
Oslavy povýšení na město
byly před 150 lety velkolepé
V dubnové příloze Jabloneckého měsíčníku jsme slí-
bili, že se v květnu budeme více věnovat oslavám,
které proběhly před 150 lety k povýšení Jablonce na
město. Jablonečtí zastupitelé tehdy naplánovali
oslavy na 10. května, což byl svátek Nanebevstou-
pení Páně. Už večer předtím, tedy 9. května 1866, by-
ly slavnostně osvětleny domy na náměstí a v celém
centru Jablonce. Druhý den, tedy ve svátek Nanebe-
vstoupení Páně, probudil město do slavnostní
nálady budíček kapely jabloneckých ostrostřelců
doprovázený salvami. 

V devět hodin ráno se se jednotlivé jablonecké spol-
ky shromáždily ve svých spolkových místnostech
a chystaly se na slávu. V deset hodin došli ostrostřelci
ze Střelnice k hotelu Koruna, který stával v dnešní
Komenského ulici, a tam se k nim přidali členové
spolku válečných veteránů, spolku tělovýchovného
a spolku pěveckého. Průvod se odebral na náměstí
k domu starosty Pfeiffera, kde se k němu připojili
městští radní a čestní hosté. 

Pak průvod pokračoval k budově okresního soudu,
kde sídlil smíšený okresní úřad. Zde proběhlo slav-
nostní setkání představitelů okresu a města, zazněla
hymna a pěvecký sbor zazpíval slavnostní chór. Poté
celý průvod zamířil do kostela sv. Anny, kde se kona-
la slavnostní mše. Ostrostřelci a veteráni stáli před
kostelem ve slavnostním špalíru a během mše znovu
vypálili slavnostní salvy. Po mši se průvod opět vrátil
na náměstí. Zde lidé vytvořili působivý čtyřúhelník
kolem všech čtyř stran náměstí a poté se spolky roze-
šly do svých tradičních lokálů na oběd. Státní úřední-
ci, městské zastupitelstvo a čestní hosté z průvodu vy-

stoupili hned po mši a odebrali se na recepci ke
starostovi Pfeifferovi. Odpoledne od čtyř hodin pak
program pokračoval koncertem hudby ostrostřelců
v sále Střelnice. Oslavy povýšení Jablonce na město
byly zakončeny následující den v pátek 11. května ak-
tem milosrdenství, při němž byli obecní chudí obda-
rováni velkorysou almužnou. 

Zopakovat po 150 letech věrně průběh programu
oslav z roku 1866 se ukázalo jako velmi problematic-
ké. Lidé dnes žijí jinak a spíše než ve spolcích se schá-
zejí ve virtuálním prostředí internetu. Zorganizovat
průvod, kterého by se lidé ochotně zúčastnili v důstoj-
ném počtu a který by neevokoval ty prvomájové tak,
jak si je pamatujeme z dob normalizace, je téměř ne-
možné. Slavnosti povýšení si proto letos připomeneme
trochu jinak, přesto se pokusíme alespoň částečně
držet historických reálií. Symbolický průvod se bude,
v případě pěkného počasí, konat v úterý 3. května od
15 hodin (případně budou zájemci včas informováni
o náhradním termínu). Jeho trasa povede od radnice
centrem města a provede zájemce po zmizelém Jablonci,
který si budou moci prohlédnout na historických foto-
grafiích na pěti stojanech přímo na ulici. 

Na úterý 10. května, tedy v den, kdy se před 150 lety
konala slavnost, je pak v kostele sv. Anny připraven
slavnostní koncert, kterého se zúčastní představitelé
města, zastupitelé i čestní hosté a jablonecká veřej-
nost. Vstupenky prodává Jablonecké kulturní a infor-
mační centrum. 

Z knihy Jana Kašpara Jablonec nad Nisou – Stručný
průvodce sedmi stoletími města čerpala Markéta
Hozová.
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Původní budova Střelnice z roku 1872 byla dřevěná, v roce 1888 byla přestavěna do podoby, kterou vidíte na snímku. Ten byl pořízen 
po roce 1906, kdy už stála restaurace s rozhlednou na Petříně. 

