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Děkuji všem, kdož do kroniky přispěli podklady, radami či podněty, 

díky těm, co mne při její tvorbě podpořili morálně 

a taky všem, kteří tak možná učiní příště… 

 

 

Jiřina Polanská, kronikářka 
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ÚÚVVOODDEEMM::  JJAAKK  ŠŠEELL  RROOKK  
ÚVODEM - Rok s třináctkou na konci je už nenávratně minulostí. Jaký byl? Na 

to si bezesporu každý z nás odpoví po svém. Mým úkolem je zachytit v kronice 

především dění spjaté s Jabloncem. Jsem přesvědčena - především ve světle 

celosvětových událostí, že nám rok 2014 přinesl mnoho dobrého coby důkaz 

žití ve šťastné době - v míru, ve svobodě a v demokracii.  Pokud už je, či bylo 

něco špatně, můžeme o tom bez obav mluvit, diskutovat, protestovat nebo se 

snažit jinak dle svých možností o nápravu. Moje přání? Nechť nám mír i 

svoboda projevu vydrží!  
 A jak tedy ´šel´ rok 2014 v Jablonci?  

SILVESTR: SWING I OHŇOSTROJ - Nový rok začal v centru města ohňostrojem, 

který vzlétl k půlnoční obloze ze střechy hotelu Merkur. Jeho tři patra praskaly ve švech 

pod záplavou nejen českých turistů, ale také hostů z Německa či Polska. * ´…a ještě 

trochu swingu před Silvestrem´ si užili příznivci orchestru Rudy Janovského, který v 

Eurocentru zahrál ty nejkrásnější melodie od let třicátých po šedesátá, vše ve stylovém 

provedení. * V chirurgické ambulanci nemocnice byla poslední noc v roce ošetřena 

desítka pacientů s poraněními způsobených v opilosti - odřeniny, otřesy mozků. Naštěstí 

jen jedno zranění způsobila exploze pyrotechniky, žel šlo o popáleniny prvého stupně.  

PRVNÍ JABLONECKÉ MIMINKO roku 2014 se narodilo šest minut před třetí hodinou 

ranní. Holčička Štěpánka Ottmarová přišla na svět s mírami 3,45 kg a 50 cm.  

NOVOROČNÍ PROJEV PRIMÁTORA v Jabloneckém měsíčníků neobsahoval ´jen´ 

přání k novému roku. Nabídnul ohlédnutí i bilancování vykonaného s přiznáním, že: 

„…je čas investic a je čas splácení dluhů. Vždy je příjemnější pracovat na investicích a 

rozvoji než na restrikci a šetření. Nicméně, věděli jsme, do čeho jdeme, sami jsme si to 

vybrali. Posuďte, jak se nám daří problémy, které před nás postavila doba, řešit…“ 
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MEDAILE PRO MERITIS – Novoroční koncert zaplnil první lednový večer divadlo. 

V úvodu byly opět uděleny ceny za zásluhy o kulturní a společenský život ve městě. 

Medaili Pro Meritis získali: inženýr architekt Karel Pelant – za celoživotní práci pro 

město v oblasti architektury a urbanismu, fotograf Sigfried Weiss – za přínos v oblasti 

umění, akademický sochař Jiří Dostál - za přínos v oblasti umělecké a průmyslové 

výroby, designu, medailérství a pedagogiky. 

PODNIKATELÉ, CÍRKEV I SENIOŘI - Setkávání členů vedení města se zástupci 

různých zájmových skupin se konají na přelomu roku již tradičně. Před vánočními 

svátky se sešli radní zástupci kulturních subjektů a neziskových organizací, letos v 

lednu přišli na řadu místní podnikatelé, představitelé církví a senioři. 

DEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU a předcházení zločinu proti lidskosti 

připomenul pietní akt u Muzea skla a bižuterie, kde stála židovská synagoga.  Součástí 

byl projekt mladých lidí o židovských dějinách v Jablonci nazvaný ´Zmizelí sousedé´.  

POTÁPĚČI V PŘEHRADĚ - I letos se sešli první lednové odpoledne potápěči a 

potápěčky klubu Snakesub na břehu přehrady, aby si vychutnali společně první letošní 

ponor. Díky počasí si nemuseli tentokrát prosekávat cestu pod hladinu ledem. 

ROK ČESKÉ HUDBY je připomínán od roku 1924, tradice byla přerušena jen v roce 

1994. Letos se k němu připojil i Jablonec, který jej symbolicky zahájil už před Vánoci 

na jevišti divadla scénickým provedením vánoční mše J. J. Ryby v podání žáků ZUŠ.  

OSADNÍ VÝBOR MŠENO - Po Kokoníně a Proseči vznikl v Jablonci třetí osadní 

výbor, a to ve Mšeně. Nový sedmičlenný osadní výbor se hodlal zabývat problémy 

uvedené městské části. Prvním úspěšným podnětem bylo otevření výjezdu ze spodní 

části ulice Mládí přímo na Palackého. Výbor také navrhl celoročně zachovat zimní 

jednosměrnou úpravu ulice U Kostela, která umožňuje zvýšit kapacitu parkování až o 

patnáct míst. Slyšet o něm bylo i v případě problematického domu v Pobřežní ulici. 

OCENĚNÝ VIKÝŘ - Dům dětí a mládeže Vikýř získal jedno z ocenění v krajské 

soutěži Dobrá půlka, jež se konala v rámci projektu ´Slaďování pracovního a rodinného 

pracovního života´. Ve Vikýři zůstaňme. Je totiž s magistrátem vyhlašovatelem literární 

soutěže Múza. Její 18. ročník nesl téma: Je Jablonec městem sportu? Psala téměř stovka 

mladých autorů, v lednu si vítězové přišli pro ceny do Vikýře, kde se konalo vyhlášení.  

Z PROGRAMU NA PODPORU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY rozdělilo město 

mezi osmadvacet žadatelů jeden a půlmilionovou dotaci. Peníze poslouží lidem na 

vybudování kanalizačních přípojek a domovních čističek odpadních vod.  

OBŘADNÍ SÍŇ UZAVŘENA - V souvislosti s chystanými stavebními úpravami 

hlavního vchodu do radnice a s budováním nového pracoviště vnitřního informačního 

střediska magistrátu byla v lednu až únoru modernizována již nevyhovující 

vzduchotechnika v obřadní síni. Svatby se proto počátkem roku nekonaly.  

JABLONECKÁ ENERGETICKÁ, akciová společnost, na lednovém zastupitelstvu 

představila investiční plán projektu Jablonec – energeticky úsporné město, který spočívá 

v decentralizaci systému. Vlastníkem Jablonecké teplárenské je od loňského roku 

město, teplárna zásobuje teplem na osm tisícovek domácností. Podnikatelský záměr byl 

projednán od šestnácti hodin, aby měli možnost účasti samotní obyvatelé. 
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BIŽUTERIE I SKLO - Módní přehlídka Svazu výrobců skla a bižuterie zaplnila v lednu 

sál Eurocentra. Návrháři tvořili na téma městská džungle, geometrie, dotek snů a velký 

svátek. Prezentovalo se čtrnáct oděvních a na dvě desítky bižuterních regionálních firem 

a také Muzeum skla a bižuterie, které nabídlo ohlédnutí za trendy minulého století. 

Apropó, muzeum! Českou republiku jako zemi pro umělecké sklo zaslíbenou 

představilo muzeum na veletrhu Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem. Výstava 

připravená coby součást Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2014 nabídla 

tvorbu dvaceti sklářských výtvarníků čtyř generací ze všech regionů naší země. 

KDOPAK BY SE NISANKY BÁL – Folklorní soubor Nisanka slavil v roce 2014 

padesátiny. Sérii akcí k jubileu zahájil v sobotu 11. ledna plesem, kde vyhrávala nejen 

Nisanka, ale i Hudba u města Vídně, Jaro z Ústí nad Orlicí či Hradecká cimbálová 

muzika. V lednu to nebyla jediná příležitost tanečně se vyřádit na parketu. Plesová 

sezona byla v plném proudu i v dalších měsících, v dubnu ji uzavřel Lyžařský bál a 

počátkem května pak ples jabloneckých farností.   

 

ZIMNÍ OLYMPIÁDA - Mladí sportovci ze Ski klubu v lednu úspěšně reprezentovali 

náš kraj na VI. Zimní olympiádě dětí a mládeže 2014 v Novém Městě na Moravě. 

SCHODKOVÝ ROZPOČET na rok 2014 schválili zastupitelé v únoru. Sestavení 

rozpočtu v objemu 924 935 000 korun bylo cíleno na stabilizaci hospodaření města. 

ŠANCE NEZAMĚSTNANÝM - Rada města 20. února přijetím nového organizačního 

řádu rozhodla, že vedle zaměstnanců radnice bude pro město pracovat nově i 101 

dlouhodobě nezaměstnaných, a to na pozicích pracovníků veřejně prospěšných prací. 

TÝDEN PARTNERSTVÍ ve dnech 10. - 16. února se nesl v duchu celostátního motta 

´Ohromné maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům´. Pestrý program přinesl mnohé 

impulzy k zamyšlení, jak uskutečnit sen o hezkém vztahu na celý život. 
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BIATLONISTÉ S OLYMPIJSKÝMI  MEDAILEMI – Davy lidí zaplnily pětadvacátého 

února večer náměstí před radnicí, aby přivítaly úspěšné jablonecké sportovce ověšené 

medailemi z olympijských her v Soči.   

FILM ROZKOŠ RODAČKY Jitky Rudolfové byl v prestižní soutěži Český lev 

nominován na cenu ve všech hlavních kategoriích - nejlepší film, za režii, scénář, zvuk, 

kameru, kostýmy, masky, scénografii i za herecké výkony v hlavní a vedlejší roli. 

PROFESOR VRATISLAV KAREL NOVÁK - sochař, šperkař, designér a pedagog, 

zemřel v jabloneckých Rýnovicích v únoru ve věku jedenasedmdesáti let. Největší 

popularitu mezi laickou veřjností mu přinesl zřejmě Metronom na Letenské pláni, ale 

jeho díla dodnes dávají ráz veřejnému prostoru i v našem městě.  

DO VĚZNICE V RÝNOVICÍCH byl v únoru převezen z přísně střeženého Mírova 

nejznámější český vrah Jiří Kájínek, odsouzený na doživotí. Díky mírnějšímu režimu ho 

čekalo u nás méně kontrol, možnost pracovat a věnovat se koníčkům. Dobu strávenou 

za mřížemi si nemusí odsouzení v Rýnovicích pouze ´odsedět´, mohou ji smysluplně 

zúročit studiem na učilišti. Již osm stovek odsouzených tu získalo výuční list. 

JANA PASTUCHOVÁ, POSLANKYNĚ sněmovny Parlamentu ČR, zvolená za 

politické hnutí ANO, otevřela v pondělí 17. února v Jablonci svou poslaneckou 

kancelář, a to v patře nad prodejnou České mincovny v domě na Mírovém náměstí.  

SVĚTOVÝ DEN VODY si připomenul Jablonec symbolicky v rámci 14. ročníku 

mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2014. 

ZLOMKY PŘÍBĚHŮ nesla název výstava Vladimíra Komňackého v Muzeu skla a 

bižuterie. Mimo jiné představila poprvé soubor obrazů s tématikou města Jablonce. 

DEN UČITELŮ oslavili jablonečtí kantoři před filmovým plátnem v kině Radnice, kam 

je pozvali organizátoři z města. První dubnový den pak vyznamenal Liberecký kraj dvě 

desítky pedagogů ze škol a školských zařízení z regionu, kde nechyběli zástupci z 

Jablonce. Heidemarie Polívková, učitelka Základní školy v ulici Liberecká 26, byla 

oceněna za dlouhodobou pedagogickou činnost. Vít Rakušan, ředitel ZUŠ, vedl v 

kategorii ´Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji´. 

JABLONECKÁ POŠTA NA ZNÁMCE - V sérii Altösterreichische Städte byla v 

Rakousku vydaná nová známka s budovou jablonecké pošty. Filatelistická lahůdka v 

hodnotě 0,62 euro vyšla v nákladu 360 tisíc kusů. A pošta ještě jednou. Ta jablonecká 

hostila ve dnech 21. 3. – 3. 4. putovní výstavu věnovanou 130. výročí českého 

bankovnictví. K vidění byly i originální návrhy Adolfa Borna z let 1992–2013. 

RADNÍ S OBČANY - Jarní setkávání začalo v dubnu v Základní škole na Šumavě. 

Následovaly besedy ve Mšeně, v Rýnovicích, Proseči, Kokoníně a na Žižkově Vrchu. 

POZEMKY MEZI PANELÁKY na sídlišti Janovská - v hodnotě osm a půl milionu 

korun, získalo bezúplatným převodem od státu město Jablonec.  

DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ se jmenovala přednáška s Tomášem Graumannem, 

jenž je jedním z 699 dětí zachráněných Nicholasem Wintonem na začátku 2. světové 

války. Přednáška se konala v baptistickém kostele v Máchově parku první dubnovou 

sobotu, součástí byly dokumentární film i dobové fotografie.  
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VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI - Centrum města jim patřilo ve dnech 16. - 18. dubna. 

Akce byla již tradičně zařazena v projektu Jablonec 2014, z rozpočtu podpořena stejně 

jako vloni částkou 255 tisíc korun. Součástí Velikonočních slavností bylo také 

CELONÁRODNÍ ČTENÍ Z BIBLE. Konalo se na Škaredou středu před kostelem dr. 

Farského, organizovaly místní církve.  

ZNIČENÉ ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH ČECH 1938-1989 - výstava, kterou 

hostil kostel sv. Anny od 2. dubna do 10. května, zachycovala mimo jiné zapálení 

synagogy v Jablonci a Liberci nebo zlikvidovaný hřbitov na sídlišti ve Vysoké ulici. 

VOLBY: EVROPSKÝ PARLAMENT A ANKETA -  Společně s květnovými volbami 

do Evropského parlamentu se konala i anketa týkající se Kokonína. Obyvatelé 

odpovídali na otázku, zda chtějí vytvoření samostatné městské části. Zúčastnilo 213 lidí, 

tedy něco málo přes čtrnáct procent těch, kteří se mohli zapojit. Platných bylo 211 

lístků, nadpoloviční většina se vyslovila proti vzniku samostatné městské části Kokonín.  

TÝDEN RODINY v Jablonci se propojil nejen do akcí Roku české hudby 2014 ve městě 

plném tónů, ale také do celoroční kampaně ´Křídla a kořeny naší rodiny´. Síť 

mateřských center ČR ji vytvořila coby příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku 

rodiny vyhlášeného OSN. Každý měsíc roku 2014 měl specifické zaměření propojené s 

významnými dny, jež do něj spadají. Tím květnovým bylo mateřství a rodina. 

HOSPODAŘENÍ města za prvé čtvrtletí hodnotili zastupitelé. Převis příjmů nad výdaji 

v tomto období činil více než čtyřiapadesát milionů korun, na splátky úvěrů bylo 

vynaloženo - v souladu s nastavenými splátkovými kalendáři, čtrnáct milionů korun. 

MĚSTSKÉ LÁZNĚ - Zastupitelé vzali na vědomí hromadnou připomínku k záchraně 

bývalých městských lázní. Budova byla zařazena mezi projekty, které by měly být 

financovány v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonce. 

OFICIÁLNÍ APLIKACE umožňující přístup ke kalendáři akcí, aktualitám, úřední 

desce, kontaktům a životním situacím, byla spuštěna v květnu. Po stažení a naistalování 

do mobilu tak získali nejen Jablonečané dobrý přehled o tom, co se v našem městě děje.  

NEJSTARŠÍ OBČAN JABLONCE KAREL LIŠKA oslavil v květnu 102 let. V roce 

2014 mělo město tři stoleté občanky -  v únoru slavila Blažena Bukovičová, v březnu 

Marie Daníčková, v červenci Františka Kleinová.  

MEZINÁRODNÍ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU TOUREC v polské Jelení Hoře 

patří k největším propagačním akcím v Dolním Slezsku. Naše město zde prezentovalo 

nejen Jablonecké kulturní a informační centrum, ale také Svaz výrobců skla a bižuterie, 

společnost Palace Plus.  Letošní šestnáctý ročník byl bohatší o zahraniční partnery 

zapojené do programu GreKo - Evropa pro občany.  

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ dětí, žáků a studentů ´My jsme muzikanti´ byla 

k vidění ve výstavním pavilonu Eurocentra ve dnech 16. - 22. května. Ukončila ji aukce 

sedmasedmdesáti exponátů výtvarných prací, která vynesla 7 300 korun. Výtěžek 

posloužil dětskému oddělení nemocnice na zakoupení digitální váhy pro novorozence.  

PARÁDNÍ HASIČSKÁ TECHNIKA – moderní i ta historická, zaplnila v neděli s datem 

18. května Mírové náměstí před radnicí. Stalo se tak v rámci VI. propagační jízdy 

http://undesadspd.org/Family/InternationalObservances/TwentiethAnniversaryofIYF2014.aspx
http://undesadspd.org/Family/InternationalObservances/TwentiethAnniversaryofIYF2014.aspx
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kterou si účastníci připomněli 150 let od 

založení prvního českého hasičského sboru u nás.  

MĚSTSKÁ GALERIE MY připravila k ukončení výstavy architekta Heinricha 

Lauterbacha, tvůrce slavných funkcionalistických vil u nás, pořad Vzpomínky na 

Šumný Jablonec. Nabídla ho v úterý 27. května v podvečer. 

JARNÍ SLAVNOSTI V BUDYŠÍNĚ - Statutární město Jablonec zvalo poslední 

květnovou sobotu na výlet do Budyšína. Byly tam totiž zahájeny slavnosti s 

doprovodným programem a tradičními trhy s nabídkou vyhlášené hořčice, klobás a 

dalších místních specialit.  

DRAČÍ DEN NA PŘEHRADĚ - Oddíl dračích lodí RK Dragons pořádal poslední 

květnovou sobotu na přehradě den pro děti spojený se závody dračích lodí. Dračí den si 

užili nejen závodníci na dvousetmetrových a půlkilometrových tratích, ale všichni 

návštěvníci, na něž čekal doprovodný program plný zábavy a sportovních soutěží.  

PREZIDENT MILOŠ ZEMAN v rámci třídenní návštěvy Libereckého kraje zavítal i 

do Jablonce. Nebyl u nás poprvé, premiérově však jako prezident. Jeho první zastávka u 

nás byla v Preciose, poté se setkal na radnici s představiteli města a místními 

podnikateli. Na Mírovém náměstí následně besedoval s občany o důsledcích opoziční 

smlouvy či názorech na zavedení eura. Zájem mezi lidmi byl i o prezidentský autogram. 

MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SKLA A BIŽUTERIE vstoupilo počátkem června do 

svého šestého ročníku. Projekt navazující na tradici slavných bižuterních výstav z druhé 

poloviny minulého století měl letos za základ čtyři výstavy na různých místech. 

Návštěvníci si je mohli prohlédnout na jednu vstupenku platnou po celou dobu trienále. 

TRADICE SBLIŽUJÍ GENERACE – bylo motto, které nesl pátý ročník mezinárodního 

folklorního festivalu, který nabídnul vystoupení našich i zahraničních souborů. Akce se 

konala pod záštitou Folklorního sdružení České republiky, Libereckého kraje a 

statutárního města Jablonec. Nejen festivalem pak účastníci žili. Například slovenský 

taneční a pěvecký sbor Štrbianček účinkoval v Domově důchodců Jablonecké Paseky. 

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ přilákal návštěvníky i do Státního okresního archivu 

v Jablonci. Čekaly je komentované prohlídky nejen ve veřejně přístupných místech jako 

je badatelna. V jedné z knihoven byly mimo jiné k vidění první výtisky Jabloneckých 

novin z roku 1954.  

SVĚTOVÝ DEN PROTI NÁSILÍ NA SENIORECH připomenul koncert v divadle. 

Oceněny byly pečovatelky a osobní asistentky v sociálních službách, přičemž Cenu 

veřejnosti získala Martina Kurpitová z Diakonie Českobratrské církve evangelické. 

DEN OTCŮ v podobě zábavného odpoledne plného vědy a techniky přilákal k Tajvanu 

u přehrady nejen tatínky a jejich ratolesti, ale doslova celé rodiny.   

JUNIORSKÉ BASKETBALISTKY z Tělovýchovné jednoty Bižuterie dosáhly skvělého 

sportovního výsledku – poprvé v historii Jablonce postoupily do nejvyšší soutěže ČR. 

Primátor Petr Beitl je proto pozval na radnici, aby jim osobně za úspěch poděkoval.  

JABLONEC A KAUFBEUREN - Historický Tänzelfest - s tradicí sahající až do 

středověku, se koná každý červenec v partnerském městě Kaufbeuren. Nad letošním 

ročníkem převzal záštitu Jablonec, což umocnilo páté výročí partnerství obou měst. 
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ZLATO ZA ZPĚV - Slavnostní přivítání na Mírovém náměstí čekalo v úterý 

15.července zpěváčky ze Základní umělecké školy Jablonec. Dětský pěvecký sbor 

Iuventus, gaude! přivezl totiž cenné vavříny z největší sborové soutěže světa World 

Choir Games, jež se v roce 2014 konala v lotyšské Rize.  

PRUDKÝ LIJÁK v neděli 27. července – V Jablonci spadlo během pětadvaceti minut 

jedenadvacet milimetrů srážek a voda v Nise vystoupala až na 127 cm. Déšť naštěstí ve 

městě nenapáchal žádné zásadní škody, nicméně úklid města stál na 300 tisíc korun.  

JBC 4X REVELATIONS, 2. ročník světového poháru, k nám přilákal světové špičky 

cyklistické discipíny fourcross. Diváci na Dobré Vodě sledovali adrenalinový souboj o 

titul mistra světa, k vidění ostré souboje i skoky, svůj um předvedli i akrobatičtí piloti.  

RESTAURACE ADAM A EVA na Mírovém náměstí v srpnu skončila. Provozovatel 

dostal výpověď, protože dlužil radnici opakovaně několik nájmů. Aby strategické místo 

restaurace a jeho letní zahrádky v centru města nezelo dlouho prázdnotou, slíbili radní 

podpořit nového provozovatele slevou z nájemného.  

PO STOPÁCH KARLA HYNKA MÁCHY - Čtveřice studentů gymnázia Dr. Randy se 

rozhodla, že pěšky okopíruje přes tisíc kilometrů dlouhou cestu z Prahy do italských 

Benátek. Tu před 180 lety podnikl romantický básník Karel Hynek Mácha. Studenti na 

měsíční pouť vyrazili 4. srpna, tedy na den přesně jako slavný lyrik. 

TITUL ´NEJLEPŠÍ PRIMÁTOR 2010-2014´ získal náš primátor Petr Beitl, který 

uspěl v soutěži vyhlášené Svazem měst a obcí České republiky. Ocenění mu předal 

v úterý 16. září na Hradě prezident republiky Miloš Zeman.  

AKTUALIZACI STRATEGICKÉHO PLÁNU města na období 2014–2020 připravoval 

od dubna odbor územního a hospodářského rozvoje a zpracovala jej Agentura 

regionálního rozvoje. Na přípravě dokumentu pracovalo sedm skupin v čele s garanty. 

Na konci srpna vše uzavřela koordinační skupina, aktualizaci schválili v září zastupitelé.  

MATERIÁLY PRO ZASTUPITELSTVO byly od října na webu města. Občané se 

s nimi mohli seznámit vždy týden před samotným projednáním. Nově začaly být 

stejným způsobem zveřejňovány zápisy z jednání jednotlivých výborů a taktéž všechny 

smlouvy na dodávky či služby uzavřené radnicí a převyšující částku dvacet tisíc korun. 

PRO STAVEBNÍ UZÁVĚRU NA VZNIK NOVÝCH UBYTOVEN se rozhodla rada 

města na mimořádné schůzi v září. V centru města vznikly ubytovny v kdysi tak 

honosných domech jako je bývalá kavárna Jizera, restaurace Stará Pošta nebo dřívější 

lékárna v Podhorské ulici. Problémy jsou i jinde, třeba v Pionýrské ulici v Pasekách. 

V objektech bydlí nepřizpůsobiví lidé, kteří obtěžují okolí, roste také kriminalita. 

AMNESTII PRO DLUŽNÍKY NÁJEMNÉHO za městské byty a nebytové prostory, 

kteří na konci srpna dlužili včetně úroků a penále 26,3 milionu korun, schválili v září 

zastupitelé. Amnestie neznamená, že radnice lidem dluhy promine, pokud ale zaplatí do 

konce března 2015 dluh, mohou požádat o odpuštění úroků a penále.  

SLUNEČNÍ LÁZNĚ u přehrady a jejich přestavba vyvolaly vášnivou výměnu názorů. 

Do konce září na toto téma probíhala diskuze na webu města a do stejného data byl v 

parteru radnice k vidění také model Slunečního pavilonu od architekta Petra Stolína.  
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KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE MŠENĚ dostal v září nové hodiny, ve středu 

15. října došlo k jejich oficiálnímu vysvěcení. Zároveň s nimi se světily také varhany 

převezené do Mšena z jiné části Jablonce.  

NOVÁ KNIHA O JABLONCI - Abychom při chůzi městem zvedli hlavu vzhůru a 

prohlédli si secesní, novorenesanční či funkcionalistické fasády domů, žádá fotograf 

Bohumil Jakoubě, jeden z autorů nové obrazové knihy nazvané ´Jablonec, město nad 

Nisou´. Spolupracoval na ní s publicistou a znalcem Jizerských hor Otokarem Simmem, 

který ve svých doprovodných textech zabředl především do historie města i jeho čtvrtí. 

Autoři se nevyhnuli ani mapování okolí, takže své místo tu má i krajina Jizerských hor a 

Českého ráje. Fotografie a text pak doplňuje třicet ilustrací významného grafika, 

ilustrátora, historika umění a etnografa Josefa V. Scheybala. Kniha je k dostání v 

turistickém informačním centru za 450 korun. 

JABLONEC REÁLNĚ SOCIALISTICKÝ na výstavě od 7. října do 17. listopadu v 

kostele sv. Anny.  Návštěvníci si připomenuli dobu let 1948–1989 prostřednictvím 

předmětů, fotografií a dokumentů ze sbírek Severočeského muzea v Liberci, Muzea skla 

a bižuterie a Státního okresního archivu v Jablonci. 

VOLBY ZASTUPITELŮ ve dnech 10. - 11. října. Voliči obdrželi jeden hlasovací lístek. 

V Jablonci obsahoval 390 kandidátů ze třinácti volebních stran. V našem městě volilo 

34,41% oprávněných voličů, kteří rozdělili kandidátům 331 169 platných hlasů. 

V třicetičlenném zastupitelstvu usedlo nově osm (v uplynulém volebním období šest) 

politických stran a hnutí. Volbám předcházelo poslední jednání zastupitelstva, kdy byla 

předána ocenění dlouholetým zastupitelům. 

KOLIBA, JABLOŇ I ŠKOLKA – Nejen hospoda zvaná Koliba musela ustoupit 

budoucí výstavbě nového obchodního centra, brzy ji následovala tělocvična v 

Jugoslávské ulici i bývalá velkoprodejna Jabloň (v roce 2015). Do Tyršových sadů bylo 

letos v říjnu přemístěno také sousoší dětí na procházce s učitelkami zvané Školka.  

VÁNOČNÍ TRHY zaplnily tradičně centrum města. Nabídly plno dobrůtek, řemeslných 

výrobků, kulturního programu a nechyběl ani v pořadí již osmý ´Primátorský svařák´- 

letos  rozlévaný do hrnečků se symbolem věže rýnovického kostela svatého Ducha. 

Výtěžek více jak sedmatřicet tisíc korun putoval agentuře podporující zaměstnávání. 

PRVNÍ HROMADNÁ PŘIPOMÍNKA v historii jednání jabloneckého zastupitelstva 

byla nejočekávanějším bodem posledního prosincového zasedání. Jejím předmětem 

bylo zrušení obecně závazné vyhlášky 4/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitostí. Pod připomínku se podepsala více jak tisícovka občanů.  

ZLATOU SVATBU oslavili těsně před svátky v úterý 23. prosince manželé Marcela a 

Rudolf Vítkovi. Nebyli v Jablonci jediní, kteří se ohlédli po padesáti letech společně 

prožitého života. Během roku se slavily nejen zlaté svatby, ale také jedna smaragdová 

(55 let) a dvě diamandové (60let).  

POSLEDNÍ MIMINKO - V roce 2014 se v jablonecké porodnici narodilo 1 327 dětí, z 

toho pět dvojčat, 611 holčiček a 716 chlapečků. Poslední den v roce se u nás narodilo 

sedm dětí, poslední miminko přišlo na svět šestačtyřicet minut před půlnocí. 
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SOUČÁSTÍ TIŠTĚNÉ VERZE KRONIKY JE CELÝ 

KALENDÁŘ 2014: NAJDĚTE SI PO CELÝ ROK KRÁSU V ČERNOBÍLÉM DNI 

 

V on-line verzi pouze první a poslední strana kalendáře.  
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II..PPOOČČAASSÍÍ,,  

PPŘŘÍÍRROODDAA  
REKAPITULACE - Lednové počasí připomínalo spíše předjaří nebo podzim. Kdo chtěl 

lyžovat, vyrážel za sněhem nejen za hranice kraje. U nás hory zaplňovali spíše cyklisté. 

Během ledna napadlo pouhých třináct centimetrů sněhu, zimní údržba stála 2,2 milionu 

korun. Technické služby spotřebovaly 293 tun soli a 186 tun inertního posypu. Únorové 

počasí v naší republice pak už bylo veskrze jarní, zatímco na severovýchodě Spojených 

států řádily sněhové bouře a Velkou Británii sužovaly rozsáhlé záplavy. Relativně 

vzdálené jevy byly podle meteorologů provázané a měly společného jmenovatele - obří 

tlakovou níži s centrem nad Atlantikem. Březen charakterizovalo sucho, vítr a posléze 

spása v podobě dešťové vody. Pak přišlo nefalšované aprílové počasí. Kdy? 

Samozřejmě v dubnu. V květnu jsme vítali jaro ptačím zpěvem a ve čtvrtek 

dvaadvacátého prožili první tropický den. Pár tropických dnů nám nadělilo i léto, které 

ovšem nebylo skoupé na pořádné výkyvy počasí, včetně vydatných dešťů. Říjnové 

slavnosti v centru města přivítaly podzim, nicméně počasí třetí roční období 

neevokovalo. Krásně jasno, slunce hřálo. I desátý měsíc se rozloučil přívětivým 

počasím, které ani trochu nepřipomínalo podzim plný plískanic. Čas ´dušičkový´ také 

plný slunce a příjemného tepla. Poslední listopadovou středu trávník pokryla námraza, 

však mělo podle předpovědi přituhnout. Navzdory mrazu se zjevila toho dne časně ráno 

na obloze nad Českem ohnivá koule. Svědci ji hlásili jako meteor. Událost potvrdil 

Astronomický ústav Akademie věd ČR, podle něhož se s největší pravděpodobností 

jednalo o zánik posledního stupně nosné rakety Proton, která startovala 23. listopadu z 

kosmodromu Bajkonur. Prosinec – pátek devatenáctého. Česko zažilo teplo, že téměř 

všude padaly letité teplotní rekordy. Vůbec nejtepleji bylo na jihu Moravy, v Lednici a 

v Pohořelicích, kde teploměry ukazovaly až 14,8 °C. U nás - stejně jako na většině 

území, se dostaly teploty nad desítku, dokonce i v horách se držely nad bodem mrazu. 

Jo…, a na Jihlavsku rozkvetly třešně. V pondělí 22. prosince začala dle kalendáře 

astronomická zima, počasí však připomenulo všechno možné, jen ne blížící se Vánoce. 

Ty byly samozřejmě bez sněhu. Svátky nesvátky, slunce, teploty nad nulou. Sedm 

meteorologických stanic v Ústeckém a našem Libereckém kraji zaznamenalo na Štědrý 

den dlouhodobé teplotní rekordy. Liberec naměřil 9,7 stupně, o 0,9 více než v roce 

1977. Nejslabší účast za posledních pět let měli při vánočním koupání v naší přehradě 

místní otužilci. Přišlo jen deset lidí. Asi vadilo, že bylo moc teplo. Co dodat? Že bylo na 

Zemi teplo, ba přímo nejtepleji za posledních 135 let, potvrdily ve svých samostatných 
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zprávách americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) a Národní úřad pro 

ovzduší a oceány (NOAA).  Podle NOAA dosáhla v roce 2014 průměrná teplota 14,6 

stupně Celsia, což je o 0,7 stupně více, než činil průměr ve 20. století. Národní úřad pro 

ovzduší a oceány rovněž uvedl, že poslední měsíc roku se stal dosud nejteplejším 

prosincem. Předchozí absolutní roční rekordy padly v roce 2005 a 2010. Devět 

nejteplejších roků bylo přitom zaznamenáno od začátku tohoto století, poznamenala 

agentura Reuters. BBC uvedla, že čtrnáct z patnácti nejteplejších roků spadá do nového 

století. Doplňme, že NASA a NOAA spravují dvě ze tří sítí pro měření globální teploty, 

třetí má britská meteorologická služba. Data všech využívá Světová meteorologická 

organizace, která vyzdvihla některé anomálie roku 2014. V září dopadlo na Balkán 

dvakrát více srážen než obvykle a na Turecko čtyřikrát. Na marocké město Guelmen 

dopadlo během čtyř dnů 

tolik srážek, kolik jindy za 

rok. V Japonsku byly v 

srpnu rekordní srážky, 

naopak dlouhá sucha 

postihla západ USA, 

některé oblasti Číny a 

Střední a  Jižní Ameriky. 

