitelé rozhodli o prodeji firmě 

Severočeská teplárna Most. Město odprodalo za 200 milionů korun svůj většinový 

akciový podíl a smluvně si sice zajistilo vliv na stanovení ceny tepla pro občany, ale… 

Ve volebním období 1998–2002 došlo dvakrát ke změně strategického partnera a 

majoritního akcionáře JTR. Poprvé, když Severočeskou teplárnu Most zakoupila firma 

United Energy a podruhé, když v roce 2001 tato firma prodala svůj akciový podíl 

(65,78%) současnému strategickému partneru a majoritnímu akcionáři MVV Energie 

CZ, s. r. o. Tehdy došlo ke změně vlivu města na stanovení ceny tepla. Město Jablonec 

jako menšinový vlastník jedné třetiny akcií mělo právo bránit rozdělení zisku 

společnosti a právo blokovat růst ceny tepla. Obou těchto práv v průběhu let vedení 

města v různých volebních obdobích využívalo různě. Stávající představitelé města na 

rozdíl od minulého vedení rozdělení zisku i růstu cen bránili. I přesto se stala cena za 

teplo v Jablonci neúnosná a v září 2012 zastupitelstvo rozhodlo, že pokud město s 

druhým akcionářem nedosáhne shody v otázce revitalizace a podmínek jejího 

provedení, bude usilovat o převzetí společnosti. Po dlouhých a náročných obchodních 

jednáních došlo k převzetí společnosti městem ve středu 17. července 2013. 

PROČ A ZA KOLIK  - Město se pro odkup rozhodlo poté, co se nebylo schopno se 

dohodnout s MVV na investicích do soustavy. Prodeji předcházely téměř dva roky 

jednání. Město si nechalo zpracovat znalecký posudek, který na základě výnosů stanovil 

cenu akcií na 188,951 milionu korun. MVV chtěla za své akcie 171,857 milionu korun. 

Dalších sto milionů žádala ze základního kapitálu firmy. Celkově tak měla dostat na 

270 milionů. Prodej akcií podmiňovala snížením základního kapitálu teplárny o 150 

milionů na polovinu. Výsledná cena byla pak kompromisem, o kterém se dlouho 

jednalo. I konečná smlouva počítala se snížením kapitálu, veškeré peníze mělo ale 

získat město a použit je na zaplacení akcií. 

PRIMÁTOR MĚSTA PETR BEITL  v září k faktu, že je teplárna opět městskou společností: 

Vyřešit teplárenství v Jablonci byl jeden z úkolů, se kterými jsme na radnici vstupovali. 

Dovolím si říct, že máme za sebou první úspěšný krok. Po rok a půl trvajících jednáních 

se podařilo dosáhnout shody s dnes již bývalým partnerem v teplárenské společnosti a  

17.července jsem z rukou předsedy představenstva MVV Energie CZ, a. s., Václava 

Hracha převzal 198 kusů akcií společnosti JTR, a. s. Tímto krokem jsme získali 

stoprocentní rozhodovací pravomoci a převzali odpovědnost za další budoucnost 

soustavy CZT. Vzápětí se sešla mimořádná rada města, která je zároveň valnou 

hromadou společnosti, a schválila nové složení představenstva a dozorčí rady. 

Schválené složení orgánů je prozatímní pro přechodné období, o definitivním složení 

rozhodne valná hromada po projednání v zastupitelstvu. Teplárenská společnost i 

nadále zůstává akciovou společností se stejným IČ i sídlem. Zastupitelé na zářijovém 

zasedání projednají nové stanovy. Je dobré novou éru teplárenství ve městě začít s 

novým jménem. A protože bychom rádi, aby se nová městská společnost v budoucnu 

zabývala problematikou energetiky ve městě komplexně, hledali jsme jiný název, který 

by činnost společnosti lépe vystihoval. Valná hromada schválila název Jablonecká 

energetická, a. s. V současné době vedení společnosti provádí důkladnou analýzu a 

sestavuje finanční plán na období 2013/14. Naším cílem je v příští topné sezoně teplo 

pro odběratele zlevnit. Koupili jsme si šanci zklidnit situaci a ochránit občany připojené 
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na CZT před dalším navyšováním ceny tepla. Převzetím společnosti jsme zabránili 

dalším sporům vedeným proti odpojeným odběratelům a dosáhli jsme ukončení 

arbitráže, v níž městu hrozila úhrada 85 milionů Kč. Teplárnu jsme koupili, abychom 

soustavu nechali řízeně rozpadnout na menší a efektivnější celky, abychom zabránili 

zdražování a v konečném důsledku snížili cenu za GJ. 

ŽÁDNÝ ÚVĚR NEBYL NA KOUPI JTR TŘEBA – tisková zpráva města:  Město Jablonec 

prodalo svůj akciový podíl v roce 1998 za 250 milionů korun. V průběhu let město na 

dividendách vydělalo 78 milionů korun, které tak přibyly do městského rozpočtu. Za 

akcie nyní město zaplatilo 62,6 milionu korun ze svého rozpočtu. Na účtech společnosti 

je k dispozici 160 milionů, z nich město zaplatí zbytek kupní ceny. Koupě JTR město 

nezatížila žádným dalším dluhem.  „Musím přiznat, že koupi teplárny bez úvěru, jsme 

na počátku vyjednávání neplánovali. Finální řešení financování považuji za obrovský 

úspěch vyjednávacího týmu. Po dlouhých jednáních se nám podařilo minimalizovat 

rizika připravované transakce a ušetřit desítky milionů korun na úrokových nákladech,“ 

říká primátor Petr Beitl. Rekapitulace:  

JTR přinesla Město zaplatilo 

+ 250 mil. - 62,6 mil. 

+ 78 mil.   

+ 160 mil.   

 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST JABLONECKÁ ENERGETICKÁ -  Členové představenstva: 

František Pešek, Boris Pospíšil (stávající členové), Petr Roubíček, Miloš Vele, Soňa 

Paukrtová (noví členové) * Členové dozorčí rady: Jaroslav Kraus (stávající člen), Marta 

Procházková (nový člen) * Uvolnění členové představenstva, tzn. náměstek Miloš Vele 

a náměstkyně Soňa Paukrtová, práci v představenstvu vykonávají bez nároku na 

odměnu. * Výkonným ředitelem společnosti – krizovým manažerem byl ustanoven 

Ing.Pavel Spilka ze společnosti Loyd Group. Jeho úkolem je cca do konce roku 2013 

převzít kontrolu nad společností a zajistit běžný provoz včetně realizace nasmlouvaných 

dodávek odběratelům a připravit proces revitalizace soustavy vytápění v Jablonci nad 

Nisou. Společnost JTR byla dosud řízena dvěma výkonnými řediteli. 

 

V SOUČASNÉ DOBĚ nové představenstvo společnosti učinilo první kroky k dopracování 

´Návrhu revitalizace´, který byl schválen zastupiteli v prosinci 2012 a navrhuje řízený 

rozpad soustavy na blokové kotelny v několika různých okruzích po městě. Tento návrh 

je v současné době třeba dovést do stadia projektových dokumentací a stavebních 

povolení a vytvořit územní energetickou koncepci, jež je závaznou součástí územního 

plánu každého statutárního města. Plánovaná suma na revitalizaci je 450 000 tisíc 

korun. Částka by měla být pokryta kombinovaným financováním. V úvahu připadají 

dotační tituly nebo finanční partneři. „Pokud vše půjde dobře, mohlo by se vše 

uskutečnit do tří let,“ zní optimisticky z radnice. 
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TRŽNICE. TRH PRÁCE 
TRŽNICE, kam chodili Jablonečané nakupovat ovoce a zeleninu, byla dlouhá léta 

v prostorách u bývalého obchodního domu Jabloň. V roce 2013 začala vznikat nová 

městská tržnice v sousedství autobusového nádraží. Vydlážděna byla plocha, další práce 

za celkem 2,3 miliony korun mají být dokončené příští rok na jaře. Vzniká zde 

například i parkoviště, aby lidé na tržnici mohli přijet pohodlně autem. Místo radní 

vybrali právě kvůli dobré dopravní dostupnosti podpořené tím, že ´autobusák´ je 

přirozeným dopravním centrum. Ne všem trhovcům či nakupujícím se budoucí přesun 

líbil. Proč ale vlastně měla tržnice změnit místo? Měla ustoupit stavbě nového 

nákupního centra, na které jsou plány připravené již od roku 2008. Nejprve se stavba 

odkládala kvůli problémům s vedením elektřiny, později developer nesehnal dostatek 

nájemců. Pokud předběhnu čas, mohu prozradit, že stavět se začalo v roce 2015. V té 

době si už zákazníci cestu do nové tržnice našli a ´zabydleli´ se tu i prodávající.  

VZDĚLÁVÁNÍ PRO CESTOVNÍ RUCH - Závěrem roku byl ukončen i tříletý projekt 

´Vzdělávání členů Okresní hospodářské komory (OHK)´, který nabídnul kurzy určené 

ke zlepšení dovedností, znalostí a profesionality pracovníků a konkurenceschopnosti 

firem působících v cestovním ruchu. Projekt realizovala jablonecká OHK ve spolupráci 

s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, financován byl z 

Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu ´Lidské zdroje a 

zaměstnanost´ a státním rozpočtem České republiky. Vzdělávání zajišťovali lektoři a 

odborníci ze společnosti APERTA Liberec, ze vzdělávacího centra EDUCA Jablonec, a 

to s podporou Asociace hotelů a restaurací ČR. Do projektu se v letech 2011 – 2013 

zapojily na tři desítky firem z regionů Jizerské hory a Český ráj, které do vzdělávání 

vyslaly své zaměstnance. Pro pracovníky managementu, kuchaře a kuchařky, číšníky a 

servírky, recepční a další personál byly připraveny kurzy a semináře: Hotelnictví a 

gastronomie. Regionální cestovní ruch. Podnikatelské, právní a zdravotnické minimum. 

Manažerské a ekonomické dovednosti. Komunikační a obchodní dovednosti. 

Informační technologie a Jazykové vzdělávání. V rámci programů se uskutečnilo 97 

kurzů, kterými ´prošlo 1 125 absolventů. Jak oni viděli účast v projektu? To bylo 

předmětem šetření prostřednictvím závěrečného anketního dotazníku. Organizátory 

mohlo potěšit, že téměř polovina respondentů označila projekt jako velmi přínosný. Ani 

ostatní své účasti nelitovali a hodnotili vše kladně. Nejpříznivěji dopadl vzdělávací 

program Hotelnictví a gastronomie, na druhém místě Komunikační a obchodní 

dovednosti a jako třetí následoval Regionální cestovní ruch. Přínos projektu pak 

spatřovaly zúčastněné firmy především v oblasti zkvalitnění poskytovaných služeb, ve 

zlepšení komunikace s klienty a zvýšení konkurenceschopnosti.  

ZAMĚSTNANOST - K 31. 12. 2013 bylo evidováno 2 311 uchazečů o zaměstnání (vloni 

2 041 osob), z toho 1 080 žen (2012/1 027). Dosažitelní dosáhli čísla 1 956, oproti 

loňským 1 906. Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15-64 let činil 6,4 % (2012/6,2%). 

Poznámka k údajům: od ledna 2013 byl místo míry registrované nezaměstnanosti 

vykazován podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o 

zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. 
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V. KKUULLTTUURRAA  AA  
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Přímé přenosy z METROPOLITNÍ OPERY v New Yorku 

 v kině Radnice zahájil v lednu 2013  

 operní epos o bozích a hrdinech LES TROYENS (Trojané) 

 

ÚVODEM - Jablonec nabízí mnohé možnosti kulturního i sportovního vyžití. Město je 

zřizovatelem, zakladatelem a podporovatelem kulturních institucí jakou je Eurocentrum, 

společnost s ručením omezeným (s.r.o.), Městské divadlo, obecně prospěšná společnost 

(o.p.s.) a Městská knihovna Jablonec, příspěvková organizace (p.o.). Ze sportovních 

organizací to je pak SPORT, s.r.o., Jablonec. Kulturní zážitky vedle zmíněných subjektů 

nabízejí kina, kluby, hudební kapely i orchestry, pěvecké sbory, taneční soubory, 

divadelníci i loutkáři a mnohá další spolková seskupení. Pozadu s  pozvánkami nebývají 

galerie či Muzeum skla a bižuterie, které seznamuje návštěvníky nejen s historií 

tradičního průmyslového odvětví na Jablonecku. Nelze vyčíslit či vyjmenovat všechny 

kulturní a sportovní aktivity roku 2013. Pár jich má své řádky ve druhé kapitole 

kroniky, snad tam jsou ty nejzajímavější. Nicméně cílem mým je ukázat, že nabídka i 

letos byla více než pestrá. Kdo se chtěl kulturně či sportovně vyžívat, měl rozhodně 

šanci. Těmi nejmenšími účastníky počínaje, přes náctileté a dospělé až po seniory. 

JEŠTĚ MALÁ POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že tento ročník kroniky má být přístupný 

on-line na webových stránkách města, uvádím u kulturních subjektů popis sídel 

s adresami a s fotografiemi (z galerie: www.mestojablonec.cz ), což takto činím poprvé 

a pokud nedojde ke změnám, tak naposledy.   

K heslu KULTURA nelze nepřipsat i akce překračující hranice, takže tím začínám. 

http://www.mestojablonec.cz/cs/kultura-a-sport/kultura/kam-za-kulturou.html
http://www.mestojablonec.cz/
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KULTURA 

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE  

JABLONEC-BUDYŠÍN - Letos převažovaly aktivity ve znamení dvacetiletého partnerství 

Jablonce a německého Budyšína. Což mimo jiné připomenula společná expozici 

partnerských měst Jablonce v rámci březnového veletrhu cestovního ruchu Euroregion 

Tour 2013 v Eurocentru. V květnu vyrazili na jednodenní autobusový zájezd jablonečtí 

občané na Budyšínské jarní slavnosti, kde mimo jiné vystoupil náš folklorní soubor 

Nisanka. Na oplátku u nás na Jabloneckých podzimních slavnostech účinkoval hudební 

soubor Chor des Unabhängigen Seniorenverbandes Bautzen. Tehdy také byla k vidění 

česko-německá výstava fotografií, které zapůjčil Svaz budyšínských seniorů. Když byl 

v Tyršových sadech v září zasazen strom přátelství, nechyběli u toho samozřejmě 

členové spolku přátel Jablonce a německého Budyšína. Pak tu máme ještě celoroční 

družbu se svazem důchodců v Budyšíně a návštěvu budyšínských seniorů v našem 

městě, říjnovou konferenci českých a saských kulturních institucí v Eurocentru a 

závěrem roku vánoční autobusový výlet na Budyšínské adventní trhy.  