■ Prusko-rakouská
válka v roce 1866
V roce 1866 vrcholil mezi Ra-
kouskem a Pruskem letitý spor
o hegemonii ve svazku němec-
kých zemí, a tím o rozhodující
vliv ve střední Evropě. Rakousko
se v červnu 1866 nechalo vtáh-
nout do nevýhodného boje na
dvou frontách. Zatímco na jižní
frontě oslavily rakouské zbraně
proti italskému nepříteli v bitvě
u Custozzy úspěch, boj proti
pruskému protivníkovi na sever-
ní frontě skončil katastrofou.
Pruská armáda pronikla ve třech
proudech do Čech a po dílčích
střetnutích v severovýchodních Če-
chách, u Trutnova, Náchoda, Tur-
nova a Jičína, svedla 3. července
1866 rozhodující bitvu u Sadové
blízko Hradce Králové. Rakušané
byli poraženi a Prusové okupova-
li většinu Čech. Mírová smlouva
otevřela vítěznému Prusku cestu
ke sjednocení Německa, a to pod
jeho hegemonií. Vznik německé-
ho národního státu v roce 1871,
který následoval po dalším prus-
kém vítězství nad Francií, pozna-
menal další vývoj Evropy a ovliv-
ňoval velmi podstatně také posto-
je německých obyvatel českých
zemí.

Při prusko-rakouské válce roku
1866 byl pruskými vojsky obsa-
zen i Jablonec. V bouřlivé váleč-
né době se zřejmě nikdo ve měs-
tě neodvážil zabývat se možností
požádat císaře o vydání samostat-
né znakové listiny a nedošlo k to-
mu ani během následujících čty-
řiceti let.

Pomník v Kokoníně z roku 1874 připomí-
ná prusko-rakouskou válku z roku 1866.
Obsahuje ostatky vojáka Carla Gustava
Pählkeho z pruského 4. magdeburského
pěšího pluku, jenž padl 26. června 1866
u Rychnova. V roce 1912 došlo k doplnění
jmen kokonínských občanů padlých v bit-
vě 3. července 1866 u Hradce Králové
a v bitvě u italské Custozzy 24. června 1866
na obě boční plochy kamenného jehlanu. 



150 LET MùSTA JABLONEC NAD NISOU květen 2016

(I I)

O dvou rýnovických Mariích /Pokračování z minulého čísla/

■ Jablonecké maličkosti V.

Zprvu se zdálo, že se vše nakonec v lepší
obrátí. Město zaplatilo pořízení nové Ma-
dony, kterou podle dochované fotografie
zhotovil pražský sochař Petr Verich. Na-
vzdory všem lapáliím s elektrickými dráty,
které komplikovaly použití jeřábu – byl
sloupek na svém původním místě i se so-
chou v září 2004 opětovně vztyčen. 

Pan Josef Mikule tehdy do novin radostně
prohlásil, že návrat Madony s Jezulátkem
půjde zapít, ale zároveň vyjádřil obavu, jak
dlouho na místě vydrží. Doba byla pro drob-
né památky mimořádně zlá: k odcizení kopie
Madony došlo již po šesti dnech od instalace
v noci a policii se bohužel nakonec nepodaři-
lo najít sochu, ani pachatele. U silnice zůstal
opět jen poškozený sloup, který pan Mikule
po dohodě s městem a s podporou jablonec-
kých technických služeb pro jistotu přesunul
do bezpečí na nedalekou zahradu. 

A tam pak čekal na svoji další příležitost až
do roku 2016, kdy se začalo diskutovat o ob-
nově některých drobných památek v Rýno-
vicích. Kupodivu se záhy objevila i zcela ne-
čekaná informace, že sochař Verich kdysi
podle fotografie vytvořil dvě stejné Marie.
A jedna z nich stále stojí v jeho atelieru.