Tropických bouří bylo 72, 

což je méně než průměr z 

let 1981 až 2010 činící 89.  

Mapa Země zachycující odchylky teploty od dlouhodobého průměru, v oranžových 

oblastech bylo teploty nejvíce nad průměrem. Foto: NASA 

ZIMNÍ ÚDRŽBA v Jablonci nad Nisou je stanovena každoročně schvalovaným Plánem 

zimní údržby a městský rozpočet každý rok počítá na zimní údržbu s částkou kolem 

dvaceti milionů korun. Statutární město prostřednictvím Technických služeb Jablonec 

(TSJ) udržuje 162 km vozovek, 56,5 km chodníků a jednadvacet kilometrů čtverečních 

parkovacích ploch. Ne všechny komunikace však udržuje město. Silnice I. třídy jsou ve 

vlastnictví státu – například ulice 5. května, o jejichž údržbu se stará Ředitelství silnic a 

dálnic. Silnice II. a III. třídy patří kraji a stará se o ně Krajská správa silnic Libereckého 

kraje. To jsou například ulice Čsl. Armády, Podhorská, Palackého od křižovatky s ulicí 

U Přehrady dál do Mšena a další. Zima 2013-2014 byla netypická. Za celé zimní období 

od listopadu do března napadlo 57,5 cm sněhu a zimní údržba stála 8,2 milionu korun. 

Díky uspořeným penězům bylo možné realizovat některé opravy. Například lávku 

v ulici Palackého, která je strategická pro pěší dopravu v oblasti mšenského sídliště, 

zrekonstruována byla lávka přes Nisu v ulici Želivského a rozšířena parkovací plocha 

v ulici S. K. Neumanna. Pro srovnání, zima 2012-2013, kdy napadlo 348 centimetrů 

sněhu a bylo spotřebováno více než 2 200 tun soli a přes 1 100 tun inertu, stála 

městskou pokladnu 20,2 milionu korun. Od začátku zimního období tj. od 1. listopadu 

2014 do 15. února 2015 pak stála zimní údržba dvanáct milionů korun. V Jablonci za tu 

dobu napadlo 113 centimetrů sněhu, komunikace byly ošetřeny 1 626 tunami 

chemického posypu a 1 156 tunami inertního posypu. Na deponie bylo zejména z 

rizikových míst u zastávek a z křižovatek odvezeno 309 tun sněhu 

http://media.novinky.cz/077/470771-original1-bxf3u.jpg
http://tema.novinky.cz/turecko
http://tema.novinky.cz/atmosfericke-srazky
http://tema.novinky.cz/japonsko
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SNÍH NEJEN U NÁS: ZIMA 2013-2014 

Datum 17. 1. 2013 31. 1. 2013 13. 1. 2014 27. 1. 2014 30. 1. 2014 

Teplota v °C -7 4 2 -5 0 

Výška sněhové pokrývky v českých i zahraničních střediscích (v cm) 

Bedřichov 15-35 20-40 5 10 10-30 

Tanvaldský Špičák 35-65 40-70 20 25 20-40 

Harrachov 40-70 40-80 20 20 35-45 

Rokytnice 30-80 35-90 10 20 10-50 

ŠM – Sv. Petr 30-40 60-80 25 20 10-30 

Pec pod Sněžkou 30-70 30-60 25 25 14-40 

Deštné v O.h. 20-80 30-110 20 20 20-50 

Praděd 90-120 90-120 70 70 70-85 

Petříkov 50-70 50-70 10 25 5-35 

Zadov 20-50 20-50 20 22 15-40 

Klínovec 40-70 70-80 35 40 35-60 

Ještěd 30-50 45-60 10 35 20-40 

Slovensko Chopok 110 110 38 69 50 

Rakousko Dachstein 130 140 140 140 200 

Francie Meribel 180 190 87 104 160 

Německo Obersdorf 110 250 0 11 90 

 

Datum 28. 2. 2013 8. 2. 2014 15. 2. 2014 24. 2. 2014 9. 3. 2013 

Teplota v °C 4 4 8 10 5 

Výška sněhové pokrývky v českých i zahraničních střediscích (v cm) 

Bedřichov 60-80 15-40 15-40 15-40 50-70 

Tanvaldský Špičák 70-120 30-60 30-60 30-60 80-110 

Harrachov 100-130 35-45 35-55 35-55 80-110 

Rokytnice 100-160 10-60 10-50 10-50 80-145 

ŠM – Sv. Petr 95-120 20-45 20-50 20-50 70-90 

Pec pod Sněžkou 70-110 15-40 15-40 15-40 60-100 

Deštné v O.h. 40-110 20-50 20-50 20-50 40-110 

Praděd 150-180 70-85 65-85 65-85 150-180 

Klínovec 80-120 35-60 35-60 35-60 80-120 

Boží Dar 80-100 35-55 35-55 35-45 70-90 

Ještěd 60-90 30-45 30-45 30-45 60-90 

Kořenov-Rejdice 65-110 25-35 30-40 30-40 65-110 

Desná – Černá Říčka 60-120 30-60 30-60 30-60 50-90 

Slovensko Chopok 210 50 50 80 210 

Rakousko Dachstein 150 170 200 210 140 

Itálie Bormio 120 150 180 180 120 

Francie Meribel 230 135 135 160 230 

Německo Obersdorf 250 185 195 200 250 
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POČASÍ V NOVINOVÝCH TITULCÍCH:  2.1. Místy bude mrholit a také slabě zaprší – 

4.1. Počasí na víkend: V sobotu i v neděli nezapomenout na deštník – 6.1. V lednu 

třináct stupňů, na Moravě padaly teplotní rekordy - Sníh nikde, zítra teploty k desítce – 

9.1. Trochu zaprší, hlavně na severu – 11.1. Divná zima. Lidi trápí alergie, rostou první 

jarní houby – Počasí na víkend: Ve dne ještě nad nulou, v noci už začne mrznout – 13.1. 

Od západu přijdou mraky. Zítra i déšť – 16.1. Jediný kopec, kde lyžují na přírodním 

sněhu. Přírodní unikát se ukrývá letos pod Štěpánkou v Jizerských horách. Vedle 

kotvového vleku se tam na přírodním sněhu lyžuje bez přestávky už skoro měsíc. 

Oblevám navzdory – Teploty se udrží nad nulou – 18.1. Počasí na víkend: Zima ještě 

neudeří, bude zataženo s teplotami nad nulou -  20.1. Na celém území zaprší – 23.1. 

Sněžit bude hlavně večer – 27.1. Nasněží málo, noc ovládnou mrazy – Zima dohání 

skluz. Předvedla svou zatím nejchladnější noc – Mrazivá noc. Na Jizerce bylo mínus 

25° C – 30.1. Bude spíš zataženo, pozor na ledovku - 31.1. Orkán ženoucí se na Českou 

republiku dosáhne rychlosti 145 km/hodinu - 1.2. Počasí na víkend: Dá se čekat déšť 

v různých podobách – mrznoucí, se sněhem či mrholení – Běžkaře v Jizerkách ohrožují 

kameny, kořeny, větve i hlína – Všechny zimní areály v kraji jsou opět v provozu – 

Horským střediskům pomohlo počasí. Bez umělého zasněžování by se však lyžovat 

nedalo, sněhová děla jedou naplno – 3.2. Začátkem týdne se objeví slunce -  6.2. Počasí 

na dnešek: Bude oblačno, pozor na silnou ledovku – 10.2. Ráno bude led, další týdny až 

13 stupňů -  17.2. Sněhu je málo, bude ještě zima? – Smiřte se s tím, zima nebude. Je 

nejméně sněhu za 35 let - 24.2. Nejsušší zima za čtyřiačtyřicet let. Bude v létě čím 

zalévat? Podle meteorologů mají nadprůměrné teploty beze srážek vydržet i další měsíc. 

Hrozí velká sucha, pokud nebude pršet na jaře - Svatý Matěj hlásí konec zimy, o 

víkendu až 13 stupňů - 10.3. Divná zima: vody je jako v létě, alergici si stěžují už od 

ledna – 13.3. Extrémní sucho. Do přehrad teče desetina vody. Jen 130 litrů za vteřinu 

teče do přehrady v Josefově Dole - 20.3. Dnes bude slunečno – 22.3. Léto v březnu. 

Čtvrtina stanic ohlásila rekord – Po víkendu se bude lyžovat jen v Harrachově – Teplá 

sezona připravila skiareály o stamiliony korun - 24.3. Pozor, na horách může vydatně 

sněžit, varují meteorologové – Jarní vystřízlivění. Stačilo pár hodin a zas mrzne – 29.3. 

Dnes bude slunečno - 31.3. Ráno mlhy, přes den polojasno – Výhled: Také duben bude 

teplý a suchý - 3.4. Dnes ojediněle přeháňky – 5.4. Dnes bude slunečno  - 5.4. Dnes 

bude oblačno až polojasno – 10.4. Jaro přišlo hodně brzy – Jarní počasí letos občas 

připomíná letní. A zahrádkáři už několik týdnů uklízejí, vysévají, provzdušňují a 

prořezávají - 1.5. Kdo si prodlouží víkend, vyhraje. Nyní nás čekají bouřky, lijáky a 

chladno – 19.5. Po chladnu a dešti vyhlíží nyní předpověď letní teploty – 24.5. Včera 

padaly teplotní rekordy. V Bedřichově bylo přes 25 stupňů – 26.5. Prudké lijáky 

způsobily v Libereckém kraji lokální záplavy. Voda zalila zahrady a pole i některé 

domy. Déšť provázely i blesky, které zapálily dům - Bouře ničila domy i zahrady -  9.6. 

Ve stínu 32 °C, pláže v obležení. A dnešek bude ještě teplejší – Na severu Čech teploty 

přesáhly 32 stupňů, lidé mířili k vodě – 10.6. Meteorologové rozšířili varování před 

horkem - 12.11. Padaly teplotní rekordy, v Broumově naměřili přes 17 stupňů - 26.11. 

Nad Českem proletěla ráno ohnivá koule1 - 12. Česko pokryla ledovka, doprava 

kolabuje - 2.2. Námraza troleje zcela vyřadila. To nepamatujeme, říká mluvčí 

dopravního podniku - Ledovka povolí až ve středu odpoledne, v sobotu však může opět 
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udeřit - 13.12. - Vánoce budou nadprůměrně teplé –  20.12. Žádná zima, počasí bude 

dál jako na jaře - 20.12. Po celé zemi padaly teplotní rekordy, chladno nebylo dokonce 

ani v lednici - Čerstvý sníh a silný vítr se spojí proti řidičům – 22.12. Žádná zima, 

počasí bude dál jako na jaře - 26.12.V pěti krajích Česka hrozí náledí - 27.12. Na 

Vánoce padaly na severu Čech teplotní rekordy – Vodu v jablonecké přehradě 

vyzkoušelo jen deset otužilců, bylo moc teplo – Na horách se díky mrazu rozjela 

sněhová děla – 29.12.  S mrazy se rozjíždí i lyžařská sezona. 

LEDEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.1. 2/1 3/1 2/0 3/-1 4/0 5/1 

4.1. 6/4 7/3 7/4 5/5 4/6 8/5 

6.1. 3/4 7/3 2/0 5/2 5/3 8/5 

11.1. 3/0 6/0 5/-1 5/0 5/2 6/1 

13.1. 2/0 4/0 5/1 4/-1 3/0 4/0 

16.1. 1/1 3/1 3/0 3/2 5/1 3/2 

18.1. 4/5 5/2 4/2 4/6 6/5 7/4 

20.1. 8/3 9/3 8/2 9/4 8/3 8/5 

23.1. -2/-4 -1/-3 2/-1 1/-1 1/-2 -2/-8 

27.1. -5/-7 1/-6 2/-5 -3/-6 -3/-6 -3/-6 

30.1. 0/0 1/-2 0/-2 0/1 0/-1 1/1 

 

STŘEDA 1.1. - „Po mírně až silně teplotně nadprůměrném týdnu v období Vánoc 

předpokládáme, že počasí v příštích čtyřech týdnech bude odpovídat dlouhodobým 

průměrům s možností přechodného výraznějšího vpádu studeného vzduchu ve třetím až 

čtvrtém týdnu,“ prorokovali meteorologové. Ochlazovat se začalo ovšem jen mírně. 

Nejvyšší denní teploty se pohybovaly mezi třemi a sedmi stupni. Pod nulu by prý mohla 

rtuť v teploměrech klesnout už koncem příštího týdne. Inu uvidíme. VÍKEND 4.-5.1. - 

První týden nového roku byl především oblačný až zatažený. U nás vydatně pršelo v 

neděli navečer, naštěstí v noci nemrzlo. Jinak víkend teplotně nad normálem, už ráno 

kolem pěti stupňů, přes den téměř deset. Na Moravě v neděli padaly teplotní rekordy. 

Ze stanic, kde se tento údaj sleduje alespoň třicet let, se teplota vyšplhala nejvýše ve 

Strážnici, a to na třináct stupňů. Čímž překonala o jeden stupeň hodnotu z roku 1988. 

Celkem padl rekord na osmnácti moravských stanicích. Ještě výrazněji než ve Strážnici 

byl překonán rekord v obci Lučina na Frýdecko-Místecku, na tamní stanici naměřili 

12,6 stupně. To je o 2,3 stupně více než při rekordním roce 1988. Rekord z roku 1999, 

kdy se denní maximum dostalo na 10,1 stupně, by překonán ve Frenštátu pod 

Radhoštěm. Tady v neděli naměřili 11,5 stupně nad nulou. To vše plývá to z údajů, 

které poskytli z Českého hydrometeorologického ústavu, jakož i informace, že 

průměrná teplota v Česku od 30. prosince do 26. ledna v letech 1981 až 2010 byla 

mínus 1,6°C, průměrný úhrn srážek dosáhl 36 milimetrů. Průměrné hodnoty jsou pro 



21 

 

celou ČR do nadmořské výšky přibližně 600 metrů. PONDĚLÍ 6.1. – Ráno nás vítalo 

slunce a jeho paprsky hřály celé dopoledne. Jak jsem včera předeslala, naštěstí nemrzlo, 

takže kaluže na cestách zůstaly plné vody a ne ledu. Počasí připomíná spíše předjaří 

nebo podzim. Že není třeskutá zima s ledovatkou,většině lidí nevadí. Kdo chce lyžovat, 

vyráží za sněhem – ovšem nejen za hranice kraje. Okolní hory u nás spíše zaplňují 

cyklisté. PÁTEK 10.1. - Polojasno, pod mrakem, fičel vítr, takže to působila jako 

ochlazení. VÍKEND 11.-12.1. – V noci teplota možná tak stupeň pod nulou, ráno 

šedivák, který zlikvidovalo již během dopoledne slunce. Divná je to zima. Nadprůměrně 

teplá trápí zvířata, zemědělce a překvapivě i – alergiky. Podle lékařů si lidé častěji 

stěžují na rýmy a zdravotní potíže. S exkluzivní lahůdkou – ledovým vínem, se 

rozloučili pro letošek vinaři, kteří raději už poslední hrozny vína sklidili minulý týden. 

Zmrzlé víno se totiž musí sklidit v noci, když rtuť teploměru spadne hluboko pod nulu. 

Což letos jaksi nenastalo. Jarní počasí mate hlavně zvířata, která opouštějí svá hnízda na 

cestě za potravou. V přírodě pučí i kvetou stromy i ze země raší jarní květy. Situaci 

navíc v posledních dnech komplikovala všudypřítomná mlha, která souvisí právě 

s přílivem teplého vzduchu. ÚTERÝ 14.1. – Přes den polojasno, večer krátce před 

devátou začalo sněžit, respektive padaly hodně mokré vločky. Uvidíme ráno, zda budou 

sníh či louže. STŘEDA 15.1.  -  Jupíí, krajinu pokrývala tenoučká vrstva bílého sněhu a 

vše se rázem rozsvítilo a působilo čistě. Do toho slunce a samozřejmě během dne vzal 

sníh za své. VÍKEND 18.-19.1. - Počasí zatím stále připomíná předjaří. Hlavně sobota 

byla téměř jarní, plná slunce, počasí lákalo k výšlapu. Jo a kvetou u nás sedmikrásky i 

petrklíče. ÚTERÝ 21.1. - Sníh! Sice tenká vrstva, ale náhle je čisto, krajina v bílém. 

STŘEDA 22.1. - Slabé dva stupínky pod nulou, lehce mrzne, takže sníh se drží. 

ČTVRTEK 23.1. - Silnice v kraji sjízdné se zvýšenou opatrností. Připadlo až šest 

centimetrů sněhu, sněžilo hlavně na Liberecku a Jablonecku, na silnicích nižších tříd 

ujetá vrstva sněhu krytá posypem. V kraji bylo zataženo i přes noc, dál slabě sněžilo. 

Teploty přes noc mezi minus jedna a minus čtyřmi stupni Celsia, na horách až minus 

šest. VÍKEND 25.-26.1. – Poslední lednový víkend byl ve znamení velkých mrazů. 

Rtuť teploměru sklouzla v noci hluboko pod nulu někde k patnácti stupňům. Takže 

pořádná změna – rozdíl nejméně dvaceti stupňů oproti teplým dnům předcházejícím. 

Česko má tak za sebou zřejmě nejmrazivější noc v nynější zimě. Kéž by! Na třetině 

měřicích stanic klesly teploty na již zmíněných mínus patnáct stupňů Celsia. Leč pozor!  

MRAZIVÝ REKORD - Jizerka v Jizerských horách hlásila téměř pětadvacet stupňů 

Celsia, samozřejmě se znaménkem mínus! Což byl republikový rekord. Meteorologové 

prozradili, že zatímco na stanici Jizerka – umístěné přímo v osadě mezi obytnými domy, 

se teplota vzduchu těsně přiblížila -25 stupňům Celsia, na přibližně kilometr vzdálené 

stanici označené coby ´Jizerka-rašeliniště´ teplota v neděli ráno klesla na mínus 25,6 

stupně. Noc na neděli byla pak téměř o pět stupňů chladnější než noc na sobotu. 

V nižších polohách bylo nejmrazivěji v Liberci, kde teplota klesla 18,9 stupně pod bod 

mrazu. Inu, užili jsme si! Užívat si nejde ledové plochy na přehradě. I když díky mrazů 

je hladina zamrzlá, led není dostatečně silný. Varování zveřejnila na webových 

stránkách radnice, na nebezpečí upozorňovaly také informační tabule kolem přehrady. 

Tloušťku ledu pravidelně měří pracovníci Povodí Labe. PONDĚLÍ 27.1. - Mrazy 

polevily, dnes od časného rána sněžení. Ale žádný příval, hrabla zůstala v klidu a my s 
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nimi. ČTVRTEK 30.1. - Počasí bez výrazných změn, sníh vydržel. Nejsou už takové 

mrazy, ač časně ráno a v noci přituhuje. Pocit chladu umocňuje prudký vítr. PÁTEK 

31.1. - Rtuť teploměru ráno na nule a poté stupínek nad bodem mrazu, čili obleva. Plus 

vítr. Český hydrometeorologický ústav zvýšil stupeň výstrahy před větrem. V 

Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji varoval před extrémně 

silným větrem. Na hřebenech Krkonoš, Jeseníků a Beskyd byly nárazy přesahující i 145 

kilometrů v hodině. Co u nás? Kvůli silnému větru byla například mimo provoz 

kabinková lanovka na Ještěd v Liberci. Naměřili tam rychlost 126 kilometrů v hodině, 

což více než dvojnásobně překračuje povolený limit. Během dne byl směr větru 

orientovaný kolmo na lana a za této situace může lanovka jezdit do rychlosti větru 

šestnáct metrů za sekundu. V poledne zde naměřili pětatřicet metrů za sekundu, 

informoval mluvčí Českých drah s tím, že nejezdí ani lanová dráha na Lysou horu v 

Rokytnici nad Jizerou. Lednové počasí uzavírá konstatování, že v důsledku větru se 

leckde tvořila silná námraza. Nicméně předpověď slibovala, že vítr v průběhu noci ze 

soboty na neděli zeslábne. I stalo se tak, v novém měsíci.  

ÚNOR 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.2. 5/0 6/1 7/0 3/0 1/0 5/2 

3.2. 1/-3 5/-4 7/0 3/-1 2/-3 8/-1 

6.2. 3/1 7/0 7/2 5/1 5/-1 7/1 

8.2. 4/2 9/3 8/2 9/3 7/1 9/2 

13.2. 4/1 8/2 7/1 6/1 6/0 7/2 

15.2. 8/3 12/3 11/3 10/1 9/0 9/1 

17.2. 7/-3 10/0 8/-2 8/0 9/1 10/1 

24.2. 10/2 11/-2 12/-2 10/-2 10/1 11/-2 

22.2. 7/0 9/-1 8/-1 7/0 8/-1 7/1 

27.2. 8/2 12/3 9/2 9/2 10/1 11/2 

 

VÍKEND 1.-2.1. - Pod mrakem, mlha či přesněji inverze. Teplota malinko nad nulou, 

obleva. Co přes den roztálo, v noci namrzlo. PONDĚLÍ 3.1. – Přes inverzní oblohu 

probleskovalo již od rána slunce, které leštilo svým úsměvem namrzlé cesty. Po poledni 

se paprsky prodraly skrz mraky, takže rtuť teploměru na přímém slunci radostně 

povylezla k desítce. Podle předpovědi k nám začal proudit teplý vzduch od jihu. 

ÚTERÝ 4.1. - Inverze, mrznoucí mlha. Docela dost prudký vítr profukoval pod 

oblečení a umocňoval nám pocit zimy. STŘEDA 5.1. – Námrazu a ledovku na silnicích 

a chodnících rozpouštěly celý den zvolna sluneční paprsky. VÍKEND 8.-9.2. zimu 

nepřipomínal. Po sněhu a ledu téměř ani památka, chvílemi svítilo slunce. Když byla 

obloha polojasná, rtuť teploměru se pohybovala nad nulou. ČTVRTEK 14.2. - Počasí 

stále víc připomíná příchod jara. Sníh téměř zmizel, ptáci trylkují od časného rána, na 

záhonech vykukují zelené špičky sněženek. VÍKEND 15.-16.2. - V sobotu ráno to 
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vypadalo, že začne zima. Ochladilo se a dokonce vzduchem poletovalo sněhové chmýří. 

Ale už další den ráno teploty nad nulou, odpoledne k sedmi stupňům a slunce. 

ZAMRZLÁ AMERIKA, TOPÍCÍ SE BRITÁNIE, JARNÍ ČESKO – pod tímto titulkem 

informace ozřejmující současný stav počasí: Sněhové bouře na severovýchodě 

Spojených států, rozsáhlé záplavy ve Velké Británii i jarní počasí v Česku mají 

společného jmenovatele. Jedná se o obří tlakovou níži s centrem nad Atlantikem, jak 

odhalily fascinující satelitní snímky americké NASA. „Tlaková níže nad Británií 

skutečně souvisí s děním na severovýchodě USA a v Kanadě, kde se potýkají se 

sněhovými bouřemi. Tento jev trvá vlastně skoro celou zimu a ovlivňuje i počasí v České 

republice. Díky tlakové níži k nám od jihozápadu proudí ve vrchních vrstvách atmosféry 

teplejší vzduch,“ potvrdili provázanost relativně vzdálených jevů meteorologové.  

VÍKEND 22.-23.2. byl veskrze jarní. Slunce nejen svítí, ale začalo už vydatně hřát. 

PONDĚLÍ 24.2. - Nezvykle teplé počasí ladí v Česku s pranostikou na dnešní svátek 

svatého Matěje, která hlásí konec zimy. Šestnáct stupňů jako v roce 2008 nás sice 

nečekalo, ale nad deset bylo a mělo by být i po celý týden. V noci a po ránu se teplota 

sice pohybovala lehce pod nulou, takže trávník pokrýval mrazivý šedivák, ale přes den 

jasno, slunce. ČTVRTEK 27.2. - Ráno mínus jeden stupeň, v noci tak mínus tři. Na 

trávníku opět nesmělý šedivák, přes den jasno, slunce, něco studeného větru. Ale počasí 

stále připomíná předjaří a není divu, že někteří již vytáhli hrábě a hurá na zahrádku -  

s vidinou zdravého protažení tělesné schránky. PÁTEK 28.2. uzavřel druhý měsíc 

letošního roku a co se počasí týká – žádná změna. Jaro už je tady. 

 

BŘEZEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

3.3. 10/4 11/4 11/4 12/4 10/5 12/3 

6.3. 7/-2 10/1 9/-1 8/0 10/0 8/2 

8.3. 8/-1 12/-1 12/-1 11/-2 12/1 10/-2 

10.3. 13/0 15/-1 15/-1 14/0 15/0 14/2 

13.3. 16/1 16/1 18/1 17/-1 16/2 17/4 

15.3. 7/3 11/6 8/4 8/6 11/5 10/3 

17.3. 10/4 13/5 14/6 11/6 14/5 12/5 

20.3. 18/7 20/7 20/7 16/6 19/7 20/7 

22.3. 17/4 19/8 17/5 19/5 20/8 21/9 

24.3. 4/1 7/1 6/2 6/2 7/2 9/2 

27.3. 12/-2 13/2 14/3 13/1 15/4 13/3 

29.3. 18/2 18/4 18/4 18/4 19/5 19/4 

31.3. 16/5 19/4 20/4 18/6 20/5 17/4 

 

VÍKEND 1.-2.3. - Rozkvetlé záhony sněženek, bledulí a petrklíčů, zelené špičky 

tulipánů i modřenců, rašící kopřivy, pupeny na stromech a mnozí další poslové jara na 

záhonech i v sadech mají jasno. Zima je pryč, aniž pořádně začala. PÁTEK 7.3. -  Dnes  

- stejně jako v dny předcházejí, ráno lehounce mrazivé, na zemi se rozvaloval šedivák. 

http://tema.novinky.cz/velka-britanie
http://tema.novinky.cz/kanada
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Přes den už tepleji, slunce začíná skutečně hřát, byť podvečery zůstávají chladnější. 

VÍKEND 8.-9.3. – Jasné dny plné slunce, ptactvo prozpěvovalo od časného rána. Jaro 

vypuklo v plné parádě. Jen sucho trápí přírodu i majitelé studní. Jiné roky měří v tuto 

dobu hydrometeorologové výšku sněhu, aby zjistili, kolik je v něm vody. Hodnoty 

slouží pak k regulaci odtoků přehrad, aby se do nich voda vešla. Zatímco v případě 

běžných zim bývá v hřebenových oblastech od 105 do 330 litrů vody na metr čtvereční 

sněhu, například na Kraslicku obsahuje letos pouhých patnáct litrů. Je také důležité, aby 

sníh v kopcích ležel od listopadu do února, kdy se zhutňuje. Od března pak začíná tání, 

kdy se voda vsakuje až dvacet metrů pod zem a zásobuje tak spodní vody. Což 

neudělají běžné srážky, pouze sníh. Z tohoto pohledu je letošní zima - co do vody, 

nejhorší od roku 2000. Spodní vody je totiž tak málo, jako bývá v běžném roce až 

v červnu. Situaci by mohl prý zachránit už jen mimořádně deštivý duben či květen. 

Problém ovšem je, že meteorologická předpověď deštivé dny neslibuje. Naopak, období 

od 6. dubna má být teplotně nadnormální. Tak uvidíme. PONDĚLÍ 10.3. – Stále jasno, 

slunce, teplo. Svátek oslavila Viktorie a na jablonecké radnici opět zavlála tibetská 

vlajka. Připomenula, že je Den práv Tibetu. Na zahrádkách a v přírodě dál velké sucho. 

Jen sto třicet litrů vody za vteřinu přitéká do nedaleké přehrady v Josefově Dole. Což je 

zhruba desetkrát méně, než bývá v první polovině března obvyklé.  

EXTRÉMNÍ SUCHO trvá od začátku letošního roku, poslední pořádné srážky spadly 

v prosinci. „Sněhu leželo letos v Jizerských horách příšerně málo. Takové sucho jako 

nyní v našich záznamech nenajdeme,“ prohlásil na stránkách Mladé fronty Dnes 

Jaroslav Jaroušek, ředitel Povodí Labe v Jablonci s tím, že nedostatek srážek pociťuje 

rovněž přehrada Souš, odkud proudí pitná voda do Jablonce nad Nisou a na Tanvaldsko. 

Se suchem se ale až dosud dokáže vyrovnat stejně úspěšně jako josefodolská přehrada. 

Voda nechybí ani v jablonecké přehradě Mšeno. „Díky protipovodňové štole jsme tam 

mohli mít letos v zimě hladinu o metr vyšší než v minulosti. Vody ve Mšeně sice ubývá, 

ale pořád sahá výš než loni,“ konstatoval Jaroušek. Slunečné počasí s teplotami kolem 

plus patnácti stupňů skončí v Libereckém kraji prý o víkendu. Meteorologové 

předpovídají na další dny sněžení na horách a v nižších polohách déšť. Na srážky čekají 

netrpělivě nejen vodohospodáři, ale také lesníci. Vláhu potřebují, aby se jim ujaly nově 

vysazené stromky. Podobně jako zemědělci bychom si i my přáli, aby nepřišly krátké 

silné lijáky, ale pršelo spíše jemně a vytrvale. Známý liberecký mykolog Zdeněk Pelda 

se pochlubil, že už před týdnem našel prvního smrže kuželovitého, který se obyčejně 

objevuje až na konci března. PÁTEK 14.3. – Sluníme se, zítra se má ochladit. Dnes 

ovšem tomu nic nenapovídá. Slunce hřeje a pálí, je jasno, rozkvetlé záhony lemuje 

rašící zelená tráva. VÍKEND 15.-16.3. -  Brr. Ochladilo se citelně. V pohotovosti jsou 

deštníky a teplejší oblečení. Neděle výrazně ošklivější, tedy co se počasí týká. Jinak 

dobrý, jsme doma v teple, psa by nevyhnal. Zamračenou oblohu umocňoval silný a 

chvílemi dost nebezpečný vítr, shazující nejen větve stromů. Foukalo sice už v sobotu, 

ale v neděli vítr mohutně zesílil, aby k večeru začal slábnout. Aktuální informace během 

dne zněla: Vítr shazuje stromy a ničí střechy, má rychlost přes sto kilometrů za hodinu - 

Silný vítr, který v neděli vane nad územím ČR, zkomplikoval především provoz na 

železnici. Kvůli popadaným stromům musela být v jednom úseku uzavřena trať mezi 

Plzní a Žatcem a také dvě menší regionální tratě. Vítr zaměstnává hasiče po celé ČR, 
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láme stromy a ničí střechy, místy přesahuje v nárazech 100 kilometrů v hodině.  Nejvíce 

foukalo na Znojemsku, Třebíčsku a také v Ústeckém kraji. V nízkých polohách byl 

podle meteorologů naměřen nejvyšší náraz větru o síle 108 km/h na Znojemsku, na 

horách to ale bylo mnohem více, na Sněžce dosáhl v nárazech dokonce až 148 km/h. 

Kvůli větru byl zrušen závod družstev na mistrovství světa v letech na lyžích 

v Harrachově. STŘEDA 19.3. – Od neděle nepřetržitě mírně mrholí, dnes už pršelo 

docela vydatně. Příroda si oddechla a vláhu vítá, snad je sucho částečně zažehnané. 

Snad ještě bych připomenula, že dnes svátek slaví Josefové, tož jaká se váže pranostika? 

´Na sv. Josefa den když jasný, hospodář čeká rok krásný´ – při pohledu z okna tato 

slova nezní  příliš optimisticky, ale na déšť nejen hospodáři čekali. Takže je krásně. 