SETKÁVÁNÍ: TRADICE, KULTURA A ŽIVOT V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ - projekt, 

který realizovaly v uplynulých třech letech statutární město Jablonec s Eurocentrem a 

Městským domem kultury Muflon v Jelení Hoře a byl spolufinancován z prostředků 

Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jeho cílem bylo vzájemně 

sblížit obyvatele obou sousedních regionů. Za dobu trvání se uskutečnily tři desítky 

společných aktivit a byly vydány dvě publikace velikonočních a vánočních zvyků v 

česko-polském pohraničí. Obyvatelé z obou stran hranice se mohli seznámit nejen s 

tradicemi zmíněných svátků, ale i s hudebními skupinami z obou zemí, českými i 

polskými filmy a byli účastníky Mezinárodního folklorního festivalu a fotosoutěže ´Jak 

žijeme´. V rámci projektu byla také podpořena přeměna kina Junior na multifunkční 

scénu se zázemím pro účinkující. Splnění cílů projektu Setkávání bylo důvodem k 

zařazení do celostátní soutěže o nejinspirativnější projekt roku 2012 v rámci Operačního 

programu příhraniční česko-polská spolupráce 20072013, kde obsadilo první (!) místo.  

KULTURNÍ ORGANIZACE A ZAŘÍZENÍ: 

ADRESÁŘ, AKCE I PROGRAMY 
DŮM ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ, který sídlí v ulici Československé armády číslo 

24 v Rýnovicích, je kulturní památkou. Stavba z druhé 

poloviny 17. století patří mezi nejstarší budovy u nás. Objekt 

lidové architektury se podařilo zachránit díky pomoci Franze 

Riegera, který během osmi let shromáždil ze soukromých 

sbírek a od veřejných institucí v Německu více než tři milióny 

korun na rekonstrukci stavby. V roce 1998 byl dům slavnostně 

vysvěcen. V současné době zde sídlí občanské sdružení 

Porozumění-Verständnis, které tu pořádá tematické výstavy i 
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jazykové kurzy němčiny. Zajímavá byla následující akce, která se zde odehrála 

počátkem listopadu. Knihu PODIVUHODNÁ ZEMĚ SUDETY pokřtil autor Egon Wiener. 

Páté volné pokračování cyklu ´Egonovy pohledy a pohlednice´ chce lidi přimět k 

zamyšlení nad minulostí. "Jsou to mé vzpomínky na mládí, na známé osobnosti i 

společenské poměry," přiznal autor z česko-německo-židovské rodiny. Knihu plnou 

příběhů a fejetonů ilustrují dobové pohlednice z tehdejšího česko-německého pohraničí. 

DŮM JANY A JOSEFA V. SCHEYBALOVÝCH, Kostelní 1/6, Jablonec. Budova z počátku 18. 

století s neorenesanční fasádou z konce 19. století. Bývalá 

fara čp. 1 představuje společně s protějším kostelem sv. Anny 

nejstarší a nejvýznamnější stavební historickou památku 

města a neopominutelnou dominantu v původním centru 

obce. V šedesátých letech 20. století bylo k faře přeneseno 

sousoší Getsemanské zahrady z roku 1829. Vzniklo na popud 

Ferdinanda Hübnera a jeho syna, obchodníků s přízí, a 

původně stávalo v obci Rádlo. Za pozornost stojí mariánská 

socha před kostelem a při jeho zdi pískovcový asi jeden metr vysoký smírčí kříž z roku 

1666. Manželé Scheybalovi zakoupili objekt bývalé fary v polovině šedesátých let 

minulého století a postupně ho přeměnili na pozoruhodné místo, kde se spojoval archiv 

a knihovna soukromého badatele s ateliérem kreslíře a ilustrátora. Na sklonku loňského 

roku jablonečtí zastupitelé schválili návrh na udělení ceny Pro meritis manželům Janě a 

Josefovi V. Scheybalovým, a to za jejich celoživotní všestranné dílo směřující k 

uchování kulturního dědictví. Cena byla udělena in memoriam na novoročním koncertu 

v divadle. Více je o tom ve II. kapitole kroniky ve stati ´Lidé´. Taktéž již bylo 

zaznamenáno, že po smrti manželů Scheybalových se stal objekt majetkem města, které 

nechalo dům zrekonstruovat na víceúčelové kulturní centrum Dům Jany a Josefa V. 

Scheybalových, které slouží obyvatelům a návštěvníkům. Dnes zde sídlí TURISTICKÉ 

INFORMAČNÍ CENTRUM, zabývající se cestovním ruchem, kulturou a ekologií. Činnosti 

jsou zajišťovány třemi částečně samostatnými subjekty, které úzce spolupracují. Na 

uvedené adrese jsou také PAMÁTNÍK J. A J. V. SCHEYBALOVÝCH a MĚSTSKÁ GALERIE 

MY, jež vystavuje především díla místních umělců. MY není pak v městě jediná 

GALERIE, jsou tu ještě: 

GALERIE BELVEDER - sídlí v Mlýnské ulici číslo 27. Pozdně barokní dvoupatrový dům 

s mansardovou střechou je památka chráněná státem a patří 

mezi nejstarší budovy ve městě. První zmínka o tomto domě 

- bývalou rychtu vystavěnou jedním z vývozců - je z roku 

1773, později zde byla lékárna či zahradní restaurace a 

stejnojmenný hostinec. V roce 1998 prošla budova náročnou 

rekonstrukcí a slouží jako galerie, v moderních depozitářích 

jsou umístěny sbírky skleněné a kovové bižuterie či mince a 

medaile. Galerie je součástí Muzea skla a bižuterie 

v Jablonci. Nabízí krátkodobé tematické výstavy sklářského a bižuterního oboru, 

z nichž je většina logicky doplněna o muzejní programy. Zůstaňme však v galerii, kde 

za zmínku určitě stojí výstava OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE. Její desáté a poslední 
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pokračování se uzavřelo letos na podzim, kdy představilo profily pětadvaceti exportérů 

a vývozních firem, které figurovaly na světových trzích od 18. po 21. století. Co se týká 

celého cyklu výstav, ten po dobu deseti let přibližoval jablonecké osobnosti, korporace i 

zajímavé společenské události a jevy. Umožnil nejen využít z bohatého sbírkového 

fondu muzea část předmětů vlastivědného charakteru, ale podnítil zúčastněné i k 

analytické práci na poli regionálních dějin. Jak zaznělo od hlavního kurátora muzea 

Petra Nového, výsledkem byla řada nových skutečností i témat, které by jinak zůstaly 

milovníkům místní historie utajeny. Například město Jablonec uděluje medaili Josefa 

Pfeiffera, o jehož existenci před rokem 2003 věděl jen málokdo. Muzejní bádání místní 

historií vyústilo v roce 2008 také ve vydání výpravné publikace Otcové města Jablonce. 

Závěrečné pokračování cyklu bylo veřejnosti v Belvederu zpřístupněno vernisáží s 

komentovanou prohlídkou ve čtvrtek 3. října 2013, výstava 

trvala do prvého listopadu.   

GALERIE N má adresu Jehlářská 14/520, Jablonec. Bývala 

nedílnou součástí divadla, dnes je odloučeným pracovištěm 

katedry designu textilní fakulty Technické univerzity Liberec. 

Pořádají se tu převážně výstavy prací studentů. Přístupná je 

pouze od úterý do pátku v omezeném čase od třinácti do 

sedmnácti hodin. 

 

EUROCENTRUM + KINA:  JUNIOR. RADNICE. LETNÍ  

EUROCENTRUM, Jiráskova ulice 7, Jablonec. Víceúčelový 

areál v centru města je vynikajícím zázemím, které slouží 

mnoha kulturním i společenským akcím. Areál zahrnuje 

budovu Centra obchodní spolupráce - velký a malý sál, 

restauraci, letní scénu a výstavní pavilon označovaný 

písmenem ´A´ plus kino Junior. Pod jeho správu patří také 

další dvě kina - Radnice a Letní. Eurocentrum samotné se 

zaměřuje na organizování a zprostředkování kulturních a vzdělávacích akcí včetně 

zajišťování přednášek a školení, služby v oblasti organizace a realizace výstav, v náplni 

má i poskytování bytových a nebytových prostor, koupě zboží za účelem jeho dalšího 

prodeje a prodej v rámci živností volných, včetně zprostředkovatelské činnosti v oblasti 

reklamy a propagace. Eurocentrum zaštiťuje řadu let významný projekt podporující 

kulturu, sport a společenské dění v našem městě. PROJEKT JABLONEC byl poprvé 

zrealizován před třinácti lety pod názvem ´Jablonec nad Nisou 2000´. Navázaly pak 

další, v názvu se měnil a mění vždy jen datum. Samotný projekt lze charakterizovat 

jako grantový systém, jehož prostřednictvím město vynakládá nemalé finance na 

podporu kulturního a sportovního dění. Podmínkou je, aby se akce uskutečnily na 

slušné úrovni, oslovily širokou veřejnost, pozvedly společenské dění a přispěly k 

rozvoji města. Ve všech uskutečněných ročnících, včetně toho letošního, si šlo vybrat z 

pestré nabídky nejrůznějších akcí. Od městských slavností počínaje, přes výstavy až ke 

klubovým koncertům či workshopům. Na své si přišli i příznivci sportu, ať už coby 
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diváci či soutěžící. Řádky z bohatého programu Eurocentra mají už mnohé akce ve 

druhé  kapitole kroniky. Co ještě zmínit? Tak co například POSEDLOST BALETEM - 

červnový zábavný průvodce světem tance a baletu na letní scéně. Open air představení 

navázalo na loňskou spolupráci libereckého divadla F.X. Šaldy a Eurocentra. Zůstaňme 

ještě chvíli v amfiteátru pod širým nebem, kde se konalo již sedmým rokem 

JABLONECKÉ KULTURNÍ LÉTO, jehož cílem je nabídnout nejen místním lidem kvalitní 

pořady, ale přilákat do města i obyvatele z okolí a dokázat nejen turistům, že Jablonec je 

živé město. Za vznikem ojedinělého projektu stojí samotní obyvatelé Jablonce, kterým 

chybělo kulturní vyžití v prázdninových měsících, a dali o tom vědět. Dále pak Marta 

Procházková, ředitelka společnosti, která přišla s nápadem pořádat alespoň jednou týdně 

- ve čtvrtek, představení na letní scéně. Pořady byly a jsou dostupné široké veřejnosti i 

díky vstupu zdarma, což umožňují finance z rozpočtu města. V roce 2013, kdy se 

objevili mnozí zahraniční účinkující - s tangem vystoupili Argentinci, s flamengem 

španělská tanečnice, s latinskoamerickým repertoárem kubánská zpěvačka, pomohla 

část nákladů pokrýt podpora od Skupiny ČEZ a regionálních partnerů A. Raymond a 

Nadace Preciosy. Kulturní léto zakončil tradiční festival ROCK NA KONEC LÉTA, který 

představil nejen jablonecké kapely, jakou jsou Exots a Mandragora - v rámci svého 

vystoupení natáčela živý videoklip, ale také z Liberce Underground Theatre a 

Doowhenblade, Kitchen z Doks a projekt B4 plus Area Core z České Lípy. Nechyběl 

zahraniční host - kapela Freski z polského Zgorzelece. U hudby ještě zůstaňme, protože 

další zajímavou akcí - již mimo kulturní léto, byl koncert hvězdy bluegrassu The Claire 

Lynch Band, která uspořádala turné na popud právě Eurocentra. Skupina letos vydala 

po čtyřech letech nové album Dear Sister a návštěvníci koncertu v Jablonci se stali 

jedněmi z prvních Evropanů, kteří skladby vyslechli živě. Že se koncertům pod 

organizační taktovkou Eurocentra daří, dokládá i následující novinový článek 

JABLONEC ZVÍTĚZIL V HUDBĚ NAD LIBERCEM. MŮŽE ZA TO EUROCENTRUM, který 

24.11.2013 zveřejnila MF DNES - Už není pochyb, že Jablonec nad Nisou je na 

tom již několik let s hudebními koncerty lépe než do té doby dominantní 

Liberec. Kromě Klubu Na Rampě za to může především sál místního 

Eurocentra. To se vypracovalo nejen mezi českou špičku, ale dle soudu 

zahraničních hvězd, které tu hrály, i mezi špičku evropskou. V sobotu v něm 

oslavila dvacetiletí na scéně liberecká kapela Těla. Nabízelo by se, že svůj 

narozeninový mejdan a křest desky muzikanti udělají třeba v kultovních 

libereckých Lidových sadech, na domácí scéně. Ale i oni si vybrali 

Eurocentrum. Hráli na stejném podiu, kde se za sedm let od otevření 

zrekonstruovaného bývalého výstaviště objevili například anglické legendy 

reggae a dubu Zion Train, švýcarští Young Gods, kteří patří mezi idoly takových 

ikon jako je David Bowie či U2, nebo americká hardcoreová legenda Agnostic 

Front. A mnozí další. Česká hudební esa nevyjímaje. Díl ´viny´ na tom má i 

dramaturg Eurocentra Jan Ocilka, který říká, že prostor se mezi top hudebních 

sálů dostal hned z několika důvodů. Jedním z nich byla rekonstrukce na konci 

roku 2004, která radikálně změnila zvuk uvnitř. Zmizely nosné sloupy, které 

zvuk tříštily a znesnadňovaly pohyb a výhled návštěvníků.  Proměnou prošlo i 

pódium a sociální zařízení… 
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JAK BYLO ŘEČENO, OD EUROCENTRUM ´SPADAJÍ´ TAKÉ KINA, A TO:  

KINO JUNIOR v areálu Eurocentra je bezbariérovým zařízením klubového typu s 

digitální technologií ve vysokém obrazovém rozlišení 4K a s prostorovým zvukem. 