Když se začalo uvažovat, na jaké vhodné
a bezpečné místo by bylo možné obnovenou
Madonu coby dobrou patronku Rýnovic umís-
tit, objevil se najednou obrázek sloupu vytvo-
řený roku 1962 jabloneckým etnografem
a vynikajících kreslířem Josefem Václavem
Scheybalem. 

Podle lokalizace to celé ale působilo velmi
podivně. Sloupek na obrázku stál totiž na
okraji louky pod Starou osadou. A na svém
vrcholu neměl Pannu Marii s Ježíškem,
nýbrž výjev Piety, představující Pannu Marii
Bolestnou, v náručí svírající mrtvé tělo svého
syna. 

Vysvětlení přineslo až studium Reinowitzer
Kirchenchronik, rýnovické kostelní či spíše
církevní kroniky, kterou roku 1935 sepsal
zdejší farář Ludwig Melzer. Nyní již bylo zřejmé,
že Panny Marie byly v Rýnovicích skutečně
dvě! Pieta, které staří Rýnovičané říkávali
podle pozdějšího vlastníka Kaulferschova
kaple, stávala také ve větvení starých polních
cest, ale na jiném místě. U pískovny Antona
Scholze pod Starou osadou, u současného kru-
hového objezdu před dnešním krajským cest-
mistrovstvím. Zde ji, opět na kraji svého po-
zemku, dal vztyčit sedlák Gottfried Krause
z č. 26. Farář Melzer sice uvádí, že se tak sta-
lo roku 1733, ale pečlivý dokumentátor
Scheybal naproti tomu ze soklu obkreslil rok
1739 a lze doporučit věřit spíše jeho verzi.

Osud rýnovické Panny Marie Bolestné je
ale nakonec temnější, než příběh zdejší Ma-
dony. Josef Václav Scheybal v roce 1962 pa-
mátku zachytil očividně na poslední chvíli.
Pod kresbu totiž připsal: Jedna z nejstarších
památek lidového kamenictví na Jablonecku.
Svévolně zničena v roce 1962.

Jenže příběh obou rýnovických Marií by
měl mít dobrý závěr. Lze doufat, že Madona
s malým Ježíškem bude coby obnovená pa-
tronka prosperujících Rýnovic obnovena.
Snad šťastně skončí na některém z důstoj-
ných a přívětivých míst, připomínajících rý-
novickou minulost – například u Domu čes-
ko-německého porozumění. A zničenou Pietu
by pak na jejím dávné místě mohla připomí-
nat alespoň pamětní tabule s oním krásným
obrázkem nakresleným v divokých časech
před půlstoletím Josefem Václavem Schey-
balem. 

Věřme, že se to podaří…

Marek Řeháček
(marek.rehacek@gmail.com)Kresba Petr Ferdyš Polda (podle J. V. Scheybala)

Autor Dominik Strnad
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Dvanáctý ročník stále oblíbenější akce Mu-
zejní noc se uskuteční v pátek 20. května
v době od 18.00 do 24.00 hodin. Tématem té
letošní jsou vzpomínky. 

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových se letoš-
ním námětem muzejní noci vrací do doby kon-
ce 19. až poloviny 20. století, kdy se Jablonec
stal díky svým továrníkům a exportérům jed-
ním z nejvýznamnějších průmyslových center
nejen v Čechách, ale i daleko za hranicemi na-
šeho státu. 

„Prostřednictvím oživlých obrazů v podání
studentů jabloneckých gymnázií se návštěvníci
přesunou do historie města, kde se tehdy ode-
hrával čilý kulturní a veřejný život. Pro nej-
menší diváky si studenti připravili pohádku
a na konec celé večerní akce i půlnoční pře-
kvapení,“ říká Lea Machurová z Jabloneckého

kulturního a informačního centra. Návštěvní-
kům k dokreslení celkové dobové atmosféry
pomohou nejen výstavní expozice, ale i stylová
hudba. Chybět nebude tradiční dílna, ve které
se letos bude vyrábět zábavné JO-JO.