ČTVRTEK 20.3. - Bude slunečno, hlásala předpověď a vyplnila se vrchovatě. Jak 

příjemné teploučko! A zítra má být ještě tepleji, jupíí. Dnes máme astronomický první 

jarní den, svátek slaví Světlana a také je Světový den divadla pro děti a mládež a rovněž 

Světový den frankofonie. Před 98 lety publikoval Albert Einstein svou obecnou teorii 

relativity a před třiadvaceti lety byl nařízením vlády zřízen Národní park Šumava. Což, 

uznejte, s přírodou úzce souvisí. PÁTEK 21.3. se více než vydařil. Celý den byl plný 

slunce a tepla, za což prý může teplý vzduch ze Sahary. Nejtepleji bylo opět ve 

středočeských Dobřichovicích, kde meteorologové naměřili 24,1 °C. Rekordy však 

padly na čtvrtině měřících stanic. VÍKEND 22.-23.3. – Sobota byla téměř celá ve 

znamení slunce a vybízela ke slunění. Až k večeru se bleskem a hromy přivalil déšť, 

předcházel vítr. Kapky vody pleskaly na parapety celou noc, propršela i neděle, která 

dala jasně najevo, že jaro je teprve na svém počátku. Hodnoty teplot obou dní se lišily o 

více jak deset stupňů. Není divu, že řadu lidí nedělní počasí nepříjemně zaskočilo. My 

jsme pro tentokrát v pohodě lenošili, zatímco po suché zimě vyprahlá příroda žíznivě 

nasávala. Pro ni je momentální počasí spásou. Déšť uvítali nejen zemědělci, zahrádkáři 

či meteorologové. PONDĚLÍ 24.3. – Déšť pokračoval, vzduchem létalo sněhové 

chmýří. Na horách padalo intenzivněji a dokonce i v sousedním Liberci chumelilo 

vydatně. U nás ale jen voda. Zatímco minulý týden začalo astronomicky jaro, vrátila se 

nám nyní zima. Ta byla pořádná i v roce 1913, kdy o velikonočních svátcích během 

lyžařského závodu v Krkonoších zahynuli Václav Vrbata a Bohumil Hanč. Na jejich 

památku je v České republice dnešní den vyhlášen Dnem horské služby a také 

Světovým dnem boje proti tuberkulóze. Což už tolik s počasím nesouvisí, ale proč to 

nezmínit, že? ČTVRTEK 27.3. - Stejně jako dny předcházející ráno mírný mrazík a 

šedivák na trávě. Přes den pěkně slunečno, teplota nad deset stupňů, běda ale, když 

zafoukal vítr. Hned bylo chladněji, takže počasí střídavé, ale nadějné. VÍKEND 29.-

30.3.  Poslední březnový víkend neporušil sérii příjemných a slunečných dní. Čili žádná 

změna mimo posunutí ručiček hodinek kupředu, aby ukazovaly letní čas. Teplé a spíše 

suché počasí má vydržet i v dubnu, který už nám klepe na dveře. Meteorologové 

očekávají v nadcházejícím měsíci oproti předcházejícím letům nadprůměrné teploty a 

naopak podprůměrné množství srážek. Nedostatek vody, který vznikl po velmi suchém 

začátku roku, se tak bude nejspíše prohlubovat. Teplotní průměr pro období mezi 31. 

březnem až 27. dubnem činí 8,3 °C. K tomu se podle předpovědi přiblížíme už v prvním 

dubnovém týdnu. Po čtrnáctém dubnu mají průměrné teploty o něco vystoupat. Prý…  
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DUBEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

3.4. 19/7 22/8 22/8 19/11 19/7 19/7 

5.4. 17/10 22/7 21/8 19/8 20/8 18/8 

7.4. 19/11 20/10 20/10 18/10 19/11 20/8 

10.4. 8/-1 10/1 12/1 10/2 11/3 10/4 

12.4. 14/7 16/8 17/7 15/6 17/4 15/2 

14.4. 8/1 12/3 10/3 10/3 14/2 13/2 

17.4. 13/5 14/4 14/4 13/2 14/1 13/3 

19.4. 18/7 19/7 18/8 18/7 19/7 19/7 

22.4. 18/10 19/9 19/8 18/11 19/9 21/9 

24.4. 19/9 21/11 22/11 20/12 21/10 20/11 

26.4. 19/10 22/10 22/12 20/11 18/11 19/11 

28.4. 21/10 22/9 20/11 22/11 22/10 23/12 

30.4. 18/9 21/9 23/9 20/9 22/9 22/9 

 

ÚTERÝ 1.4. – Apríííl je tady! Počasí však aprílové není, spíše atakuje léto. 

ČTVRTEK 3.4. - K večeru a v noci trochu napršelo, příroda ožila, vše se zazelenalo 

ještě více. Mohutně kvete zlatý déšť. PÁTEK 4.4. - Odpoledne se obloha trochu 

zakabonila a spadlo asi deset kapek vody, jinak po dešti už ani památky. Naopak až do 

pozdního večera silně hřálo slunce. VÍKEND 5.-6.4. – Teploty trochu poklesly, 

nicméně bylo příjemně. PONDĚLÍ 7.4. – Podle předpovědi mělo být polojasno a 

oblačno, ale nebylo tomu tak. Alespoň u nás ne. Svítilo slunce, obloha jasná. ÚTERÝ 

8.4. – Dopoledne slunce, pak se obloha zatáhla, zčernala a záhy začaly pleskat o 

chodník dešťové kapky. Odpoledne střídavě pršelo a vyjasňovalo se. V noci pak řádily 

vítr a déšť. STŘEDA 9.4. - Citelně se ochladilo, ráno tři stupně nad nulou, probudili 

jsme se do deště. Přes den opět aprílové počasí – střídaly se voda, sněhové kroupy, vítr, 

slunce. VÍKEND 12.-13.4. - Aprílové počasí pokračuje, dny předcházející docela 

vydatně pršelo, takže vyprahlá příroda si přišla na své a pookřála. Sobota byla jasnější, 

viditelnost nádherná, až za daleké obzory a oproti neděli byla o pár stupňů teplejší. 

Neděle byla zachmuřená, ráno jen pár stupňů nad nulou, k večeru necelých deset 

stupňů. ÚTERÝ 15.4. - Probudili jsme a nevěřili vlastním očím. Za okny bílo, napadlo 

dobrých deset centimetrů. Nic moc veselého. Sněhová krupice a bílé vločky se na nás 

valily z oblohy po celý den. Pozdě odpoledne však už místo sněhu byla leckde jen voda. 

VELIKONOCE - STŘEDA 16.4. zvaná ŠKAREDÁ znamená, že bychom se neměli 

škaredit a mračit, jinak nám to prý zůstane po celý rok…, a to by byla škoda. No, počasí 

se trochu škaredilo, ale oproti předcházejícím dnům to byla už paráda! Přestalo sněžit, 

jen trochu foukal vítr, občas vykouklo slunce. Před radnicí a v jejím okolí začaly 

tradiční Velikonoční trhy s pestrým programem a příjemnou atmosférou. Zima nevadila. 

Stan, kde probíhal kulturní program, šel vytápět a venku ve stáncích bylo v nabídce 

mnohé k mlsání i pro zahřátí. DNY 17.-21.4. - Co se počasí týkalo, byly dny vydařeně 

proteplené. Tím pádem byly vydařené i pokračující Velikonoční trhy. Zelený čtvrtek 
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nám dle tradic ´nařizoval´ umýt se v ranní rose. No nevím, nevím, kolik lidí tak učinilo. 

Tak jen připomínka, že na Zelený čtvrtek večeřel Ježíš naposledy s apoštoly. V noci ze 

čtvrtka na pátek byl Ježíš zrazen a vydán vojákům jedním ze svých učedníků jménem 

Jidáš. V lidových obyčejích přetrvává zvyk jíst na Zelený čtvrtek jidáše. Jejich pojídání 

s medem k snídani chránilo před uštknutím hadů a bodnutím včel a sršňů. Velký pátek 

nesl datum 18. dubna a jest to den, kdy byl ukřižován Ježíš. Býval nejsmutnějším dnem, 

kostely se nezdobily, zpívalo se v nich bez doprovodu varhan. Držel se přísný půst na 

znamení smutku nad smrtí Ježíše Krista, nepracovalo se na polích, stavení a chlévy se 

kropily svěcenou vodou… ÚTERÝ 22.4. – Jasná obloha plná slunce. Den Země – co se 

počasí týká, se vydařil. Počasí k cestování jako stvořené, tak snad stojí za připomínku, 

že v roce 1947 se vydali naši nejznámější cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund 

na výpravu přes Afriku do Jižní Ameriky. ČTVRTEK 24.4. byl deštivý, příroda si 

nestěžovala. PÁTEK 25.4. - Dopoledne jsme si užívali slunce, ale už kolem čtrnácté 

hodiny velké dusno. Předzvěst toho, že ´něco´ přijde a také ano. Kolem sedmnácté 

zataženo, mrholení, bouřka, hromy, déšť. K večeru už zase jasno. VÍKEND 26.-27.4. 

co se počasí týkalo, byl nevyzpytatelný. Sobota s trochou deště, neděle střídavě jasno, 

teplo až dusno, pak zatažená obloha a vítr. PONDĚLÍ 28.4. - Ráno se tvářilo přívětivě, 

dokonce svítilo slunce, ale… - už před polednem začalo hřmít a potom se hutně 

rozpršelo, ba i kroupy padaly. ÚTERÝ 29.4. - Ráno chladněji, ale přes den na 

teploměru až dvacet stupňů, slunce.  

KVĚTEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

3.5. 6/0 10/3 9/2 6/0 14/5 13/3 

5.5. 12/3 15/4 16/4 14/2 15/4 13/11 

7.5. 14/9 16/8 23/9 20/9 18/9 20/10 

10.5. 18/10 18/11 20/13 18/11 21/10 20/12 

12.5. 13/7 15/8 13/6 15/8 16/6 15/7 

15.5. 14/6 15/8 14/8 14/9 14/8 13/8 

17.5. 13/9 13/10 14/9 13/10 16/9 15/11 

19.5. 18/9 21/10 22/10 20/12 22/11 20/13 

22.5. 29/14 30/17 30/16 27/18 27/6 29/17 

24.5. 21/14 21/12 22/9 22/13 25/14 27/15 

26.5. 21/13 25/15 25/15 23/16 25/15 25/15 

29.5. 16/8 15/7 15/7 16/7 18/8 13/7 

31.5. 16/8 19/8 19/8 19/8 19/8 18/9 

 

ČTVRTEK 1.5. - Dopolední počasí se vydařilo, svítilo parádně slunce, bylo zkrátka 

prvomájově. Horší už to bylo odpoledne. Zírala na nás zamračená obloha, mrholilo. 

VÍKEND 3.-4.5. - Ten, kdo si prodlouží příští víkend, prý vyhraje, tvrdila předpovědi 

počasí. Uplynulý víkend byl naopak chladný, noční teploty padaly pod bod mrazu, na 

horách dokonce až k mínus pěti, u nás těsně nad nulou. Přes den nebylo více jak 

dvanáct stupňů. ÚTERÝ 6.5. - Začalo se oteplovat, jen k později večeru trochu vítr. 
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STŘEDA 7.5. – Dnešní den vybídl k odpočinku. Ráno sice ještě svítilo slunce a 

vypadalo to nadějně – například k sekání naší přerostlé trávy, ale již během dopoledne 

se spustil déšť. Nejprve jen mírně mrholilo, pak ale s malými pauzami lilo až do noci. 

ČTVRTEK 8.5. – Příjemné slunečné počasí podpořilo sváteční den. Svátek nesvátek, 

k večeru jsme posekali notně přerostlou trávu a dobře jsme udělali. V noci opět pořádně 

lilo, ochladilo se. PÁTEK 9.5. byl v počasí nevyzpytatelný. Chvilku vedro, chvilku 

zima, vítr, déšť. VÍKEND 10.-11.5 měl být podle předpovědi slunečný s teplotami 

kolem dvaadvaceti stupňů, což chvílemi stoprocentně platilo, ale ne celý den. Téměř 

v pravidelných vlnách přicházel déšť, ochlazení, mrholení. Počasí však nepřekazilo  

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU se koná v České republice přes dvacet let a navazuje na 

tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day. Tam 

místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející 

jaro. Akci posléze převzaly další organizace, postupně se stala celosvětovou 

nejmasovější ornitologickou akcí. V sobotu 10. května se připojil i Jablonec. Ti, kteří se 

chtěli zaposlouchat do jarní probouzející se přírody, měli sraz mezi druhou a třetí 

přehradou v šest hodin ráno. Pořádalo Jablonecké kulturní a informační centrum ve 

spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Český ráj, do hlasů ptáků zasvěcoval 

ornitolog Ladislav Jasso. Zájemci měli možnost si od organizátorů zapůjčit dalekohled.  

 PONDĚLÍ 12.5. – První ledový muž nastoupil. Není divu, že se ochladilo. Ráno osm a 

přes den slabých deset stupňů, chvíli jasno, pak zase mrholí a leje. Počasí stále jako na 

houpačce, připomíná spíše nestálý apríl. DNY 13.-14.5. – Zmrzlíci Servác a Bonifác 

dali o sobě vědět ještě výrazněji, než jejich pondělní předchůdce Pankrác. Ráno se na 

teploměru tetelí čtyři stupně, přes den rtuť nepřeleze osm stupňů. Z nebe na nás občas 

vykoukne slunce, zahřeje a vzápětí prší a nejednou kroupy. Co se počasí týká, jedním 

slovem blázinec. Navzdory počasí se ve středu 14. května konalo u přehrady krajské 

kolo již tradiční zdravotně-výchovné soutěže Helpíkův pohár. Na pět desítek dětí 

z pátých tříd ošetřovaly zraněné, určovaly dopravní značky nebo překonávaly na laně 

zátoku přehrady. Žáci si tak prověřili v praxi své znalosti získané na tematických 

přednáškách. VÍKEND 17.-18.5. - V sobotu od časného rána jen prší a prší, brr. Neděle 

nabídla alespoň dopoledne bez deštníků. Sice bylo chladno, ale počasí navzdory 

zaplnily dopoledne centrum Jablonce oslavy hasičů. Propagační jízda, jejíž součástí 

byla například i Tatra Praga z roku 1934, připomenula 150 let českého dobrovolného 

hasičstva. Kromě ukázky a prohlídky aut čekal návštěvníky i zajímavý doprovodný 

program. Neodradilo je ani počasí. Odpoledne už bylo zase sychravo, déšť, zima – není 

divu, že musíme intenzivně topit. Co k počasí dodat. Snad jen optimistickou předpověď, 

že po končícím chladném týdnu je očekáváno výrazné oteplení. Nadcházející čtyři 

týdny by měly být teplotně normální až slabě nadnormální. Kéž by! PONDĚLÍ 19.5. – 

Zatímco o víkendu kulminovaly nejen silným deštěm rozbouřené vodní toky, ale také 

chladné a deštivé počasí, přišlo dnes příjemné překvapení v podobě slunce a tepla. 

ÚTERÝ 20.5. – Jako bychom hupli rovnýma nohama do léta. Rozdíl oproti chladným 

dnům byl o dobrých deset stupňů. Průměrná teplota v České republice od 19.5. do 15.6. 

v letech 1981 až 2010 byla 15,4 °C, my už jsme dnes na devatenácti stupních. Průměrný 

úhrn srážek v uvedeném období dosáhl 73 milimetrů, my teprve uvidíme, ale 

meteorologové předpokládají, že přílišné srážky by neměly počasí už kazit. Z hlediska 
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množství srážek zní pro období od 19. května do 15. června předpověď, že bude jako 

celek normální. Dodávám, že průměrné hodnoty jsou pro celou ČR do nadmořské výšky 

přibližně 600 metrů. ČTVRTEK 22.5. – Tropický den! Na mnoha místech republiky 

padaly teplotní rekordy, i u nás rtuť teploměru atakovala třicítku. Po předcházejícím 

chladnu příjemné! PÁTEK 23.5. - I dnes padaly teplotní rekordy, tentokrát v severních 

Čechách – na Děčínsku a také u nás na Jablonecku. V Bedřichově meteorologové 

naměřili 25,1 stupně Celsia, dosavadní rekord z roku 1979 byl překonán o 0,8 stupně. 

V Liberci bylo naměřeno 27,2 stupně, stejně vysoká teplota tu byla v roce 1979. 

Teplotní rekordy padly na devětatřiceti stanicích v celé republice, které měří teplotu 

alespoň třicet let. Takže jsme si užívali tepla, ale bylo zároveň divné dusno až 

nedýchatelno…, klid před bouří? Ano, přišla k večeru a řádila celou noc. Liberecký kraj 

byl pak v celém Česku jednou z oblastí, kde přívalové deště řádily nejvíce. Jak vyplývá 

z údajů srážkoměrů stanic na všech tuzemských povodích, v noci z pátku na sobotu lilo 

více než u nás už jen na jihu. SOBOTA 24.5. - Dopoledne bez deště, odpoledne pod 

mrakem a k večeru opět liják. Bouřilo pořádně. Chebsko dokonce odpoledne zasáhlo 

zemětřesení. Otřesy o síle kolem čtyř stupňů Richterovy škály byly podle prvotních 

informací cítit až několik desítek kilometrů od epicentra. První údaje z Evropsko-

Středomořského seismologického centra uváděly magnitudu 3,9 stupně, automatická 

lokalizace České národní seizmické sítě dokonce 4,1 stupně. Ačkoli jsou otřesy na 

Chebsku časté, sobotní odpolední otřes byl za poslední dobu nejsilnější, uvedli svědci. 

Seismogramy na webových stránkách Geofyzikálního ústavu České akademie věd 

zachytily otřes už dopoledne, pak přišel další odpoledne o něco silnější. Automatické 

systémy uváděly epicentrum těsně za hranicemi s Německem. NEDĚLE 25.5. - 

Nádherný den, jasno, viditelnost obrovská, blankyt nad hlavou. ÚTERÝ 27.5. - 

Polojasno, tlak musel řádně klesnout, počasí na infarkt. Kolem patnácté hodiny vypuklo 

peklo v podobě přívalového deště. Voda se valila z oblak proudem a následně zaplavila 

chodníky i silnice. Což u nás, z kopců se valila dolů, ale není divu, že na mnohých 

místech republiky došlo k záplavám. ČTVRTEK 29.5. - Už včera se výrazně ochladilo 

nejméně o pět stupňů. Dnes zima, rtuť teploměru klesla po ránu na 12 °C a během dne 

se zmátožila tak o dva stupínky. SOBOTA 31.5. - Dva poslední dny v květnu se vcelku 

vydařily – svítilo slunce, jasná obloha nad hlavou, neděle před námi.  

 

ČERVEN 
NEDĚLE 1.6. se chvílemi tvářila bouřkově, ale déšť nepřišel. Jasnou oblohou 

probleskovalo slunce a zahánělo chmury. Sekačky na trávu pořvávaly jedna druhou a 

dávaly tušit, že zahrádkáři se nedělnímu nicnedělání neoddali. Den dětí nabídl 

oslavencům mnohý program, z pestré nabídky bylo co vybírat. PONDĚLÍ 2.6. - Slunce 

sice snaživě hřálo, ale vše kazil docela silný a vlezlý vítr. Takže pobyt venku nic moc, 

ale ani doma pak nebylo o moc příjemněji. Vlastně ano, když začalo hřát topení. 

ČTVRTEK 5.6. - Již včera slunce, teplo, dnes ještě o pár stupňů více. Rtuť vyšplhala 

během dne až ke dvacítce. Nicméně obloha se chvílemi kabonila, z domova nevypadalo 

počasí bůhvíjak příjemně. Když se ale usmálo slunce, pohoda.  
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PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.6. 18/9 21/9 22/7 20/9 22/9 19/9 

5.6. 20/9 22/11 21/11 21/11 21/10 22/11 

7.6. 27/12 29/12 30/14 28/15 29/13 28/11 

12.6. 21/15 24/13 24/16 25/13 28/14 25/16 

14.6. 15/8 20/10 20/12 20/10 23/11 21/10 

16.6. 22/12 23/13 22/10 23/15 23/12 23/10 

19.6. 23/11 25/13 26/13 25/13 25/13 25/13 

21.6. 16/10 20/10 20/9 19/11 22/10 19/12 

23.6. 19/11 22/12 24/13 22/12 26/13 22/13 

26.6. 18/8 19/10 20/8 19/9 20/9 18/9 

28.6. 24/15 26/15 26/17 25/16 28/15 26/15 

30.6. 17/8 19/10 20/13 19/11 19/11 17/10 

 

VÍKEND 7.-8.6. byl jednoznačně tropický. Určitě padly teplotní rekordy, i ve stínu 

bylo přes den suverénně dvaatřicet stupňů. Což teprve na slunci! Hřálo usilovně, není 

divu, že přehrada byla v obležení lidu. První vydařený víkend letošní sezóny mají za 

sebou i provozovatelé koupališť. PONDĚLÍ 9.6. – Minimálně o tři stupně více než o 

víkendu. Jedním slovem – tropy. ÚTERÝ 10.6. - Výstraha před velkým vedrem už dnes 

platí pro celé Čechy a jižní Moravu. Meteorologové varování zvýšili na stupeň vysoký. 

Tropy vyvrcholily odpoledne, kdy rtuť teploměru atakovala šestatřicet stupňů. 

STŘEDA 11. 6. - Venku dál padaly teplotní rekordy. Nicméně k dnešku se vztahuje 

pranostika: ´O svatém Barnabáši bouřky často straší´ - což se vyplnilo. Kolem patnácté 

hodiny odpolední slunce polevilo a začal foukat mírný větříček. Pak se přidalo zdálky 

hromobití, které se pomalu, ale jistě přibližovalo. Krátce před šestnáctou hodinou 

dopadly na zem první dešťové kapky. Nebylo jich mnoho, ale zanechávaly stopu 

velikosti pingpongového míčku. Pak chvíli nic, to jakože nebude pršet. Zvadlá a žíznící 

zeleň prosila o vodu. Dočkala se, ale upřímně, nic moc. Oproti jiným krajům, kde se 

valily přívalové deště a padaly kroupy, u nás lehce zapršelo, vyprahlá zem jen zasyčela.  

ČTVRTEK 12.6. – Dál teplo, slunce, ale protože se přeci je o pár stupňů ochladilo na 

příjemných jednadvacet až čtyřiadvacet stupňů, je přijatelně. VÍKEND 14.-15.6. – 

Počasí bez výraznějších výkyvů. Nedělní počasí přálo akci 

DEN OTCŮ, jež do areálu Tajvanu u přehrady přilákala odpoledne na atraktivní 

program nejen tatínky s dětmi, ale celé rodiny. Téma pro letošek znělo věda, technika a 

zábava. STŘEDA 18.6. - Ráno to vždy vypadá, že počasí nic moc, ale posléze vysvitne 

slunce a pořádně hřeje. Doma kupodivu chladno. Přece jen je znát celkový pokles 

teplot. PÁTEK 20.6. - Výrazně se ochladilo, fičí studený vítr, každou chvíli mrholí. 

Ráno na teploměru necelých deset stupňů, není divu, že mnozí zatopili. VÍKEND 21.-

22.6. - Sobota studená, bez deště. Zapršet by neškodilo, je docela sucho. Krátce po 

dvanácté to na déšť vypadalo, ale spadlo jen pár kapek. Ty žíznící zeleň neuspokojily. 

Sprchlo trochu v noci, ještě časně ráno bylo slyšet bubnující kapky vody. Teplota kolem 

jedenácti stupňů však neslibovala nijak hřejivý den. Několikrát sice vykouklo slunce, 
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ale žádné výrazné teplo.  Navzdory tomu, že kalendářní léto už máme tady. Pravda, 

tropy už máme za sebou. PONDĚLÍ 23.6. - Úderem jednadvacáté hodiny se 

rozezvučelo molo mezi první a druhou přehradou známými tóny z Malé noční hudby 

W. A. Mozarta v podání komorního orchestru Quattro. Počasí hudebnímu zážitku 

pořádanému divadlem vcelku přálo. Žádné vedro, ale vcelku příjemný letní podvečer. 

Stejné to bylo přes den, dopoledne trochu chladněji, ale po polední se oteplilo, svítilo 

slunce. ÚTERÝ 24.6. – K dnešku se váže pranostika ´Na svatého Jana otvírá se létu 

brána´. Což se vcelku vyplnilo. Oproti včerejšku bylo teplo a slunečno dopoledne, pak 

se den zachmuřil a k večeru bylo třeba zatopit. Ochladilo se. STŘEDA 25.6. - 

Polojasno, přes oběd mrholilo, odpoledne už hromy a pršelo vydatně. ČTVRTEK 26.6. 

- Polojasno, přes den kolem šestnácti stupňů, v noci devět. Zítra má být tepleji, inu, 

uvidíme a těšíme se. VÍKEND 28.-29.7. – V sobotu přes den příjemně, teplíčko, slunce. 

V noci bouřka, jemný déšť posléze přešel v mohutnou přeháňku, ale neměl dlouhého 

trvání. Neděle se probudila vykoupaná a lehce ochlazená. PONDĚLÍ 30.7. -  Poslední 

červnový den přinesl další ochlazení. Výkyvy teplot vražedné.  

 

 

ČERVENEC 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

3.7. 26/13 27/13 27/11 26/13 26/12 24/12 

4.7. 30/17 31/18 32/17 29/18 30/17 29/18 

7.7. 29/18 32/19 29/18 31/20 32/20 32/19 

10.7. 18/14 21/13 20/14 21/13 24/14 22/15 

12.7. 21/10 22/9 25/9 24/11 25/13 24/12 

14.7. 24/14 26/15 25/15 25/15 28/20 28/16 

17.7. 27/16 29/16 30/16 29/17 31/17 30/17 

19.7. 29/18 32/19 32/17 32/18 30/19 30/17 

24.7. 21/12 24/15 23/13 21/12 25/15 23/14 

26.7. 25/17 28/15 29/17 28/18 30/17 27/17 

28.7. 24/19 30/19 27/16 29/19 29/18 29/18 

31.7. 20/13 25/14 26/13 23/16 24/18 24/19 

 

ÚTERÝ 1.7. - První prázdninový měsíc nezačal příliš slavně, tedy co se počasí týká. 

Bylo docela chladno. PÁTEK 4.7. - Přesně podle předpovědi. Rtuť teploměru 

vystoupala vzhůru ke třicítce. Není nad osvěžující koupel! VÍKEND 5.-6.7. - Přes den 

bylo vcelku příjemně, sobotní noc ve znamení bouřek a deště. Neděle plná slunce. 

PONDĚLÍ 7.7. –  Přes den opět velké dusno, k večeru bouřka. ÚTERÝ 8.8. – Časně 

ráno na teploměru už dvacet stupňů. Dopoledne hřálo mohutně slunce, k polednímu se 

zvyšovalo příšerné dusno. Odpoledne pak už lilo jako z konve, mohutné průtrže mračen 

se střídaly s drobnými přeháňkami. Nestačil den plný vody, lilo celou noc. STŘEDA 

9.7.  … a lilo i přes den. ČTVRTEK 10.7. - S malými přestávkami pršelo i dnes. Už té 

vody začíná být dost! VÍKEND 12.-13.7. – Jasno, slunečno, jako zázrakem bez deště, 
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jen v neděli letmé přeháňky bez dlouhého trvání. PONDĚLÍ 14.7. - ´Ani tropy, ani 

mráz. Další měsíc bude průměrné léto´ - předpovídaly novinové titulky. ÚTERÝ 15.7. - 

Probudili jsme se do rána uplakaného deštěm, během dopoledne se obloha stále více a 

více vyjasňovala a slunce snaživě hřálo. PÁTEK 18.7. –  Pranostika na dnešní den 

praví, že ´O svatém Kamilu slunce má největší sílu´  a opravdu, tvrzení se naplňuje. 

Venku vedro, blíží se tropy? VÍKEND 19.-20.7. byl teplotně skvostný, teplota 

atakovala třicítku, téměř tropy. Ještě v noci na teploměru čtyřiadvacet stupňů. Přehrada i 

jiná koupadla v totálním obležení. PONDĚLÍ 21. 7. - Svátek slaví Vítězslav, Belgičané 

slaví svůj Den nezávislosti Belgie a my všichni ´neoslavenci´ si můžeme oslavit dnešní 

DEN ZMRZLINY - Slunečné počasí k tomu přímo vybízelo, zmrzlinka ´bodla´. I když 

pozor, kolem oběda lehce sprchlo, k večeru taktéž. Leč avizované průtrže mračen se u 

nás nekonaly, lijáky se našemu kraji vyhnuly velikým obloukem. Za připomínku snad 

stojí i to, že před pětačtyřiceti lety udělal první krok na Měsíci Neil Armstrong. A co se 

pranostik týče, ta pro dnešní den říká: Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá, no 

a co, chce se mi dodat. PÁTEK 25.7. - Svátek slaví Jakub, jehož jméno se objevuje i 

v pranostikách - Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněha nebo Pakli na Jakuba 

slunce svítí, má pak krutá zima býti. Jaká bude zima, uvidíme, slunce rozhodně nesvítilo 

celý den. Ještě dopoledne občas mrholilo, ale déšť neměl dlouhého trvání. Po desáté 

hodině se obloha projasnila, dusno bylo předzvěstí bouřky. VÍKEND 26.-27.7. - 

V předcházejících dnech se docela výrazně ochladilo, opět hrozná dusna před bouří. 

Poslední červencová sobota už byla plná slunce, koupání. I když počasí celý víkend 

nebylo rozhodně jednoznačné. Neděle kolem poledne pořádná bouře plná hromů. Podle 

předpovědi, že během nedělního odpoledne se na území ČR místy vyskytnou bouřky, 

které budou ojediněle doprovázené srážkovými úhrny kolem třiceti milimetrů. Silné 

bouřky byly pravděpodobnější na Moravě, ve Slezsku a v jižní polovině Čech. My jsme 

si deště užili již v poledne, kolem patnácté odpoledne už zase slunce a vzduch těžký 

vlhkem jako v prádelně. STŘEDA 30.7. - Poslední červnové dny nebyly moc na 

koupání. Dusno střídaly bouřky, prognóza se asi plní. Už v sobotní dlouhodobé 

předpovědi meteorologové avizovali, že nadcházející týden bude nejdeštivější z celého 

zbytku prázdnin. Příroda si však rozhodně nestěžuje. ČTVRTEK 31.7. - Polojasno, 

příjemně, dobře se dýchalo, dusno konečně pryč? Rtuť vylezla přes den na 

dvaadvacítku, večer patnáct, takže teploty nic moc. Do konce prázdnin by rtuť v 

teploměrech neměla stoupat nad třicet stupňů. Takže vyhlídky na koupání nevalné, ale 

období od 28. července do 24. srpna 2014 je očekáváno teplotně prý normální. 

Dlouhodobý průměr teplot ve sledovaném období, mezi lety 1981 a 2010, činil 18,4 

stupně. Nejnižší průměrná teplota byla v těchto čtyřech týdnech v roce 1976, a to 14,7 

stupně Celsia, nejvyšší průměrná pak 21 stupňů v roce 2003. Uvidíme, co nám nadělí 

rok 2014. Vzhledem k tomu, že z uvedených všech čtyř týdnů je očekáván relativně 

nejteplejší týden od 28. července do 3. srpna, musíme toho využít. 
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SRPEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno 

Ostrav 

a 

2.8. 28/21 30/17 29/17 30/20 31/18 30/17 

7.8. 22/16 24/16 26/12 26/14 20/16 27/15 

9.8. 30/18 30/19 30/17 30/19 31/18 30/19 

11.8. 19/14 23/15 21/14 23/14 28/16 27/16 

14.8. 19/10 22/12 21/12 22/14 22/14 22/12 

16.8. 17/11 19/10 20/10 21/11 21/11 20/10 

18.8. 21/9 23/11 22/12 23/13 26/13 25/12 

21.8. 19/10 21/8 21/9 21/10 21/10 19/8 

23.8. 19/9 22/10 21/9 22/12 23/12 24/11 

25.8. 18/9 18/11 20/11 18/10 20/12 20/11 

28.8. 20/11 22/11 23/11 22/11 22/11 21/9 

30.8. 20/14 23/14 22/15 24/14 24/14 24/14 

VÍKEND 2.-3.8. se zdál jako vydařeně letní, ale…, v sobotu pár minut po patnácté 

hodině zahřmělo a pak se k nám snesl příval vody a pořádné krupobití. Rázem bylo na 

zemi bílo. Obrovské kapky a ledové kroupy velikosti hrachu bušily do nás jako o závod. 

Během dvaceti minut bylo rázem po všem, aby se k večeru situace opakovala. Vzduch 

vlhký, těžký. Neděle dopoledne slunečná, ale odpoledne opět déšť. Snad i ve stejnou 

dobu jako v sobotu. Příjemný nedělní podvečer lákal k posezení u ohně, v noci nás pak 

opět zkropila a zalila dešťová voda. PONDĚLÍ 4.8. bylo jako přes kopírák podle 

víkendu. Dopoledne se mírně ochladilo, ale bylo příjemně. Jasno, slunce. Odpoledne 

kolem patnácté hodiny déšť. Svátek dnes slavil Dominik i Dominika, jejichž jména se 

objevují v pranostice tohoto dne:  Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu -  Potí-li se 

Dominik, bude ještě Marek v kožiše. Lze-li těmto slovům věřit, zima bude mírná. 

STŘEDA 6.8. - Včerejšek byl výjimkou – bez deště. Dnes odpoledne opět pořádný 

liják, před tím se obloha řádně zachmuřila. Dopoledne bylo chladnější, po slunci ani 

vidu ani slechu. Vysvitlo k večeru a snažilo se hřát. PÁTEK 8.8.  teplotně více než 

vydařený, téměř tropy. VÍKEND 9.-10.8. – Oproti včerejšku snad ještě větší vedro, 

zkrátka parádně.  Na Česko se ženou další silné bouřky, varovali meteorologové s tím, 

že bouřky se silným větrem, který může místy dosahovat rychlosti až 72 km/h a 

intenzivním deštěm, nás zasáhnou už od nedělního večera. U nás pouze odpoledne vítr, 

který přivál mírnou vodní sprchu deště. Alespoň jsme nemuseli kropit zahradu. 

PONDĚLÍ 11.8. – Ochladilo se, ráno i večer na teploměru pouhých patnáct stupňů. Prý 

přes nás přecházela zvlněná studená fronta, jež zvolna postupuje přes naše území 

k východu. Celý den poprchávalo, kolem patnácté hodiny docela výrazně. Další 

předpovědi teplé počasí neavizují. Jsme uprostřed prázdnin a už máme konec léta? 