Kapacita 168 míst patří především diváků preferujícím artfilmy a filmy evropských 

kinematografií. Junior je člen sítě evropských kin Europa Cinemas. Promítá od čtvrtku 

do neděle od září do května a může se pochlubit mnoha speciálními projekty, jako jsou: 

Filmový klub, Ozvěny festivalu Dny evropského filmu, Ozvěny festivalu animovaných 

filmů Anifest, Víkend s polským filmem, Film Europe Movie Night nebo Česká radost 

v českých kinech. Uskutečňuje promítání s Alliance Francaise, miniprofily režisérů, 

iShorts – pásma krátkých filmů i projekce začínajících filmových tvůrců. 

LETNÍ KINO na Horním náměstí je vybaveno špičkovou projekční technologií ve 4K 

rozlišení s prostorovým zvukem 7.1. Tisk uprostřed července o uvedených 

technologiích nadšeně referoval: Nikde jinde v celé republice si diváci nemohou 

vychutnat tak kvalitní filmovou podívanou pod širým nebem jako v Jablonci. V pátek 19. 

července tady totiž otevřou modernizované letní kino, kde budou diváci sledovat filmy 

ve vysokém obrazovém rozlišení 4K a obohacené sedmikanálovým prostorovým zvukem. 

Jablonec je vůbec prvním městem v Česku, kde se bude takto kvalitní obraz promítat 

pod širým nebem… Média také zaznamenala: Nad Jabloncem se šeří obloha. Za žlutým 

plotem u pokladny letního kina stojí lidé frontu na lístky. A na lavičky před plátnem 

přicházejí další a další diváci. Mají deky, spacáky a zimní bundy, někteří si vzali 

dokonce kulicha. Nalákalo je hlavně to, že kino je digitalizované, a tak promítá ve 

vysoké kvalitě. - Ohlasy diváků: „Jsem hrozně ráda, že to konečně přitáhlo víc 

návštěvníků. My jsme byli poprvé minulý rok a seděli jsme tady v pěti. To se vůbec nedá 

srovnat s tím, co se děje letos.“  - „O digitalizaci jsem slyšel, my jsme se sem chystali, 

vlastně už když otevírali, ale akorát jsme došli jen před bránu a zjistili jsme, kolik je 

tady lidí, že bychom se sem ani nevešli. Tak jsme odešli a zvolili jiný termín. Je to super, 

protože jak jinak strávit pěkný večer než takhle v kině.“  - „Určitě jsme rádi, že v 

Jablonci vůbec nějaké kino je. V mnoha městech tomu tak není.“ - Ředitelka 

jabloneckých kin Naďa Hetešová neskrývá nadšení z davů diváků: „Takovou 

návštěvnost jsme si snad ani nedokázali představit. Chodí spousta lidí. Samozřejmě nás 

podrželo i počasí, ale také to, že můžeme hrát i premiérové filmy a přinášet divákům ty 

nejnovější věci…“ Z nového digitálního systému se milovníci filmů mohli těšit celý rok. 

Po skončení letní sezony se totiž projekční zařízení přestěhovalo do kina Junior. 

Modernizace obou kin stála 3,2 miliony, přispělo město. Digitalizace a nová zvuková 

soustava nebyly jediným vylepšením ´leťáku´, upravena byla promítací plocha i kabina, 

měnily se elektrické rozvody a jejich zabezpečení. Divákům je k dispozici tisícovka 

míst k sezení na lavičkách, lze se však uvelebit i na přilehlé travnaté ploše. Digitalizace, 

unikátní promítací formát a horké prázdninové večery přinesly letnímu kinu v letošní 

sezoně rekordní návštěvnost. Na první promítání přišlo přes dva tisíce lidí a během 

předposledního červencového týdne biograf pod širým nebem nalákal další tisícovku 

platících filmových fandů. Což je víc než za celou loňskou sezonu. * Program 2013:  

19.7. Skyfall - 20.7. Osamělý jezdec - 21.7. Světová válka Z  - 22.7. Samsara  - 23.7. 

Království lesních strážců - 24. 7. Pacifik Rim - Útok na zemi - 25. 7. R. I. P. D. - 

URNA: Útvar rozhodně neživých agentů - 26. 7. Revival - 27.7 . Queen - Bohemian 
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Rhapsody Live in Budapešť ´86 - 28. 7. Muž z oceli  - 29.7. Pěna dní - 30.7. Univerzita 

pro příšerky - 31.7. Wolverine - Promítat se začíná zhruba ve 21.30, jde ale pouze o 

orientační údaj, promítá se až za úplného setmění. * Pravidla kina: Začátek promítání se 

rovná očekávané době setmění podle kalendáře a může se měnit v intervalu do patnácti 

minut vzhledem ke klimatickým podmínkám. Když je zataženo, je možné začít promítat 

dříve, v případě jasné oblohy je lepší vyčkat. Letní kino je otevřené už hodinu před 

představením, aby nedošlo k zdlouhavému čekání u vstupu. Zároveň s ním je v provozu 

i stánek s občerstvením. * Formát 4K je nově vznikající standard pro rozlišení obrazu v 

digitálním filmu a počítačové grafice. Název pramení z horizontálního rozlišení 

(sloupců), které čítá přibližně 4000 pixelů. Označení je tak odlišné od současných 

označení, která uvádějí vertikální rozlišení – například 720p označující 720 řádků. * 

Dodatek: Rada města usnesením č. 198/2013 rozhodla o udělení výjimky dle č. 4 odst. 2 

a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec č. 3/2008, ve znění pozdějších 

předpisů, o ochraně nočního klidu, za účelem promítání filmových projekcí v areálu 

Letního kina na Horním náměstí, v období 19.7.-22.9.2013. * Vstupenky do ´leťáku´ 

bylo možné koupit bez čekání v recepci Eurocentra v pracovní dny v osm až dvacet 

hodin a v pokladně kina Radnice v době promítání. 

KINO RADNICE na Mírovém náměstí 19 má kapacitu 410 míst. Je plně digitalizováno, 

umožňuje i promítání 3D filmů v systému Dolby 3D, vybaveno je zvukovým systémem 

Dolby Digital. Patří mezi padesátku nejlépe hodnocených kin v České republice, 

k čemuž určitě přispívají i přímé přenosy nejen z Metropolitní opery v New Yorku. 

V kronice u akcí jsou řádky o záznamu italského koncertu jednoho z nejpopulárnějších 

světových tenoristů Andrea Bocelliho, v úvodu této kapitoly je pak snímek 

z představení Les Troynes. Jaká byla další nabídka? 19.1. Gaetano Donizetti: Marie 

Stuartovna – nová inscenace. 16.2. Giuseppe Verdi: Rigoletto - nová inscenace. 2.3. 

Richard Wagner: Parsifal - nová inscenace. 16.3. Riccardo Zandonai: Francesca da 

Rimini. 27.4. Georg Friedrich Händel: Julius Caesar. 5. 10. Petr I. Čajkovskij: Evžen 

Oněgin – nová inscenace. 26.10. Dmitrij D. Šostakovič: Nos 9.11. Giacomo Puccini: 

Tosca. 14.12. Giuseppe Verdi: Falstaff – nová inscenace. 

KOSTEL SVATÉ ANNY - Kostelní ulice číslo 1/6, Jablonec. Jednolodní barokní objekt 

obdélníkového půdorysu s polygonálně ukončeným 

presbytářem byl postaven v letech 1685-1687. Věž v 

západním průčelí byla přistavěna roku 1706, sakristie roku 

1842. V devatenáctém století byl kostel upraven historizujícím 

způsobem v novorenesančním stylu. V roce 2006 byl 

zrekonstruován a je využíván pro pořádání kulturních akcí, 

jako jsou koncerty, výstavy. Původně bylo ´provozovatelem´ 

divadlo, posléze pak Jablonecké kulturní a informační 

centrum. To bylo také s finanční podporou statutárního města organizátorem následující 

akce, kde se nám představil jeden z významných jabloneckých rodáků. Začnu tím, že 

ani tropické teploty neodradily více jak stovku lidí od návštěvy kostela sv. Anny, kde se 

konala v neděli 29.7. dopoledne tradiční SVATOANENSKÁ MŠE K PATRONCE JABLONCE. 

Program vyvrcholil svatoanenským koncertem z hudebních klenotů Pojizeří, které 

http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=1645&slozka=27&xsekce=111&detaildb=49&
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představil soubor MUSICA FLOREA pod vedením jabloneckého rodáka Marka Štryncla 

(narozen 1974). Pochází z rodiny plné hudebníků, zájem o dobovou interpretaci ho v 

roce 1992 přivedl k založení dnes již světově uznávaného souboru Musica Florea. V 

minulosti byl pozván více jak desítkou pěveckých sborů Čech, Moravy a Slovenska k 

realizaci oratorních skladeb. Jako dirigent spolupracuje s domácími i zahraničními 

komorními orchestry a symfonickými tělesy. Jeho repertoár zahrnuje jak díla starých 

mistrů, tak veškerý potenciál romantického a soudobého hudebního odkazu. V současné 

době vyučuje obor sbormistrovství chrámové hudby a barokní violoncello na Týnské 

škole při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hudbě pod jeho dirigentskou 

taktovkou pozorně naslouchali při zmíněné mši v Jablonci nejen ti sedící uvnitř, ale i 

lidé stojící před kostelem. Venku byla hudba slyšet díky externímu ozvučení, které 

umožnilo vychutnat si poslech pod širým nebem. 

KLUBY v Jablonci jsou nedílnou součástí společenského dění. K nejstarším – fungoval 

na stejné adrese pod jiným názvem už v bývalém Výstavišti - patří KLUB NA RAMPĚ, 

který sídlí v jablonecké Jiráskově ulici číslo 9. Klub, jenž vloni oslavil své patnáctiny, je 

pořadatelem pamatujícím na všechny věkové kategorie, pohádkami pro předškoláky 

počínaje. Pestrá je samozřejmě nabídka hudby mnoha žánrů. Vystupují zde především 

rockové a metalové skupiny, ale poměrně často se zde objeví i jazz, blues, reagge nebo 

punk. Rampa nabízí zázemí pro amatérské koštýře, začínající talenty či mladé kapely. 

Oblíbené jsou workshopy, ať již jde o umělecké dílny, promítání z cest, večery 

hudebních publicistů, divadla malých forem či besedy se zajímavými osobnostmi nejen 

našeho města. Bezesporu zajímavý byl večer druhý červnový čtvrtek, kdy byla v klubu 

připomenuta nezapomenutelná postava českého undergroundu sedmdesátých let – Ivan 

Martin Jirous přezdívaný Magor. Muž s touto přezdívkou, český básník, publicista a 

výtvarný kritik, zemřel před dvěma lety. Návštěvníci Na Rampě zavzpomínali při 

zhlédnutí dokumentu, který po jeho smrti vytvořil režisér Oliver Malina Morgenstern.  

MĚSTSKÉ DIVADLO má adresu Liberecká 5/1900, Jablonec. Secesní budova divadla byla 

postavena podle plánů významné vídeňské firmy Fellner a 

Helmer. Třiadvacátého července roku 1906 byl proveden 

slavnostní výkop základů, v srpnu položen základní kámen a 

2. září 1907 byla stavba, realizovaná stavitelem Emilianem 

Herbigem, zkolaudována. Divadlo má v hledišti 512 míst k 

sezení a osm desítek míst ke stání. Po náročné a nákladné 

rekonstrukci bylo v roce 1998 uvedeno do provozu jako 

obecně prospěšná společnost (o.p.s.). Město Jablonec coby 

zakladatel tak vyřešilo situaci, která nastala po ukončení činnosti příspěvkové 

organizace Kulturní a společenské středisko (KASS) – dřívější provozovatel divadla, a 

to s perspektivou, že nově vzniklá o.p.s. bude jako nezisková organizace garantovat 

nejen uměleckou orientaci a úroveň, ale také ekonomickou vyváženost provozu. 

Jablonečtí zastupitelé odsouhlasili pro rok 2013 divadlu dotaci na provoz ve výši 6 288 

tisíc Kč, částka byla poskytnuta v plné výši. Divadlo nemá stálou scénu, přesto (nebo 

právě proto) nabízí pestrou programovou nabídku. Bylo tomu tak i letos, kdy sem přišlo 

http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=1645&slozka=27&xsekce=111&detaildb=17&
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61 444 diváků, z toho na představení pro veřejnost bylo 34 321 diváků, počet 17 123 

utvořila školní mládež a zbývajících deset tisíc diváků ´dodali´ jiní organizátoři akcí, 

kteří měli divadlo v pronájmu. Divácky nejžádanějším žánrem byla již tradičně 

činoherní představení. Uskutečnilo se jich dvaatřicet s průměrnou návštěvností 428 

diváků. Ze šesti předplatitelských skupin největší zájem projevili lidé o skupinu DA a 

skupinu DB. Jejich průměrná návštěvnost představení včetně doprodeje volných 

vstupenek činila u ´áčka´ 464 diváků a u skupiny ´bé´ 423 diváků… - to již cituji fakta 

z výroční zprávy divadla, kterou uvádí její ředitel Mgr. Pavel Žur následujícími slovy: 

Vážení příznivci jabloneckého divadla, dovolte mi zhodnotit uplynulý rok 2013, který 

pro naše divadlo znamenal již patnáctou divadelní sezónu. Byla pestrá výběrem divadel, 

koncertů i projektů, které divadlo realizovalo. Jsem přesvědčen, že nabídka byla široká 

a každý měl možnost si vybrat dle svého zájmu. Díky finanční podpoře statutárního 

města Jablonec nad Nisou, ale i díky sponzorům jsme rok 2013 úspěšně zvládli… Ve 

zprávě o činnosti je za absolutní vrchol sezóny a za mimořádný umělecký zážitek 

uváděn koncert světově proslulé mezzosopranistky Magdaleny Kožené těmito slovy: 

Zapěla v Kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za doprovodu německého varhaníka 

Christiana Schmitta díla autorů H. Purcella, H. Wolfa, F. Schuberta, R. Strausse, A. 