Jablonecké účastníky muzejní noci – Dům
Jany a Josefa V. Scheybalových a Muzeum skla

a bižuterie propojí poznávací trasa s kvízem za-
měřená na historické stavby. „Za správné odpo-
vědi čeká na každého soutěžícího v obou orga-
nizacích odměna,“ informuje Machurová.
V muzeu si organizátoři na celý večer připravi-
li program v duchu středověku. Připomenou
tak dobu první zmínky o Jablonci a 700. výročí
od narození Karla IV.

Každoročně probíhá muzejní noc i v sousedním
Liberci. Doprava z Liberce do Jablonce a zpět
historickým autobusem je obohacena o mož-
nost zastavení v Automuzeu ve Vratislavicích.

Podrobný program Muzejní noci pod Ještě-
dem v Jablonci i zúčastněných libereckých part-
nerských organizacích najdete na stránkách
www.jablonec.com. 

Vstupy do všech organizací včetně dopro-
vodných programů i jízdy historickým auto-
busem jsou ZDARMA. (lm)

Muzejní noc pod Ještědem

Na začátku osmdesátých let byla v centru
města postavena velkoprodejna Jabloň.
Autory návrhu byli architekti Josef Faltejsek
a Ivan Jirkal, který navrhl i podobu přileh-
lého Komenského náměstí v místech zboura-
ného hotelu Koruna. 

Výtvarnou dominantou náměstí s parkovou
úpravou, lavičkami a pítkem se stala abstraktní
plastika přezdívaná Žena s nákupem od Jana Lu-
káše. „Zadáním bylo vytvořit objekt, který bude
plnit funkci prolézačky pro děti čekající před
obchodem na rodiče. Kromě toho jsem usiloval
o svébytný sochařský výraz,“ popisuje vznik díla
autor. Sytě červený povrch sochy navazoval na
tehdejší barevnost obchodního domu Jabloň.

V prvním desetiletí nového století se zrodil
záměr výstavby nového obchodního centra,
které je nyní ve výstavbě. Spolek PLAC již ně-
kolik let upozorňoval na okruhy témat, která
nejsou v záměru dostatečně zohledněna; objekt

privatizuje doposud veřejnou ulici Jugoslávská,
je monofunkčním blokem, který žije jen část
dne, nenabízí živý městský parter a zvyšuje do-
pravní zatížení. Návrh domu i přilehlých pro-
stranství počítá s výstavbou podzemních garáží,
jejichž řešení vytvoří prostorové bariéry a vý-
sadba stromů bude možná jen v květináčích.

Socha Ženy s nákupem byla odsazena v loň-
ském roce v rámci přípravy staveniště a z ini-
ciativy SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou usklad-
něna v budově umělecké školy. Spolek PLAC
usiluje o to, aby se socha vrátila na místo, kam
patří, tedy do areálu obchodního domu Central
a alespoň částečně tak uchovala paměť místa.
Společnost Crestyl, která nové obchodní centrum
buduje, se již dříve ke znovuosazení sochy vy-
jádřila vstřícně. Oslovili jsme proto vedoucího
projektů Radka Žežulku, zda se s instalací díla
stále počítá a zprostředkovali kontakt na jeho
autora i konstruktéra. Autor Jan Lukáš již byl
osloven a v nejbližší době se setká s architek-
tem projektu, aby pro sochu našli vhodné mís-
to. Konstruktér Radoslav Topol shledal osazení
sochy po drobných úpravách možným. Snad se
tedy návrat Ženy s nákupem stane světlou
stránkou celého projektu.