PÁTEK 15.8. – Počasí příjemné, slunce. Pozvedlo náladu, stejně tak i pranostika: 

Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti. K večeru jemně 

sprchlo, tak nevím, co z toho bude, protože: Pakli o Nanebevzetí Marie Panny prší, tak 

padesát dní mokrých k očekávání máme. PONDĚLÍ 18.8. – Trochu nám zapršelo, ale 

houby zle, protože pranostika k dnešnímu dni slibuje: Přinese-li déšť svatá Helena, 



34 

 

bývá otava dlouho zelená. VÍKEND 23.-24.8. – Stejně jako minulý víkend a dny 

předcházející nebyl ani tento rozhodně tropický. Nevyhnuly se nám prudké výkyvy 

počasí, chvíli slunce a pak rázem vydatný déšť.  Teploty do dvaceti stupňů. Snad 

nebudeme muset začít topit? Začali jsme přitápět ráno a večer. Teplo bylo naopak 

účastníkům na Mírovém náměstí, kde patřil večer hudební show. V rámci kulturní akce  

´ROCK ČESKÉ HUDBY´ hrála bluegrassová kapela Nudličky a po ní kapela Sto zvířat, 

která má svůj styl, posluchače a vyprodané koncerty s úžasnou atmosférou. I na 

´Míráku´ byla atmosféra báječná, super odvaz připravilo jablonecké divadlo, které je o 

letošních prázdninách více než akční. ÚTERÝ 26.8. –  Žádná změna k lepšímu počasí, 

naopak. Ještě více se ochladilo, teploty přes den kolem patnácti a celý den poprchává. 

Venku i doma zima. Prý k nám proudí vzduch od severozápadu - chladný a vlhký. Letní 

teploty se mají vrátit až s novým školním rokem. Asi školákům navzdory. ČTVRTEK 

28.8. – Léto se vrátilo! Dnes parádně, slunce, teplo. Počasí přálo večerní akci pořádané 

divadlem. Jablonecký komorní orchestr Luboše Lachmana se loučil s prázdninami na 

mole přehrady. Poslední záchvěvy léta si na ozvučenou a osvětlenou přehradu přišel 

vychutnat pořádný dav lidí. PÁTEK 29.8. - Letní pohoda dlouho nevydržela, dnes se 

ochladilo, v podvečer déšť. VÍKEND 30.-31.8. - Ani poslední prázdninový víkend 

příliš teplem neoplýval. Vodou ano, každou chvíli drobně mrholilo.  

ZÁŘÍ 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.9. 15/12 17/13 19/11 16/12 17/13 20/14 

4.9. 23/14 23/14 25/15 24/13 24/14 24/13 

6.9. 25/13 27/15 26/17 25/15 25/14 26/15 

8.9. 23/13 25/14 24/13 26/14 25/15 27/16 

11.9. 15/11 18/12 18/12 19/11 18/12 17/14 

13.9. 19/14 22/15 21/13 19/14 19/15 22/15 

15.9. 21/14 22/13 22/12 22/14 22/13 22/12 

20.9. 21/13 24/16 22/15 22/15 23/14 24/15 

22.9. 11/6 16/8 15/7 14/8 16/8 16/9 

25.9. 14/8 16/9 16/9 16/9 16/9 16/8 

27.9. 15/5 19/6 20/8 20/6 19/6 17/7 

SVÁTKY I PRANOSTIKA 

PONDĚLÍ 1.9. - Déšť a zachmuřená obloha provázely malé i velké školáky cestou do 

školy i při návratu domů. Ano, téměř bez přestávky propršel celý pondělek. První 

zářijový den kdysi někde sloužil jako počátek kalendářního roku. Bylo tomu tak 

v Byzantské říši, v některých částech Itálie a na Balkánu, od 13. století do roku 1700 

také v Rusku.  Dnešek je Světovým dnem míru a k datu 1.9. se váže pranostika: Jaké 

počasí Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc dodržuje. ÚTERÝ 2.9.  – Počasí odpovídalo 

pranostice: Na sv. Štěpána krále je už léta namále. VÍKEND 6.-7.9. -  Uprostřed týdne 

se vrátilo léto, aby vrcholilo o víkendu. Teploty vylétly o dobrých deset stupňů, hm, 

nechybí nastydnutí. Není divu. PONDĚLÍ 8.9. - Dnes je Mezinárodní den gramotnosti 
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a Římskokatolická církev slaví svátek Narození Panny Marie - Jaké počasí na narození 

Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle – pranostika potěšila, počasí taktéž, bylo 

příjemně, bez deště. Jen vítr trochu více fičel. PÁTEK 11.9. – Polojasno, pozdní 

odpoledne přineslo nepříjemné dusno před bouřkou. Obloha se zakabonila, ale déšť 

nepřišel. Dnešní den, stejně jako včerejšek patří akcím Dne evropského dědictví. 

VÍKEND 12.-13.9. – Oproti předcházejícím dnům se o pár stupňů teplota zvýšila, jak 

příjemné! V sobotu k večeru zapršelo, neděle bez deště. K zítřku se vztahuje pranostika 

Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne - snad se tak nestane. ÚTERÝ 

16.9. - Svátek slaví Ludmila, k níž se váže pranostika: Svatá Ludmila deštěm obmyla. – 

Tentokrát se slova nenaplnila, den bez deště. STŘEDA 17.9. – Jako kdyby přišlo zpět 

léto. Slunce, teplo. Vytáhli jsme lehké oblečení a užívali si hřejivé sluneční paprsky. 

Rázem bylo veseleji. PÁTEK 19.9. -  V centru města začaly Podzimní slavnosti. Počasí 

však podzim nepřipomínalo. Krásně jasno, slunce hřálo. Až k večeru přišel déšť. A ještě 

letmo – mimo počasí, malá poznámka ke včerejší evropské události dne – Skotové 

odmítli ve svém referendu nezávislost. Zůstanou součástí britského království. 

SOBOTA 20.9. – Probudilo nás uplakané ráno, ale záhy se příjemně oteplilo a den byl 

bez deště. Oddechli si organizátoři i účinkující jabloneckých ´podzimek´. Slavnosti 

v centru města se skutečně vydařily, a to nejen co se počasí týkalo. Pršet začalo opět až 

v sobotu večer. PÁTEK 26.9. - Ač to tak při pohledu z okna zrovna nevypadá, čeká nás 

prý slunečný víkend - babí léto. Kéž by, uvidíme. A co nám říká pranostika? Na svatého 

Cypriána chladno bývá často zrána. VÍKEND 27.-28.9. -  Uplynulý týden nestál za nic. 

Byla zima, plískanice, pršelo snad bez přestání, brr. Kdo mohl, začal topit. „Kde jsi, 

babí léto?!“ ptali jsme se a ejhle, nesměle zaklepalo na dveře poslední zářijový víkend. 

Jen tak dál. ÚTERÝ 30.9. -  Začal sice už podzim, ale včera vypuklo pravé babí léto. 

Přesně takové, jak má být. Plné barev na záhonech a listí, zvolna se snášející k zemi, 

vše pod jasnou a prosluněnou oblohou. Jen pranostika nic dobrého neslibuje. Včera 

tvrdila, že: Je-li jasno na den svatého Mauricia, bude v zimě mnoho větrů. Pro dnešek 

platí: Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima. 

ŘÍJEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.10. 17/9 19/9 19/8 18/10 18/9 18/8 

4.10. 17/9 16/9 19/9 18/9 16/9 15/8 

6.10. 16/10 18/10 16/6 17/10 18/10 18/10 

9.10. 20/12 23/11 22/10 22/11 19/12 23/12 

11.10. 18/11 20/10 20/11 21/14 17/12 23/13 

16.10. 14/9 17/10 17/11 15/11 18/10 17/10 

18.10. 15/10 16/9 18/7 16/7 18/9 17/8 

20.10. 16/9 19/11 17/10 17/10 18/12 19/10 

23.10. 7/3 10/4 11/6 10/4 10/5 8/2 

25.10. 9/2 11/4 9/4 10/3 8/4 11/2 

27.10. 12/4 11/5 10/3 10/2 9/2 12/0 

30.10. 10/3 9/4 8/6 9/1 9/3 12/2 
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STŘEDA 1.10. byla přívětivá. Užívali jsme si tepla i sluníčka. Zahrady ozvučily 

sekačky trávy. „Kéž už naposledy,“ doufali zahrádkáři. Odpoledne se obloha malinko 

zakabonila, vypadalo to na déšť, nepřišel a záhy se obloha rozjasnila. Celý den foukal 

mírný větřík, což bylo z ohledu na pranostiku jen a jen dobře, protože: „Fouká-li na 

svatého Remigia od východu, bude teplý podzimek.“ Babí léto, jak má být, slibují i 

meteorologové. V říjnu se nemusíme prý obávat velké zimy, dokonce si ještě užijeme 

tepla a sluníčka. Naznačuje to dlouhodobý výhled Českého hydrometeorologického 

ústavu s tím, že období do 26. října bude teplotně průměrné až nadprůměrné. První 

týden bude výrazně teplotně nadprůměrný, zejména jeho první polovina, což už mohu 

jen a jen potvrdit. Průměrné týdenní maximální teploty se pohybují kolem devatenácti 

stupňů a průměrné minimální kolem devíti. Podle meteorologů budou i další týdny 

teplotně průměrné až mírně nadprůměrné. Teploty budu klesat až v poslední týden, kdy 

se očekávají průměrné maximální teploty jen kolem 12 °C a ty minimální v průměru 

okolo 2 °C. Pršet moc nebude. Co se týče srážek, očekává se, že zmíněné období bude 

průměrné až podprůměrné. Relativně nejvíc by mohlo napršet v týdnu od 6. do 12. října 

s průměrným týdenním úhrnem kolem 10 mm. Naopak nejméně srážek vychází na 

poslední týden období od 20. do 26. října. Inu, uvidíme. A jen tak mimochodem 

závěrem: dnes je Mezinárodní den hudby, Mezinárodní den seniorů, Mezinárodní den 

kávy a také Světový den vegetariánů. ČTVRTEK 2.10.  - Světový den hospodářských 

zvířat, ale také Mezinárodní den zvonů, Svátek andělů strážných a  Světový den 

nenásilí. Pranostika: Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima. 

Vítr naštěstí moc nefoukal. PÁTEK 3.10. - Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky… - 

dnes se pranostika mýlila. VÍKEND 4.-5.10. se teplotně vydařil, bylo hezky, svítilo 

slunce. Ale co naplat, létu definitivně odzvonilo a podzim ´jede´ na plné pecky. 

Dozrávají jablka, švestky, listí žloutne, padá a začíná pokrývat zem. ÚTERÝ 7.10. - Od 

včerejška, kdy bylo oproti dnešku tepleji, docela fičí vítr. Jasno.  Pranostika na zítřek 

slibuje, že: Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá. ČTVRTEK 9.10. - Oproti 

včerejšku tepleji a slunečno. Vítr ve svém úsilí dost polevil. Naštěstí bez deště, anžto  

Je-li déšť na svatého, bude mokrá zima. VÍKEND 11.-12.10. – Krásně, příjemně 

teplíčko, slunce. Babí léto v plné síle. PONDĚLÍ 13.10. -  Stále pěkně, někteří dokonce 

vyrazili do města v krátkém rukávu či kraťasech a rozhodně jim zima nebyla. ÚTERÝ 

14.10. -  Již v noci bubnoval na parapety prudký déšť, vytrval ještě dopoledne. Kolem 

oběda se obloha vyjasnila, vykouklo slunce a zvedlo nám náladu. STŘEDA 15.10. - 

Jsme opět v polovině pracovního týdne a svátek slaví Tereza. Po svaté Tereze mráz po 

střechách leze – pranostika se netrefila, jasná obloha a po mrazu ani vidu ani slechu. Jo 

a dnes je také ´Den bílé hole´ a ´Světový den mytí rukou´. ČTVRTEK 16.10. – 

Pranostika tvrdí, že: Déšť na Havla, déšť na vánoce nebo také Jaký den Havel ukazuje, 

taková zima se objevuje. Netřeba se zimy obávat. Den byl jasný, déšť či přesněji pár 

kapek až kolem sedmnácté hodiny. Takže se můžeme těšit na pěkné prosincové počasí. 

PÁTEK 17.10. – Jasno, teplo, slavila Hedvika: Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá. 

Dnešní den patřil stromům! U nás v Lesoparku Žižkův vrch rámci celosvětových oslav  
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DEN STROMŮ byl pestrý program, který připravilo Jablonecké kulturní a informační 

centrum ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Český ráj a za finanční 

podpory statutárního města Jablonec. Jak znělo pozvání organizátorů? Celý pátek na 

vás čekají různorodé aktivity zaměřené na seznámení se stromy jako například tisk 

razítek na dřevěné placky, frotáž listů, hmatové pexeso šišek, hádanky a kvízy o 

stromech a další smyslové a rukodělné aktivity. Přijďte se pobavit i poučit. Něco 

z historie: Nápad slavit Den stromů vznikl ve Spojených státech, konkrétně v 

Nebrasce. Tehdy byla Nebraska zcela pustá, a proto jeden z osadníků, J. Sterling 

Morton, začal spolu se svou manželkou pěstovat v okolí svého domu různé stromy, 

keře a květiny. Morton ale nebyl zahradník, byl to novinář a vydavatel prvních 

nebraských novin. Díky psaní tak vyzýval své spoluobčany k dalšímu sázení. Předvedl 

všem, že stromy a keře brání větrné erozi a poskytují ochranu před pálícím sluncem. 

Vzbudil tím kolem sebe nadšení. A takto vlastně vznikl „the Arbor Day“ – Den stromů. 

Díky němu byl v prvním roce (1872) v Nebrasce zasazen více než jeden milion stromů. 

O dva roky později (v roce 1874) vyhlásil guvernér Nebrasky první oficiální „Arbor 

Day“, který byl slaven 22. dubna - v den Mortonových narozenin. Myšlenka oslav Dne 

stromů se rychle rozšířila z Nebrasky po celých Spojených státech a později i na další 

kontinenty. V každé zemi se ale Den stromů liší svým datem – podle klimatických 

podmínek a také podle toho, kdy je možné stromy vysazovat. V současné době se Den 

stromů slaví ve více než pěti desítkách zemí světa. Na jaře se s oslavami setkáváme v 

Číně, Německu, Bulharsku nebo Japonsku. Na podzim se zase slaví v Kanadě, Velké 

Británii, Namibii, Brazílii, Malawi, Srí Lance, Tunisku, ale i v České republice, Polsku a 

na Slovensku. V našich zemích byly „Stromkové slavnosti“ masově pořádány od roku 

1906. Komunismem přerušená tradice byla v České republice obnovena v roce 2000. S 

nápadem opět slavit Den stromů přišel ředitel botanické zahrady Univerzity Karlovy 

a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný. 

Datum oslavy stanovili na 20. října, kdy stromy hrají všemi barvami a kdy je vhodné 

je sázet. VÍKEND 18.-19.10. byl plný jasu, slunce, pohody. Denní teploty až osmnáct 

stupňů. Počasí zvalo k procházkám do barevné přírody, ale také k práci na zahradě. 

Makalo se. PONDĚLÍ 20.10. - V noci pořádně lilo, k ránu déšť ustal a bylo polojasno. 

Pod titulkem ´CHČIJE A CHČIJE… KDY KONEČNĚ PŘESTANE? CO SLIBUJÍ 

METEOROLOGOVÉ A KDY K NÁM DORAZÍ ZIMA?´ píší dnes krajskelisty.cz, str. 0 - 

Ani den bez deštníku! Takovým mottem se řídí letošní říjen, i když odborníci tvrdí, že 

je srážkově průměrný. Kdy nás konečně přestane obloha neustále zalévat, jaké počasí 

nás čeká do konce října a kdy konečně dorazí i do Česka zima? Před pěti lety, v roce 

2009, už v těchto dnech převzala vládu v České republice zima. V úterý 13. října toho 

roku napadl sníh na všech horách, ale objevil se i ve středních polohách, zhruba od 

500 metrů nad mořem. Zasněžený byl tedy třeba i Jablonec nad Nisou. Za pár dní se 

sněžení dostalo ještě níže, 15. října sněžilo už od 300 metrů, a to dokonce i v Praze. V 

neděli 18. října 2009 už na Lysé hoře v Beskydech naměřili metr sněhu! Letos je 

situace diametrálně odlišná. Denní teploty sice stoupají až nad 20 °C, na to konto se 

ale neobejdeme bez deštníků. Po letním velkorysém přídělu srážek je půda nasycená, 

leckde se doslova houpe pod nohama, a i když se v příštích dnech mírně ochladí, dál si 
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budeme užívat podzimních dnů na blátě. O sněhu si budeme moci zatím nechat jen 

zdát i na horách. Teplotně nadprůměrné počasí panuje v Česku již zhruba od 3. září, 

dny s teplotou pod průměrem bychom od té doby napočítali na prstech jedné ruky. 

Stalo se tak převážně v lokálních inverzích, na horách je teplo skoro permanentně. 

Teplotně nadprůměrné dny drtivě převažují, bylo jich zhruba 36, a odchylky od 

normálu běžně dosahují i 5 °C. Podle předpovědních modelů by již do konce října k 

dramatickému ochlazení dojít nemělo. S příjemnými teplotami lehce pod 20°C 

můžeme počítat minimálně ještě pár dnů, v neděli od 18 do 21 stupňů a v pondělí 

ještě o stupínek nebo dokonce o dva výš. Dlouho trvající nízká oblačnost však může 

tuto předpověď značně narušit. V oblastech, které budou pod ní schované, budou 

teploty stoupat jen k hodnotám okolo 16 stupňů Celsia. A tolik nepopulární srážky 

začnou prý konečně ubývat. Předpověď na celý nadcházející týden naznačuje, že 

teplotně nadnormální počasí bude pokračovat, jeho konec je zatím v nedohlednu. 

Rozhodně to ale neznamená, že by to zvěstovalo teplou nadcházející zimu. Zatímco 

před pěti lety došlo po říjnovém vpádu sněhu brzy k oteplení, listopad byl mimořádně 

nadprůměrně teplý a dalšího sněhu jsme se dočkali až v prosinci, v jiných letech 

naopak po teplém říjnu přijde pořádná zima se sněhem v listopadu. Letos by měly 

počátkem listopadu teploty kolísat kolem devíti stupňů. ÚTERÝ 21.10.  Časně zrána 

už je cítit ve vzduchu zima – brr, přes den jasno, slunce a vypadá, že pokračuje babí 

léto. Ale…, předpověď slibuje ve čtvrtek sníh. Co slibuje pranostika?  Svatá Voršila 

zimu posílá. Když na Uršulu vítr duje, tuhou zimu ohlašuje.  

JABLONĚ U DOMU SCHEYBALOVÝCH - Do historického centra Jablonce se po 

mnoha desetiletích opět vrací jabloň. Královna našich ovocných stromů, která je 

také ve znaku města - informoval Jablonecký deník s tím, že se tak stalo díky 

iniciativě Jabloneckého kulturního a informačního centra, které se rozhodlo 

podpořit ideu mezinárodního Dne původních druhů jablek, jenž připadá na 21. 

října. „Myšlenka záchrany původních druhů jabloní se nám zalíbila. Oslovili 

jsme proto oddělení životního prostředí a státní památkové péče, které náš 

záměr požehnalo“, vysvětlil prostřednictvím tisku správce Domu Jany a Josefa 

V. Scheybalových Milan Bajer: „V areálu bývalé farní zahrady tak k mnoha 

okrasným dřevinám přibudou i dva ovocné stromy. Jejich výběr jsme svěřili 

odborníkovi na původní odrůdy jabloní, panu Miloslavu Roudnému. Ten při 

výběru zohlednil místní klimatické podmínky a navrhl odrůdy Boscoopské 

červené a Sudetskou renetu. Aby došlo k opylení květů, musely být vysazeny 

jabloně dvě. Další Jabloň se totiž v centru Jablonce nevyskytuje a to navzdory 

tomu, že je jedním ze symbolů našeho města.“ Zbývá dodat, že jabloň je 

královnou našich ovocných stromů a domácí staré odrůdy jednoznačně 

představují české kulturní dědictví. Našim předkům skýtala v zimním období 

nejen hlavní zdroj ovoce, ale i zdraví. A není divu. Minerální látky obsažené v 

jablku působí jako přirozený prostředek proti revmatismu, chrání před 

onemocněním srdce a krevního oběhu, snižují hladinu cholesterolu, vážou 

škodlivé látky v těle, čistí zubní sklovinu a příznivě ovlivňují zažívání. Naši 

předci vyšlechtili odrůdy ideální pro místní klima. Vysazovaly vysokokmenné 
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odrůdy, které byly zároveň dlouhověké a odolné. Původních českých odrůd 

jablek ubývá, protože jsou vytlačovány druhy, které lze pěstovat ve velkém. 

PÁTEK 24.10. -  Ráno mlha, o tu není v posledních dnech tedy žádná nouze. Stejně 

jako o uplakané počasí a teploty kolem sedmi stupňů. Zkrátka, docela obyčejný podzim. 

VÍKEND 25.-26.10. – Neděle byla o poznání teplejší, byť časně zrána teploměr 

ukazoval jen pár stupňů nad nulou. Přes den pěkně jasno i slunce. Jenže…, posun hodin 

z letního času na zimní je příčinou, že odpoledne už je záhy tma. Inu, co naděláme. 

Alespoň jsme si mohli o hodinu více pospat. PONDĚLÍ 27.10. – Kdyby to neznělo jako 

klišé, napíšu ´den jako malovaný´. Co se počasí týkalo, povedený. Jasný a plný slunce, 

které zlatilo i tak už barevné listí stromů. PÁTEK 31.10. - Říjen se rozloučil přívětivým 

počasím – jasno a slunce, které ani trochu nepřipomínalo podzim plný plískanic. 

 

LISTOPAD 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.11. 13/8 15/7 13/5 13/4 11/5 9/17 

3.11. 13/8 14/6 16/4 12/8 9/6 14/7 

6.11. 10/6 10/6 9/5 10/7 13/10 16/11 

8.11. 9/3 11/4 12/4 10/4 9/8 11/7 

10.11. 10/8 11/8 10/7 14/7 13/10 15/9 

13.11. 12/6 13/9 12/8 14/8 13/8 16/8 

15.11. 8/4 8/6 9/6 8/7 9/6 7/5 

20.11. 4/1 6/4 7/4 7/3 7/1 5/1 

21.11. 4/2 6/2 6/2 5/1 6/5 6/2 

24.11. 4/2 7/2 7/0 7/2 5/3 8/3 

27.11. 4/2 4/2 4/3 4/2 3/1 3/-2 

 

VÍKEND 1.-2.11.  byť ´dušičkový´ byl naprosto neskutečný – plný slunce, příjemné 

teplo od časného rána, k večeru už samozřejmě chladněji. Přeci jen, zima se blíží. 

Napsala jsme čas dušičkový, ano, i v Jablonci v neděli vrcholily vzpomínky na zesnulé.  

DUŠIČKY - Na hřbitovech hořely svíčky jako vzpomínka, ale i oslava života. Motlitba 

za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Do řady lidových pověr a zvyků patřila 

víra, že duše v předvečer Dušiček vystupují z očistce, aby si odpočinuly od útrap. Na 

svátky se pekly takzvané dušičky či kosti svatých, což byly bochánky nebo rohlíky ve 

tvaru kostí, jimiž se obdarovávali pocestní či žebráci u kostela. Pěkné zamyšlení 

k tématu jsme četla od kardinála Miloslava Vlka. Alespoň pár myšlenek z jeho názoru: 

Na hroby klademe živé květiny jako výraz naší víry v život, který nekončí. Tam, kde je 

smrt, ´neživot´, klademe znamení života – živé květiny. A v den všech našich 

zemřelých klademe na hroby světlo, rozsvěcujeme tam svíčky, jakoby na protest proti 

tmě hrobu. Je úžasné vidět večer hřbitov rozsvícený, mihotající se malá světýlka, 

znamení světla života. U křesťanských hrobů je kromě toho většinou postaven kříž, 

znamení křesťanské víry, znamení života a naděje. Bohužel ta podoba dnešních křížů 

je spíše znamením smrti: Kristus mrtvý, skleslý do smrti. V době románské, před 
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gotikou, dělali kříže, na kterých byl zobrazen Kristus sice přibitý na kříži, ale stojící 

jako král, s rukama roztaženýma jakoby k objetí, oči otevřené, s královskou korunou 

na hlavě – znamení vzkříšení, nového života, naděje! Takže celý ´aparát´- květiny, 

světlo luceren nebo svící, Kristus vzkříšený – to jsou znamení naděje do našich situací 

bolesti a smrti! Tyto dušičkové dny mají radostný charakter víry: náš život nekončí, 

ale jen se mění. Jinak je totiž příliš smutný. Každodenně se v něm setkáváme s tolika 

stíny, neradostnými negativními zprávami, neštěstím, krutými válkami, mučením, 

hladem, nejistotou, tisíci mrtvých, jak se všechno to zlo provázející stále život člověka 

jmenuje. A to často naplňuje člověka beznadějí, smutkem. Člověk má v duši spíše 

touhu po radosti, naději, jistotě, bezpečnosti a pokoji. Dušičkové dny prožité v pravdě 

nám tedy mají přinášet radost a naději: to největší ohrožení, kterým je smrt a nicota, 

není poslední skutečností, posledním slovem lidské existence. Navzdory naší 

křehkosti, smrtelnosti život ústí v transcendenci, při překročení hranice tohoto života 

ústí do naplnění. O tom vypovídají ty hromadné návštěvy zaplavující hřbitovy v těchto 

dnech…  Dušičky v Jablonci se letos nesly i v duchu vzpomínek na jména významných 

mužů na radnici. Ne všude je taková historie živá. Primátor města Petr Beitl s 

manželkou se v neděli zúčastnili tradičního vzpomínkového obřadu v prostoru 

rozptylové loučky na městském hřbitově. Primátor navštívil i hroby významných 

jabloneckých starostů - Josefa Pfeiffera, Adolfa Heinricha Posselta a Karla Richarda 

Fischera. VZPOMNĚLI I NA PRVNÍ STAROSTY - 4.11.2014, Jablonecký deník, 

str. 3 (lek) - Tradiční vzpomínkový obřad v prostoru rozptylové loučky na 

městském hřbitově v Jablonci ozářilo dušičkové slunce. Památku zesnulých 

přišel uctít i primátor města Petr Beitl s manželkou. K pozůstalým a 

návštěvníkům promluvila také farářka Církve československé husitské 

Miroslava Mlýnková. „Kromě účasti na slavnostním obřadu primátor navštívil i 

hroby významných jabloneckých starostů – Josefa Pfeiffera, Adolfa Heinricha 

Posselta a Karla Richarda Fischera, kde zapálil svíčku,“ doplnila mluvčí 

Magistrátu Markéta Hozová s tím, že na zakladatele a významné občany města 

Petr Beitl vzpomněl i ve své slavnostní řeči. Ne všude je sto a více let stará 

historie v zorném poli ať správců hřbitova či úředníků ze spádového města. 

„Byli jsme ve Bzí u pomníku padlých v první světové válce, máme tam 

pradědu,“ popsal Jablonečan, jehož jméno redakce zná. Byl smutný ze stavu, v 

jakém pomník nedaleko zdejšího hřbitova v současné době je a ani na Dušičky 

se okolí nezměnilo. „Květiny a svíčky přinesou příbuzní, ale monument je 

porostlý mechem, špinavý, písmena jsou téměř nečitelná. Zábradlíčko se 

rozpadá, místy úplně chybí,“ dodává muž se smutkem v hlase. PONDĚLÍ 3.11. - 

Ano, zima se blíží! Dnes po dlouhé době počasí bez slunce a navíc bylo výrazně 

chladněji. ÚTERÝ 4.11. -  Odvolávám, že zima se blíží! Dnes rtuť teploměru poskočila 

radostně k patnácti stupňům, bylo opravdu teplo. Na stromech je stále hojnost listí. 

Opadala jen zhruba polovina, zelená se tráva, kvetou sedmikrásky. VÍKEND 8.-9.11.  – 

Sérii krásných dnů nepřerušilo ani víkendové počasí. Jasno, slunce. Ušetříme za topení, 

které přes den vypínáme. ÚTERÝ 11.11. - Pranostik se váže k dnešnímu dni opravdu 

celá řada, zde je pár z nich: Na svatého Martina kouřívá se z komína – moc se 



41 

 

nekouřilo, proto díky teplému počasí se dá šetřit na topení.  Svatý Martin přijíždí na 

bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá, přijede-li na žlutém (sucho), 

přijde tuhá a suchá zima – no těpic, bylo sucho, po sněhu ani vidu ani slechu, mlhy 

pomálu.  Radost Martina je husa a džbán vína – proč ne, s radostí jsme splnili.  

STŘEDA 12.11. – Opět padaly teplotní rekordy! V Broumově na Náchodsku se rtuť 

teploměru dostala až k 17,1 stupně Celsia, což je o 0,6 stupně víc než dosavadní teplotní 

maximum z roku 1969. Teplotní rekordy byly zaznamenány na čtyřech stanicích s 

alespoň třicetiletou historií. Jen desetinu pod sedmnáctistupňovou hranicí se zastavila 

rtuť teploměru na stanici Nový Hradec Králové, kde tak byl vyrovnán rekord z roku 

1977. Další rekordní stanicí byly Úpice na Trutnovsku se 14,7 stupně Celsia, kde bylo 

dosavadní maximum z roku 1996 překonáno o sedm desetin stupně, a stanice Kočkov v 

Ústí nad Labem s teplotou 12,1 stupně. Tam měl rekord pro tento den z roku 1996 

hodnotu 11,4 stupně. I u nás počasí připomínalo babí léto a my si připomínali 

čtvrtstoletí od svatořečení Anežky České papežem Janem Pavlem II. Pranostika tvrdila, 

že: Na svatého Josafata lepší kožich nežli vata. DNY 15.-17.11. -  Prodloužený sváteční 

víkend. Počasí se zhoršilo oproti dnům předcházejících – čtvrtek a pátek bylo nádherně 

slunečno. Mlhy a déšť o víkendu daly jasně najevo, že nefalšovaný podzim je tady. 

Počasí nezabránilo vzpomínce k výročí 17. listopadu. Setkání u Pomníku bojovníkům 

za svobodu vlasti a obětem bezpráví v ulici Generála Mrázka se i navzdory počasí 

zúčastnilo několik desítek lidí. Zástupci města k pomníku nejdříve položili věnec a 

potom zapálili svíčky společně s dalšími přítomnými. STŘEDA 19.11. propršela. 

Nicméně zima zatím ve vzduchu není ´cítit´, řadu oken a balkonů dosud dokonce zdobí 

krásně kvetoucí muškáty a mnohé další květiny, které nedokážu ani pojmenovat. My 

sami máme truhlík v záplavě žlutých a bílý kvítků a závěsný květník oranžově 

kvetoucích ´Zuzanek´. Klidně může takto být až do jara. PÁTEK 21.11. – Teploty sice 

v noci i přes den o dva tři stupně poklesly, ale stále příjemný podzim. Co na to 

pranostika? Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu 

chystá. VÍKEND 22.-23.11. byl trochu mlhavý a chladnější, ale po ráno ještě nebyl 

letos ani šedivák. Zima si dává na čas. ÚTERÝ 25.11 - Na svatou pannu Kateřinu sluší 

se schovati se pod peřinu; pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.  +   

Kateřina na ledě, vánoce na blátě.  Náledí ještě nebylo – zaplaťpánbůh, tak snad budou 

bílé svátky. STŘEDA 26.11. - Trávník pokryla námraza, podle předpovědi má prý 

přituhnout. Navzdory mrazu se zjevila dnes ráno na obloze nad Českem ohnivá koule. 

Svědci ji hlásili jako meteor. Událost potvrdil Astronomický ústav Akademie věd ČR, 

podle něhož se s největší pravděpodobností jednalo o zánik posledního stupně nosné 

rakety Proton, která startovala 23. listopadu z kosmodromu Bajkonur. VÍKEND 29.-

30.11. -  Poslední dny listopadu beze změn, tedy co se počasí dotýkalo. Ráno tak 

stupínek pod nulou, během dne polojasno, trochu vítr, k večeru a v noci kolem nuly. 

První dveřní neděle byla naplněná mnoha akcemi, v podobném duchu se ponesou i dny 

následující. Vánoce klepou na dveře, zima nikolivěk.   

 
 



42 

 

 

PROSINEC 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.12. 4/-1 4/2 4/3 3/0 0/0 0/-4 

4.12. 5/2 5/3 2/3 5/3 5/2 3/-1 

6.12. 3/1 5/1 4/3 5/3 5/2 4/3 

8.12. 2/-2 3/-1 3/-2 1/-1 3/0 2/-1 

11.12. 2/1 5/2 2/2 2/-1 4/1 2/3 

15.12. 6/3 10/3 9/4 9/3 5/1 9/5 

18.12. 7/7 11/9 10/9 9/9 9/7 8/5 

20.12. 3/1 6/2 5/2 6/2 7/3 5/2 

22.12. 7/6 9/7 6/6 7/8 8/6 8/6 

27.12. -3/-6 -1/-5 0/-5 -3/-6 -1/-3 -3/-6 

31.12. -2/0 -1/-1 0/0 -4/-4 -4/-5 -6/-4 

 

PONDĚLÍ 1.12. - První prosincový den nadělil téměř celé republice pořádnou ledovku. 