Dvořáka, G. Bizeta. Náročný projekt organizačně i technicky zajistilo divadlo za využití 

velkoplošné videoprojekce a světelných efektů a obrazovek. Sama interpretka hodnotila 

přípravu akce jako vysoce profesionální. Koncert se setkal s velkým ohlasem všech 

zúčastněných. Proběhl za přítomnosti významných osobností města, zástupců 

kulturního, společenského i politického života z celých Čech, finančně ho podpořila 

řada firem Jablonecka a Liberecka. O koncertu jsou již řádky v akcích, nyní přidávám 

úryvek s pár informacemi z bohatého mediálního ohlasu. Pod novinovým titulkem  

PAVEL ŽUR: MAGDALENA KOŽENÁ DOSTALA JABLONEC MEZI SVĚTOVÁ MĚSTA píše 

dne 12.9.2013, denik.cz, str. 0, Hudba: Jablonecký kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

navštívila pěvkyně světového formátu, mezzosopranistka Magdalena Kožená. Atmosféru 

koncertu si pochvalovala, stejně jako organizaci akce. V Jablonci byla podruhé, jak 

potvrdila, věří, že ne naposledy. Za organizaci zodpovídal ředitel Městského divadla 

Pavel Žur, u kterého nápad pozvat mimořádnou návštěvu vznikl. Jak potvrdil, neobešel 

by se bez mravenčí práce svých kolegů… - … Pavel Žur: „Náklady koncertu činily šest 

set tisíc, byly uhrazeny ze vstupenek, reklam a od sponzorů. Nezvýšily tedy výdaje 

města. Díky jejím webovým stránkám se Jablonec dostane mezi světová města, kde se 

její koncerty konají. Za zmínku stojí, že nám na kúru zpívala šlechtična. Pochází z 

Moravy, za manžela má šéfdirigenta Berlínské filharmonie, šlechtice, sira Simona 

Rattleho. Když jsem se jí zeptal, zda ji mám uvést jako lady, odmítla s tím, že chce všude 

reprezentovat svůj český původ… Tolik o jedné akci a nyní o těch dalších. Za zmínku 

stojí, že novinkou a důležitým počinem v činnosti divadla byla nabídka představení a 

koncertů i v letním období. Takže žádné divadelní prázdniny! Nicméně osu 

dramaturgického plánu tvořila osvědčená šestice předplatitelských skupin. Činoherní 

mají označení DA, DB a činohra pro mládež je skrytá za písmeny DS. Kombinovaná 

řada se zastoupením různých žánrů nese písmena ND, představení pro děti je pod 

písmeny RD a cyklus koncertů vážné hudby? Toť přece písmeno H. O tom, jaký byl 

zájem, už byla trochu řeč v úvodní statistice. Rozšiřuji o informaci, že v rámci abonmá 
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prvních pěti skupin se představilo u nás na pětatřicet renomovaných pražských i 

mimopražských souborů. Nutno doplnit, že během roku bylo pak realizováno několik 

mimořádných projektů a program byl průběžně doplňován osvědčenými a atraktivními 

činoherními tituly. Nebylo jich rozhodně málo a výčet jest to zajímavý. Podobné to bylo 

v kategorii hudby. Mimo její abonmá se uskutečnil například koncert Filharmonie 

Hradec Králové - viz Novoroční koncert, dále koncert Kvarteta Dolnoslezské 

filharmonie, koncert účastníků Burzy mladých zpěváků a další. Na financování 

koncertů přispěl Státní fond kultury ČR a Nadace Preciosa. V průběhu roku pak 

realizovalo divadlo několik vlastních projektů, které se staly již nedílnou součástí 

dramaturgie a kulturního života města. V lednu to bylo tradiční setkání dětských 

pěveckých sborů Jablonecka TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ. Účastnilo se osm sborů s více jak 

třemi stovkami zpěváků. Březen: XIII. ročník hudebně-dramatického festivalu RODÁCI 

JABLONECKA. První den festivalu byla uvedena inscenace pražského Divadla V 

Dlouhé, v níž jednu z hlavních rolí ztvárnil jablonecký rodák Pavel Tesař. Druhý večer 

patřil tanečnímu souboru libereckého divadla F. X. Šaldy, který předvedl mimořádně 

působivé představení ´Harald – hvězda se vrací´, jež je inspirované biografií slavného 

meziválečného tanečníka a choreografa Haralda Kreutzberga, rovněž rodáka z našeho 

kraje. Festivalové dění ukončil koncert mladých a již vyspělých hudebníků, taktéž 

rodáků a rodaček. Byli to Anežka Suchánková a Denisa Ulmanová, studentky klavíru na 

Pražské konzervatoři, kytarista Jan Krajník, absolvent Pražské konzervatoře a pedagog 

místní ZUŠ plus Jablonecký komorní orchestr pod vedením Luboše Lachmana. Akci 

doplnila ve foyer divadla výstava jabloneckého historika Václava Vostřáka, která byla 

navíc prezentací jako jeho celoživotní práce. Koncem října se uskutečnila dvanáctá 

přehlídka neprofesionálních dětských tanečních souborů PODZIMNÍ FANTAZIE 2013. 

Tentokrát byla připravena především pro seniory, kteří měli možnost obdivovat 

vystoupení osmi souborů z celých Čech. Následovala XXVII. celostátní přehlídka 

scénického tance mládeže i dospělých TANEC, TANEC…2013, která vzniká ve 

spolupráci s Tanečním studiem Magdaléna z Rychnova u Jablonce. V listopadu divadlo 

realizovalo IV. ročník pěvecké soutěže HVĚZDY NAD JEŠTĚDEM, což je originální 

projekt dvou autorů - ředitele divadla Pavla Žura a vynikajícího hudebníka Petra 

Hostinského. Během finálového večera zazpívaly tři desítky nadaných amatérských 

zpěváků. V listopadu se uskutečnil XII. ročník SPOLEČNĚ NEJEN NA JEVIŠTI, jehož 

cílem je setřít pomyslné bariéry mezi zdravými lidmi a zdravotně postiženými. V 

komponovaném večeru se na jevišti divadla potkali talentovaní zdraví i zdravotně 

handicapovaní umělci - zpěváci Maroš Bango, Radek Žalud a Lenka Čermáková, 

pěvecký sbor Jablonecký Gospel, taneční skupina P.A.T.Z. (Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v ČR), Asociace rodičů a přátel postižených dětí klub 

Liberec, klavíristka Alena Plátková, zástupci Svazu tělesně postižených v ČR místní 

organizace, neslyšící akrobatka Michaela Kosiecová, T.I.K. ZUŠ Jilemnice, pěvecký 

sbor Vrabčáci a stínové divadlo Squatteři z Liberce. Na jevišti se představil také Petr 

Šrámek, který tvoří portréty malované nohama. Večerem provázela zaměstnankyně 

divadla Lucie Peterková, jejíž slova byla tlumočena do znakové řeči. Divadlo se 

podílelo na realizaci krajského kola celostátní přehlídky školních dětských pěveckých 

sborů, regionální postupové přehlídky dětských a dospělých tanečních skupin 
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scénického tance TANEC SRDCEM. Celkem se uskutečnilo 169 akcí, z toho pro veřejnost 

pětadevadesát, pro školní mládež 54, devatenáct krát poskytlo divadlo své prostory na 

prezentaci neprofesionálním souborům například smíšenému pěveckému sboru Janáček, 

folklórnímu souboru písní a tanců Nisanka, Tanečnímu a pohybovému studiu 

Magdaléna, Taneční škole DaM, dětskému pěveckému sboru Vrabčáci a několika  

základním školám. Své hudební i komponované projekty tu realizovaly Základní 

umělecká škola i statutární město Jablonec. V rámci agentážní činnosti zprostředkovalo 

divadlo jedno představení pro jabloneckou nemocnici. Začátek divadelní sezony vypuká 

v září, není divu, že právě v tomto měsíci lze vystopovat zvýšený mediální zájem. Tak 

2. září 2013 Liberecký deník na straně 7, uvádí v kulturní rubrice regionu pod titulkem 

DO JABLONECKÉHO DIVADLA JEZDÍ ŠPIČKY Z CELÉ ZEMĚ -  Divadelní scéna v Liberci 

a Jablonci je dokonale vyvážená. Zatímco Divadlo F. X. Šaldy a Naivní divadlo sází 

hlavně na stálou scénu, Městské divadlo Jablonec nad Nisou svým divákům servíruje 

nejúspěšnější inscenace hostů z celé republiky. Ani v letošní šestnácté sezóně nezklame. 

Ředitel divadla Pavel Žur zhodnotil předešlou sezónu a představil program té 

nadcházející. Kromě divadelních představení nebudou chybět ani koncerty vážné i 

popové muziky… Řádky o divadle končím téměř tím, čím začínaly. Na otázku: 

„Jablonec čeká výjimečná kulturní událost - vystoupení Magdaleny Kožené. Naposledy 

u vás v divadle vystupovala v lednu 2004. V čem bude dnešní koncert jiný kromě 

repertoáru?“ - zazněla ředitelská odpověď: „Jde o evropskou raritu. Koncert pořádáme 

v Kostele Nejsvětějšího srdce páně na Horním náměstí. Bude postavený na písňové a 

varhanní formě. Písňová v tom smyslu, že nepůjde o operní tvorbu, ale bude to recitál 

duchovní a písňové formy. Vystoupení bude vysílané na velkoplošných 

videoobrazovkách, které budou umístěné v kostele. Diváci neuvidí Koženou přímo před 

oltářem, ale bude zpívat od varhan, takže za jejich zády. Posluchači uslyší koncert 

přímo z kůru, jako tomu bylo v dřívějších dobách…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PF 2013 zachycuje kolektiv pracovníků divadla  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA - Sídlem knihovny je stará radnice na Dolním náměstí 1 v 

Jablonci. Třípatrová budova s typickou čtyřbokou věží byla 

postavená v letech 1867-1869 libereckým stavitelem 

Gustavem Sachersem pro tehdejší samosprávu. V knihovně si 

lze půjčit nejen knihy, mapy, noviny a časopisy, ale i zvukové 

knihy, hudbu, filmy, rovněž i společenské hry, tematické 

kufříky či čtečku e-knih. Nahlédnout lze jak do vybraných 

databází, Sbírky zákonů, tak i do novodobých kronik města. 

Knihovna nabízí přístup na internet, kopírovací služby. Pořádá 

autorská čtení, besedy, přednášky, promítání, lekce pro školy, soutěže i výstavy. 

Knihovnické služby poskytuje také na pobočkách v kulturním domě v Kokoníně, 

v budově Centra sociálních služeb ve Mšeně na Palackého 65, v základních školách v 

Mozartově 24 a Na Šumavě 43. 

STATISTIKA - Knihovní fond se skládá z 101 631 knih, z toho 10 584 náleží do 

výměnného fondu, dále z 2 269 zvukových, 901 zvukově-obrazových, 149 

elektronických a sedmadvaceti jiných dokumentů. Knihovna odebírá 227 exemplářů 

periodik. V roce 2013 pořídila 4 818 knih a 4 682 jich odepsala. Čtenáři měli na svém 

kontě během letošního roku 245 112 výpůjček.  Největší zájem byl o periodika, 

následovala beletrie a naučná literatura, dále audiovizuální dokumenty na CD, DVD a 

společenské hry. Po několika letech předstihlo oddělení pro dospělé studovnu s čítárnou 

i co do počtu výpůjček. Ačkoliv pobočka Šumava vykazuje více návštěvníků a 

registrací, v počtu výpůjček vedla pobočka Mšeno.  

VÝROČÍ - V roce 2013 knihovna v Jablonci mohutně oslavovala. Měla důvod. Uplynulo 

totiž 90 let od jejího otevření. Mgr. Zbyněk Duda, ředitel knihovny, ve výroční zprávě 

za rok 2013 k založení knihovny uvádí: Stalo se tak 7. července 1923 a tehdy šlo o 

knihovnu německou ´Deutsche Bücherei der Stadt Gablonz an der Neisse´. 

Nakladatelství Bor pro městskou knihovnu vydalo k jejímu výročí publikaci 

JABLONECKÁ KNIHOVNA V PROUDU ČASU, kterou připravila vedoucí oddělení půjčoven 

Bc. Jitka Nosková za odborné spolupráce Mgr. Jana Kašpara a Dr. Evy Koudelkové. 

Knihu na oslavách Dne evropského kulturního dědictví 21. září symbolicky pokřtili 

primátor města Petr Beitl, náměstkyně primátora Soňa Paukrtová, ředitelka Krajské 

vědecké knihovny Blanka Konvalinková, nakladatelka Eva Koudelková a ředitel 

Státního okresního archivu Jan Kašpar za účasti celé řady dalších zástupců ostatních 

organizací, bývalého vedení knihovny, významných hostů, čtenářů a přátel knihovny. 

Nejen publikace, ale také výstava, přednášky, seriál článků v radničním zpravodaji, 

knižní záložky měly jablonecké veřejnosti připomenout význam knihovny a její postavení 

v kulturní infrastruktuře města, propagovat a medializovat tak její činnost a služby, 

podobně jako tomu bylo při předcházejících výročích: devadesáti let od založení české 

veřejné knihovny v roce 2010 a připomínky devadesáti let od otevření německé městské 

čítárny o rok později. V současnosti je knihovna městskou příspěvkovou organizací, 

která se souhlasem svého zřizovatele plní v okrese Jablonec regionální funkce za 

Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci… - Tolik z výroční zprávy, která je v příloze 

tištěné verze kroniky. Devadesátiny si připomenula knihovna mnoha akcemi 

zaměřenými nejen k výročí. V březnu například začala v přízemí tematická výstava, 
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která byla přístupná až do konce roku. Knihovna také ocenila nejpilnější čtenáře 

respektive čtenářky, protože zabodovaly tři dívky - Anežka Sladká přečetla za rok 290 

knih, její sestra Ludmila 164 výtisků a Veronika Přibylová zvládla 154 publikací. 