Za spolek PLAC
Jan Picko a Jakub Chuchlík

Návrat Ženy s nákupem
■ Výtvarné umění 60.–80. let 20. století ve veřejném prostoru Jablonce – IV. díl

Přední světový pěvecký soubor Schola Gre-
goriana Pragensis pod vedením Davida
Ebena vystoupí v jabloneckém kostele sv.
Anny v úterý 10. května od 18.00 hodin
v rámci oslav 150. výročí povýšení Jablonce
na město. Koncert s názvem Carolus IV. –
Rex et Imperator byl nastudován u příleži-
tosti 700. výročí narození Otce vlasti.

Období vlády Karla IV. bylo pro české země
epochou mimořádného kulturního rozkvětu.
Žasneme nad tím, kolik architektonických a vý-
tvarných památek za jeho vlády vzniklo. Méně
hmatatelný, ale neméně významný rozmach
nastal i v oblasti hudební. V Karlově době se
zvyšuje prestiž svatovítské katedrály jakožto
duchovního centra země. Obřady zde konané
se rozvíjejí do nebývalé nádhery, integrují řadu
moderních teatrálních prvků a využívají pro-
storových dispozic kostela. Vedle chorálního cír-
kevního zpěvu dostávají v té době prostor i dal-
ší oblasti hudby jako světská hudba a vícehlas.

K novým impulsům v hudební sféře rozhodně
přispěla i pražská univerzita. V koncertě nazva-
ném Carolus IV. – Rex et Imperator se soubor
snaží postihnout mnohovrstevnatost tehdejšího

hudebního života a vytvořit barevnou hudební
mozaiku z repertoáru, který byl úzce spjatý
s osobou a působením Karla IV. Program je se-
staven z částí zaměřených na různé důležité ob-
lasti císařova života: Karel a Francie, Karel a re-
likvie – sv. Kopí a Hřeby, Karel a univerzita,
Karel a dvorská lyrika, Karel a slovanská litur-
gie. Přiblíží nám domácí a cizí hudbu včetně
písní, o kterých jsme ve škole jen slýchali
(Dřěvo sě listem odievá), nebo unikátní archiv-
ní objevy z nejnovější doby (Rubus incombusti-
bilis). Závěr programu tvoří velikonoční téma
vzkříšení, při jehož poslechu si můžeme připo-

menout větu z Karlova životopisu, vyjadřující
duchovní nasměrování jeho osobnosti: Život
věčný jest světlo člověka.

Koncert Carolus IV. – Rex et Imperator má vý-
jimečným hudebním způsobem přispět k osla-
vě povýšení Jablonce na město. „Bude se proto
konat přesně sto padesát let po této události
a na historicky autentickém místě – v kostele
sv. Anny, tehdejším městském farním chrámu.
Oslavy tenkrát proběhly na církevní svátek
Nanebevstoupení Páně. Byla to doba aktivní
spolkové činnosti a rozvíjející se občanské
sebedůvěry. Proto se též na slavnosti podílelo
celé město a právě spolky tvořily největší část
průvodu. A z oslav nebyla vyloučena ani chudi-
na, která dostala velkorysou almužnu,“ sdělil
Borek Tichý z pořádajícího Jabloneckého kul-
turního a informačního centra, kde jsou k do-
stání vstupenky.

Hudební připomínka doby Karla IV. bude
evokovat onen mýtický zlatý věk českého náro-
da, kdy společnost vyznávala obecné dobro
a sám osvícený panovník se staral o zvelebení
své země. Věděl totiž, že vzdělaný lid je zdrojem
blahobytu a míru pro všechny. 

(bt)

Slavnostní koncert v kostele sv. Anny

Foto Dušan Tománek

Fotokompozice Dominik Strnad

Foto archiv spolek PLAC
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V letošním roce uplyne 150 let od povýšení
Jablonce nad Nisou na město. Na jubilejní
rok se pro Jablonečany připravuje řada akcí
a nezapomínáme ani na nejmladší pokolení. 