Pršelo a kapky deště namrzaly až na zemi. Klouzanice mimořádná. Našemu kraji se 

kalamita vyhnula, pokračoval příjemný podzim. Byť po ránu a k večeru lehce mrazivý.  

ÚTERÝ 2.12. - Sice hustá mlha, ale v našem městě a jeho okolí jsme bez problémů – 

oproti zbytku ´světa´, o čemž svědčí novinové titulky: Mrznoucí déšť od pondělního 

rána komplikuje dopravu na většině území republiky - Komplikace hlásí zejména 

Přerovsko, Ústecko a Brno, kde v pondělí odpoledne zcela zkolabovala hromadná 

doprava - Kvůli námraze na silnici se u Malečova na Ústecku stala hromadná nehoda 

osmi aut - Na Přerovsku byl vyhlášen kalamitní stav - Kvůli námraze na trolejích 

naberou v celém Česku velké zpoždění desítky vlaků - Ledovka trápí silničáře i na 

Vysočině, havarovaný kamión například zablokoval silnici - Velké problémy s 

námrazou jsou hlavně na střední Moravě, tedy na Přerovsku, Olomoucku a 

Prostějovsku. Potíže se ale objevily také třeba na Brněnsku či Svitavsku. Problémy 

jsou rovněž na frekventovaném železničním koridoru spojujícím Prahu s Olomoucí a 

Ostravou, který kromě vnitrostátních spojů využívají i mezinárodní vlaky - Kolaps 

MHD v Brně  - Troleje musí čistit manuálně - Sto nehod za čtyři hodiny - Od rána 

způsobovala námraza pád stromů. ČTVRTEK 4.12. – Zatímco leckde doznívají 

následky ledové kalamity, k nám se vrátilo snad jaro. Dnešní den byl plný slunce, 

teplota přes den osm stupňů nad nulou, radostný zpěv ptáků (sic!). PÁTEK 5.12. - 

Teploty sice nad nulou, ale počasí nevlídné. Polojasno, vlastně spíše zataženo, mlhavo, 

drobné dešťové přeháňky po celý den. PONDĚLÍ 8.12. – První sníh! Ráno nás 

probudila krajina posypaná popraškem sněhu. Všude bílo, teplota nad nulou, už 

dopoledne slunce a k večeru po sněhu ani památky. STŘEDA 10.12. – Sedmistupňový 

mráz sevřel krajinu, probudili jsme se do mrazivého rána. Vše ojínělé se blyštělo pod 

slunečními paprsky. ČTVRTEK 11.12. – Mráz neměl dlouhého trvání. Už dnes teplota 

opět kolem nuly, přes den poletovaly vzduchem sněhové vločky, následně mrholilo, 
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k večeru už pršelo, jen se lilo. SOBOTA 13.12. – Mlha, mlha a zase mlha. K večeru 

jemně mrholilo, teploty kolem nuly, počasí připomínalo nepovedené předjaří či 

uplakaný podzim. ÚTERÝ 16.12. - O svaté Albíně schovej se do síně – radí pranostika 

a má zřejmě na mysli mlhavé počasí. Alespoň letos tomu tak je. Mlha, mrholení, teploty 

nejméně šest stupňů nad nulou, po sněhu a zimě ani památky. STŘEDA 17.12. – Mírně, 

ale opravdu jen mírně se ochladilo. V centru města vypukly vánoční trhy. Prodávající i 

návštěvníci se určitě nezlobili, že nemrzne. I když, k večeru trochu přituhlo a začalo 

padat cosi připomínající sněhové vločky. Těžké a mokré. Co na to pranostika? O svatém 

Lazaru ucpi v senci každou spáru. PÁTEK 19.12. - Po celé zemi padaly teplotní 

rekordy, chladno nebylo dokonce ani v lednici…ano, ano. Česko zažilo teplo, že téměř 

všude padaly letité teplotní rekordy. Vůbec nejtepleji bylo na jihu Moravy, v Lednici a 

v Pohořelicích teploměry ukazovaly až 14,8 °C. U nás - stejně jako na většině území, se 

dostaly teploty nad desítku, dokonce i v horách se držely nad bodem mrazu. Jo…, a na 

Jihlavsku rozkvetly třešně. VÍKEND 20.-21.12. – V pátek v noci se přece jen ochladilo, 

nicméně oproti předpovědi nepřinesla studená fronta sníh, ale opět jen déšť. Respektive 

pořádný liják a také silný a prudký vítr. PONDĚLÍ 22.12. – Celou noc bez přestání 

pršelo, liják ustal až během dopoledne. Dneškem počínaje začala astronomická zima, 

počasí však bude připomínat všechno možné, jen ne blížící se Vánoce. DNY 24.-26.12.-  

VÁNOCE BEZ SNĚHU Středa mírně uplakaná, louže, bláto. Čtvrtek a pátek byly 

veselejší díky zábleskům slunce, které se draly skrz hustou inverzní mlhu. Teploty deset 

stupňů nad nulou. Sedm meteorologických stanic v Ústeckém a našem Libereckém kraji 

zaznamenalo na Štědrý den dlouhodobé teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Ústí nad 

Labem – Vaňově, kde meteorologové naměřili 11,9°C, což je o 0,9 stupně více než 

v roce 1980. Liberec naměřil 9,7 stupně, o 0,9 více než v roce 1977. Příčinou velmi 

teplého počasí byl příliv teplého vzduchu, pochopitelně, že. Letos nejslabší účast za 

posledních pět let měli při vánočním koupání na přehradě místní otužilci. Přišlo jen 

deset lidí. Asi vadilo, že bylo moc teplo. VÍKEND 27.-28.12. - V noci konečně napadlo 

trochu sněhu a bílá asi deseticentimetrová pokrývka zakryla krajinu. Nejen díky tomu se 

rozjasnilo. Mlha se vcelku protrhala, teplota klesla pod nulu. V neděli ráno dokonce už 

na teploměru mínus deset, vzduch ostrý jako křen. Dlužno říci, příjemné! Radovali se 

hlavně lyžaři. V našem kraji se sice zatím lyžuje především na technickém sněhu, toho 

přírodního napadlo sotva patnáct centimetrů, ale i tak vládne radost. Už v sobotu večer 

se začalo lyžovat na libereckém Ještědu, v neděli tam zamířily stovky lidí, i když se 

zatím lyžovalo jen na jedné sjezdovce. Další vleky a sjezdové dráhy by měly začít 

sloužit postupně, pondělkem počínaje. PONDĚLÍ 31.12. – Poslední dny roku utekly 

jako voda, naštěstí bez vody, tedy dešťové. Dokonce napadla pěkná várka sněhu, která s 

podporou mrazů vydržela. Díky tomu se mohly rozjet lyžařské vleky ve všech 

jizerskohorských střediscích. Psaní zakončuji pranostikou mimo jiné s vidinou, že bude 

dobrého vína dosti: Na Silvestra když větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína 

se nadíti  Jeli na Silvestra větrno, bývá dosti parno - Pošmourný prosinec, dobré je 

znamení pro sady,lučiny i všechno osení  Prosinec naleje a leden zavěje - Prosinec 

proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy - Jaký prosinec, takové jaro - Mléčná 

dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.  Když v prosinci mrzne a 
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sněží, úrodný rok na to běží - …ehm, dobrý?! Pro každého něco aneb není šprochu, aby 

na něm nebylo pravdy trochu.  

 

PŘÍRODA: JIZERKA S TMAVOU OBLOHOU - Tma se začíná stávat vzácností. Míst, ze 

kterých je vidět noční oblohu v plné kráse, rapidně ubývá. Jizerské hory ji zatím 

ubránily a pečlivě si ji střeží. Astronomové tam před pěti lety vyhlásili první oblast 

tmavé oblohy na světě a inspirovali ke vzniku dalších.  

TEMNÉ OBLOHY JE JAKO ŠAFRÁNU. JIZERKA JE VZÁCNOU VÝJIMKOU - 

14.11.2014 - 5plus2, str. 4, Petra Laurin zpovídala předsedu Klubu astronomů 

Liberecka Aleše Majera - Jaké oblasti ohrožuje světelné znečištění? Například Mladou 

Boleslav. Kvůli Škodovce je na úrovni daleko větší aglomerace. Je na tom v podstatě 

jako Praha. Při pohledu z hřebenů Jizerských hor nebo Krkonoš v noci směrem na 

jihozápad je s v ní v zákrytu a společně vytvářejí obrovskou oranžovou kopuli nad 

horizontem. Liberci škodí průmyslové a nákupní zóny, v Jablonci nad Nisou je typickým 

příkladem nevhodného nasvícení areál TRW Automotive. Naopak jsou místa, která už 

tolik nesvítí do vesmíru, ale jen na zem. Pozitivním příkladem je Harrachov nebo 

Desná, kde vyměnili veřejné osvětlení. * Kam až sahá Jizerská oblast tmavé oblohy?  

Není velká, rozlohou zaujímá pouhých 75 kilometrů čtverečních. Leží v téměř 

neobydlené části Jizerských hor, z poloviny na české a z druhé poloviny na polské 

straně hor. U nás sahá od osady Jizerka po horu Smrk, v Polsku pokračuje po 

Vysokém jizerském hřebeni, obepíná Velkou Jizerskou louku a osadu Orle. * Co 

návštěvníkům nabízí a proč je důležitá? Především informuje lidi o problematice 

světelného znečištění, které netrápí pouze astronomy, ale není dobré pro přírodu. 

Nikdo se tu ale nemusí bát, že když v zimě vyjede na běžkách s čelovkou, že by dostal 

pokutu. Oblast má především osvětový charakter. Na turistických křižovatkách jsou 

velkoplošné tabule, a to hned v několika jazykových mutacích. Na polské straně, mezi 

Orle a chatou Górzystów, se nachází takzvaná planetární stezka s modelem Sluneční 

soustavy a v horní stanici kabinové lanovky na Stóg Izersky se buduje astronomická 

kavárna. Pravidelně zde probíhá několik astronomických akcí. Ročně je navštíví stovky 

lidí. Pozorování hvězd na nich zajišťuje právě náš Klub astronomů Liberecka. * Co při 

nich mohou návštěvníci vidět? Kromě fotosféry a chromosféry Slunce to jsou hlavně 

krásy noční oblohy. Ta je v zde výrazně tmavší než ve městech. I zde se ale projevuje 

vliv světelného znečištění z měst a průmyslových zón. Hlavními zdroji jsou Liberec, 

Jablonec nad Nisou, Tanvald a Jelenia Góra, ale přírodně tmavé nebe se v dnešní 

střední Evropě již prakticky nevyskytuje nikde. Výhodou je ovšem dobrá dostupnost 

několika lokalit ve vyšší nadmořské výšce osobním automobilem, který je nezbytný pro 

dovoz pozorovací nebo fotografické techniky. * Kde se mohou lidé dovědět o obloze 

další zajímavosti? V Jablonci probíhají již několik let pravidelně astronomická setkání v 

Klubu Na Rampě. Určená jsou pro všechny zájemce o dění na obloze. V Městské 

knihovně zase nabízí přednáškový pořad Astronomické okénko. Od letošního roku je v 

provozu turnovská hvězdárna, jediná v Libereckém kraji. Zaměřuje se na školy a 

pozorování oblohy nabízí i veřejnosti. * Kde v ČR jsou podobné oblasti?  V roce 2013 

vznikla česko-slovenská Beskydská oblast tmavé oblohy a letos Manětínská v 

západních Čechách. 
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IIII..SSPPOOLLEEČČNNOOSSTT  
KALENDÁRIUM AKCÍ: LEDEN 
PRIMÁTOR: NOVOROČNÍ ÚVODNÍK, SETKÁNÍ    

KOUSEK KRÁSY V KAŽDÉM DNI - Vážení občané, volební období se přehouplo do 

posledního roku a je čas bilancovat, co se už podařilo a co se dá ještě stihnout ve 

zbývajícím období roku 2014. Při bilancování je dobré vrátit se na samý začátek 

procesu – tedy do období roku 2010, ve kterém se konaly poslední komunální volby. 

Koalice ODS a Domov vstupovala v tomto roce na radnici s vědomím toho, že nás 

čeká ekonomicky nejhorší období v novodobé historii města. Období, ve kterém 

začneme splácet zásadní část městského dluhu, a zároveň období, které bude 

nejchudší z pohledu rozpočtových příjmů města. Současně jsme si uvědomovali 

neudržitelnou situaci v oblasti teplárenství. Cena tepla v Jablonci se vyšplhala na 

špičku v České republice a na stavební úřad se valila vlna žádostí o odpojení ze 

soustavy. K tomu nás čekal velký úkol daný zákonem, připravit nový územní plán 

města. Dokument, který bude ovlivňovat život ve městě v následujících letech. Naše 

programové prohlášení proto obsahovalo tyto na první pohled jednoduché, ale ve 

skutečnosti nesmírně složité body. 1) Budeme usilovat o vyvážený rozpočet města, 

zaměřený především na splácení úvěrů 2) Přijmeme koncepci vytápění města, která 

odběratelům nabídne konkurenceschopnou cenu tepla, s minimálními možnými 

ztrátami při distribuci a bude šetrná k životnímu prostředí. 3) Projednáme a 

schválíme nový územní plán města. Konkrétnímu postupu, jak jsme přistupovali k 

plnění jednotlivých bodů našeho programu, se věnuji v článku uvnitř čísla. V tomto 

novoročním úvodníku bych chtěl s hrdostí konstatovat, že veškerá rizika roku 2010 se 

podařila eliminovat a že naše město je stabilizované jak funkčně, tak ekonomicky. 

Našimi investičními prioritami jsou nemocnice, školství a údržba základní 

infrastruktury. Velmi si vážím i toho, že se daří udržet rozvoj našeho města včetně 

podpory spolkového života. Vážení spoluobčané, je čas investic a je čas splácení 

dluhů. Vždy je příjemnější pracovat na investicích a rozvoji než na restrikci a šetření. 

Nicméně, věděli jsme, do čeho jdeme, sami jsme si to vybrali. Posuďte, jak se nám daří 

problémy, které před nás postavila doba, řešit. Děkuji všem svým kolegům a 

spolupracovníkům, kteří se na té práci podíleli a podílejí. Velmi si vážím i toho, že 

jednání rady města a zastupitelstva probíhají v konstruktivní atmosféře, že naprostá 

většina zastupitelů věnuje své úsilí především práci ve prospěch města a jeho občanů. 

Věřte mi, není to ani v regionu, ani v republice obvyklé. O to větší dík patří mým 

kolegům napříč politickým spektrem. A do nového roku 2014 přeji vám i vašim 

rodinám, abyste dokázali najít kousek krásy a štěstí v každém jeho všedním i 

svátečním dni.   -  S úctou a pozdravem váš primátor Petr Beitl 
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NOVOROČNÍ POSEZENÍ S PODNIKATELI, S CÍRKVÍ I SENIORY - Setkávání členů 

vedení města se zástupci různých zájmových skupin se konají na přelomu roku již 

tradičně. Před Vánoci se radní sešli se zástupci kulturních subjektů a neziskových 

organizací, v lednu přišli na řadu podnikatelé a představitelé církví. S dvěma desítkami 

jabloneckých podnikatelů se sešel primátor Petr Beitl a náměstek pro rozvoj města Petr 

Vobořil v úterý 14. ledna již tradičně na Prezidentské chatě v Jizerských 

horách. Hovořilo se zejména o budoucnosti teplárenství, ale i o stavu komunikací, 

možnostech využití tzv. brownfields a zazněly také návrhy a připomínky na zlepšení 

navigačního systému ve městě. Hovor se stočil i k politické situaci v republice a 

k podzimním volbám do zastupitelstva. Ze strany radních nechybělo poděkování 

zástupcům firem za vytváření pracovních míst a spolupráci na rozvoji města. * Posezení 

se zástupci církví působících v Jablonci se konalo v komorním prostředí kanceláře 

primátora ve středu 15. ledna. Hovořilo o společenském životě ve městě, o sociálních 

otázkách, výchově a péči o děti, ale i o problematice restitucí církevního majetku. 

Primátor navrhl jako další příležitost pro výraznější propojení městských a církevních 

akcí velikonoční svátky a vyjádřil církvím svou podporu i do budoucna. Poslední 

novoroční setkání s přípitkem absolvoval primátor Petr Beitl ve čtvrtek 16. ledna se 

seniory.  Adventní i novoroční posezení představitelů města s dříve narozenými jsou v 

našem městě tradicí. Zatímco před svátky navštěvují obyvatele domů zvláštního určení 

a kluby seniorů převážně náměstci, po Novém roce přichází štěstí a zdraví popřát 

samotný primátor. Letos tak učinil v doprovodu své manželky.   

NOVOROČNÍ KONCERT A PRO MERITIS 

NOVOROČNÍ KONCERT, který zaplnil první lednový večer jablonecké divadlo, 

pořádá statutární město již tradičně k výročí vzniku samostatné České republiky. 

Svátečně oblečené i naladěné hosty vítal jako v letech předcházejících se sklenkou sektu 

ve foyer primátor Petr Beitl se svou chotí. Na úvod večera zazněla česká státní hymna 

v podání žákyně Základní umělecké školy Jablonec Hany Herkommerové. V uvítací 

řeči primátor Beitl bilancoval uplynulý rok a nechal diváky nahlédnout i do plánů na 

rok 2014. Do nového roku pak všem popřál zdraví a moudrost. Dříve než se svých 

nástrojů chopili hudebníci královéhradecké filharmonie, kteří si tentokrát připravili 

veselý koncert složený z filmových melodií a písní Jaroslava Ježka, byly předány Ceny 

Pro Meritis. Jde o medaile za zásluhy o rozvoj města a jeho reprezentaci, za vynikající 

umělecká díla, vědeckou, kulturní a sociální činnost, obětavé nebo dlouhodobé 

výchovné a pedagogické působení, příkladné občanské činy i mimořádné osobní oběti 

ve prospěch města a jeho občanů. Na prahu roku 2014 Pro Meritis obdrželi inženýr 

architekt Karel Pelant, fotograf Sigfried Weiss a akademický sochař Jiří Dostál. 

 – více v kapitole LIDÉ 

PIETNÍ AKT ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinu proti lidskosti se 

konal v pondělí 27. ledna se u muzea, kde stála židovská synagoga. Aktu, který 

zorganizoval Svaz bojovníků za svobodu, se spolu s primátorem Beitlem zúčastnili žáci 

ZŠ Rýnovická, kteří zpracovali o židovských dějinách v Jablonci projekt ´Zmizelí 

sousedé´. Primátor zdůraznil nutnost nezapomínat a poučit se z dějinných událostí, 
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hovořil i o filmu Schindlerův seznam, jenž šokujícím, ale populárním způsobem 

ukazuje, co holocaust znamenal. Podporu radnice má záměr Spolku přátel města, který 

chce v Jablonci realizovat židovskou naučnou stezku. Projekt iniciovala studentka 

Gymnázia Dr. Randy Zuzana Beerová, autorka práce Židovské dějiny v Jablonci. 

MIMINKA: LOŇSKÉ POSLEDNÍ, PRVNÍ LETOŠNÍ – Poslední miminko roku 2013 

přišlo na svět pětapadesát minut před 

půlnocí a jmenuje se Kuba. Zrekapitulujme, 

že v roce 2013 se v jablonecké porodnici 

narodilo 1 434 dětí, z toho 17 dvojčat, 704 

holek a 729 kluků. První miminko roku 

2014 se narodilo ve 2:54 hodin. 

Padesáticentimetrová holčička Štěpánka 

přišla na svět s váhou 3,45 kg. Pogratulovat 

rodičům prvního miminka přišli 2. ledna 

primátor statutárního města Petr Beitl, 

ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček, 

zástupce Sboru pro občanské záležitosti Helena Roudná a další hosté. Primátor předal 

malé Štěpánce tradičně zlatý dukát. Rodiče prvního miminka roku 2014 jsou Klára a 

Václav Ottmarovi. Je jim oběma 23 let a doma mají již téměř tříletou dcerku Elišku. 

Rodina Ottmarových se před pěti měsíci přestěhovala do Liberce, nicméně maminka 

Klára je rodačkou z Jablonce. – více ve statistice LIDÉ  

PLESOVÁ SEZONA k počátku roku neodmyslitelně patří. Přenesme se na velký sál 

Eurocentra a připomeňme si, kdo zde v lednu tančil.  Pátek 3.1. od 18.30 hodin: 

Maturitní ples M4A - Střední průmyslová škola technická, k tanci hrála kapela B. 

Ferrari, moderovali Karel Hynek a Daniel Čech z pořadu Nastojáka. Pátek 10.1. od 19 

hodin: Leťte s námi za exotikou! Maturitní ples O4A VOŠMOA, skupina Rytma, DJ 

Hrusha, moderoval Ondra Vodný z Radia Evropa 2. Sobota 11.1. od 20 hodin: Kdopak 

by se Nisanky bál - ples folklórního souboru Nisanka. Hrály Nisanka, Hudba u města 

Vídně, FS Jaro Ústí nad Orlicí, Hradecká cimbálová muzika. Moderoval Radek Rubáš a 

David Matura. Pátek 17. 1. v 19 hodin. Welcome to Rio de Janeiro, maturitní ples O4C 

VOŠMOA, hrál ABC band, moderoval Jakub Děkan. Pátek 24.1. od 19 hodin: The 

Roaming Twenties, maturitní ples O4B VOŠMOA, hudební skupina Kontakt, 

moderátor Jiří Mádl. Pátek 31. 1. v 19.30 hodin: Cesta kolem světa, maturitní ples V8A 

Gymnázia U Balvanu, hudba Vintage Band, moderátor Českého rozhlasu 2 Jan Žíla. 

EUROCENTRUM PLNÉ MÓDY - Městská džungle, geometrie, dotek snů a velký 

svátek – témata coby inspiraci pro módní přehlídku v Eurocentru pořádanou již tradičně 

počátkem roku Svazem výrobců skla a bižuterie. Zájem projevili diváci, kteří vykoupili 

vstupenky na odpolední i večerní show, ale i návrháři. Účastnilo se čtrnáct oděvních a 

na dvě desítky bižuterních regionálních firem a také Muzeum skla a bižuterie. To 

nabídlo ohlédnutí za bižuterní módou a trendy šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých 

let minulého století. Část přehlídky byla během roku prezentována nejen v Česku, ale i 

v zahraničí, v Jablonci ji diváci zhlédli při letní akci Křehká krása. 
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SPORT: MLADÍ AUTOŘI I MLADÍ SPORTOVCI 

ZIMNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE - Mladí sportovci ze Ski klubu Jablonec 

úspěšně reprezentovali Liberecký kraj na Zimní olympiádě dětí a mládeže 2014 v 

Novém Městě na Moravě, odkud přivezli rovných deset medailí. Naši tak přispěli 

k vítězství Libereckého kraje, který vyhrál zimní olympiádu už po šesté v řadě. 

Republiková soutěž krajských reprezentací v kategoriích mladších a starších žáků a 

žákyň svým charakterem navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí 

účastníci tak nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, 

soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy. 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MÚZA vyhlašuje jablonecký magistrát společně s Domem dětí 

a mládeže Vikýř. Je Jablonec městem sportu? – znělo téma osmnáctého ročníku. Téměř 

stovku prací z oblasti prózy a poezie od autorů rozdělených do tří věkových kategorií, a 

to do jedenácti let, mezi 12 až 15 a nad šestnáct let, hodnotila odborná komise. V lednu 

si vítězové přišli pro ceny do Vikýře, kde se konalo slavnostní vyhlášení.  Kromě tří 

nejlepších míst v prvních dvou kategoriích a obou oblastech udělila porota také pět 

čestných uznání. Protože Nejméně zastoupená byla kategorie těch nejstarších, byly 

udělené jen dvě ceny poroty. Vítězové: I. kategorie POEZIE - 1. místo Kloudová Adéla, 

ZŠ Liberecká, 2. místo Oklamčáková Anna, ZŠ Arbesova, 3. místo Studničková Adéla, 

ZŠ Liberecká, čestné uznání Hollmannová Anna, Gymnázium Dr. Randy. PRÓZA - 1. 

místo Bartošová Lucie, ZŠ Na Šumavě, 2. místo Markalousová Kristina, ZŠ Liberecká, 

3. místo Rappová Františka, ZŠ Liberecká, čestné uznání Pospíšil Daniel, ZŠ Arbesova 

a Byronová Šárka, ZŠ Liberecká. II. kategorie POEZIE - 1. místo Novák Filip, 

Gymnázium Dr. Randy a Neumann Jakub, ZŠ Liberecká, 2. místo Křapka Vojtěch, ZŠ 

Pivovarská, 3. místo Janderová Petra, ZŠ Liberecká. PRÓZA – 1.-2. místo Vaníček 

Jakub, ZŠ Mozartova a  Daoová Bao Ngoc, ZŠ Liberecká, 3. místo Naarová Dorota, ZŠ 

Arbesova, čestné uznání Benešovský Matyáš, ZŠ Liberecká a Sigmundová Karolína, ZŠ 

Mozartova. III. kategorie POEZIE - Cena poroty Albaniová Denisa, Gymnázium Dr. 

Randy. PRÓZA - Cena poroty Vlček Jan, Gymnázium U Balvanu. Možná by stálo za 

zmínku, proč se předávání cen neodehrálo jako roky předchozí v obřadní síni radnice. V 

souvislosti s chystanými stavebními úpravami hlavního vchodu do budovy radnice a s 

budováním nového pracoviště vnitřního informačního střediska magistrátu byla 

v měsících lednu až únoru realizována modernizace již nevyhovující vzduchotechniky v 

obřadní síni. Pro konání svateb a dalších slavnostních obřadů byla proto síň počátkem 

roku uzavřena. Omezení se snoubenců dotklo minimálně, protože o uzavírání sňatků v 

uvedených měsících je tradičně malý zájem.   
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LITERÁRNÍ MÚZA 2014 NA TÉMA: JE JABLONEC MĚSTEM SPORTU? 

UKÁZKY NĚKTERÝCH VÍTĚZNÝCH PRACÍ 
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LEDNOVÉ PLAKÁTY S POZVÁNKOU: NISANKA, KNIHOVNA 
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ÚNOR 
MĚSTO: RADNÍ, ZASTUPITELÉ NEJEN O ROZPOČTU 

ÚVODNÍK V JABLONECKÉM MĚSÍČNÍKU: ČAS VŠE UKÁŽE - Sotva minul konec 

roku, kdy každý z nás určitě bilancoval a přemýšlel nad svými plány, už zde máme 

začátek února. Děti přinesly domů pololetní vysvědčení, dostaly pochvalu, nebo se 

dočkaly pozvednutého rodičovského obočí a už abychom se pomalu chystali na 

příchod jara. Snad se mi zdá, že čas tak rychle utíká proto, že zima o sobě letos příliš 

nedala vědět. Jako by to bílé roční období bylo přeskočeno. Mnozí z nás, zvláště Ti, 

kteří mají rádi zimní sporty, jsou průběhem zimy zklamáni. Velký smutek přinesla 

nedostatečná sněhová nadílka organizátorům a účastníkům Jizerské padesátky. Po 

loňském, krásně jiskřivě zimním ročníku, musel být tento tradiční závod zrušen a 

všechny přípravy přišly vniveč. Město se na zimu také připravovalo. V pohotovosti je 

technika a v rozpočtu města připraveny jako každý rok finanční prostředky, které 

zimní údržba stojí. V našem případě, na rozdíl od Jizerské padesátky, nemusíme být 

ze zbytečných příprav smutní. Technické služby mohly využít čas, který nebylo třeba 

věnovat pluhování a posypu například k opravám chodníků. Finanční prostředky, 

které ušetříme, se ihned mohou použít na opravy městského majetku. Je však třeba 

počítat i s koncem roku 2014, kdy nám zima může pro letošek ještě vše dvojnásobně 

vynahradit. V loňském roce jsem se na tomto místě zmiňoval o nevyhnutelném 

zvyšování cen, se kterým se všichni musíme vyrovnávat. Jsem rád, že po dvanácti 

měsících mohu konstatovat, že v Jablonci se nám oproti tomuto trendu podařilo 

dosáhnout snížení ceny pro občany u dvou komodit. Všech se týká snížení ceny za 

likvidaci komunálního odpadu, které se nám podařilo jednáním se svozovou firmou. 

Naši odborníci pracují na dalších možnostech, které by vedly k dosažení úspor v této 

oblasti. Druhou položkou je cena za teplo dodávané z centrálního zdroje. Od nového 

roku platí snížená cena a nás čeká mnoho náročné práce na revitalizaci celé 

soustavy, aby bylo možno cenu zachovat pro další období, a udržet tak celou soustavu 

funkční. Cílem tohoto snažení je nejenom zajistit teplo pro všechny, ale ochránit tak 

čistotu ovzduší, které vznik individuálních topných zdrojů na sídlištích nesvědčí. 

Nezbývá než věřit, že za dalších dvanáct měsíců si budete moci na tomto místě 

přečíst, že se nám těchto cílů podařilo dosáhnout. Jsou pro Jablonec velmi důležité.  

- Miloš Vele náměstek primátora 

 

ROZPOČET MĚSTA na rok 2014 zastupitelé většinou hlasů schválili v celkovém 

objemu 924 935 000 korun. „Letošní rozpočet je optimističtější než ten první, který 

jsem zastupitelům předkládal v roce 2011. Hospodaření města se podařilo stabilizovat, 

dosáhli jsme snížení dluhové služby a financování města můžeme označit za zdravé,“ 

komentoval předkládaný rozpočet náměstek pro ekonomiku města Miloš Vele. 

Zadlužení města se za poslední tři roky podařilo snížit o 172 milionů. Rozpočet počítá 

na konci tohoto roku se zadlužením již jen 223 milionů. Sestavení rozpočtu na rok 2014 

obdobně jako rozpočtu na rok 2013 bylo cíleno na stabilizaci hospodaření města. I pro 

letošní rok byl rozpočet sestaven jako schodkový. Rozdíl ve výši 45 858 tisíc korun má 
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být kryt zapojením prostředků minulých let, což jsou zůstatky na běžných a fondových 

účtech města a prostředky ve správě aktiv. – více v kapitole MĚSTO, finance 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE - Rada města 20. února přijetím nového 

organizačního řádu rozhodla, že vedle 210 zaměstnanců radnice bude pro město 

pracovat nově i 101 dlouhodobě nezaměstnaných, a to na pozicích pracovníků veřejně 

prospěšných prací. Magistrát v tomto režimu dosud zaměstnával na šest desítek lidí, 

jejichž práce byla ve městě vidět. Podíleli se na úklidu odpadků nejen kolem 

kontejnerových stání, pomáhali s drobnou údržbou a úklidem v městských organizacích, 

nechyběli při úpravách interiéru radnice. Pracovníkům veřejně prospěšných prací náleží 

mzda, na kterou přispívá úřad práce. Vedle veřejně prospěšných prací organizuje město 

také veřejnou službu, úklid města v tomto režimu bezplatně vykonávají na dvě desítky 

lidí bez práce. Podle rozhodnutí rady z ledna 2013 jsou pracovníci veřejné služby 

odměňováni stravenkami v hodnotě 300 korun za čtyři desítky odpracovaných hodin. 

PLES STATUTÁRNÍHO MĚSTA vstoupil do devatenáctého ročníku. Konal se první 

únorovou sobotu v prostorách Eurocentra. „Věřím, že letošní ročník se vydaří stejně 

jako ty minulé. Srdečně zvu všechny Jablonečany i přespolní, aby si přišli zatančit a 

zažít skvělou atmosféru, která ples města již tradičně provází,“ zval primátor Petr 

Beitl na parket, kde k tanci vyhrával Orchestr Ladislava Bareše. Od roku 2002 věnuje 

město část výtěžku z plesu organizacím, jež se zabývají prací s dětmi, postiženými, 

seniory či sociálně slabými. Nebylo tomu jinak ani letos, kdy výtěžek ve výši 

pětadvacet tisíc korun putoval k občanskému sdružení ´D´, jež poskytuje bezplatné 

poradenství lidem v tíživé životní situaci. V Jablonci je jeho poradna otevřena každé 

pondělí a čtvrtek ve Spolkovém domě, kde příspěvek z plesu využili na nákup 

notebooku a náklady spojené s provozem poradny. Ples města byl bezpochyby 

vrcholem taneční sezony, ale také důkazem, že plesový maraton byl v plném proudu. 