Nejlepší čtenářka roku postoupila do regionálního kola Svazu knihovníků a 

informačních pracovníků ČR. Vzhledem k výročí dostala už knihovna a její akce na 

stránkách kroniky prostor ve II. kapitole. Řádky následující patří knihovnické osobnosti.   

KNIHOVNICE ROKU – Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků Libereckého kraje se rozhodla už podruhé udělit ocenění nejlepším 

knihovníkům, kteří dosáhli výjimečných výsledků v knihovnách kraje. Návrhy na 

nominace zasílali jak knihovníci, tak veřejnost, časté byly zejména hlasy radních, kteří 

tak ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží. Rozhodování členů regionálního 

výboru nebylo jednoduché. Sešlo se jednadvacet nominovaných, z nichž každý vnesl do 

života obce či města velké úsilí, nové nápady, přispěl ke kulturnímu a společenskému 

životu. Bylo těžké porovnat činnost ve větších a malých knihovnách, kde jsou 

podmínky a možnosti rozdílné. Proto se po pečlivém zvažování výbor rozhodl udělit 

ocenění ´Za celoživotní přínos v knihovnictví v Libereckém kraji´ dvěma osobnostem -  

Danuši Kubíčkové z Obecní knihovny Tatobity a Haně Langrové z Krajské vědecké 

knihovny v Liberci. Nositelkou ceny KNIHOVNICE LIBERECKÉHO KRAJE ROKU 2013 se 

stala Jitka Nosková z Městské knihovny v Jablonci nad Nisou.  

JITKA NOSKOVÁ vystudovala gymnázium, později se stala absolventkou Masarykovy 

univerzity, oboru informační studia a knihovnictví. V Městské knihovně v Jablonci 

působí od roku 1991. Obyvatelka Velkých Hamrů je autorkou knihy JABLONECKÁ 

KNIHOVNA V PROUDU ČASU. Na stránkách Jabloneckého měsíčníků ji vyzpovídal 

redaktor Jiří Endler: Byla jste předurčena stát se knihovnicí? To asi ne, nejsem žádný 

knihomol, který by hltal jednu knihu za druhou. Bydlela jsem na Smržovce a do 

knihovny chodila asi jako každý průměrný občan. Po maturitě jsem v jablonecké 

knihovně začala pracovat na půl úvazku a nakonec zde zůstala. Knihovnictví u nás v 

rodině žádnou tradici nemělo, nicméně od doby, co pracuji v knihovně, jsem přivedla k 

této profesi další dva členy rodiny. Je to krásná práce. Ačkoliv mě od malička 

přitahovala spíše práce se zvířaty, v knihovně jsem spokojená a práce se pro mě stala 

koníčkem. Stačila jsem při ní vystudovat i vysokou školu. Jste autorkou knihy o 

jablonecké knihovně, jak vás napadlo napsat takovou knihu? Původně jsem vlastně psát 

knihu nechtěla. Přemýšleli jsme, čím připomeneme 90. výročí otevření německé městské 

knihovny. Zprvu jsme mysleli, že připravíme pouze výstavu, ale neměli jsme žádné 

materiály a já se vydala na průzkum do archivu. Zde se ze mě stal badatel, který hledal 

materiály nejen o knihovně německé, ale i o té české, která zde byla před válkou, sice 

menšinová, ale fungovala. Materiálů se našlo dost, tak jsme si řekli, že vydáme 

brožurku. Jak ale přibývaly další informace, rozhodli jsme se nakonec vydat knihu. Její 

vydání podpořil i náš zřizovatel – statutární město Jablonec nad Nisou. Jak dlouho 

trvalo bádání? Prakticky tři čtvrtě roku od března do prosince. Ráda bych při této 

příležitosti poděkovala řediteli Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou panu 

Janu Kašparovi za jeho vstřícnost a pomoc při vyhledávání historických materiálů. 

Velmi si toho vážím. Od kdy historii knihoven ve své knize popisujete? Nabízelo se začít 

rokem 1920, kdy zde vznikla jako první česká menšinová knihovna. Ale za zmínku určitě 
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stála už šedesátá léta devatenáctého století, kdy byl Jablonec povýšen na město a kdy 

měly zdejší české a německé spolky svoje knihovny. Těmito roky tedy kniha začíná a 

pokračuje přes pro jablonecké knihovny významná léta dvacátá až do současnosti. Jaké 

vypadaly knihovny v prvopočátcích? Ta česká se neustále stěhovala, nacházela se ve 

školách či v obytných domech, stále ale v nevyhovujících místnostech. Německá čítárna 

původně sídlila v budově obchodní akademie na Horním náměstí. Německá knihovna 

byla otevřena v dnes již zbořené dívčí měšťanské škole, známé jako škola „zelená“. V 

roce 1926 byla v těchto prostorech čítárna připojena ke knihovně. V roce 1933 došlo k 

přestěhování německé knihovny a čítárny do budovy staré radnice. Česká knihovna 

získala v témže roce prostory ve vedlejším domku, kde sídlila do počátku druhé světové 

války. Během války byla uzavřena a do dnešního sídla knihovny se nastěhovala po 

zrušené knihovně německé v roce 1945. Kolik knih bylo tehdy v knihovně? Česká 

knihovna měla při otevření něco málo přes čtyři sta knih, v době jejího uzavření v roce 

1938 více jak čtyři tisíce. Tolik měla knihovna německá v době zahájení činnosti, 

postupně se její fond rozrostl až na dvacet tisíc knih. Obě odebíraly i poměrně dost 

časopisů. Dnes máme v knihovně přes sto tisíc dokumentů. Zachovaly se knihy během 

války? V době války odkoupil knihy české menšinové knihovny Josef Florián a vše 

přestěhoval do Turnova, kde knihy dále půjčoval. V roce 1946 je vrátil zpět do 

Jablonce. Německé knihy se po válce stahovaly a odvážely do centrálních skladišť, jen 

část jich zůstala v Jablonci, jako např. velmi cenný zlomek soukromé knihovny starosty 

Karla R. Fischera. Dnes jsou jeho knihy rozptýleny ve fondech naší knihovny, knihovny 

Muzea skla a bižuterie a státního okresního archivu. Podařilo se vám nalézt v 

záznamech, jaké knihy se půjčovaly, popřípadě, kdo si knihy chodil půjčovat? Ano, 

podařilo. Především německá knihovna vydávala podrobné výroční zprávy a vedla si 

přesnou statistiku. Tam bylo uvedeno vše, kdo si chodil knihy půjčovat, jaké měl 

povolání, věkové rozmezí čtenářů, přehled autorů, kteří se nejvíce četli. To vše ve 

zprávách najdeme. Oproti tomu výroční zprávy předválečné české knihovny se 

nedochovaly, pouze suché statistické výkazy. I z nich ale vyplývá, že knihovnu lidé 

navštěvovali často, dříve nebylo tolik zábavy jako dnes a návštěva knihovny byla 

relativně levnou záležitostí. Jaký byl tehdy způsob půjčování knih? Dnes čtenář může 

přijít, projít si knihovnu a vybrat si, co se mu líbí. Dříve knihovna vydala seznam knih, 

ze kterého čtenář vybíral, poté šel knihovník do skladu a knihu přinesl. To vše si jistě 

přečteme ve vaší knize. Kolik bude mít stran a v jakém nákladu vyjde? Kniha bude mít 

přibližně sto padesát stran. V současné době knihu graficky a redakčně zpracovává 

Nakladatelství Bor, kde kniha vyjde v nákladu 200 kusů. Nutno poznamenat, že to 

nebude kniha prodejní, ale v knihovně bude k zapůjčení. 

Jitka Nosková je autorkou řady článků v Jabloneckém měsíčníku, jako například:   

DEVADESÁTÉ VÝROČÍ JABLONECKÉ KNIHOVNY - Letos uplynulo devadesát let od doby, 

kdy byla v Jablonci pro veřejnost otevřena městská knihovna. Stalo se tak 7. července 

1923 a jednalo se o knihovnu německou. Vše se začíná roku 1919. V Jablonci byl na 

základě zákona o veřejných knihovnách obecních založen Německý místní vzdělávací 

výbor. Jeho úkolem bylo nejen pořádání vzdělávacích a zábavných akcí, ale i zřizování 

veřejných knihoven. Již následujícího roku proto výbor ustanovil knihovní radu, její 

předsedou se stal starosta města Karl R. Fischer, jednatelem učitel Julius Streit. Jako 
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první byla v roce 1921 otevřena čítárna v budově obchodní akademie na dnešním 

Horním náměstí, o dva roky později ji následovala knihovna v jedné místnosti dnes již 

neexistující dívčí školy na Komenského ulici. Knihovníkem byl jmenován výše 

zmíněný Julius Streit. Založení knihovny podporovala celá řada významných osobností. 

Mezi nimi byl i v roce 1918 zesnulý Dr. Anton Randa, který pro tento účel ve své závěti 

odkázal finanční částku i svoji soukromou knihovnu. Pro dnešního čtenáře může být 

zajímavý způsob půjčování knih. Ten se zcela lišil od toho dnešního. Čtenáři neměli k 

regálům s knihami volný přístup, knihy si vybírali pouze podle seznamů. Mezi 

nejčtenější v té době patřili švédský autor řady cestopisů Sven Hedin, němečtí 

spisovatelé Gustav Freytag a Theodor Storm či ruský prozaik Fjodor M. Dostojevskij. V 

roce 1926 došlo ke sloučení čítárny s knihovnou, koncem srpna 1933 pak k jejich 

přestěhování do uvolněné budovy staré radnice. Zde také přibylo oddělení pro mládež, 

ve kterém byl od samého začátku zaveden volný výběr – děti si mohly samy vybírat 

knihy na regále. Tento „nový“ způsob půjčování nebyl v té době ve veřejných 

knihovnách zatím až tak běžný. S koncem války pak německá knihovna ukončila svoji 

činnost. Fond a zpočátku i německé zaměstnance převzala obnovená česká knihovna. 

Ta existovala v Jablonci coby menšinová od roku 1920, během války však byla 

uzavřena a její fond převezen do Turnova. - Jitka Nosková 

STARÁ RADNICE SLOUŽÍ JAKO KNIHOVNA JIŽ 80 LET - Budova staré radnice na Dolním 

náměstí byla postavena v letech 1867–1869. Od 

roku 1933, kdy byla městská správa přestěhována 

do budovy radnice nové, slouží potřebám knihovny. 

Dominanta druhého nejstaršího jabloneckého 

náměstí byla postavena libereckým stavitelem 

Gustavem Sachersem ve stylu jednoduché 

novorenesance jako dvoupatrová budova s 

mohutnou nárožní věží. Během let se v ní 

vystřídalo několik institucí, tou poslední byla 

knihovna, nejprve německá, po druhé světové válce 

česká. Samotná budova prošla několika 

rekonstrukcemi. V roce 1901 byla rozšířena o 

přístavbu z Chvojkovy ulice, která stavbu prodloužila o celých šest metrů. Ve třicátých 

letech došlo ke změně polohy vchodu, ten byl umístěn do části s věží, navíc budově v 

přízemí přibyly výkladní skříně. Právě zde byly po desítky let umístěny obchody a 

sklady. V roce 1933 získala prostory německá knihovna, měla však k dispozici pouze 

první patro, kde byla umístěna půjčovna pro dospělé čtenáře a čítárna, a sál ve druhém 

poschodí, který sloužil jako oddělení pro mládež. Německou knihovnu zde mohla 

veřejnost navštěvovat do konce druhé světové války, její prostory a fond pak převzala 

obnovená česká knihovna. Další rozsáhlou přestavbou prošel objekt v sedmdesátých 

letech, kdy bylo uvolněno přízemí a celý objekt byl upraven přímo pro potřeby 

knihovny. Nejnápadnější byly úpravy z vnějšku, kdy byla odstraněna nárožní 

polokruhová konstrukce a výkladní skříně. V sále bylo vybudováno audiovizuální 

středisko s unikátním otočným hledištěm a dvanácti obrazovými plochami, na něž bylo 

možné promítat diapozitivy a filmy. Po Praze a Děčíně to bylo třetí zařízení tohoto typu 
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v naší zemi. I výtvarné řešení prostor zůstalo do dnešní doby zachované. Návštěvníci 

knihovny mají možnost obdivovat mosazné plastiky Vratislava K. Nováka, skleněné 

vitráže a obraz Jablonec Jiřího Dostála. Ve druhém patře budovy je k vidění obraz Jiřího 