V Jabloneckém měsíčníku v loňském roce od-
startovala soutěž dětí z MŠ, které jsou tak zá-
bavnou formou vtažené k tématu historie měs-
ta. Jejich úkolem je kreslit obrázek na dané
téma. Tři nejlepší autoři jsou i s obrázky vyfo-
ceni a zveřejněni na stránkách JM. Každý mě-
síc část nejlepších prací vystavujeme v městské
knihovně. Na konci roku proběhne výstava nej-
lepších prací v Eurocentru. Pátým zadáním,
které měly děti za úkol namalovat, byly tram-

vaje. Do redakce přišlo mnoho krásných obráz-
ků, z nichž jsme vybrali tři, jež se nám nejvíce
líbily. 

Autoři obrázků jsou Ondřej Rach (MŠ Mše-
ňáček), Kristián Koten (MŠ Jablůňka) a Alenka
Buriánková (MŠ Mochomůrka).

Šestý úkol:
Jablonec je mimo jiné nazýván také městem
Bižuterie a šperků. Vaše maminky, babičky i te-
tičky se často zdobí šperky, které byly vyrobeny
některou z jabloneckých firem známých nejen
v České republice, ale i v řadě zemí světa.
Vyrábí se zde nejen prstýnky, řetízky, brože, ná-
ušnice, náramky, ale také korunky, jimiž jsou

dekorovány ženy na nejrůznějších soutěžích
Miss. Vaším šestým úkolem je nakreslit jakýko-
li šperk, který vás napadne a který byste třeba
chtěli věnovat své mamince k jejímu květnové-
mu svátku.

Díla vystavíme ve staré radnici – knihovně
a ty nejzdařilejší odměníme. Obrázky očekává-
me do pátku 13. května 2016 na podatelně v pří-
zemí radnice nebo na adrese redakce:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, re-
dakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové ná-
městí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku
napište heslo: Malujte s námi. Doporučený for-
mát výkresu je A4. Nezapomeňte uvést celé
jméno, věk a také kontakt.

Malujte s námi historii města

Statutární město Jablonec nad Nisou si v roce
2016 připomíná několik významných výročí:
660 let od první zmínky o osadě, 150 let od pový-
šení Jablonce na město, 110 let městského znaku.

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

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

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

ceny. Závěrečné vyhlášení vítězů a předání
hlavních cen se uskuteční v prosinci v audiovi-
zuálním sále knihovny. 

Své aktuální odpovědi posílejte do 13. května, na
adresu: Městská knihovna Jablonec n. N., Dol-
ní náměstí 1, 466 01, nebo vyplňte formulář na
webu městské knihovny v Sekci soutěžte s námi. 

Vítězové dubnového kvízu: Anežka Kocumová,
Ing. Jiří Netopil, Jan Schwarz. Ceny k vyzvednutí
v Městské knihovně v Jablonci nad Nisou.

Kvíz pro celou rodinu

1. Jabloň, se kterou je podle pověsti spojen
původ názvu a vzniku města Jablonec, se údajně
nacházela v dnešní ulici:
a U Srnčího dolu
b U Zeleného stromu 
c Jabloňová

2. Jablonec byl císařským rozhodnutím povýšen
na městys roku:
a 1808 
b 1866
c 1906

3. Bratr Šebestián z řádu křižovníků s červeným
srdcem byl:
a nejdéle žijícím obyvatelem středověkého

Jablonce
b prvním doloženým jabloneckým sklářem

druhé poloviny 17. století

c historicky prvním známým obyvatelem
Jablonce 

4. Zpřesňující přívlastek „nad Nisou / an der
Neiße“ získal Jablonec oficiálně v roce:
a 1866
b 1906
c 1918

5. První tramvaje vyjely v Jablonci 7. února 1900
na trati:
a Mírové náměstí – Rychnov 
b Mírové náměstí – Rýnovice
c Mírové náměstí – náměstí Boženy Němcové

6. V Jablonci nikdy nevycházely noviny s názvem:
a Budovatel Jablonecka 
b Jablonecká vesnice
c Jablonecké družstvo

Jméno a příjmení

Adresa (ulice, město, PSČ

Telefon

e-mail
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