Samozřejmě nechyběly pozvánky škol – především od maturantů, zájem byl o bál 

hasičský i rybářský, doslova zařádit si přišli dospělí na karnevalový Babí hop. Vévodily 

uniformy a zvířecí převleky buď v podomácku vyrobené masce či v kostýmu z 

půjčovny. Plesovou sezonu a zimu uzavřel v dubnu symbolicky Lyžařský bál. Tančilo 

se nejen v Eurocentru, ale třeba i na Petříně či na jevišti. Reprezentační ples Městského 

divadla se konal po osmé a tančilo se za doprovodu orchestru Big'O'Band Marka Ottla z 

Liberce a takových hvězd jako je Karel Gott či swingový a jazzový zpěvák Jan 

Smigmator. Vstupenka za 1300 korun zahrnovala tříchodové menu ve formě rautu se 

slavnostním přípitkem. To už jsme ale v měsíci březnu, vraťme se do února. Stejnou 

sobotu jako městský ples se konal třetí ročník setkání horolezců, milovníků hor a 

přírody. Za doprovodu klasické swingové hudby v podání big bandu Universal Bohemia 

Band se tančilo v restauraci Chromos v Jabloneckých Pasekách. „Vstup možný pouze ve 

společenských šatech. Po zkušenostech z předchozích ročníků upřesňujeme: pro muže 

připadá v úvahu oblek, smoking, frak. Vázanka nebo motýlek jsou nezbytností,“ 

upřesňovali v pozvánce nekompromisně pořadatelé plesu. 
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TÝDEN PARTNERSTVÍ: MALÉ KROKY K VELKÝM VZTAHŮM  

SVATÝ VALENTÝN - Znáte jeho historii? Legenda praví, že začal být známý jako 

Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Císař Claudius II., vládce Říma, 

zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli 

zůstat doma u rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé 

páry. Byl zatčen a později popraven…, podle 

našeho kalendáře se tak stalo 14. února. U nás 

Valentýn - vedle řady jiných akcí – odstartoval i 

TÝDEN PARTNERSTVÍ, jenž je součást 

kampaně NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ. 

V roce 2014 se nesl v duchu motta ´Ohromné 

maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům´. 

Často diskutovaný svátek se opět snažil být 

impulzem k zamyšlení, jak uskutečnit sen o 

hezkém vztahu na celý život. Každý rok v týdnu 

Valentýna je Národní týden manželství 

příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Město Jablonec se do kampaně 

zapojilo počtvrté a Týden partnerství pořádalo spolu s Mateřským centrem Jablíčko 

(MC), s Domem dětí a mládeže Vikýř (DDM) a dalšími organizacemi. Jablonec, držitel 

titulu Obec přátelská rodině z roku 2008, byl v roce 2010 prvním a jediným městem, 

které se připojilo k celostátní iniciativě. Díky dobré prorodinné politice vznikla ve 

městě například mateřská škola v areálu nemocnice, kam jsou umisťovány přednostně 

děti mladší tří let, objevily se víkendové jízdenky do autobusů, rodinné vstupenky do 

kina, v létě pak zvýhodněné vstupenky na sluneční louku u bazénu. Během uplynulého 

období přijeli do Jablonce v Týdnu partnerství například MUDr. Radim Uzel nebo 

zakladatel kampaně Týden manželství Richard Kane z Velké Británie. Letos nás 

navštívil český spoluzakladatel Petr Činčala, který besedoval v mateřském centru. 

Protože Jablonec chápe rodinu nejen coby mladé rodiny s malými dětmi, ale v rozpětí 

všech generací, nabízel Týden partnerství program, kde si vybrali všichni bez rozdílu 

věku. Co nabídka obsahovala? Například: ´Až budu máma, až budu táta´ - výtvarná 

soutěž nejenom pro děti, kterou pořádalo město Jablonec ve spolupráci s MC Jablíčko a 

DDM Vikýř.  ´Manželství je umění´ - beseda o manželství, partnerství a vztazích se 

spoluzakladatelem Národního týdne manželství Petrem Činčalou. Máte talent pro 

manželství, partnerství? - beseda s Jitkou Selingerovou, psycholožkou a vedoucí 

poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o změnách, které přináší narození 

dítěte. Klub Na Rampě připravil fotodílnu opravdu pro každého aneb Focení a úpravy 

portrétu ve photoshopu. „Vyfoť a uprav si partnera k obrazu svému,“ zvali pořadatelé z 

Jablonecké kulturní obce. ´Umění řešit konflikty v rodině´- na téma jak zlepšovat 

vztahy v rodině, komunikace mezi partnery. V MC Jablíčko odpovídal Miroslav 

Schovanec, dlouholetý manželský poradce. Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova zval na 

 Mši svatou - bohoslužbu za jablonecké rodiny s promluvou zaměřenou na manželství a 

rodinný život. Pořádala římskokatolická farnost. V rámci programu pak nechyběly 

mnohé výtvarné dílny s možnosti vytvořit valentýnský dárek.  

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=84227&x=240&y=240
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ŠKOLSTVÍ: ZÁPIS. ZLATÝ ÁMOS 

PRVŇÁČCI U ZÁPISU - Na začátku února se konal v základních školách zřizovaných 

statutárním městem zápis do prvních tříd, k němuž přišlo 585 dětí, přičemž 

devětaosmdesát rodičů požádalo u své ratolesti o odklad školní docházky. I tak do 

prvních tříd nastoupí ve školním roce 2014/2015 o pár desítek dětí více než vloni. Čeká 

je jednadvacet prvních tříd, o čtyři více oproti roku předcházejícímu. Pozitivní zprávou 

je fakt, že pro nadcházející školní rok byli všichni budoucí prvňáci umístěni do 

základních škol dle přání rodičů. 
 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITELKA V KRAJI JE Z JABLONCE – Poslední únorovou 

středu přivítal na radnici primátor Petr Beitl s kytičkou v ruce Jitku Knížkovou, učitelku 

ze Základní školy Šumava a zároveň vítězku regionálního kola ankety o 

nejoblíbenějšího učitele České republiky – Zlatý Ámos 2014. Začátkem února ji zvolila 

porota v science centru libereckého IQparku, kde se představilo několik nominovaných 

kandidátů z Libereckého, Ústeckého a Královéhradeckého kraje. – více viz ŠKOLSTVÍ 

KULTURA: TANEC, FILM, VÝSTAVA  

SALZA NIGHT otevřela v sobotu 15. února svoji náruč milovníkům 

latinskoamerických tanečních stylů. V Eurocentru se konal její pátý ročník, který se 

těšil tradičnímu zájmu fanoušků z celé České republiky. Letos bylo vše podřízeno 

dominikánské kultuře - od ochutnávky jídel a nápojů, ukázku kostýmů a karnevalových 

masek, až po vystoupení hudební skupiny Salsaborr a DJ Gariho, kteří mají v Karibiku 

kořeny. Nechyběla oficiální účast dominikánského konzulátu a Národního turistického 

úřadu Dominikánské republiky. Pro tancechtivé rodiče, kteří si nemohou jinak zajistit 

hlídání svých ratolestí, nabídlo Mateřské centrum Jablíčko alternativní program pro děti 

v podobě ´Pyžamové párty´. Pořadatelé pamatovali s taneční průpravou i na 

začátečníky, kteří se s latinskoamerickými rytmy setkali poprvé či jen okrajově. 
 

ROZKOŠ V JUNIORU - V týdnu od 24. února do 2. března nabídlo kino Junior 

přehlídku filmů nominovaných na Českého lva. Středeční večer byl vyhrazen snímku 

Rozkoš jablonecké rodačky Jitky Rudolfové. V uvedené prestižní soutěži byl její film 

nominován na cenu ve všech hlavních kategoriích - jako nejlepší film, cenu pro 

režisérku a současně autorku scénáře, pro herečku v hlavní roli, za zvuk, kameru, 

kostýmy, masky, herce ve vedlejší roli i scénografii. Český lev uděluje ceny v několika 

kategoriích od roku 1993. Filmy hodnotí porota, v níž zasedají členové České filmové a 

televizní akademie i známé herecké osobnosti, filmoví tvůrci a kritici. V roce 2014 

porota volila z devětadvaceti hraných a animovaných filmů a sedmnácti dokumentů. 
 

VÝSTAVA PERLIČKOVÝCH KABELEK v Muzeu skla a bižuterie byla pro 

mimořádný zájem veřejnosti prodlužena do 2. března. K prezentaci byla z rozsáhlé 

muzejní sbírky vybrána téměř tisícovka exponátů zastupující i mimořádné kousky z 

celého světa. K vidění byla třeba taštička etiopských domorodců či brazilská kabelka 

zdobená vonným kořením. Hlavní dominantu výstavy tvořil jedinečný soubor šesti set 

kabelek a doplňků, jejichž design spojilo jméno výtvarnice Jarmily Hlavové. 
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SPORT: BIATLON 

OLYMPIONICI PŘED RADNICÍ – Osm cenných kovů přivezli sportovci ze Zimních 

olympijských her v Soči. Šest z nich zamířilo do Libereckého kraje. Zlato přivezla 

snowboardistka Eva Samková, o další úspěchy se podělili biatlonisté - závodníci našeho 

klubu! Přivezli tři stříbrné a dvě bronzové 

medaile! Není divu, že Jablonec šílel a připravil 

mohutné i srdečné uvítání. Ne stovky, ale tisíce 

lidí zaplnily v úterý 25. února večer náměstí 

před radnicí, kam úspěšní olympionici dorazili. 

Vedle medailistů - Gabriely Soukalové, 

Veroniky Vítkové a Jaroslava Soukupa, byli 

přítomni také další biatlonisté Eva 

Puskarčíková, Jitka Landová, Lea Johanidesová, 

Tomáš Krupčík, Michal Krčmář, jejich trenéři 

Ondra Rybář a Jindra Šikola a také boulařka 

Nikola Sudová. Statutární město ve spolupráci 

s biatlonovým klubem SKP Kornspitz připravilo akci, o níž informovala tisková zpráva 

následovně: Nechyběla ohňová show ani ohňostroj odpalovaný z balkonu radnice. 

Sportovci na pódium přicházeli za zvuků písně We are the Champions špalírem, který 

vytvořili kluci a holky z biatlonového oddílu. Ti drželi zapálené louče a nad hlavami 

všech vybuchovala barevná světla ohňostroje. Po úvodním jásotu se náměstím nesla 

česká státní hymna, aby dotáhla slavnostní atmosféru k naprosté dokonalosti. 

Olympioniky a jejich příznivce přivítal primátor Petr Beitl a každému ze sportovců 

předal květinu a stříbrnou medaili, kterou pro tuto příležitost vyrazila Česká 

mincovna. V programu vystoupili i vítězové olympiády ve sborovém zpěvu 2012 - 

pěvecký sbor Iuventus, Gaude!, jenž vyzpíval svou radost ze sportovních úspěchů na 

schodech radnice. Cestu na náměstí si nenašli jen Jablonečané, ale i lidé z okolních 

města a vesnic. Přijel dokonce i autobus obdivovatelů z Pelhřimova. Lidem na 

náměstí primátor Beitl, velký sportovní fanoušek, osobně rozdával placky s obrázkem 

Gabriely Soukalové a Jaroslava Soukupa. Kdo měl štěstí, placku získal. Při 

autogramiádě, která následovala po 

rozhovorech na pódiu, se strhl boj o místa. 

Městští strážníci a organizátoři s obtížemi 

drželi dav, aby nevtrhl na jeviště. Všichni 

chtěli podpis, všichni chtěli pozdravit své 

oblíbené sportovce. Sportovci, kteří se, jak se 

na profesionály sluší, ochotně podepisovali a 

usmívali téměř dvě hodiny, byli právem 

unavení. Nejen z podpisů, ale především ze 

sportovního a emočního vypětí a dlouhé cestě 

ze Soči. – více v kapitole SPORT 

Na snímcích zaplněné Mírové náměstí a olympionici na pódiu. Foto: Jiří Endler  

 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=84355&x=800&y=616
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=84349&x=800&y=530
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PLAKÁTY S POZVÁNKOU: MASOPUST, KNIHOVNA, MUZEUM 
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BŘEZEN 

MĚSÍC KNIHY, SVÁTEK ŽEN I UČITELŮ  

ÚVODNÍK V MĚSÍČNÍKU: BŘEZEN PLNÝ DOBRÝCH KNIH - Původně jsem na 

tomto místě chtěla 

informovat o průběhu a 

výsledku zápisu do 

základních škol, který 

proběhl na začátku února, a 

zmínit se o dalším zápisu, 

tentokrát do mateřských 

škol, jenž nás čeká. Avšak vír 

únorových dnů ve znamení 

olympijského sportu mi nedá, 

abych se nezastavila alespoň 

krátkou zmínkou u 

jabloneckých sportovců, kteří 

zvláště ve sněžných stopách 

sbírali úspěchy na 

medailových příčkách – 

Ondřeji Moravcovi, Gabriele 

Soukalové, Jaroslavu 

Soukupovi a Veronice 

Vítkové. Reprezentovali tak 

nejen skvěle Českou 

republiku, ale i naše město. 

Určitě jste i vy ostatní drželi spolu se mnou zaťaté palce a zřejmě jsme je drželi dobře. 

K zápisům se proto vracíme v samostatných článcích uvnitř měsíčníku. V březnu si již 

tradičně připomínáme Mezinárodní den žen a Den učitelů, březen je však také 

Měsícem knihy a internetu. A tuto tradici sleduje městská knihovna, která chce posílit 

význam četby například tím, že se zapojuje do celostátní soutěže Čtenář roku. Toho 

nejlepšího čtenáře vyhlásí 4. března v 16.45 hodin. Letos ocenění rozšířila na celou 

čtenářskou rodinu, která si v uplynulém roce vypůjčila nejvíce titulů, a já budu mít 

čest jí předat diplom. Vítězná rodina může postoupit do krajského a posléze 

celostátního kola, jehož vyhlášení při udílení cen Magnesia Litera bude v přímém 

přenosu přenášet Česká televize. Jablonecká městská knihovna vyhlásila ještě další 

zajímavou soutěž s názvem Lovci perel. Cílem hry je nasbírat co nejvíce „perel“ tak, že 

po přečtení knihy s označením „perlorodka“ odpoví čtenář písemně na několik otázek. 

A tak bych vám ráda popřála krásný březen naplněný předzvěstí jara a mnoho 

zajímavých knih, které vám zpestří dosud chladné podvečery. A zvláštní přání mám i 

pro držitele medailí ze Zimní olympiády v Soči – upřímně vám blahopřeji za nás 

všechny. - Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora  
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DEN UČITELŮ V KINĚ - Letos počtvrté dostali od města učitelé jabloneckých škol 

pozvánku na kulturní akci, stejně jako vloni to bylo do kina Radnice. Před začátkem 

filmového představení - britské komedie Lásky čas, vedle poděkování od představitelů 

radnice zazněl zpěv dětí z přípravného sboru Iuventus, Gaude! – Amici, Gaudete! 

VLAJKA PRO TIBET zavlála na radnici v pondělí 10. března. Letos připomenula již 

pětapadesáté výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vloni se ke kampani - 

iniciované občanským sdružením Lungta, připojilo v Česku 467 z 6 248 obcí, letos z 

215 měst a obcí v Libereckém kraji se připojily čtyři desítky a nechyběl ani Jablonec. 

Ten vlajku nevyvěsil v roce 2012, když mimořádná rada města krátce po uzavření 

partnerství Jablonce s čínským Beihaiem rozhodla o tom, že okupovaný Tibet 

vyvěšením vlajky nepodpoříme. Připomeňme si mediální smršť, kdy odezvu vyčteme už 

ze samotných titulků: Vlajka pro Tibet: Stovky měst a vesnic po celé republice vyvěsí 

vlajku pro Tibet – Jablonec nevyvěsil tibetskou vlajku. Snaží se navázat obchod 

s Čínou – Radní nadbíhají Číně. Tibet ignorují – Podpora lidem Tibetu padla – Tohle 

se vám, soudruzi, nepovedlo – O devastující síle nejen čínských peněz – Politici napíší 

omluvu dalajlamovi. Na jabloneckém zastupitelstvu se rozhořel spor o nevyvěšení 

tibetské vlajky na radnici. V roce 2013 byla tedy vlajka opět vyvěšena, k čemuž Václav 

Vostřák, zastupitel a historik, mimo jiné poznamenal: “Pokud bychom měli vyvěšovat 

vlajky všech států, kde se porušují lidská práva, tak by nám k tomu nestačil radniční 

balkon.“  Co ještě dodat? Třeba informaci, že v rámci festivalu pro Tibet šlo letos v kině 

Junior zhlédnout filmy k dané tématice. 

EUROREGION TOUR 2014, mezinárodní veletrh 

cestovního ruchu, vstoupil v roce 2014 do svého 

čtrnáctého ročníku třetí březnový čtvrtek. V rámci 

České republiky bezpochyby největší regionální 

veletrh svého druhu hostil vedle místních i řadu 

zahraničních vystavovatelů, jejichž cílem je 

představit návštěvníkům možnosti trávení volného 

času, tipy na výlety, novinky z cestovního ruchu i 

regionální produkty, v doprovodném programu 

nechyběly přednášky a workshopy. Primátor Petr 

Beitl při zahajovacím ceremoniálu  přivítal 

vystavovatele z partnerských měst Bautzen, 

Zwickau, Kaufbeuren, okresu Jelení Hora a zástupce 

zemí zapojených do programu GreKo - projektu 

Evropa pro občany Evropské Unie, kteří jsou 

z Polska, Německa, Belgie a Nizozemí. Nově se 

v Jablonci prezentovali zástupci ze Slovinska. 

Veletrh, pořádaný ve spolupráci s Libereckým krajem, městy Jablonec a Liberec, 

Eurocentrem, Okresní hospodářskou komorou a společností Sundisk nesl tentokrát 

motto ´Po stopách letokruhů´. Tématem pořadatelé podpořili návrat k přírodě a 

propagovali nově označenou turistickou trasu po hřebenech hor Libereckého kraje – 
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Hřebenovku. Partnerem letošního ročníku byly Lesy ČR. SVĚTOVÝ DEN VODY 

připadl na sobotu dvaadvacátého března. Jablonec se k němu připojil symbolicky 

v rámci veletrhu. V ekocentru čekala na návštěvníky výstava dětských kreseb, ukázka 

moderních ´vodních´ výukových pomůcek, ochutnávka vody i měření PH faktoru. 

MĚSTO: DEMOLICE DOMŮ, JARNÍ ÚKLID. 

DVA VYBYDLENÉ DOMY v Zeleném údolí – tedy hned na příjezdu do Jablonce, šly k 

zemi. Na holobyty byly domy upravené v roce 1997, v posledních letech nechvalně 

prosluly kvůli neplatičům, sociálně slabým lidem a později také bezdomovcům. 

Zatímco nájemníci před demolicí odešli jinam, v mnoha případech i mimo katastr 

města, bezdomovci stavební firmě komplikovali i bourání. Přípravné práce zde započaly 

už koncem února, demolice poté omezila ve dnech 3. až 14. března dopravu v ulici 

Liberecká. V květnu už bylo vše hotovo včetně terénních úprav, pozemek se stal 

strategickou plochou umožňující v budoucnu například narovnání státní silnice I/14 a 

zkvalitnění příjezdu do města ve směru od Liberce. 

JARNÍ ÚKLID komunikací byl vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám 

zahájen v pondělí 23. března. Předcházela údržba zelených ploch a ruční úklid inertního 

posypového materiálu a čištění uličních vpustí. Zatímco úklid komunikací zajišťují 

Technické služby Jablonec nad Nisou (TSJ), které začaly jako obvykle v centru města 

na Horním náměstí, zelené plochy obstarávají pracovníci veřejně prospěšných prací. 

V roce 2014 bylo na úklid v rozpočtu vyčleněno 7,7 milionů korun, toho na zeleně 

jedenáct milionů, za vývoz odpadkových košů město zaplatilo 2,2 miliony a údržba 

košů na psí exkrementy stojí milion korun ročně. Úklid psích exkrementů vloni 

pořízeným speciálním vysavačem byl vyčíslen na půl milionu korun. Letos vyjížděly 

technické služby do ulic s novým univerzálním samosběrným vozem značky Iveco, 

který je vybaven výměnnou mycí nástavbou s cisternou. Vozidlo za pět a půl milionu 

korun bylo pořízeno z dotace Evropské Unie, z Operačního programu Životního 

prostředí z kapitoly nazvané ´Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí´. 

 

KULTURA: VERNISÁŽE, VÝSTAVY  

ARCHITEKT V MY - Městská galerie MY hostila na jaře výstavu přibližující život a 

dílo význačné osobnosti evropské architektury – Heinricha Lauterbacha. Ten se zapsal 

do stavebního vývoje Jablonce díky dvěma stavbám, což jsou: Háskova vila postavená u 

mšenské přehrady v letech 1930 až 1931 a vila Schmelowsky v Opletalově ulici, 

dokončená v roce 1933. Architekt Heinrich Lauterbach se narodil v roce 1893 ve 

Vratislavi (Breslau, Wroclaw), kde absolvoval Akademii umění a uměleckého řemesla a 

ve studiu pokračoval na Vysoké škole technické v Darmstadtu a Drážďanech. V roce 

1925 se vydal na dráhu svobodného architekta a usadil se v rodném městě. Zároveň se 

stal členem prestižního sdružení architektů Der Ring v Berlíně. V poválečném období 

vyučoval na vysokých školách ve Stuttgartu a Kasselu. Zemřel v roce 1973. Výstava 

věnovaná jeho dílu se konala u nás díky spolupráci Městské galerie MY s Muzeem 

architektury ve Vratislavi. Vernisáž 27. března, výstava pod záštitou primátora. 
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VERNISÁŽ MALÍŘKY Vlasty Velové, obyvatelky Jablonce, ale dnes už žijící v Domě 

důchodců ve Velkých Hamrech, byla třetí březnovou středu. Vlastu Velovou znají 

jablonečtí pamětníci jako fotografku a dá se říci, že při této činnosti zřejmě získala  

malířské zkušenosti při retušování fotek. Alespoň to tvrdil její syn Miloš Vele, současný 

náměstek jabloneckého primátora. Kromě 

něho a mnoha hostů byli přítomni i další 

radní, za Liberecký kraj Petr Tulpa a starosta 

Velkých Hamrů Jaroslav Najman 

ZLOMKY PŘÍBĚHŮ - výstava Vladimíra 

Komňackého byla zahájena druhý březnový 

čtvrtek v podvečer v Muzeu skla a bižuterie 

v Jablonci. Představila akademického 

sochaře ve všech polohách jeho rozmanité 

umělecké tvorby, která zahrnuje šperkařství, 

umělecko-řemeslnou práci, obrazy, kresby 

nebo grafiky. Nechyběly ani prezentace  jeho 

restaurátorské činnosti a tvorby pro film. 

Poprvé byl vystaven soubor obrazů 

s tématikou města Jablonce nad Nisou. 
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DUBEN 

POZVÁNKA:  VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI I OHŇOSTROJ 

ÚVODNÍK JABLONECKÉHO MĚSÍČNÍKU: JARO JE NOVÝ ZAČÁTEK - Letošní 

zima nepatřila k těm typicky jabloneckým. Zimní sporty jsme si užili spíše pasivně při 

sledování olympiády v Soči, což mimochodem nebyla vůbec, zvláště pro Jablonečany, 

špatná podívaná. Pomalu jsme ani nezazimovali kola, nevybalili lyže a máme tu jaro! 

Na hřištích se už v únoru proháněli sportovní nadšenci v tričkách, dětské prolézačky 

byly v obležení prakticky celou zimu. Znovu se ukazuje, že pro mnoho Jablonečanů je 

pohyb venku součástí každodenního života. Dobrou zprávou je, že ke stávajícím 

volnočasovým areálům přibude letos další – v Sokolí ulici. Město se stará, abyste měli, 

vy a vaše děti, kam chodit sportovat. Spravují se a opravují městská hřiště, staví se 

nová. I když vybudovat nová sportoviště není levná záležitost, zvláště při použití 

moderních technologií, kvalitních materiálů a povrchů. I zdánlivě jednoduché herní 

prvky musejí splňovat přísné bezpečnostní normy a jsou mnohonásobně dražší než 

běžné prolézačky, které si lidé pořizují do zahrad svých domů. Na některé projekty se 

daří získat finanční dotace, některé se hradí kompletně z rozpočtu města. K takovým 

případům bude patřit již zmíněný sportovní areál v ulici Sokolí, o němž se podrobně 

můžete dočíst uvnitř měsíčníku. Právě on by měl vyplnit pomyslnou díru v této 

lokalitě a sloužit nejen školákům, ale i veřejnosti. Závěrem bych rád připojil dvě 

tradiční jarní pozvánky. První je na jablonecké velikonoční slavnosti, které začínají 

na Škaredou středu a trvají po tři dny. Na programu se podílí folklorní soubor 

Nisanka, jenž letos slaví 50 let od svého vzniku. Pro ty, kdo 

na Mírové náměstí zavítají, bude připraven velkokapacitní 

stan s pódiem a posezením, aby případný déšť nezkazil 

radost z dobré muziky. Druhá pozvánka se týká 

ohňostroje, který se rozzáří nad jabloneckou přehradou v 

poslední dubnový večer. - Petr Vobořil, náměstek primátora 

 

VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI - Jablonec provoněný perníčky, medovinou, vínem, 

bylinkami, pečeným selátkem plus sýrové speciality či typické velikonoční dobroty jako 

jidáše nebo mazance, jarní dekorace, pomlázky či kraslice pro 

koledníky, vyřezávané i soustružené dřevěné výrobky jako 

jsou lžíce, talíře, misky či naběračky, keramika, voňavé 

polštářky naplněné sušenými květy, batikované výrobky, 

kožená galanterie, ručně malované obrázky na skle, hračky i 

maňásci, sladký marcipán, turecký sekaný med a další 

cukrovinky, formičky, proutěné košíky a ještě mnohé jiné! Tak 

to jsou Velikonoční slavnosti u nás. Centrum města jim patřilo 

ve dnech 16. - 18. dubna. Na Škaredou středu otevřeli úderem 

deváté ranní hodiny své stánky trhovci a od deseti hodin pak 

ožilo kulturním programem pódium před radnicí. Všemu 
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vévodil vytápěný stan, takže ani rozmary počasí neměly šanci odradit diváky. Slavnosti 

jara jsou již tradičně součástí projektu – letos s názvem Jablonec 2014, z rozpočtu na 

pořádání bylo stejně jako vloni vyčleněno 255 tisíc korun.  

JAKÝ BYL PŘIPRAVEN PROGRAM? Škaredá středa 16. dubna: ´Jablonecké soubory 

se představují´ - 10.00 Zdobení májek (děti z jabloneckých MŠ) – Vítáme jaro (pásma 

písní a říkadel dětí z pěveckých sborů z jabloneckých mateřských a základních škol) - 

10.00 DPS Pod Peřinkou – MŠ Havlíčkova, 10.15 Speciální MŠ, 10.30 DPS Skřivánek 

– MŠ Mšeňáček, 10.45 DPS Pastelky – MŠ Nová Pasířská, 11.00 DPS Jablíčko – MŠ 

Hřbitovní, 11.15 MŠ Slunečnice – MŠ Slunečná, 11.30 Žlutá školka – MŠ Jugoslávská, 

12.15 Hudební studio Kokos - pod vedením Aleny Vítové se představily jablonecké 

začínající kapely K.A.P., Prosím?, VéDéVéčka a další. 13.30 Malý dechový orchestr 

ZUŠ - známé lidové melodie, žáci pod vedení Miroslava Halamy a Oleksandra 

Grygorenka - 14.30 spolek loutkářů Vozichet sci-fi-pohádka Hvězdné dálky aneb 

Galaktická roztržka čili kterak Impérium úder nevrátilo, zahrál Rudolf Hancvencl 15.15 

Gaudíci a  Pueri, Gaudete! - velikonoční říkadla a písničky předvedli nejmenší děti a 

přípravný sbor ZUŠ 16.00 Velikonoční slavnosti zahájil primátor Petr Beitl 16.05 

Nisanka a Malá Nisanka - vystoupení folklorních souborů * Zelený čtvrtek 17. dubna: 

10.00 hodin Pohádka o třech námořnících, Divadlo Láryfáry z Prahy 11.15 Malá 

dudácká muzika z Plzně - písničky „malé selské muziky“ z Chodska a Plzeňska 13.00 

Těžká pára - nejen staropražské kuplety, ale i lidové hospodské a prostonárodní písně 

v podání berounské hudební skupiny 14.30 Strakaté bajky - pohádku pro děti zahrálo 

Divadlo Láryfáry z Prahy 16.00 Bezobratři - netradiční hudba inspirovaná lidovou 

poetikou, držitelé ceny Anděl za nejlepší album v kategorii world music za rok 2010 

přivezli nové čerstvě vydané CD Desátý den trní * Velký pátek 18. dubna: 10.00 

Africká pohádka, Dívadlo z Prahy 11.30 Pomlázka se čepejří - lidové písně ve 

velikonočním programu Plzeňského mlsu – Malého lidového souboru 13.00 Smolíček - 

pohádka v podání divadla Dívadlo z Prahy 14.15 Huměv - lidové písně starého Žižkova 

v podání jablonecké hudební skupiny. Spolek jabloneckých dam a pánů - kramářské 

písničky ze sbírky Josefa V. Schejbala 16.00 Hradecká cimbálová muzika - hudební 

skupina z Hradce Králové s moravskými lidovými písněmi * Stylový stánkový prodej: 

denně 9.00–18.00 hodin, Mírové a Farského náměstí, pěší zóna * V rámci programu 

Velikonočních slavností v hlavním stanu na Mírovém náměstí probíhala výtvarná dílna 

v režii Mateřského centra Jablíčko ve středu od 14.00 do 17:00 hodin, čtvrtek a pátek od 

10.00 do 17.00 hodin * Na čtvrtek a pátek 17. a 18. 4. Ekocentrum připravilo 

velikonoční dílnu zdobení vajíček, pletení pomlázek, a to od 9.00 do 17.00 hodin * 

Občerstvení s posezením v hlavním stanu denně od 9.00 do 18.00 hodin * Vstup zdarma 

OMEZENÍ PARKOVÁNÍ – V době Velikonočních slavností bylo omezeno parkování 

na Horním náměstí, kde posloužila část plochy k parkování trhovcům i účinkujícím.   

CELONÁRODNÍ ČTENÍ Z BIBLE bylo součástí Velikonočních slavností v Jablonci. Na 

Škaredou středu před kostelem dr. Farského pořádaly akci místní církve. Záštitu převzal 

primátor Beitl, který osobně předčítal z Janova evangelia. V průběhu odpoledne se do 

čtení z Bible mohl zapojit kdokoli. Coby doprovodné akce sloužily hudební vstupy a 

živé malování obrazů na biblické motivy.  
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MĚSTO: JARO S OBČANY. POZEMKY OD STÁTU 

JARNÍ SETKÁVÁNÍ RADNÍCH S OBČANY se stala už tradicí. Uskutečňují se ve 

Mšeně, v Rýnovicích, na Šumavě i Žižkově Vrchu, v Proseči i Kokoníně a samozřejmě 

nechybí setkání v centru města. Tam všude se hovoří o tom, co obyvatele těší či trápí, 

politici vysvětlují své kroky i přijatá opatření a seznamují s novinkami dané části. Na 

základě podnětů se podařilo v minulosti více přizpůsobit plány zimní údržby či úklidu 

města místním potřebám. Na schůzkách jsou kromě politiků přítomni odborníci z 

odborů magistrátu, městská policie a také někteří zastupitelé či představitelé městských 

organizací. Z každého setkání bývá pořízen zápis, který je k nahlédnutí na městském 

webu v sekci ´Setkání s občany´. Letos se první setkání uskutečnilo v pondělí 7. dubna.  

POZEMKY MEZI PANELÁKY na sídlišti Janovská už nepatří státu. Bezúplatným 

převodem je získalo město Jablonec a nyní je plánuje zmodernizovat. Získané pozemky 

- o rozloze padesát tisíc metrů čtverečních a v hodnotě osm a půl milionu korun, byly 

dosud veřejně využívány jako zeleň, komunikace, parkovací plochy či přístup k 

panelovým domům. Vedle školního hřiště je na nich i zanedbané dětské hřiště s herními 

prvky, které město hodlá upravit, aby ho mohli využívat nejen školáci, ale i veřejnost.  

POŠTA: NA ZNÁMCE V RAKOUSKU A 130 LET BANKOVNICTVÍ 

PUTOVNÍ VÝSTAVA ADOLFA BORNA - Jablonec byl jedním ze čtyř měst 

v republice, kde jsme mohli na hlavní poště obdivovat ve dnech 21.3.–3.4. výstavu k 

130. výročí českého bankovnictví. Poštovní muzeum pro tuto výjimečnou příležitost 

zapůjčilo nejen poštovní známky, rytecké a tiskové desky, ale i originální návrhy 

Adolfa Borna, jež vytvořil v letech 1992 – 2013. K vidění byly například návrhy obou 

známek k 740. výročí narození cestovatele Marca Pola, návrh k 500. výročí objevení 

Ameriky, známka Vánoce v nominální hodnotě 2 Kč z roku 1993, návrhy z cyklu 

Europa – Pověsti, návrh známky Dětem z roku 1996 v nominální hodnotě 3 Kč. Nejen 

sběratele známek potěšil fakt, že na poště šlo získat v době výstavy i příležitostné 

razítko. Na poště, respektive u její budovy, ještě zůstaňme. 