Nepasického Hudba, který byl letos při příležitosti křtu publikace Jablonecká knihovna 

v proudu času autorem signován. Budově staré radnice je ve jmenované knize věnována 

samostatná kapitola, zájemci se v ní dočtou mnoho dalších zajímavostí „ze života“ této 

jedinečné budovy. - Jitka Nosková  

ČESKÁ VEŘEJNÁ ČÍTÁRNA V JABLONCI - Na letošní rok, kdy si jablonecká knihovna 

připomíná devadesátileté výročí založení německé městské veřejné knihovny ve městě, 

připadá též výročí – pro tehdejší české obyvatele Jablonce nezpochybnitelně velmi 

významné události – otevření české čítárny při Veřejné Jiráskově knihovně. Stalo se tak 

první prosincový den roku 1933. Po mnoha letech snažení byla konečně při české 

menšinové knihovně otevřena i česká čítárna. Tohoto roku byl totiž knihovně přidělen k 

užívání domek na Neuer Markt čp. 2 (dnešní Dolní náměstí), kde byl dostatek místa i 

pro to, aby zde mohla být umístěna čítárna. Jednalo se o jednopatrový objekt vedle 

budovy staré radnice, dnešního sídla knihovny. První patro patřilo půjčovně, čítárna 

byla umístěna v přízemí a čtenáři do ní mohli přicházet denně od úterý do soboty mezi 

osmnáctou a jednadvacátou hodinou, v neděli pak dopoledne mezi desátou a dvanáctou 

hodinou. Nebyla zapovězena ani mládeži. Pro ně byla přístupná čtyřikrát týdně, a to 

odpoledne od sedmnácti do osmnácti hodin. V průměru ji navštěvovalo v té době 

padesát pět osob denně. Při vstupu měl každý návštěvník povinnost zapsat svoje jméno 

a povolání do knihy, mohl si vypůjčit najednou pouze jeden výtisk novin či časopisu, a 

to jen v prostorách čítárny. Bylo zde zakázáno kouřit, hlasitě mluvit či jakýmkoliv 

způsobem rušit klid. K dispozici byla celá řada tehdy populárních novin a časopisů: 

Hlasatel, Svět práce, Hvězda, Listy paní a dívek, Světozor, Národní politika, Pestrý 

týden, aj. Součástí byla i příruční knihovna, obsahující nejrůznější příručky, slovníky a 

zákony. Avšak ani tyto prostory nebyly zcela ideální. Česká menšinová rada opakovaně 

upozorňovala městskou radu na nedostatky nově zřízené čítárny. Jednalo se zejména o 

nedostatečnou ventilaci, vlhnoucí stěny do dvora i náměstí, velmi špatný stav podlahy a 

zápach ze stoky vedoucí pod podlahou. Dozorcem čítárny se stal Jaroslav Donát, přísný 

zastánce pořádku a hrobového ticha v čítárně. Každý provinilec byl údajně bez milosti 

vyváděn ven. Čítárna s knihovnou fungovala do září 1938, kdy byly obě uzavřeny. Po 

válce pak jako první byla v srpnu 1945 otevřena právě čítárna, a to v prostorách staré 

radnice, kterou knihovna získala po zrušené knihovně německé. - Jitka Nosková 

 

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE - U Muzea 398/4, Jablonec. 

Secesní budova ve florálním stylu původně patřila exportní 

firmě Zimmer & Schmidt. Dnes je sídlem instituce s 

regionálním významem. Ve sbírkách jsou zastoupeny 

předměty dokumentující historii sklářství, šperkařství, 

bižuterie a nejnověji i medailérství a mincovnictví, to vše se 

zvláštním zřetelem k vývoji v severních Čechách. 

Prostřednictvím předmětů a vzpomínek mapuje muzeum historii a příběhy lidí z 
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Jablonce a okolí. Návštěvníci se zde setkají s Kouzelným světem bižuterie, jehož 

atmosféru dokreslují dobové oděvy, či s Čarovnou zahradou - českým sklem v sedmi 

stoletích. V didakticko-interaktivní části expozice návštěvníci poznají některé bižuterní 

a sklářské postupy. Nechybí samoobslužná kavárna a prodejna sklářského a bižuterního 

sortimentu. Muzeum prošlo v historii několika etapami vývoje. První podněty k jeho 

založení spadají do poslední třetiny 19. století a jsou spojeny s činností Průmyslového 

vzdělávacího a podpůrného spolku. Vznik muzea spadá do roku 1904, kdy byla 

otevřena první stálá výstava - dnes bychom řekli expozice. V roce 1911 pak muzeum 

získalo i vlastní budovu ve Školní ulici číslo 9. Takto zajištěná instituce přečkala 

všechny politické změny následujících let: první světovou válku, vznik Československé 

republiky i druhou světovou válku. Již pod novým názvem Muzeum pro umělecký 

průmysl se v roce 1949 přestěhovala do bývalého – v úvodu zmíněného, exportního 

domu Zimmer & Schmidt v Jiráskově ulici, dnes ulice U Muzea, kde sídlí dosud. V 

letech 1953-1961 bylo muzeum přičleněno jako pobočka k Národnímu technickému 

muzeu v Praze. Tento stav však netrval dlouho. V roce 1961 přešlo pod správu 

Okresního národního výboru (ONV) v Jablonci a specializovalo se na výzkum dějin 

skla a bižuterie, což se projevilo i v novém názvu – Muzeum skla a bižuterie. V oboru 

skla mu byla přiznána nejprve oblastní, od roku 1974 pak celostátní působnost, obor 

bižuterie měl tuto exkluzivitu již od roku 1961. V roce 2001 započala příprava celkové 

rekonstrukce, která se následně naplno rozběhla. V jejím průběhu došlo, v rámci 

reformy veřejné správy, k významné změně. Po zrušení ONV se stalo 1.ledna 2003 

zřizovatelem Ministerstvo kultury České republiky. Technická rekonstrukce muzea byla 

završena kolaudací 26. srpna 2004. Po slavnostní vernisáži 23.září bylo s novými 

expozicemi otevřeno veřejnosti. Podrobné vypsání historie Muzea skla a bižuterie 

v Jablonci lze nalézt na stránkách publikace Paměť předmětů, která je v prodeji v 

recepci muzea či v e-shopu.  

Muzeum má v kronice už své řádky ve druhé kapitole v akcích, v tištěné verzi pak v 

příloze podstatnou část výroční zprávy. Takže už jen jedna zajímavost. 

Hned v pěti jazycích nabídlo muzeum OD LEDNA 2013 prohlídku svými expozicemi. 

Díky podpoře ministerstva kultury pořídilo totiž zvukové nahrávky, které informují 

nejen v českém jazyce, ale také v angličtině, němčině, polštině nebo ruštině. 

„Zahraniční návštěvníci tvoří velkou část naší klientely. Pořízením průvodců v jejich 

jazyce tak vycházíme vstříc častému požadavku,“ sdělila ředitelka muzea Milada 

Valečková s tím, že možností, jak se k nahrávce dostat, je několik. Tou nejběžnější je 

zapůjčení speciálního přístroje – audioprůvodce v muzejní pokladně. Také stačí, když 

bude mít návštěvník u sebe svůj ´chytrý´ telefon s připojením na wi-fi. Využití aplikací 

pro mobilní telefony je technická novinka, kterou dodavatelská firma připravila na 

zakázku přímo pro jablonecké muzeum. Uplatnění měla i u pozoruhodné výstavy, která 

od června do října připomínala tři století výroby skleněných bižuterních kamenů 

v Čechách plus 65. výročí založení společnosti Preciosa, která je jejich 

nejvýznamnějším výrobcem. 
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SBORY, SOUBORY, SPOLKY, SDRUŽENÍ 

JABLONECKÁ PÍŠŤALKA. SKŘIVÁNEK. VRABČÁCI. IUVENTUS, GAUDE! 

Podle výčtu různých sborů, souborů, spolků a sdružení to vypadá, že pomalu každý 

občan Jablonce buď zpívá, tančí nebo obé, hraje na nějaký ten hudební nástroj, je 

baráčník, divadelník nebo alespoň fotografuje v jednom z fotoklubů – Balvan či Nekras. 

ZPĚV nabízí pro předškoláky sbor Notička, Jablíčko, Skřivánek či Sluníčko, pro školáky 

sbor Fialka,  Rolnička, Zvoneček, Vrabčáci a Iuventus, gaude! Dospělí se scházejí ve 

smíšeném pěveckém sboru Janáček a ti dříve narození v pěveckém sboru Senior. 

TANEC pěstují nejen Irské sestry, ale i mnohé taneční skupiny. Tanec vyučují i školy 

jako je DaM, Image, Magdalena, X-Dance, TOPdance či Orientální studio Tasmina. 

HUDBA, ZPĚV A TANEC se snoubí ve folklorních souborech Nisanka a Malá Nisanka, 

Šafrán a Šafránek či Countryon. HUDEBNÍ SKUPINY jsou za názvy Berušky, 

Kaleidoskop, Kontakt, Kurýr, Mandragora, Namoll, Netřesk či soubor Duro Nux -

zabývající se hudbou gotiky a renesance. Dále u nás působí Kvartet Jazz h factor a 

dechová hudba Jablonečanka, Celestýnka, Desanka a Mladá dechovka. Nelze 

opomenout Orchestr Rudy Janovského, o němž jsou už řádky ve druhé kapitole. Slovo 

odvozené od našeho města má v názvu Jablonecká jazzová nadace, Jablonecká kulturní 

obec (JabKO) a JABLONECKÁ PÍŠŤALKA, což je rodinné muzicírování formou školy hry 

na zobcovou flétnu. V roce 2013 soubor oslavil pětadvacáté narozeniny koncertem 

v Eurocentru. Soubor zobcových fléten Jablonecká píšťalka se zrodil z několika 

absolventů Dřevěné píšťalky – školy hry na zobcové flétny pro děti a rodiče podle 

projektu profesora Václava Žilky. Zakladatelkou seskupení u nás je Olga Fröhlichová, 

která společně se Ctiborem Letošníkem (se svým otcem) soubor stále vede. 

 

KAPITOLU KULTURY jsem začala přeshraniční spoluprací a zakončím v podobném 

duchu, a to účinkováním v zahraničí. Jen ještě tolik, že o některých vystoupeních, 

festivalech a jiných zdařilých počinech jsou už řádky ve II. kapitole v akcích měsíce. 

Jsou tam například: Novoroční koncert Filharmonie Hradec Králové, plesová sezona, 

Masopust, Euroregion Tour, Velikonoční slavnosti, Muzejní noc, Mezinárodní folklorní 

festival, Den evropského dědictví i Jablonecké podzimní slavnosti, 25 ro(c)ků bez 

opony či výstava Filmová klasika v československém plakátu. Řádky tam má divadlo, 

Eurocentrum i kina. Nechybí muzeum a jeho nová mozaiková kompozice, výstavy 

Skleněná kouzla a Křehká krása, stejně tak Galerie Belveder, Muzeum hraček i Kostel 

sv. Anna. Jubilující knihovnu prezentují programy, plakáty, Týden knihoven a jiné 

akce. Řádky tam mají Vrabčáci, Janáček i Orchestr Rudy Janovského. 

 ÚSPĚCHY I V ZAHRANIČÍ 

VRABČÁCI patří ke stálicím dětských pěveckých sborů v Jablonci více jak dvě 

desetiletí. Na svém kontě má sbor nejen mnoho úspěchů a ocenění, ale především 

rozdává radost posluchačům a reprezentuje město na prestižních akcích. Tak se kulturní 

části vernisáže výstavy ´Jablonecké poklady - Od skleněných kamínků k majestátným 

kamenům´ v Nosticově paláci v Praze ujal právě dětský pěvecký sbor Vrabčáci pod 

http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?rok=2013&mesic=11&den=17&lanG=cs&detail=1139&subakce=events
http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?rok=2013&mesic=11&den=17&lanG=cs&detail=1139&subakce=events
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vedením svého sbormistra Pavla Žura. Sbor zazpíval za doprovodu Petra Hostinského 

na klávesy a s Pavlem Hercogem na trubku. O výstavě i o sboru více ve druhé kapitole, 

kde je zmíněn i adventní koncert Vrabčáků. Ale to jsme již v prosinci, kdy sbor zakončil 

svou jednadvacátou pěveckou sezonu ve Španělsku. Jablonečtí zpěváčci se zúčastnili 

hudebního projektu ´Barcelona se otevírá´. V Katedrále sv. Kříže a sv. Eulalie 

reprezentovali Česko s duchovním programem. 

SKŘIVÁNEK - Dětský pěvecký sbor z mateřské školy Mšeňáček, který působí v Jablonci 

sedmadvacet let, měl koncem roku napilno. Jen co se vrátil z Mezinárodního festivalu v 

Drážďanech, už začal s intenzivním nácvikem adventního programu. Na zkouškách 

zněly koledy a vánoční písně s doprovodem dětských rytmických nástrojů nejen v 

češtině, ale některá sóla i v němčině, angličtině či francouzštině. Dlouholetá 

sbormistryně Věra Pokorná připravovala děti na prestižní vystoupení v rámci 

Vánočního světového festivalu v Rakousku, kam se měly sjet další sbory nejen z 

Evropy. Magistrát města Vídně pozval zpěváčky Skřivánka k návštěvě města již potřetí.  

IUVENTUS, GAUDE! (v překladu) ČLOVĚČE, RADUJ SE! - Dětský pěvecký sbor Iuventus, 

gaude! při Základní umělecké škole v Jablonci působí sice teprve sedmým rokem, ale 

už posbíral řadu cen doma i v 

zahraničí. Zavzpomínejme, 

že děti zpívaly Svatému otci 

při návštěvě Prahy, 

zaimprovizovaly si s Jiřím 

Stivínem, Štěpánem Rakem a 

s Hradišťanem, vyhrály na 

pěvecké olympiádě v Grazu. 

V roce 2013 si sbor po pěti 

letech ježdění po soutěžích 

dal ´pauzu´, přesto získal 

mimořádnou poctu, jež 

zohlednila jeho dosavadní 

činnost. Na základě výsledků 

ze světových soutěží organizovaných největší světovou společností Interkultur se dočkal 

zařazení na dvanácté místo v žebříčku padesáti nejlepších dětských a mládežnických 

sborů světa. Mezi všemi sbory celého světa bez rozdílu věku a žánru pak stanul v 

žebříčku tisíce sborů na místě třiapadesátém. Unií českých pěveckých sborů byl navíc 

vyhlášen Sborem roku 2012. Sbormistr Tomáš Pospíšil úspěch komentoval: „Musela to 

být pro Unii odvaha ocenit titulem Sbor roku tak mladý soubor, jakým je Iuventus, 

gaude!“ Sbormistr přitom Iuventus, Gaude! nepokládá za čistě soutěžní sbor a za vůbec 

největší úspěch považuje, že až na malé výjimky nikdo z dětí se zpíváním neskončil a 

daří se držet stálou sestavu. Koncertní sbor, který se schází dvakrát týdně na tři 

vyučovací hodiny, tvoří čtyřiapadesátičlenný kolektiv. Sbor má jinak celkem čtyři 

oddělení rozdělená podle věku. V nich zpívá 160 dětí. Příležitostí zpívat nikoliv 

soutěžně, ale pro radost svoji a posluchačů měl Iuventus, gaude! letos příležitostí více 

než dost. Nicméně již v příštím roce se vrátí k soutěžení. Plánuje totiž účast na největší 

soutěži světa – sborové olympiádě World Choir Games v Lotyšsku. 
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SPORT 
SPORTOVNÍ KLUBY. TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY. SPORTOVIŠTĚ. ORGANIZÁTOŘI  

 

CHARAKTERISTIKA JABLONCE se nedá u sportu omezit jen na tvrzení ´V zimě lyže, 

v létě fotbal a atletika´. Ani náhodou nejde o vyčerpávající výčet všech sportovních 

aktivit. Vyjmenovat všechny sportovní aktivity asi nelze, ale lze se o to alespoň pokusit.     

 AEROBIK, fitness step, cvičení pro veřejnost, spinning a podobně má 

v programu nejen Fitness studio.  

 BASEBALL, softball v klubu Blesk. 

 BIATLON, klasické lyžování - SKP Kornspitz. 

 CYKLISTIKA - silniční i cykloturistika. 

 FLORBAL nabízí oddíl Campus.  

 Pod ´F ´pak FREESTYLE SKATING Klub čili škola freestyle slalomu.  

 FOTBAL -  fotbalové kluby (FK) Baumit, Břízky, Jiskra Mšeno. FK Jablonec, 

občanské sdružení s nabídkou kopané pro mládež.  

 JEZDECTVÍ pod klubem Pohoda Kynast či Jizera. 

 JUDO a kurzy sebeobrany.  

 Pro vyznavače bojových sportů KICKBOX.  

 HOROLEZECTVÍ - Jiskra Jablonec.  

 KYNOLOGIE a výcvik psů funguje pod záštitou Českého kynologického svazu, 

u nás v základních organizacích Lukášov a Kokonín. 

 Máme tu MOTOCYKLOVÝ sport, enduro. 

 VODA a vodácký sport - rychlostní kanoistika, potápěči pod klubem s názvem 

D.E.A.W.S. Vodní záchranná služba pobočný spolek Českého červeného kříže. 

Sportovní oddíl dračích lodí Jizerský drak.  

 STŘELBA - sportovně střelecký klub mládeže Loyd a také SSK Projectile. 

 TENIS - ČLTK Bižuterie. Tenis, squash, badminton - Tenis Squash Centrum 

Břízky. 

 TRIATLON, dublon – Tri-club, závody handicapovaných sportovců. 

 TURISTIKA, cykloturistika, ochrana přírody v náplni Českého turistického 

sdružení Přátelé přírody. 

SPORTOVNÍ KLUBY (SK), TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY (TJ):  

 Sportovní klub biatlonu a běhu na lyžích zabezpečující reprezentanty v těchto 

sportech. 

 SK Camel - fotbal, nohejbal.  

 SK Neptun - kopaná.  

 SK Tuleň - extrémní sporty, paragliding, horská kola, snowboarding, outdoor. 

  Ski klub - klasické lyžování.  

 SK Free Time Activities - volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých, letní 

tábory, kola, kajak, rafty, lyže, snowboardy, aerobic, fitness.  

 SK policie Maják - klasické lyžování, nohejbal.  

 TJ Elán - aerobik, cvičení pro veřejnost.   

 Sportovní kluby Břízky - kanoistika, cyklistika, tenis, lyžování.  

 Sportovní rekreační kluby: Cvičení pro veřejnost v tělocvičně v Břízkách - 

kondiční cvičení, aerobik, zdravotní cvičení, sálová kopaná, cvičení dětí do 6 let, 

pilates, zumba.  
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 Klub lodních modelářů Admiral (oslavil v roce 2013 pětačtyřicetiny činnosti). 

 TJ Autobrzdy - stolní tenis, kulturistika a silový trojboj, šachy, nohejbal.  

 TJ Elektro-Praga - házená, cvičení žen a dětí.  

 TJ LIAZ  - atletika, stolní tenis, alpské lyžování, judo, šachy.  

 TJ Tatran, turistika a orientační běh.  

 TJ Bižuterie - alpské lyžování, basketbal, volejbal, bojové sporty, plavání, 

triatlon, duatlon, box.  

 TJ Delfín - vodní sporty, jachting, windsurfing.  

 TJ HC - lední hokej.  

 TJ Nisa - jezdectví.  

 TJ Roma – kopaná.   

 TJ Sokol Kokonín - kopaná, cvičení pro ženy a ostatní, volejbal.  

 TJ Sokol Jablonec - moderní gymnastika, florbal, cvičení pro seniory a rodiče s 

dětmi.  

 TJ Sokol Sportcentrum - moderní gymnastika, cvičení dětí. 

ŠKOLNÍ KLUBY:  

 Biatlon při sportovní škole Dr. Randy.  

 Sportovní gymnázium - atletika, biatlon, klasické lyžování.  

 

SPORTOVIŠTĚ: Kolektivům v oddílech, jednotách či klubech, jednotlivcům, 

profesionálům i amatérům je ve městě k dispozici řada sportovišť - areálem Střelnice 

s fotbalovým a atletickým stadion počínaje přes krytou atletickou halu, Městskou halu 

U Přehrady, zimní stadion, školní tělocvičny až po areál Břízky s pověstným lyžařským 

kolečkem konče. Sportovci i sportoviště v Jablonci rozhodně nezahálejí.  

ORGANIZÁTOŘI: Provozování zařízení tělovýchovných, sportovních i těch sloužících 

regeneraci a rekondici, plus reklamní činnost a marketing, poskytování tělovýchovných 

služeb, realitní činnost, maloobchod, organizování sportovních soutěží, pořádání 

kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě, tak to vše má 

v náplni společnost SPORT Jablonec. Sídlí v ulici U Stadionu 4586/1 a jejím 

zřizovatelem a zakladatelem je samotné město.  

K dalším pořadatelům patří např. 

OBČANSKÁ SDRUŽENÍ: Impsquad - pořádání sportovních akcí ať závodů a exhibicí, 

seminářů, workshopů, promítání s tematikou freeskiingu a dalších extrémních sportů. 

Kidokai - Centrum zdraví a aktivního odpočinku, relaxační cvičení, tai-chi. 

AKCE ROKU 2013 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V BIATLONU mužů a žen patřilo k těm významnějším, byť se 

konalo v Novém Městě na Moravě. Nechyběli totiž naši reprezentanti – v komplet 

sestavě, i fandové z Jablonce. Úspěšným biatlonistům z klubu SKP Jablonec následně 

poděkoval za reprezentaci primátor města Petr Beitl. Sportovce přijal v obřadní síni 

radnice, kde se mimo jiné zapsali do pamětní knihy. Nejúspěšnější českou biatlonistku – 

jabloneckou Gabrielu Soukalovou (šestá žena Světového poháru a vítězka čtyř závodů 

sezony), odměnilo město dvaceti tisíci korunami. Šek jí oficiálně předal primátor na 

slavnostním zahájení Lyžařského bálu v sobotu 27. dubna. Ještě před tím hvězdy 

biatlonu závodily v Jablonci na mistrovství světa. Předposlední březnový víkend byla u 

nás k vidění kompletní česká reprezentace, která měla za sebou nejúspěšnější sezonu ve 
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Světovém poháru v historii. Češi stáli celkem čtrnáctkrát na stupních vítězů a bilanci 

navíc vyšperkovali ziskem bronzu ze závodů smíšených štafet na již zmíněném 

mistrovství světa na Moravě. Zapomenout nelze ani na stříbro žen ze závodu štafet na 

evropském šampionátu v Bansku. Místem konání republikového šampionátu se stal 

areál v Břízkách, akci pořádal klub SKP Jablonec, do kterého všichni přední 

reprezentanti patří. 

V SAMOTNÉM JABLONCI se odehrává celoročně řada soutěží místních, republikových i 

mezinárodních, a to v různých sportovních odvětvích od nejnižších po nejvyšší 

výkonnostní kategorie. K těm významným patřily:  

 Mezinárodní velká cena města Jablonce - Český pohár v judu.  

 Český pohár v zimním triatlonu s reprezentační účastí.  

 Mistrovství ČR žáků v klasickém lyžování – zázemí poskytl rekonstruovaný a 

modernizovaný sportovní ´Kolečkoareál´ Břízky.  

 Cena města Jablonce a TJ Bižuterie - republikové závody v plavání.  

 Halové Mistrovství ČR žactva v atletice.  

 Mistrovství ČR dětí v capoeiře.  

 Junior NORTH Cup - celorepublikový žákovský turnaj v kopané.  

 XIII. ročník Czech republic Future Tournament /ITF/ mezinárodní tenis. turnaj.  

 Mistrovství ČR ve slalomu minikár.  

 Český pohár v dálkovém plavání s reprezentační účastí.  

 Mezinárodní závody přátelství ve skocích na trampolíně. 

 Setkání olympioniků: V pátek 22. listopadu se sešli v hotelu Zlatý Lev členové 

Českého klubu olympioniků z regionu severní Čechy, aby vyznamenali bývalé 

olympioniky, kteří v uplynulém roce oslavili kulaté životní jubileum. Kromě 

děkovného listu obdržela více jak dvacítka oceněných sportovců také finanční 

příspěvek. Setkání se zúčastnili čelní představitelé kraje i města.  

 Fotbalové utkání našeho Baumitu s pražskou Spartou v sobotu 30. listopadu bylo 

jedním z vrcholů extraligové sezóny. Zároveň však znamenalo poplach pro 

pořadatele a policisty, byla připravena řada bezpečnostních opatření. V 

posledním kole, které Ligová fotbalová asociace nazvala ´Zeleným kolem´, byly 

do Chance arény - stejně jako na ostatní stadiony závěrečného kola, pozvány 

děti z dětských domovů. V rámci projektu měly děti i ženy vstup zdarma, 

návštěvníky čekala soutěž o dárkový certifikát cestovní agentury, k zakoupení 

byly už nové kalendáře i výhodné vánoční balíčky s klubovými předměty. 

 Světová série v fourcrossu v areálu Dobrá Voda.  

DOBRÁ VODA: EXTRÉMNÍ CYKLISTIKA - První tři srpnové dny se konal pod názvem 

´JBC 4X Revelations´ historicky první závod světové série ve fourcrossu na území 

České republiky. A konal se v Jablonci v nově vybudovaném bikeparku na Dobré Vodě. 

Šlo o významnou akci, která potvrdila, že Jablonec je městem sportu. Závod světové 

série přitáhnul pozornost sportovních fanoušků z celého světa. Pořadatelé navíc 

připravili videospot, který město propagoval netradiční formou, a který na youtoube 

zhlédlo během pěti dnů na osm tisíc lidí. Právě propagace Jablonce byla důvodem k 

finanční podpoře závodu padesáti tisíci korunami z městské pokladny. Na vysvětlenou: 

fourcross je extrémní cyklistická disciplína, kdy se čtyři jezdci na jedné trati řítí dolů 

kopcem, loket na loket, a to s jedním jediným cílem - zvítězit!  “Trať je šílená, naprosto 

se liší od jakékoli nynější fourcrossové trati. Paradoxně, i když je opravdu náročná 
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technicky, tak je poměrně bezpečná. Dráha má prvky, které nebyly nikdy při závodech 

vyzkoušeny, a toto bude jejich premiéra. Asi nejzajímavějšími úseky budou Wallride 

(čtyři krát dvanáct metrů dřevená stěna, úhel devadesát stupňů) a lesní sekce. Trať je 

neskutečně rychlá a má spoustu variant na předjíždění. I když jedu trať po dvacáté, 

dokáže mě něčím překvapit…,“ líčil Tomáš Slavík, známý světový fourcrossový 

závodník a spoluorganizátor akce. * Provedete-li někde v zámoří nebo v Evropě malý 

test a zeptáte se místních, kdo nebo co celosvětově slavného je spojováno s Jabloncem, 

odpovědi se s velkou pravděpodobností nedočkáte. Po malé nápovědě možná ulovíte 

několik výjimečných reakcí tipu Barbora Špotáková nebo bižuterie. Položíte-li ale ve 

světě stejnou otázku fanouškům fourcrossu, trefili jste se přímo na komoru. I když se 

Světový pohár v této adrenalinové cyklistické disciplíně a za účasti největších světových 

es jel v areálu Dobré Vody uprostřed srpna, brzy překročí video s úžasným 

předjížděcím kouskem Michala Marošiho z tohoto závodu dva miliony zhlédnutí na 

serveru YouTube. To je číslo, o němž si mnoho sportovců, zpěváků a celebrit může za 

čtrnáct dní nechat jen zdát. Za vše tak trochu může i Tomáš Slavík, mistr světa ve 

fourcrossu a duchovní otec největšího evropského areálu pro extrémní cyklisty v 

Evropě, kterým se již přes půl roku pyšní Jablonec…, tak začínal článek s titulkem 

EXTRÉMNÍ CYKLISTÉ PROSLAVILI JABLONEC PO CELÉM SVĚTĚ - 5.9.2013 - Mladá 

fronta DNES, str. 4, Kraj Liberecký (Martin Trdla) - Video s cyklistickým trikem 

Michala Marošiho z nedávného jabloneckého světového poháru viděly na internetu už 

skoro dva miliony lidí. Tomáši, vám se vlastně podařilo proslavit Jablonec po celém 

světě. Video s Marošiho trikem ho obletělo a jeho sledovanost nadále stoupá. Byla tu 

světová špička fourcrossu, světová média. Kdo by si to kdy na kopci na Dobré Vodě 

pomyslel. Jak se po tom všem cítíte? - Byl to trochu můj cíl zvýraznit Jablonec a také 

fourcross. To se podařilo a ještě lépe, než jsem si zpočátku vůbec představoval. Videa ze 

závodu mají jenom na YouTube už přes sedm milionů zhlédnutí. To je ohromné číslo, za 

které by jiné sporty včetně fotbalu daly cokoliv. V Jablonci se sešla celá řada dobrých 

okolností. Podařilo se nám vše zorganizovat, globálně jsme medializovali město i tenhle 

sport. Vše se povedlo na sto deset procent. Samozřejmě moc tomu pomohlo i efektní 

předjetí svých soupeřů v podání Michala Marošiho. Je to můj týmový kolega a tohle 

byla asi největší pomoc, co pro mě udělal. * Jako přední světový jezdec fourcrossu 

létáte po celém světě a stýkáte se s řadou závodníků. Co na Jablonec říkají. Skloňují od 

teď jeho název? - Co se týče zdejší tratě, kterou jsme tu vybudovali, závodníci nemají 

slov. Spousta z nich mi řekla, že na něčem takovém ještě nejeli, že je to naprosto super. 