POŠTA NA ZNÁMCE - V sérii Altösterreichische Städte byla v Rakousku totiž nově 

vydaná známka s budovou právě té naší pošty. Známka v hodnotě 0,62 euro vyšla v 

nákladu 360 tisíc kusů a jablonecká pošta je na ní zachycená v podobě, kterou měla v 

roce 1899, tedy zhruba pět let po svém otevření. Připomeňme, že byla postavená v 

letech 1892-1894 podle plánů architekta Friedricha Setze, pod jehož vedením vzniklo v 

rakouskouherské monarchii šestadvacet poštovních úřadů. „Historické centrum svědčí 

o zlaté éře bývalého habsburského města skleněné bižuterie. Strmé uličky lemují 

nádherné secesní vily, ale i impozantní stavby ve stylu baroka, klasicismu a 

renesance,“ popisuje Rakouská pošta historii Jablonce a připomíná také minulost od 

první písemné zmínky v roce 1356 přes povýšení na město císařem Františkem Josefem 

I. v roce 1866 až po rozkvět sklářství, který Jablonec povznesl na silné ekonomické 

centrum. „Nové silnice, železnice i nádherné stavby, například Městské divadlo 

postavené podle vídeňských architektů Fellnera a Helmera, vytvořily z Jablonce 

sofistikované město,“ pokračuje rakouský popis doprovázející filatelistickou lahůdku. 
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Stojí v něm, že někdejší sudetoněmečtí obyvatele museli po válce Jablonec opustit. Část 

z nich se usídlila v bavorském Kaufbeurenu, ale i v rakouském Ennsu, kde úspěšně 

pokračovali v tom, co jim bylo vlastní – ve výrobě bižuterie a šperků. 

VÝSTAVY: ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY. JAN AMOS KOMENSKÝ 

ZNIČENÉ ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH ČECH 1938 -1989 - výstava, 

kterou hostil kostel sv. Anny od 2. dubna do 10. května, ukazovala například úmyslné 

zapálení synagogy v 

Jablonci a Liberci nebo 

zlikvidovaný hřbitov na 

sídlišti ve Vysoké ulici. Od 

nás až do USA. Takovouto 

cestu urazila jedna z 

židovských Tór zachráněná 

ze zdejší vypálené 

synagogy. I její příběh byl 

v kostele připomenut. 

Prezentována byla také 

diplomová práce   

wroclavského studenta 

architektury Macieje 

Romana Lezwskiho, který 

vytvořil virtuální model  

jablonecké synagogy. 

K návštěvníkům výmluvně 

promlouvaly i následující 

fakta čísel: Zatímco v roce 

1893 se k židovské obci v 

Liberci hlásilo 980 osob, 

při sčítání lidu v roce 1920 

to již bylo 1 412 duší. Po 

válce se vrátilo do Liberce 

jen sedmatřicet židovských 

starousedlíků. 

Vlevo reprofoto z výstavy 

Křišťálová noc: Synagoga 

v Liberci padla za oběť 

antisemitské hysterii a v 

Křišťálové noci z  9.-10. 

listopadu 1938 shořela.  
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KULTURA: VEČER S ANDERSENEM, PROMÍTÁNÍ I TANEC 
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KVĚTEN 
 

 

 

 

 

 

MÁJ:  LÁSKY ČAS I VÝROČÍ 

PIETNÍ AKT V RÝNOVICÍCH - Památník obětem 2. světové války vznikl 

v Rýnovicích v roce 1948 na místě hromadného hrobu, v němž byli pochováni někteří 

z vězňů rýnovického pracovního tábora. V letech 2009 - 2010 byl městem renovován za 

finanční podpory ministerstva obrany a se spoluúčastí zemí zde pohřbených obětí. 

Vzpomínkový akt k 69. výročí ukončení 2. světové války se konal právě u zmíněného 

památníku. Vzdát čest přišli nejen radní a zastupitelé, ale i řadoví občané.  

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: KVĚTEN JE LÁSKY ČAS - Vážení občané, květen je 

lásky čas. A já bych chtěl popřát těm, co svou lásku mají, aby si ji užili, a těm, co 

nemají, aby ji našli. A nejen to. Byl bych rád, kdybychom v tomto měsíci, a nejenom v 

něm, v sobě našli také dost tolerance a ohleduplnosti jeden k druhému. Abychom se ve 

městě dokázali srovnat i bez policie a vyhlášek. Aby se třeba rozběhla komunikace 

mezi Kokonínskými a radnicí. Aby se majitelé psů srovnali s ostatními občany a 

běžným životem města. Aby v rozvojových lokalitách vedle sebe fungoval jak rozvoj, 

tak ochrana životního prostředí. Abychom neobtěžovali jeden druhého, soused 

souseda. Prostě abychom spolu komunikovali, vzájemně se respektovali a měli k sobě 

důvěru. O těchto tématech píšu na dalších stranách. A když je řeč o ohleduplnosti, rád 

bych apeloval na ty, kteří se domnívají, že stanoviště tříděného odpadu jsou skládky. 

Skutečně nejsou. Oproti tomu máme v našem městě v provozu už tři sběrné dvory na 

odpad. Na Proseči, v Kokoníně a v Belgické. Ten v Belgické ulici je dokonce otevřený i 

o víkendech a oba za určitých podmínek přijímají odpad od občanů zdarma. Proto 

vás prosím, když už máte naloženo, zatočte volantem tam, kde váš odpad nebude 

obtěžovat ostatní. Samostatnou kapitolou ve vzhledu města jsou reklamní plachty a 

cedule umístěné, většinou bez patřičných povolení, na plotech, sloupech a zdech 

domů. Každý seriózní podnikatel by měl usilovat o to, aby jeho reklama nebyla jenom 

nápadná, ale také vkusná, s respektem ke svému okolí. Na území Jablonce jsou 

rozmístěny oficiální výlepové plochy, na kterých si každý může nechat vylepit svůj 

plakát. Udělejme, prosím, maximum pro to, aby naše vzájemné soužití bylo co 

nejklidnější a nepřinášelo nám další zbytečné stresové situace, s nimiž se musíme 

každý den vyrovnávat. O co víc magistrát zaplatí za úklid města, o to méně peněz 

zbyde na vybavení dětských hřišť, opravy chodníků a komunikací. O co víc práce musí 

pracovníci radnice vynakládat na účelové kauzy, o to méně zbyde času a síly na 

projekty prospěšné pro všechny. Jablonec je město pro všechny. Je to krásné město a 

je jen na nás, zda bude čisté a jak se nám v něm bude žít. - Petr Beitl, primátor 
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KNIHOVNA: KOMUNÁLNÍ SYMBOLIKA. PRŮVODCE PROTEKTORÁTNÍ PRAHOU 

 VELETRH V POLSKU TOURTEC 

JABLONEC NA TOURTECU - Mezinárodní veletrh Tourec v polské Jelení Hoře patří 

k největším propagačním akcím v Dolním Slezsku. Každoročně přichází s nabídkou 

oslovující turisty a podnikatele v cestovním ruchu. Poloha města poblíž České republiky 

a Německa má pozitivní dopad na počet vystavovatelů, kterých byla téměř stovka. 

Během dvou dnů veletrhu pak přicházejí tisíce návštěvníků. I letošní šestnáctý ročník 

pro ně připravil bohatý doprovodný program a ochutnávku místních specialit. V pátek 

9. května se slavnostního zahájení zúčastnil náš primátor Petr Beitl, kterého uvítal 

starosta partnerského 

města Jelení Hora Marcin 

Zawila a představitel 

jelenohorského okresu 

Jacek Wlodyga. Naše 

město na veletrhu 

prezentovalo nejen 

Jablonecké kulturní a 

informační centrum, ale 

také Svaz výrobců skla a 

bižuterie, společnost 

Palace Plus.  Letošní 

ročník byl bohatší o 

zahraniční partnery 

zapojené do programu 

GreKo - Evropa pro 

občany. Díky tomu 

nechyběli vystavovatelé 

nejen z okolních zemí 

jako je Německo a Česká 

republika, ale také 

zástupci z Itálie, Francie, 

Nizozemí či Belgie. 

 

 SVÁTEK MATEK I RODINY 

DEN MATEK se slavil či nějakým způsobem připomínal na mnoha místech. Do 

jablonecké porodnice přišel nejen novopečené maminky, ale i ošetřující lékařky a 

zdravotní sestřičky pozdravit primátor Petr Beitl. Stejně jako v předchozích letech 

přinesl dárkové balíčky s kosmetikou. Primátor se také setkal v obřadní síni radnice s 

maminkami pěstounských rodin. Jeho náměstci pak slavili svátek se seniorkami Svazu 

důchodců, kde tradiční posezení doplnil program žáků Základní umělecké školy.  
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MEZINÁRODNÍ DEN RODINY vznikl v roce 1993, kdy jej vyhlásilo Valné 

shromáždění Organizace spojených národů. Šlo především o zdůraznění významu, který 

mezinárodní komunita přikládá rodině jako základu společnosti. Od roku 1994 je 

připomínán každoročně 15. května a nejinak tomu bylo i letos, kdy tento den přispěl k 

podnícení zájmu o celosvětové problémy a témata týkající se rodin a připoutal k nim 

pozornost. Patnáctný květen se tak opět stal příležitostí pro vlády všech zemí světa, ale i 

pro občanská sdružení a jiné nevládní organizace či pro jednotlivce k projevu podpory 

instituci rodiny. K oslavám se připojil i Jablonec, a to pošesté. Zatímco v předchozích 

letech se konal Den rodiny, letošní rok přinesl program na celý týden a propojil se do 

akcí Roku české hudby 2014 ve městě plném tónů. Vše začalo ve čtvrtek 15. května, 

kdy se připomíná Mezinárodní den rodiny, a vyvrcholilo čtvrtek následující v rámci 

celonárodní kampaně ´Křídla a kořeny naší rodiny´ organizované sítí mateřských center 

České republiky. Jak jsem předeslala, leitmotivem jabloneckého týdne byla hudba, jež 

se promítla do většiny doprovodných programů. Byla kupříkladu i námětem tradiční 

výtvarné výstavy žáků a studentů nazvané ´My jsme muzikanti´, o níž jsou řádky 

v kronice o kousek níže. Kromě hudebních a tanečních programů, které se odehrály na 

Mírovém náměstí či v kostele sv. Anny, čekala zájemce i speciální nabídka přednášek 

s psychologem i psychosociálním poradcem či preventivní bezpečnostní akce s místním 

spolkem Českého červeného kříže. Doprovodný program pak servíroval nejen 

pokoukání, ale také třeba stánky s interaktivními hrami. Zatímco dopoledne nabídku 

využívaly zejména školní kolektivy, odpoledne už přicházely celé rodiny s dětmi. 

 

HASIČI V CENTRU: S HISTORICKOU TECHNIKOU I S MLADÝMI ZDRAVOTNÍKY  

HISTORICKÉ VOZY – Parádní hasičská technika – moderní i ta historická, zaplnila v 

neděli 18. května náměstí před radnicí. Stalo se tak v rámci VI. propagační jízdy 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kterou si účastníci připomněli 150 let od 

založení prvního českého hasičského sboru u nás. Návštěvníci akce obdivovali nejen 

nablýskaná autíčka, ale i ukázky práce mladých hasičů, kteří ´hasili´ dům či 

zachraňovali ´hořící´ plyšová zvířátka. Program umocnila kulturní vystoupení místních 

subjektů, jakým je třeba dechový orchestr ZUŠ. Vyvrcholením dne byl akt navázání 

stuh na prapory místních sborů dobrovolných hasičů, kterého se ujal i primátor Petr 

Beitl. Ten poznamenal, že dobrovolní hasiči byli vždy nositeli tradic a je dobře, že i 

dnes hasičský sport láká mladé.  

 

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ - Již čtyřicátý ročník oblastního kola pořádal u 

nás místní spolek Českého červeného kříže ve středu 21. května. Doprovodný program 

zaplnil Mírové náměstí. Zájmu soutěžících i veřejnosti se těšit stánek Hasičského 

záchranného sboru Libereckého kraje s preventivními informacemi z oblasti požární 

ochrany a ochrany obyvatelstva, soutěžemi pro děti i technikou profesionálních hasičů. 

ŠKOLSTVÍ: VÝSTAVA MUZIKANTŮ I MATURANTŮ 

MY JSME MUZIKANTI, výstava výtvarných prací dětí, žáků a studentů jabloneckých 

škol mateřských, základních, středních i DDM Vikýř a ZUŠ byla k vidění ve výstavním 
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pavilonu Eurocentra ve dnech 16. - 22. května. ´My jsme muzikanti´ - téma výstavy, jež 

snad ani nemohlo být v Roce české hudby jiné. Svou představu malí i větší autoři 

promítli do obrázků, papírových modelů i keramiky. Součástí výstavy byl i doprovodný 

program. Centrum ekologické výchovy například připravilo řadu aktivit s hudebním 

tématem. Zábavnou formou se zúčastnění dozvídali základní informace o podstatě 

zvuku i technice jeho šíření, zájem byl o výrobu jednoduchého hudebního nástroje a hru 

na něj. Připraveny byly krátké zvukové a hudební hry, omalovánky, dokreslovánky. 

Samotnou výstavu pak ukončila aukce sedmasedmdesáti exponátů výtvarných prací. Na 

nejvyšší příčku se v dražbě vyšplhala keramická figurka kočky, a to částkou 500 korun. 

Trumfla tak hedvábné, ručně malované šátky, jež zájemci vloni ocenili dvoustovkou. 

Letos se podařilo dražbou získat 7 300 korun (vloni 3 800 Kč) a výtěžek posloužil 

dětskému oddělení Nemocnice v Jablonci na zakoupení digitální váhy pro novorozence.  

KDYŽ BARVY HRAJÍ - Největší jarní vystoupení dětského pěveckého sboru Iuventus, 

gaude! zahájilo 19. května letošní koncertní sezónu v kostele sv. Anny. V první části 

nazvané ´Zahrajte tu mou´ zaznělo to nejlepší z české a světové sborové tvorby, druhá 

část patřila folklórnímu pásmu ´O Káče s Káčou´. Koncert se konal v rámci projektu 

Rok české hudby a také coby zahajovací akce Týdne v rytmu ZUŠ. Přestávka koncertu 

byla pak využita k vernisáži výstavy ´Když barvy hrají´, kterou připravil výtvarný obor 

Základní umělecké školy Jablonec na téma Česká hudba. Hlavní část expozice v tzv. 

horní oratoři kostela představila nejnovější dětské práce oddělení a v dolní lodi kostela 

byla instalována koláž prací, ukazujících pestrou škálu výtvarné činnosti a způsob, jak 

´barvy hrají´. Vše doplňovala přehlídka vybraných plakátů z nabídky akcí školy.  

MATURANTI VYSTAVOVALI – Výstava maturitních prací absolventů umělecké 

průmyslovky se konala letos po čtvrté, poprvé byla umístěna ve foyer kina Radnice. 

V době od 20. května do 26. srpna mohli filmový diváci zhlédnout obrázky i návrhy 

bižuterie, spon, rytiny a další díla. Při vernisáži zaznělo od vedení školy, že studenty 

vedou k tomu, aby se zamýšleli už od prvního ročníku nad maturitním tématem a dělali 

si jakýsi book s návrhy. Že tak činí, potvrdila i samotná výstava.  

KULTURA: ŠUMNÝ JABLONEC. PO STOPÁCH LETOKRUHŮ  

ŠUMNÝ JABLONEC V GALERII - Městská galerie MY připravila k ukončení výstavy 

architekta Heinricha Lauterbacha, tvůrce slavných funkcionalistických vil u nás, pořad 

Vzpomínky na Šumný Jablonec. V úterý 27. května v podvečer se sešli účastníci s 

autorem televizního cyklu Šumná města a zároveň režisérem a scénáristou Radovanem 

Lipusem. Došlo nejen na projekci dílu o Jablonci s komentářem a následnou besedou, 

ale také na vyprávění o hledání Šumných stop z Čech, Moravy a Slezska v současném 

Izraeli. Připomenu, že populární dokumentární cyklus o moderní české architektuře 

Šumná města začala Česká televize vysílat v roce 1999. Když se v roce 2008 seriál 

uzavřel, bylo odvysíláno šestašedesát dílů. Autory dokumentárního seriálu jsou již 

zmíněný Radovan Lipus a také architekt, herec David Vávra. Díl nazvaný Šumný 

Jablonec se natáčel v roce 2000, přičemž největší pozornost autorů vzbudily 

funkcionalistické stavby Heinricha Lauterbacha. V současné době se pozornost autorů 

seriálu obrátila k neprávem opomíjenému a zapomínanému odkazu českých architektů 
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ve světě. Deset dílů nového pořadu Šumné stopy zavádí diváky do zemí, v nichž se čeští 

architekti významnou měrou zapsali do vývoje místní moderní architektury. 

MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM připravilo jablonecké Muzeum skla a bižuterie 

společně s Domem Jany a Josefa V. Scheybalových, Severočeským muzeem a Oblastní 

galerií v Liberci a tamním centrem iQlandia. Druhý ročník společné akce se konal 

v poslední květnovou sobotu a jeho téma navazalo na celoroční marketingovou kampaň 

Libereckého kraje ´Po stopách letokruhů´. Zvolené téma ´dřevo-hra´ provázelo 

klaunská, hudební a divadelní vystoupení pro děti i dospělé. Instituce zapojené do 

muzejní noci navíc propojila tvůrčí výtvarná dílna. Mezi Jabloncem a Libercem pak pro 

účastníky akce jezdil zdarma historický autobus. 
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ČERVEN 

 RADNICE: S OBČANY. MATURANTI   

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: NASTAVUJETE NÁM ZRCADLO - Vážení Jablonečané! 

Spolu s koncem měsíce května skončila i letošní řada setkávání s vámi. Musím říct, že 

jsou rok od roku příjemnější. Nastavujete nám zrcadlo. Někteří z vás nejsou úplně 

spokojení, trápí vás problém s parkováním před domem, nepořádek u kontejnerů 

nebo rozbitá silnice. Na druhou stranu jsme letos častěji než vloni slyšeli i chválu 

nebo „jen“ konstatování, že jsme splnili, co jsme slíbili. Za celou dobu, co jsem na 

radnici, jsem se spolu se svými kolegy snažil, abyste měli ke spokojenosti nejeden 

důvod. Podařilo se nám stabilizovat městský rozpočet. Splácíme dluhy a kromě 

běžného života města zbývá i na investice. Jablonec má opět po letech hodnocení 

ekonomicky zdravého města, a to mě, jako náměstka zodpovědného za finance, těší. 

Navíc se podařilo konečně najít cestu ven z bludného kruhu teplárenství. Nejenže už 

Jablonec není městem s nejdražším teplem v zemi, ale také děláme všechno proto, 

abychom nastartovaný projekt revitalizace teplárenské sítě dotáhli do úspěšného 

konce. I z vašich ohlasů je patrné, že jste Jablonecké energetické začali opět věřit. A to 

je dobře. Vloni jsme našli finance na rekonstrukci smuteční síně, která je nyní, myslím, 

moderní a důstojná. S přispěním dotačních peněz jsme zateplili Základní školu 

Liberecká a z městského rozpočtu postavili novou onkologii. Opravili jsme střed 

města, schody k radnici, máme nové autobusové nádraží, lesopark, schody k vlakové 

zastávce centrum a po dlouhém a složitém vyjednávání i dokončenou ulici 5. května. 

Musím říct, že dotažení sporu s manželi Musilovými do zdárného konce, od domu k 

ulici, chodníku a pásu zeleně, považuji za velký osobní úspěch. Na druhou stranu je 

potřeba přiznat, že stále hodně práce na nás čeká. Hovořím teď o spodní části Lidické 

ulice, která čeká na opravu, hovořím i o umístění tržnice, která je častým tématem 

hovorů s vámi. Stejně jako městské proluky, volná místa mezi domy, které by někteří z 

vás rádi viděli zastavěné třeba i rodinnými domy. Stále je o čem diskutovat, stále je co 

zvelebovat a musím říct, že mám chuť pokračovat. Práce pro Jablonec mě totiž 

opravdu baví. Přeji všem krásné léto.  - Miloš Vele, náměstek primátora 

 

OBŘADNÍ SÍŇ RADNICE není využíváná jen ke svatbám ale i mnoha dalším 

slavnostním aktům. Počátkem června sem přišli úspěšní absolventi středních a vyšších 

škol pro maturitní vysvědčení a diplomy, jejichž předávání organizuje radnice na 

základě přání jednotlivých škol. Letos si sem pro cennou listinu přišlo na tři stovky 

mladých lidí. Dlužno dodat, že ne všechny školy k předávání maturitních vysvědčení a 

diplomů využívají obřadní síň, některé si vše organizují samy přímo ve škole. 
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MĚSTO: NÁVŠTĚVA PREZIDENTA ČR 

MILOŠE ZEMANA s chotí se uskutečnila v Libereckém kraji ve dnech 9. - 11. června. 

Prezident zahájil své cesty po Česku půl roku po svém zvolení do čela země - tedy v 

září minulého roku, kdy jako první navštívil Zlínský kraj. Letos jeho cesty pokračovaly, 

před Libereckým krajem zavítal například už do Olomouckého, Královéhradeckého 

nebo Plzeňského kraje. Třídenní návštěva našeho regionu se odehrávala ve znamení 

úmorného vedra. Devětašedesátiletý politik se pod žhnoucím sluncem setkal s krajským 

hejtmanem i zastupiteli, s představiteli měst a obcí, s podnikateli i několika tisíci 

řadovými občany. Postupně navštívil Liberec, Chotyni, Hrádek nad Nisou, Rynoltice, 

Nový Bor, Českou Lípu, Doksy, Jablonec nad Nisou, Novou Ves nad Nisou a Sychrov. 

Navzdory tropickým teplotám neudělal žádné úpravy ve svém programu. Na Jablonecko 

Miloš Zeman nepřijel poprvé, premiérově však jako prezident. Jablonec ho uvítal ve 

středu 11. června. Prvním bodem jeho programu byla zastávka v akciové společnosti 

Preciosa. Setkal se zde nejen s představiteli firmy, ale také zamířil za řadovými 

pracovníky přímo do provozu. Tak třeba v mačkárně se pozdravil se služebně nejstarším 

mačkářem. Ve firmě ho čekalo překvapení, když ho majitel Ludvík Karl posadil ke 

stolku, kde si sundáním fólií ´dodělal´ masivní popelník, jež záhy dostal darem. 

Prezident robusnost daru glosoval: „Rád nosím popelník v ruce, to by s tímto asi nešlo.“  

PARLAMENTNÍ LISTY POD TITULKEM ´Zeman narovinu: Za opoziční smlouvy se 

kradlo tak v milionech. Dnes je to v miliardách´ zaznamenaly návštěvu v Preciose 

následující reportáží: Ještě před příjezdem prezidenta do firmy se před ní kromě 

policistů, ochranky a novinářů začali shlukovat starší lidé, bývalí zaměstnanci 

Preciosy. “Pracovala jsem na odbytu 35 let, ráda na to vzpomínám. Teď sem chodím 

na obědy, jsou za 30 korun. Což je pro nás důchodce výhodné,“ řekla redaktorovi 

ParlamentníchListů.cz starší paní, která se přišla podívat na prezidenta. A chválila 

polistopadového ředitele Preciosy Ludvíka Karla, který před vchodem s kytičkou v 

ruce čekal na Zemana. “Po revoluci firmu zachránil, chtěli ji koupit cizinci. Ještěže 

Preciosa Karla má,“ konstatovala. Prezidentská kolona přijela před 11. hodinou. Po 

uvítání si Zeman v doprovodu Karla prohlédl vzorkovnu i mačkárnu, kde imitují 

přírodní kameny. Jde o ruční práci, kterou nelze nahradit stroji a některé vzory jsou i 

sto let staré. Pak následoval mítink se zaměstnanci na dvoře podniku. “Nejsem v 

Preciose poprvé. Byl jsem tu i jako důchodce z Vysočiny a přijali jste mě - zaměstnanci 

i vedení podniku - se stejným přátelstvím, jako když jsem se stal prezidentem. Velice si 

toho vážím a všem vám za to děkuji. Není žádným uměním přivítat hlavu státu. Ale je 

dobré vědět, že ve mně vítáte přítele Preciosy,“ pronesl hřejivá slova Zeman na úvod. 

Hejtman Martin Půta poté upozornil, že Preciosa je největším zaměstnavatelem v 

Libereckém kraji, pracuje v ní čtyři a půl tisíce lidí. Pak už se začali zaměstnanci ptát. 

Preciosa hodně vyváží a většina českých exportérů si přeje zavedení eura v Česku. I 

proto se první tázající prezidenta ptal, které politické strany u nás pro zavedení eura 

skutečně něco dělají. “Pro zavedení eura jsou všechny proevropské strany. Relativně 

slaběji ANO, tak napůl TOP 09 a velmi silně sociální demokracie. Ale nestačí mít 

zavedení eura jen v programu. Je potřeba pro to něco konkrétního dělat. Stanovit 

plán a termín přijetí eura. Vláda ho v programu má. Domnívám se, že se to dá 



90 

 

stihnout do roku 2017,“ objasnil Zeman. Další zaměstnanec, který uchvátil mikrofon, 

prohlásil, že si váží prezidentovy snahy snížit státní dluh. Zeptal se, jak se daří jeho 

nadačnímu fondu a zda získal nějaké významné dárce. “Ano, například Andreje 

Babiše, který věnoval půl milionu korun. Když jsme vyzvali politiky, aby přispěli, 

reagoval jediný Jiří Paroubek. Řekl, že nic nedá,“ rozesmál přítomné Zeman. 

Prezident si sám snížil plat o třicet procent. “Myslím si, že i ostatní politici by si měli 

snížit své často nadměrné platy, protože ryba smrdí od hlavy a právě oni by měli jít 

příkladem,“ vyzval a sklidil potlesk…. Druhé zastavení Miloše Zemana bylo v obřadní 

síni radnice, kde se setkal s komunálními politiky a zdejšími podnikateli. Na náměstí jej 

pak čekaly asi dvě stovky lidí. Chtěli jej vidět na vlastní oči, poslechnout si odpovědi na 

dotazy – například se ptali na důsledky opoziční smlouvy nebo na jeho názor na 

zavedení eura. Některým se poštěstilo získat nejen odpověď, ale i autogram prezidenta. 

PROJEV PREZIDENTA na Mírovém náměstí v Jablonci 11. června: Vážený pane 

hejtmane, vážený pane primátore, je mi opravdu líto, že jsem vám zabránil nosit si 

svůj nádherný primátorský řetěz, protože jsem jak pana hejtmana, tak sebe, tak pana 

primátora poprosil, abychom nepředstírali, že jsme papaláši, kteří chodí v saku v 

tomhle horku, a svlékli se do košile. Což se nám podařilo, i když ta košile je už teď 

propocená. V Jablonci jsem asi tak po třicáté a většinou jsem tady navštěvoval, ještě 

jako důchodce z Vysočiny, nikoli jako prezident, místní podniky, zejména Preciosu, 

která, jak víte, je největším zaměstnavatelem v kraji. A žádné město nemůže dobře žít 

bez silného podniku, který zaměstnává asi čtyři a půl tisíce lidí, protože v takovém 

případě v tom městě roste nezaměstnanost a lidi začínají být naštvaní a nadávají v 

první řadě na vládu, v druhé řadě na krajského hejtmana, v třetí řadě na primátora. 

Jediný, na koho nenadávají, jsou oni sami, ale to už tak bývá. Chtěl bych vám ale říci, 

že kromě celé řady oficialit, které jsou s takovou návštěvou vždy spojeny, jsme dnes 

ráno díky panu hejtmanovi a jeho radě udělali jednu užitečnou věc, abychom alespoň 

někdy byli užiteční, a sice že byl schválen projekt včetně finančního zabezpečení na 

výstavbu hospice, tedy zařízení pro umírající lidi. Vidím tady velkou většinu mladých 

tváří a tak se vám možná bude zdát morbidní, že toto parné dopoledne mluvím právě 

o tomto tématu. Ale uvědomte si, že my všichni se můžeme dostat do situace, kdy 

budeme prosit o pomoc při důstojném odchodu ze života. A zatím jsme takovou 

pomoc neměli. Lidé umírali v LDNkách ve velice nedůstojném prostředí, a proto ať 

přijedu do jakéhokoli kraje, vždy se hejtmana ptám: “Máte tady hospic?“ Vzpomeňte 

si na Jiřího Wolkera: “Smrti se nebojím, smrt je jen kus života těžkého. Umírání se 

bojím.“ A já bych Wolkera opravil a řekl bych, že smrt je pouhá tečka za životem, ale 

kus života těžkého je právě umírání. Mnozí z nás své staré rodiče odkládají do LDNek 

jako vyřazené pračky nebo vysavače. Mnozí z nás k nim ani nepřijdou, aby je 

naposled pohladili a podali jim ruku. Mnozí z nás se chovají tak, jako kdyby náš život 

skončil v okamžiku, kdy opustíme svoji práci, ale i my důchodci prožíváme svůj 

podzim života zakončený zimou a myslím si, že projekt, který pan hejtman dnes 

prosadil, pomůže jak Liberci, tak Jablonci k tomu, aby až jednou opustíme tento svět, 

jsme odcházeli důstojně, aby nám i to umírání lékaři dokázali zpříjemnit. Vím, že je to 

morbidní téma a o tomto tématu mluvím na náměstí poprvé, ale chtěl bych vám říci, 
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že každému z nás přeji, aby prožil krásně všechna svá čtyři roční období života. Aby 

prožil krásně jaro, kdy se učí a abychom dokázali pomoci našim dětem. Aby dokázal 

prožít léto, kdy je na vrcholu svých životních sil, a abychom dokázali pomoci mladým 

rodinám s dětmi například výstavbou startovacích bytů pro mladá manželství místo 

toho, abychom stavěli nikomu nepotřebné administrativní paláce. A až přijde ten 

podzim života, abychom měli úctu ke svým starším spoluobčanům. Na rozdíl od 

Nečasovy vlády, která jim věnovala čtyřicet pět korun měsíčně na valorizaci 

starobních důchodů, abychom se dokázali k lidem, kteří celý život strávili prací, 

chovat slušně a důstojně. A konečně přichází poslední bod, ona pomyslná zima, o 

které jsem už mluvil. Ale zima v Jizerkách je krásná a já bych chtěl skončit popisem 

své běžkařské trasy, ale to jsem byl mladší. Vyjel jsem z Hrabětic, sjížděl jsem dolů k 

Josefovu, kde se tehdy stavěla přehrada. Pokračoval jsem na Kristiánov, kde už nebyla 

žádná sklárna a bylo tam muzeum. Minul jsem Novou Louku, nádhernou dřevěnou 

stavbu uprostřed Jizerských hor, a když jsem měl dostatek životních sil, propracoval 

jsem se až na Smědavu a Jizeru. Zpátky už to šlo hůř, to už jsem se vyčerpal a už jsem 

občas jel tempem tři kilometry za hodinu. Jednou jsem do chalupy svého přítele 

dorazil v jedenáct hodin v noci a on už na mě volal horskou službu, aby mě 

zachránila. Takže jsem tady rád, děkuji vám, že jste v tomto horku přišli, a když jsem 

se vypovídal, budu rád, když i vy řeknete svoje připomínky, svoje názory, případně 

svoje otázky. Velice vám děkuji za vaši pozornost. 

DEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH tvořil ´kulisu´ státnické návštěvy, po prezidentově 

odjezdu pokračoval dle svého programu. Před tím však ještě zúčastněným prezident 

slíbil, že jeho vánoční poselství v televizi bude překládáno do znakové řeči. Požádal jej 

o to šestasedmdesátiletý Josef Dufek, který na setkání do Jablonce přijel z Českého ráje. 

Spolu s tlumočníkem Karlem Redlichem z Centra pro zdravotně postižené Libereckého 

kraje iniciovali možnost, aby si i neslyšící mohli na náměstí vyslechnout prezidentský 

projev. „Vaší žádost nesmírně rád vyhovím. Poprosím Českou televizi, aby do vysílání 

vánočního poselství zařadila tlumočníka do znakové řeči. A dám veliký pozor, aby to 

poselství mělo smysl a nebyly tam jen ty prázdné, moralizující fráze,“ slíbil prezident. 

DEN OTCŮ, ZÁCHRANÁŘŮ I ARCHIVŮ 

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ, připadající na 9. června, přilákal návštěvníky i do 

Státního okresního archivu v Jablonci. V rámci Dne otevřených dveří tu na ně čekaly 

čtyři komentované prohlídky, přičemž zájemci se dostali nejen do veřejně přístupných 

míst jako je badatelna, ale třeba i do depozitáře. Součástí programu byly i výstavy, 

týkající se dějin zdejšího archivu, spolkových turistických archiválií a pohledu do 

historie vzniku první světové války. V bohatém programu nechybělo promítání 

archivních dokumentů, jakož i informace, že minulý týden předal archiv novému 

majiteli - husitské církvi, depozitářové místo v evangelickém kostele v Nové Vsi. Vedle 

toho došlo k přestěhování čtyř knihoven z vedlejšího objektu, takže archivářům odpadlo 

přenášení archiválií mezi budovami. V jedné z knihoven pak byly k vidění první výtisky 

místních novin od Tagblattů, Zeitungů, Průbojů až k těm současným. Nechyběly 

Jablonecké noviny, vycházející od roku 1954 a letos tedy slavící šedesáté výročí.  
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DEN OTCŮ slaví vždy třetí víkend v červnu na čtyři desítky zemí po celém světě. 