Samotného mě překvapuje, kolik chvály se na trať a město sneslo. A to jsou tu jezdci, 

kteří jsou velmi upřímní a pro negativní kritiku nejdou daleko. Zpočátku jsem měl 

trochu strach, jak Jablonec, potažmo Českou republiku, jezdci ze Západu vezmou, zda si 

nebudou myslet, že jedou do nějaké chudinské čtvrti. Ale říkali, že je to tu jak ve snu, že 

máme nádherné město, přehradu. Úplně mě tím dostali. Mám z toho obrovskou radost a 

je to pro mě hnací motor, abych tu v budoucnu pořádal další závody. * Jablonec jste 

proslavili také povedeným spotem, který lákal na závody. V něm se cyklista prohání 

městem a snímá ho kamera z vrtulníku. Ty záběry města svrchu jsou vskutku úchvatné. 

Jak jste na tohle přišli? - Tohle dělali mí kamarádi z firmy, která se specializuje na 

snowboardy. Zrovna si pořídili novou hračku a to malou helikoptéru na dálkové 
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ovládání s kamerou. Myslím, že Jablonec takhle ještě nikdo nenatočil, nebylo tu nikdy 

nic tak efektního. Myslím, že se to video muselo líbit nejenom fanouškům našeho sportu, 

kteří si prohlédli, kde se bude závod konat, jak je Jablonec hezké město, ale také 

místním, kteří tu dlouho žijí. Oba tábory to muselo chytnout za srdce.  * Bavíme se v 

samých superlativech, ale přeci jenom se závod málem neuskutečnil. Moc převzala 

příroda a přívalový déšť, který vám pár dní před akcí spláchl pracně budovanou trať. 

Cítil jsi v té chvíli bezmoc? - Šíleně mě to mrzelo. Neváhal jsem ovšem a ten večer jsem 

na svůj veřejný facebookový profil napsal, co se stalo s výzvou, zda by nám někdo nebyl 

ochotný dobrovolně pomoci dát vše zase do kupy. A najednou se ukázala lidská 

solidarita, přijely sem desítky lidí z různých koutů republiky a i mimo bikeovou scénu. 

Byli tu třeba lidé z Trutnova, kterým se stalo něco podobného a věděli, jak se cítím. 

Vzali lopaty a šli nám pomoci. Měl jsem slzy v očích a uvědomil jsem si, že ještě existují 

dobří lidé. * I přesto, že sám primátor Jablonce byl akcí nadšen a cení si celosvětové 

propagace města, se trochu 'zlobil', že ne všechno bylo povolené. Budete s městem nějak 

do budoucna spolupracovat? - Ano, i letos byla ta podpora od něj příjemná a děkujeme 

za ní. Výtky byly, ale bylo to dáno tím, že jsme takovouhle akci dělali poprvé, vše bylo 

narychlo, třeba jako povolení celého závodu. Příště se ale polepšíme a vše bude 

vyřešeno. * Poslední otázka, jaké jsou kromě dalších světových závodů plány s areálem 

na Dobré Vodě? - Pan majitel má v plánu, aby se především začal využívat bikepark. 

Přemýšlíme také o snowparku, který by v zimě kopíroval fourcrossovou trať. Chceme 

především, aby se sem lidé naučili chodit, aby si už nemysleli, že Dobrá Voda je jen kus 

zanedbaného kopce, ale že je to super areál pro všechny.  

LÉTO NA DOBRÉ VODĚ? TO JE VÝZVA - 5.9.2013 - Mladá fronta DNES, str. 4 (mt) - 

Byla to bombastická akce, říká o závodech Světového poháru ve fourcrossu jablonecký 

primátor Petr Beitl. „I když jsme šli této akci naproti, naprosto nás zaskočil zájem lidí. 

Co se týče propagace města a co jsme od toho očekávali, tak to bylo tisícinásobně 

překročeno,“ svěřuje se primátor. Podle něj to, co Tomáš Slavík se svým týmem 

dokázal, není jen o propagaci Jablonce ve světě. „Myslím si, že to může nakopnout i 

celý areál na Dobré Vodě. Jeho letní provoz je pro nás výzvou. V zimě totiž sjezdovka 

nemá umělé zasněžování, takže funguje jen sporadicky,“ dodává. Kaňky na kráse celé 

světové akce se ovšem najdou. „Nebyly řádně povoleny všechny přestavby v areálu, 

problémy byly také s hlukem a parkováním. Bylo to dělané trošku nadivoko. Je to však 

věc, která stojí za zamyšlení a budeme ji podporovat. Byl jsem tam od začátku závodů 

až do konce a uvědomil jsem si, jak to dělat příště, ale bude to dost práce,“ upozorňuje 

hlavní představitel města. S organizátory a provozovateli areálu se chce sejít. „Chceme 

celou akci do budoucna dostat do nějakých standardů, co se týče legislativy,“ uzavírá 

Beitl. 
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PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

Společné akce i v oblasti sportu přinesla přeshraniční spolupráce. V roce 2013 se 

uskutečnila JÍZDA CYKLISTŮ partnerských měst formou tradiční třídenní cyklistické 

jízdy na trase Budyšín – Jelení Hora – Jablonec. To bylo v květnu. Červen nabídnul 

třídenní MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE z partnerských měst Jablonce, a to 

Jelení Hory, Budyšína a Heidelbergu. Letos byl organizátorem SPORT Jablonec, který 

za projekt získal třetí místo Ceny Euroregionu Nisa 2013 v kategorii přeshraniční 

spolupráce v oblasti kultury, vzdělávání a sportu. Sportovní klání probíhala na různých 

jabloneckých sportovištích. O prvenství ve fotbalovém turnaji kluci bojovali ve 

sportovním areálu v Břízkách, basketbal hrály dívky v Městské sportovní hale. 

Atletickým závodům poskytl zázemí areál Střelnice, kde se soutěžilo v běhu na 100 m, 

ve skoku do dálky, v hodu oštěpem a ve štafetách. Dějištěm plaveckých závodů se stal 

samozřejmě městský bazén. Olympiádu zahájil společenský večer v městské hale, 

závěrečné vyhlášení výsledků se konalo v Eurocentru. 

MEDAILE: VÍTĚZNÁ I PAMĚTNÍ 

TRIATLON - Mistryní světa nemá Česká republika nadbytek. V červenci k nim ale jedna 

přibyla. Jablonecká rodačka Helena Erbenová - členka TJ Bižuterie a bývalá běžkyně na 

lyžích, vybojovala světový titul v terénním triatlonu v Nizozemsku. Závod, který 

zahrnoval kilometr plavání, šestadvacet kilometrů na horském kole a devět kilometrů 

běhu v terénu, vyhrála s pětiminutovým náskokem. Před šampionátem měla sérii tří 

vítězství ve Světovém poháru, na mistrovství Evropy v estonském Tartu získala 

v zimním triatlonu druhé místo.  

FOTBAL - Jedna z mála věcí, co doposud spojovala Jablonec s fotbalovým týmem AC 

Sparta Praha, bylo sedmileté angažmá současného majitele jabloneckého klubu 

Miroslava Pelty v tom pražském. Nyní klub a naše město spojily i pamětní medaile, 

které Česká mincovna vydala k 120. výročí Sparty. Nejvzácnější v sadě jsou uncové 

zlatky, kterých bylo vyraženo jen 120 kusů, jeden za 49 900 korun. Za 1 750 Kč lze 

pořídit medaili stříbrnou. Těch bylo vyraženo 1 893, počet odkazuje k datu založení 

klubu. Na méně movité fanoušky čekalo tři tisíce pozlacených medailí v hodnotě 499 

korun za kus. Líc medailí zdobí fotbalový míč s výročním logem Sparty, který tvoří 

bojový štít, v němž je hvězda Jitřenka. Rubové straně dominuje stadion na Letné. 

Předloha medaile vznikla v ateliéru sochaře Pavla Šťastného. Není to poprvé, co 

mincovna čerpala ze sportovní tématiky. Prostor zde dostali například olympijští 

vítězové, třeba oštěpařka Barbora Špotáková. Na medailích se ale objevily i legendy 

jako byli manželé Dana a Emil Zátopkovi. 
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SPORT POMÁHÁ PŘI VÝCHOVĚ 

Závěrem názor, který snad stojí za přečtení. 

ČTENÁŘI PÍŠÍ: SPORT JE POMOCNÍKEM PŘI VÝCHOVĚ - 7.8.2013 - 5plus2.cz, str. 0, 

názory, Petr Balous, Petra Laurin -  Vyzkoušeným způsobem, jak děti učit lepším 

hodnotám, než je alkohol, drogy a jiné nešvary dnešní společnosti, je sport a sportovní 

aktivita. Je jasné, že ne každé dítě může být sportovec nebo úspěšný sportovec. Ale tím, 

že ho my, rodiče, přivedeme ke sportování, dáme mu základ do života. Naučí se, že nic 

není zadarmo, fair play, čestnému jednání. Já jsem začínal se sportem, atletikou, v šesté 

třídě základní školy. A nikdy na to nezapomenu. Na kamarády, se kterými se i po tolika 

letech setkáváme. Z naší třídy vzešli dva úspěšní atleti. Jeden se dostal na olympiádu do 

Soulu, druhá závodila s Jarmilou Kratochvílovou a Taťánou Kocembovou. Všichni 

okolo mi říkají: "Je jiná doba, vše je jinak, než bývalo." Ano, doba je jiná. Zároveň ale 

pro naše děti horší. Mají mnohem více možností dostat se na šikmou plochu. Je mnohem 

více lákadel a nástrah. Věřte, že když se podaří aspoň 100 dětí přitáhnout k atletice 

nebo k jinému sportu, tak to má smysl. Jablonecká atletika je vyhlášená líheň dobrých a 

kvalitních atletů. Namátkou se zmíním o Karlu Kolářovi, Jiřím Čeřovském, Janu Janků, 

Aleně Bulířové, Věře Nožičkové, Miladě Karbanové nebo Barboře Špotákové. A nemohu 

zapomenout letošní mistrovství republiky dorostenek a juniorek, kde jablonečtí atleti 

získali pět medailí. Rodičům přeji, aby byli na stadionu a slyšeli povzbuzování jejich 

dítěte. Ten krásný pocit a mrazení v zádech při volání jeho jména. Já ho zažívám a 

vidím a cítím, že jsem pro svou dceru udělal správnou věc. Já říkám ANO lehkým 

atletům v Jablonci nad Nisou, podpořme je, má to smysl. 

 

PŘÍLOHA KRONIKY v tištěné verzi (v Jablonci k nahlédnutí v knihovně a ve Státním 

okresním archivu) přechází plynule z posledních sportovních řádků do novinových 

článků z oblasti sportu. Začíná upoutávkami z Jabloneckého měsíčníku ´Kam za 

sportem´ a nabídkou sportovních pořadů. Součástí jsou pak příspěvky pod titulky: 

Špičková atletika na Jablonecké hale - Ambice FK Baumit se pro jaro nemění - Jizerská 

magistrála je poklad - Kolečko využívají školy i veřejnost - Ski centrum Dobrá Voda 

otevřeno - O krále a královnu jablonecké přehrady - Jablonec přivítá gymnastickou elitu 

- Kampaň ´Do práce na kole´ také v Jablonci - Fotbalisté ve 4. předkole Evropské ligy - 

Jablonecký in-line maraton 2013 - Mladí judisté se poperou v hale - Biker Jan Kopka: U 

extrémního závodu je nejdůležitější přežít, ne vyhrát - Lafata do Sparty: jablonečtí 

fanoušci zuří i přejí štěstí. Sparta si koupila 20 gólů za sezonu, říká trenér Komňacký. 

Fotbalový risk za 20 milionů, který střelec bude lepší? Jablonec hledá složení bez 

Lafaty - Osobnost Jablonecka: Gabriela Soukalová, česká reprezentantka v biatlonu – 

Sportovní páťáci do Pasířské – Nábor nových kuželkářů není věkově omezen.    
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POUŽITÉ ZDROJE: 
- Statutární město Jablonec nad Nisou www.mestojablonec.cz 

- tiskové zprávy 

- Jablonecký měsíčník  

- Ročenka 2013 

ZPRÁVY VÝROČNÍ A TISKOVÉ  

 Městské divadlo www.divadlojablonec.cz 

Městská knihovna  www.knihovna.mestojablonec.cz 

Základní umělecká škola www.zusjbc.cz 

Dům dětí a mládeže Vikýř www.vikyr.cz 

Muzeum skla a bižuterie www.msb-jablonec.cz 

Nemocnice Jablonec www.nemjbc.cz 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD 

MONITORING TISKU, ROZHLASU A TELEVIZE OD FIRMY NEWTON MEDIA, A.S.  

- především Jablonecký deník a další regionální mutace Deníku 

- Mladá fronta DNES / Regionální mutace - liberecký kraj   

- Lidové noviny www.lidovky.cz 

-  Parlamentní listy www.parlamentnilisty.cz 

-   a další  

U doslovných citací je zdroj uveden v záhlaví příslušného odstavce či pasáže 
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