Nejinak tomu je v Česku, nejinak v našem městě. Zábavné odpoledne plné vědy, 

techniky a přírody přilákalo k Tajvanu u přehrady nejen tatínky a jejich ratolesti, ale 

doslova celé rodiny. V obležení zájemců byla stanoviště se zajímavými experimenty, 

pokusy, interaktivními modely s možností vyzkoušet si na vlastní kůži fyzikální zákony.  
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DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU ve čtvrtek 26. června byl již 

devátým ročníkem a uskutečnil se na dvou místech, a to na Horním náměstí a u 

přehrady Mšeno. V průběhu akce se představily základní i ostatní složky Integrovaného 

záchranného systému ve statických i dynamických ukázkách: Policie ČR, Hasičský 

záchranný sbor, jednotka dobrovolných hasičů, Zdravotnická záchranná služba, 

Nemocnice Jablonec, Český červený kříž, Letecká záchranná služba s vrtulníkem, 

Horská služba, Armáda ČR, Vězeňská služba ČR, městská policie s dětským dopravním 

hřištěm, firmy Jablotron a Telmo, Besip. K vidění byly ukázky výcviku služebních psů, 

společný zásah policie, hasičů a zdravotníků, dále Četnická pátrací stanice Praha a 

Jízdní policie. Návštěvníci zhlédli i ukázku společného zásahu Vodní záchranné služby 

ČČK a Letecké záchranné služby na mšenské přehradě Mšeno. Pro děti byly připravené 

soutěže o ceny, kdo měl zájem, procvičil se v poskytování první pomoci.  

DALŠÍ KAMERA přibyla do ´hlídacího´ systému, který měl dosud sedmadvacet 

otočných kamer a pětici se statickým záběrem. Pořízení nové kamery - monitorující 

situaci kolem náměstí Dr. Farského, v ulici Podhorská a částečně také v Jungmannově 

ulici, vyšlo na osmdesát tisíc korun a bylo uhrazeno k tomu sloužící dotace. Záznamy 

z kamer jsou přenášené čtyřiadvacet hodin na pracoviště služby městské policie.  



94 

 

KULTURA: FOLKLOR. TRIENÁLE  

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL – letos s mottem ´Tradice sbližují 

generace´ - pořádalo počátkem června Eurocentrum. Pátý ročník akce se konal pod 

záštitou Folklorního sdružení České republiky, Libereckého kraje a statutárního města 

Jablonec. Program nabídl vystoupení folklorních souborů nejenom z Libereckého kraje. 

Plzeňský soubor Mladina představil Chodsko, moravské Slovácko ožilo v podání 

třebíčského Bajdyše, polský Jubilat a Štrbianček ze Štrby rozezvučel oblast Vysokých 

Tater a německý Schmerlitz uvedl folklor Lužického Srbska. Součástí festivalu byly 

opět Farmářské dny a akce pro děti zajišťované Ekocentrem a Mateřským centrem 

Jablíčko. Nechyběly tvořivé dílny lidových technik s ukázkami tradičních řemesel. * 

Program: čtvrtek 5. 6. pódium před radnicí v 16.30 - Nisanka, Šafrán, Furiant, Baráčníci 

a Desanka – Česká beseda * pátek 6. 6. Letní scéna Eurocentra od 10.00 hodin - MŠ 

Mechová Jablonec, MŠ Beruška Liberec, DPS Skřivánek – MŠ Mšeňáček, DPS Pod 

Peřinkou – MŠ Havlíčkova, Taneční studio Magdaléna Rychnov, Komunitní centrum 

Kontakt Liberec, Jubilat Šwidnica Polsko, PS Radost a Senior Jablonec, Štrbianček 

Štrba, Slovensko, Gaudíci a Pueri, Gaudete! Galaprogram: v 15.00 zahájení festivalu + 

Jubilat Swidnica, Polsko, Malá Nisanka a Zpěváčci – Marie a Anna Klokočníkovy, 

Štrbianček Štrba, Slovensko. Malá Nisanka III, IV a Zpěváčci – Tereza Glosová, Anna 

Klokočníková, Nisanka Jablonec, Mladina Plzeň, Bajdyš Třebíč, Šafrán Jablonec. 19.00 

Závěr galaprogramu Sobota 7. 6. Letní scéna od 10.00 Štrbianček Štrba, Slovensko, 

Bajdyš Třebíč, Mladina Plzeň, Jubilat Šwidnica, Polsko, Sorbische Volkstanzgruppe 

Schmerlitz, Německo. Jizerka a Malá Jizerka Liberec. Mezinárodní přehlídka 

harmonikářů Jelenogórzanie (Jelenia Góra, Polsko) Fero Šibík a hosté (Povážská 

Bystrica, Slovensko), Toulavá kapela (Rožmitál pod Třemšínem), Dudácký soubor 

Heřmánek (Heřmanice), Liberečtí harmonikáři, Jizerské trio (Jablonec nad Nisou). Jiří 

Mach (Nesuchyně), Ondřej Římek (Pavlovsko), Jiří Hampl (Šumperk) Josef Pecka a Jiří 

Kavalír (Čáslav), Martin Machura (Jablonec nad Nisou) a Adolf Štrejl (Liberec). * 

Doprovodný program: Farmářské dny 6.-7. 6. od 9.00 do 18.00 stánkový prodej 

regionálních výrobků v areálu a okolí Eurocentra. Programy pro děti Ekocentrum – 

Výstavní pavilon Eurocentra - pouze pátek 8.00–13.00 pro školy, 13.00–18.00 pro 

veřejnost - mletí obilí, poznávání zeleniny, bylinky a čaje z nich, sluchové pexeso 

plodin, zvířecí kabátky, pletení z pedigu, vlna - česání, plstění a kolovrátek, živá 

zvířátka, skleněný úl a výroba ozdoby ze včelího vosku. Mateřské centrum Jablíčko – 

stan v areálu Eurocentra pátek 9.00–18.00, sobota 9.00–13.00 výtvarné dílničky pro 

děti, malování na obličej. Tvořivé dílny tradičních lidových technik – dolni foyer 

Eurocentra v pátek 10.00–18.00 hodin - pod vedením českých a polských lektorů. 

Výstavy – horní foyer Eurocentra pátek a sobota od 9.00 do 18.00 výstava ´Tradice 

v kuchyni´a ´Folklor očima studentů SUPŠ a VOŠ´. Závěrem informace o tom, kterak  

ZATANČILI SENIORŮM - Slovenský taneční a pěvecký sbor Štrbianček účinkoval 

nejen na festivalu, ale jeho členové navštívili seniory v Domově důchodců Jablonecké 

Paseky. Vzhledem k velkému počtu účinkujících se jejich vystoupení uskutečnilo na 

nádvoří a potěšilo všechny přihlížející.   
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MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SKLA A BIŽUTERIE vstoupilo počátkem června do 

svého šestého ročníku. Projekt navazující na tradici slavných bižuterních výstav z druhé 

poloviny minulého století měl letos za základ čtyři výstavy na různých místech. 

Návštěvníci si je mohli prohlédnout na jednu vstupenku platnou po celou dobu trienále. 

Výstavy tedy nebylo nutné proběhnout v jednom dni, ale rozložit si je dle svého gusta. 

Jaká byla konkrétní nabídka? Muzeum skla a bižuterie zvalo do své hlavní budovy na 

Trendy.design.produkce, kde se prezentovalo na sedm desítek sklářských a bižuterních 

firem. K vidění byly komerčně úspěšné výrobky z posledních tří let, designové novinky 

a to, co považují firmy za současné trendy oboru. Další dvě výstavy se otevřely až 

koncem června. Interiéry kostela sv. Anny zaplnil výběr z tvorby sklářských výtvarníků 
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ze všech krajů a v Galerii N se prezentovalo šestnáct sklářských a uměleckých škol z 

Česka, Polska i Slovenska. Umělecky zaměření studenti se postarali také o čtvrtou 

výstavu v Galerii Belveder. Tu tvořila studentská díla, která vznikla o prázdninách na 

mezinárodním bižuterním sympoziu u nás. Trienále doplnil doprovodný program na 

letní scéně. Součástí se pak stala i srpnová prodejní výstava Křehká krása v Eurocentru 

a muzeu, určená pro výrobce skla a bižuterie. Ve spolupráci se svazem průmyslu se pak 

uskutečnil na konci září diskusní seminář o současnosti a budoucnosti českého sklářství. 

MOZAIKA: PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ  

NOVÁ BYTOVÁ DRUŽSTVA - Prodej dalších městských bytů schválili zastupitelé. 

Tentokrát se jednalo konkrétně o bytové jednotky v domech Podhorská 16 a 18. 

Odkoupit se je rozhodli za téměř deset milionu korun současní nájemníci, kteří utvořili 

bytové družstvo Mozaika. Prodeje bytů vynesly městu dosud téměř čtyřiapadesát 

milionů korun, které posílily rozpočet, konkrétně správu městského majetku. 

Zrekapitulujme, že město již nabídlo k prodeji čtrnáct objektů s více jak třemi stovkami 

bytů. První prodané objekty družstvu nájemníků se uskutečnily v loňském říjnu, šlo o 

Pobřežní ulici. Letos byly již prodané byty v Liberecké ulici a Na Vršku. Další 

nájemníci posledních městských bytů určených na prodej - v ulicích Podzimní, Skelná a 

Palackého, se na odkup připravovali. 

SPORT: STŘELNICE V NOVÉM 

VE SPORTOVNÍM AREÁLU STŘELNICE, kde mají stadiony fotbalisté i atleti, 

vznikla nová víceúčelová budova za čtyřicet milionů korun. Část objektu má sloužit 

příznivcům prvoligového fotbalového klubu, v další je kavárna s multifunkčním sálem 

pro kulturní akce či konference. Nová Střelnice stojí na místě kdysi slavné restaurace, 

kde se po desetiletí konaly plesy a jiné společenská setkání. Špatný technický stav a 

zatížení exekucemi další provoz znemožnily. Od soukromníka vše odkoupil spolek 

Fotbalového klubu Jablonec, který budovu i hyzdící areál nechal zbourat a zrealizoval 

výstavbu. Veřejnost si novou budovu s výhledem na město a Jizerské hory poprvé 

prohlédla první červnovou sobotu, zkušební provoz začal poté v pondělí 9. června. 
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POZVÁNKY:  DŮM ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ, KNIHOVNA 
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ČERVENEC 
VODA: PŘEHRADA I BAZÉN, INVESTICE A POHODA  

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: LÉTO PLNÉ NÁPADŮ - Léto je tady a s ním dlouhé dny 

a teplé noci. V létě víc než kdy jindy můžeme ocenit unikátní polohu našeho města. 

Hory i vodu máme na dosah, co víc si přát. Při setkáních s občany jednotlivých 

městských částí se diskutovala mnohá témata, padlo mnoho námětů na vylepšení. Na 

rozsáhlejší investice je nutné 

získat především finance, často 

také nejprve vyřešit složité 

majetkoprávní vztahy. Zůstává 

však mnoho věcí, které lze udělat 

poměrně rychle. I díky vašim 

podnětům se odbor rozvoje města 

v posledních týdnech zaměřil na 

zanedbaná místa v okolí 

přehrady. Upravují se přístupy k 

vodě, natírají zábradlí, osazují se 

nové květináče. Staré toalety u 

Rybářské bašty uvolnily místo 

dětským prolézačkám. Vodní 

nádrž se letos na jaře napustila po 

okraj, aby voda v ní vydržela co 

nejdéle čistá. Pro klidný průběh 

sezony je od června v pohotovosti 

také vodní záchranná služba. I 

přes nesporné výhody prázdnin u 

vody a v lese by byla škoda 

nezavítat letos v létě do centra Jablonce. Muzeum skla a bižuterie spojilo um módních 

návrhářů, bižuterních a sklářských firem, studentů uměleckých škol, aby ukázalo, že 

Jablonec se ve světě neztratil a neztratí. Pod hlavičkou Mezinárodního trienále skla a 

bižuterie Jablonec 2014 představuje nové expozice, výstavy a také módní show na 

Letní scéně Eurocentra. Největší investiční akcí letošních prázdnin je zateplení školy v 

Arbesově ulici. V roce 2014 škola slaví třicet let své existence, a tak rekonstrukce, na 

kterou se nám podařilo získat dotaci z evropského Fondu soudržnosti a Státního 

fondu životního prostředí, přichází v pravý čas. Věřím, že léto 2014 přinese dobrý vítr, 

aby práce, kterou děláme, měla správný směr.  - Petr Vobořil, náměstek primátora 

VODY V PŘEHRADĚ JE HODNĚ A JE KVALITNÍ – měli možnost se přesvědčit 

všichni, kdož vyrazili na pláže nedaleko centra našeho města. Na pláže, ehm…, kvůli 

vysoké hladině vody takřka zmizely. Příčinou byly červencové opravy koryta Bílé Nisy 

těsně pod rozdělovacím objektem v Loučné, takže zhruba do konce srpna se veškerý 

průtok převáděl štolou do přehrady. Dlužno dodat, že vyšší stav hladiny přispěl k 
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zamezení vzniku sinic a tím kvalitnější vodě, pročež vodohospodáři do konce koupací 

sezony hladinu nesnižovali. K tomu došlo až na podzim, aby bylo možné provést 

všechny opravy a plánované úpravy. Což se týkalo zejména přeložení schodů do vody 

na pláži zvané U prutu. Již během léta návštěvníky přehrady potěšily i nové fitness 

prvky na hřišti v ulici Za hrází. Konkrétně šlo o točny na zeštíhlení pasu, šlapací stroj 

pro dvě osoby na posílení svalů na nohách či na břiše a stroj simulující chůzi zaměřený 

na koordinaci těla. Fitness prvky za zhruba 140 tisíc korun se staly vítaným doplněním 

dětského hřiště zejména pro rodiče. Jsme-li u financí a novinek, bylo toho v areálu 

samotné přehrade mnohem více. Například na přelomu července a srpna došlo 

k výměně pětatřiceti odpadkových košů. Zakoupení bytelnější varianty, jež má odolat 

řádění vandalů, přišlo  městskou pokladnu na 390 tisíc korun. Vyhozené peníze? Žel 

terčem ničících nenechavců nejsou jen ´odpadkáče´, ale třeba i rostliny v okrasných 

nádobách. Měly by zdobit životní prostředí, potěšit kolemjdoucí.  Lidé je však 

vytrhávají, a buď rovnou vyhazují, nebo si odnášejí…, aby zkrášlili svoji zahradu?   

MĚSTSKÝ BAZÉN je dopňkem i příjemnou alternativu přírodnímu koupání 

v přehradě, vyžití nabízí i v případě nepříznivého počasí. Veřejnosti se otevřel 

19.července, a to po pravidelné odstávce na opravy, které se nedají dělat v běžném 

provoze. Městský rozpočet uvolnil na údržbu částku 1,5 milionu korun. Nejzásadnější 

přitom byla rekonstrukce odtokových žlábků po obvodu hlavního bazénu, jež si 

vyžádala 850 tisíc korun. Na 350 tisíc vyšly pak úpravy toboganu, opravou prošly další 

technologické části. V celém objektu se také v červenci malovalo a opravovaly se 

stropní podhledy a dlažba. Jablonecký bazén spravuje stejně jako další městská 

sportoviště společnost Sport Jablonec. Bazén vedle toboganů, dravé řeky a dalších 

atrakcí nabízí saunu, masáže a solárium. Vloni sem zavítalo přes 150 tisíc návštěvníků. 

Účast zde ovlivňuje počasí, průměrně se v létě pohybuje kolem dvanácti tisíc lidí za 

měsíc. Výjimečný byl srpen 2012, kdy služby bazénu využilo na sedmnáct tisíc lidí. 

SLUNEČNÍ LOUKA  - Zatímco byl v létě bazén zavřený a uvnitř se pracovalo, jeho 

sluneční louka s kurtem na plážový volejbal byla otevřená nejen pro maminky s dětmi, 

byť jsou nejčastějšími návštěvníky. I letos město v rámci prorodinné politiky nabídlo 

prázdninovou slevu na vstupném. Týkala se každého dospělého s dětmi do 120 cm, 

který za celodenní vstup na sluneční louku zaplatil třicet korun místo padesáti. Děcka 

vstup zdarma. V městském rozpočtu bylo pro tento účel vyčleněno třicet tisíc korun. 

PARTNERSTVÍ: JABLONEC A KAUFBEUREN 

HISTORICKÝ TÄNZELFEST – tzv. ´tanečkové slavnosti´, s tradicí sahající až do 

středověku, se koná každý červenec v partnerském městě Kaufbeuren. Nad letošním 

ročníkem Tänzelfestu převzal záštitu Jablonec, což umocnilo výročí partnerství obou 

měst, jež bylo uzavřené v roce 2009. Druhý prázdninový víkend vyrazila do Německa 

nejen oficiální delegace našeho města, ale také Spolek jabloneckých dam a pánů. Ten se 

prezentoval jak kramářskými písněmi a lidovými písněmi v doprovodu hudební skupiny 

Hudba u města Vídně, tak prodejem bižuterie a regionálních potravin.  
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ZUŠ: ZLATO Z WORLD CHOIR GAMES 

IUVENTUS, GAUDE! obhájil zlatou medaili ze 7. olympijských her v Cincinnati v 

kategorii duchovní hudba na největší sborové soutěži světa World Choir Games 

2014 v lotyšské Rize. Před zraky 20 000 zpěváků získal zlatou medaili s celkovým 

hodnocením 82,38 bodů... - zněla ohromující zpráva bezprostředně po vítězství, a tak 

není divu, že po návratu v úterý 15. července byl sbor mohutně uvítán příznivci na 

Mírovém náměstí. „Díky za podporu rodičům, základní umělecké škole a v neposlední 

řadě za finanční podporu městu i kraji. Kéž se to vrací rodičům i Jablonci,“ poděkoval 

všem unavený, ale šťastný sbormistr Tomáš Pospíšil. „Rád tu zase stojím a děkuji za 

perfektní reprezentaci města. Jablonec je opět na světové špičce ve sborovém zpěvu a 

myslím, že mohu slíbit, že město vás bude zcela jistě podporovat i dál,“ děl z pódia 

primátor Beitl. World Choir Games je největší světovou soutěží pěveckých sborů, která 

se koná vždy jednou za dva roky a pokaždé na jiném světadíle. Olympiáda má dvě 

hlavní soutěže. Do té  otevřené se může přihlásit každý sám, do kvalifikační se sbory 

musí probojovat a roli hrají i výsledky z jiných soutěží. Akreditaci pro letošní ročník 

soutěže v lotyšské Rize získal sbor Iuventus, gaude! před dvěma lety v americkém 

Cincinnati. Letos soutěžilo 460 sborů z třiasedmdesáti zemí pěti kontinentů. 

MĚSTO: VĚŽ, BASKETBAL I FOURCROSS 

POHLED Z PTAČÍ PERSPEKTIVY - Radniční věž byla i letos o prázdninách 

přístupná. Zahájila tak již osmnáctou letní sezonu, kdy si mohou místní i návštěvníci 

města vychutnat pohled z ptačí 

perspektivy. Dvaapadesát metrů 

vysoká věž si na nepřízeň 

veřejnosti rozhodně nemůže 

stěžovat. Není divu, je na co a kam 

se dívat. Kromě pohledu na 

centrum města a nejbližší okolí 

láká panorama Černostudničního 

hřebenu, pohled na hotel a 

rozhlednu Petřín, Císařský kámen, 

Ještědský hřbet či Jizerky. Vše jako 

na dlani. V červenci loňského roku 

vylezlo na věž 297 zájemců, v 

srpnu jich bylo o šestapadesát víc. 

Že bude letos zájem podobný, 

věřili organizátoři prohlídek z 

Jabloneckého kulturního a 

informačního centra. S jejich 

průvodkyní návštěvníci stoupají do 

věže vždy každou celou hodinu. 

První prohlídky začínají v deset, 

v pondělí a ve středu jsou do 
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šestnácti hodin, v úterý do patnácti a v pátek do čtrnácti hodin. I mnozí rodilí 

Jablonečané absolvovali letos výstup na věž poprvé, jako tomu bylo u juniorských 

basketbalistek, které na věž pozval primátor.   

BASKETBALISTKY JUNIORKY z Tělovýchovné jednoty Bižuterie dosáhly skvělého 

sportovního výsledku – poprvé v historii Jablonce postoupily do nejvyšší soutěže ČR. 

Primátor Petr Beitl je proto pozval na radnici, aby jim osobně za úspěch poděkoval. Do 

obřadní síně dorazilo patnáct sportovkyň v doprovodu trenérky Jitky Wirsigové. „Jsem 

velmi hrdý na to, co jste, děvčata, dokázala. Velké díky patří i oběma vašim trenérům 

a jistě i rodičům, zkrátka všem, kteří vám jsou oporou,“ těmito slovy je přivítal 

primátor. Po besedě, podpisech do pamětní knihy a předání drobných dárků přišlo výše 

zmíněné pozvání na radniční věž, kam se mnohá z dívek dostala vůbec poprvé. No a u 

sportu ještě zůstaňme. Rok se s rokem sešel a je tu zpět světový fourcrossový adrenalin. 

SVĚTOVÉ ŠPIČKY FOURCROSSU - Ve čtvrtek 24. července byl slavnostním 

přestřižením pásky zahájen druhý ročník světového poháru ´JBC 4x Revelations´. Po tři 

dny probíhaly na Dobré Vodě oficiální tréninky, které vyvrcholily v sobotu 

šestadvacátého samotným závodem fourcrossařů o titul mistra světa. Na osm tisíc 

diváků přihlíželo adrenalinovým soubojům čtveřic jezdců. Nositel loňského titulu 

Tomáš Slavík – mimo jiné organizátor akce, který přivedl světovou elitu v této 

cyklistické disciplíně do Jablonce, potvrdil skvělou formu a zvítězil i letos. 

 

SRPEN 
PRÁZDNINY – ČAS NICNEDĚLÁNÍ? No…, jak pro koho a jak kde, že?  O čemž svědčí 

i řádky následující. Jsou plné rekonstrukce a restaurátorství, kultury i sportu.  

OPRAVÁM A ÚDRŽBĚ v mateřských školkách i základních školách patří letní čas již 

tradičně. Letos bylo z rozpočtu města na opravy ve školských zařízeních uvolněno více 

než devět milionů korun, dalších téměř dvanáct milionů činil podíl města na zateplení 

základní školy Arbesova. Ve srovnání s loňskem byly investice do oprav vyšší o pět a 

půl milionu korun. - více v kapitole ŠKOLSTVÍ 

RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ v ulici Boženy Němcové ve Mšeně je dalším moderním a 

bezpečným místem pro hrátky dětí, které ho poprvé zaplnily první srpnovou neděli. O 

vzniku rozhodlo 1328 hlasů v anketě společnosti Lidl v únoru.  Město pro vybudování 

nabídlo několik lokalit a nakonec se z nových herních prvků radují právě ve Mšeně. 

Hřiště vybudoval na své náklady zmíněný Lidl, město přispělo 250 tisíc na terénní 

úpravy. V Jablonci je vedle šesti desítek plácků pro děti také třicet moderních hřišť 

s bezpečnostními prvky. Rákosníčkovo hřiště, které načalo čtvrtou desítku, vítalo první 

den děti balónky, nechyběla samozřejmě postavička Rákosníček, ale také klaun na 

chůdách, hvězdou celodenního programu byl pak Michal z televizní Kouzelné školky. 
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DŮM V KOSTELNÍ: GETSEMANSKÁ ZAHRADA, KROJE 

DO RESTAURÁTORSKÉHO ATELIÉRU V ZÁKUPECH se odstěhovala ve čtvrtek 

osmadvacátého srpna polovina soch z tzv. Getsemanské zahrady u Domu 

Scheybalových v Kostelní ulici. Důvody? Pořízení kopií pro obec Rádlo, odkud zahrada 

historicky pochází. Repliky soch přijdou na 1,2 milionu korun, zaplatí Rádlo s využitím 

dotace ministerstva pro místní rozvoj. Loni obec získala bílou stuhu Vesnice roku 

s finanční odměnou, kterou se rozhodla věnovat na obnovu návsi. Tam, u kostela okolo 

starobylé lípy, budou kopie soch umístěné. Jejich vytvoření předcházelo složité období 

schvalování a povolování. Getsemanská zahrada v Jablonci, která byla odborně ošetřena 

v rámci dotované přestavby fary, je totiž státem chráněná památka. O povolení nakládat 

se sochami bylo nutno žádat jak poskytovatele dotace, tak Národní památkový ústav. 

GETSEMANSKÁ ZAHRADA u nás je součást farního areálu v Kostelní ulici. Soubor 

jedenácti soch v hodnotě třiceti milionů korun byl v roce 2012 odborně ošetřen, a to 

v rámci projektu transformace fary č. p. 1 na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových.  

Sedm soch je osazených v zahradě, dva andělé a dvě vázy jsou umístěné na čtyřech 

kamenných sloupcích plotu směrem do ulice. Zatímco sochy byly odborně ošetřené 

horkou parou, kompletní obnovou prošel Anděl s kalichem hořkosti. Restaurátoři z něj 

odstranili organické části, vyčistili kámen, injektovali a prolepili trhliny a modelačně 

doplnili chybějící části. Sochy jsou z roku 1829 a vytvořil je mistr kamenický Ignác 

Martinec, který se inspiroval podobným sousoším z Jiřetína pod Jedlovou. Manželé 

Scheybalovi je silně poškozené převezli do farní zahrady v roce 1966 z Rádla. Od roku 

1963 je Getsemanská zahrada v Jablonci prohlášená za kulturní památku a zapsaná v 

Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR. 

LIDOVÝ KROJ V PODJEŠTĚDÍ k vidění od srpna do září v Domě manželů Jany a 

Josefa V. Scheybalových. Kromě fyzických krojů zapůjčených z Podještědského muzea 

v Českém Dubu nabídlo komorní prostředí jabloneckého památníku na čtyři desítky 

kreseb z Muzea Českého ráje. Lidový kroj z Podještědí, zvaný rovněž jako kroj 

českodubského panství, se udržel na tomto území až do poloviny devatenáctého století, 

tedy nejdéle ze všech severočeských vesnických krojů. J. V. Scheybal, zkušený 

národopisec a výtvarník v jedné osobě, na kresbách zachytil jeho svéráznou krásu a 

barevnost. Detailně vykreslené a popsané kresby nejen kabátků, živůtků, šněrovaček, 

šátků, čepečků, sukní a zástěr mohli zájemci přímo porovnat s originály dochovaných 

částí krojů a tím ocenit i dokumentační kresbu Scheybala v jiném oboru, než v 

zachycení lidových staveb.  Návštěvníci, kteří o prázdninách do památníku zavítali, si 

většinou dopřáli i prohlídku trvalé expozici, která je věnovaná právě životu a dílu 

manželů Janě a Josefu V. Scheybalovi. Jednotlivé části stálé expozice jsou rozčleněny 

tak, aby vystihovaly prostředí a dobu, ve které oba žili a tvořili. Na malém prostoru 

podkroví lze vedle sebe vidět měšťanský i lidový nábytek, imitaci půdního archivu, 

ateliér s pracovnou. Část expozice ukazuje i jejich významnou činnost v oblasti 

památkové péče s pracovními skicáři a poznámkami. Největší prostor je věnovaný 

knihovně, která byla nedílnou součástí každého pracovního i obytného prostoru. Dále je 

zde prostor věnovaný tvořivé práci rodičů J. V. Scheybala. Další část expozice 
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představuje první zástupce rodinných sbírek, které zde byly původně uloženy a nyní je 

uchovává a spravuje Muzeum Českého ráje v Turnově. Vybrány byly kramářské tisky, 

tarokové karty, porcelán, keramika a sklo. Celou expozici provázejí kresby J. V. 

Scheybala. Jedná se o kresby lidové architektury, jednotlivých stavebních detailů a 

krajinomalby převážně z našeho regionu. 

 

KULTURA: HUDBA, SKLO I BIŽUTERIE 

ROK ČESKÉ HUDBY: MĚSTO PLNÉ TÓNŮ pokračovalo programem i o 

prázdninách. Promenádní koncerty v Tyršových sadech nemají nouzi o posluchače a 

nebylo tomu jinak ani první srpnovou neděli, kdy odpoledne zpestřila Cimbálová hudba 

Bohuslava Eliáše. Kapela, která více jak šestnáct roků hraje v tradičním obsazení – 

cimbál, housle, klarinet a kontrabas, zahrála u nás především lidové písně jižní Moravy. 

Ve středu 6. srpna zamířili milovníci hudby do městského divadla, kde večer patřil 

klavírnímu koncertu Ivo Kahánka. Jeden z nejvýraznějších talentů mladé generace 

pianistů a vítěz Mezinárodní soutěže Pražské jaro 2004 je jabloneckému publiku dobře 

známý, účinkuje u nás pravidelně. Ve středu 13. srpna pokračoval hudební projekt 

komorním koncertem před radnicí. Představil se houslista Jakub Junek, jenž vystupuje 

pravidelně s českými symfonickými i komorními orchestry a klavírista Miroslav Sekera, 

patřící také k výrazným osobnostem mladé klavírní generace. Další koncert se odehrál 

na mole mšenské přehrady. Jablonecký komorní orchestr pod taktovkou Luboše 

Lachmana zahrál ve čtvrtek 28. srpna večer. Mladí hudebníci ze Základní umělecké 

školy na ploše nad vodní hladinou hráli poprvé a zajímavě tak oslavili desáté 

narozeniny založení orchestru. Zámecké saxofonové kvarteto J. Žemličky poslední 

srpnovou neděli uzavřelo cyklus promenádních koncertů v Tyršově parku. Zaznělo něco 

jazzu Jaroslava Ježka, známé evergreeny a muzikálové melodie G. Gershwina, skladby 

J. S. Bacha, W. A. Mozarta, R. Strausse i L. van Beethovena. Města plné tónů pak mělo 

programovou pauzu do poloviny září. 

KŘEHKÁ KRÁSA 2014, toť reprezentativní výstava skla a bižuterie vycházející 

z tradice velkých bižuterních výstav, jež se u nás konaly od šedesátých do 

osmedesátých let minulého století. Letošní třetí ročník byl zahájen ve čtvrtek 7. srpna 

přestřižením symbolického pásku z korálků a stal se součástí Mezinárodního trienále 

skla a bižuterie. Návštěvníky potěšily prodejní stánky pěti desítek výrobců skla a 

bižuterie, ukázky výroby různých technik a stejně jako vloni si mohli lidé navléknout 

vlastní náhrdelník. Zájmu se těšily módní přehlídky i další doprovodný program. 

Výstava v prostorách celého Eurocentra trvala do 10. srpna, denně od deseti do 

osmnácti hodin. Svaz výrobců skla a bižuterie byl hlavním pořadatelem, partnerem – 

mimo jiné -  Czech Tourism čili Česká centrála cestovního ruchu. 
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SPORT: ZLATÉ MEDAILE - ATLETKA, CYKLISTÉ 

ZLATÁ ATLETKA ŠPOTÁKOVÁ - Snad všichni sledovali XXII. Mistrovství Evropy 

v atletice ve švýcarském Curychu s otázkou, zda jablonecká rodačka Barbora Špotáková 

zkompletuje sbírku zlatých medailí. A podařilo. Ve čtvrtek 14. srpna doletěl její oštěp 

na hranici 64,41 m a přinesl ji titul mistryně Evropy. - více v kapitole SPORT 

LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE V ČÍNSKÉM NANJINGU – Českou republiku 

reprezentovali dva jablonečtí cyklisté - Nikola Nosková a Roman Lehký z oddílu KC 

Kooperativa SG a studenti Gymnázia Dr. Randy. V neděli 24. srpna nastoupili na 

cyklistickou štafetu, což je kombinace cross country a silniční časovky, čtyři čeští 

cyklisté. Bikerské úseky zajeli Barbora Průdková s Janem Rajchartem, silniční okruh 

pak zmínění Jablonečáci. V napínavém závodu, ve kterém šlo o desetiny sekund, 

nakonec rozhodla cílová kamera a naši získali zlatou medaili. Na silničním kole přitom 

už dva dny před štafetou dojela Nosková s Průdkovou pro stříbro. Nominaci na 

olympiádu předcházela tvrdá kritéria, od začátku cyklistické sezóny Roman Lehký a 

Nikola Nosková museli dokazovat – a dokázali - vysokou výkonnost na všech 

závodech. Statutární město Jablonec letos cyklistický oddíl Kooperativa podpořilo 

dvaačtyřiceti tisíci korunami, a to jednak na podporu celoroční činnosti, ale také na akce 

jako je Český pohár horských kol či Jablonecké okruhy - Český pohár mládeže. 

VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Českého červeného kříže v Jablonci pořádá od roku 

2009 závod ´Tvrdošíjní´ simulující záchranu tonoucích.  S nasazením, jako by šlo o 

skutečnou záchranu života, zápolili vodní záchranáři v sychravém sobotním dni na 

vodní nádrži Mšeno. Kromě jabloneckých se zúčastnili záchranáři z Českých 

Budějovic, Prahy a Brna, kteří v letní sezóně střeží životy a zdraví návštěvníků 

veřejných koupališť a vodních nádrží. Na startu u loděnice Technických sportů Pojizeří 

na Tajvanu se sešla třicítka závodníků, která poměřila síly, zdatnost a dovednost 

v sedmi disciplínách, které se mají podobat podmínkám při skutečné záchraně 

tonoucího. Každý ze soutěžících házel záchranným kruhem na cíl vzdálený deset metrů 

od břehu, poté převlek do mokrého oblečení a doplavat v něm padesát metrů k molu, 

vysvléknout se, navléknout tzv. ABC – ploutve, šnorchl, brýle. Pak doplavat pro 

pneumatiku a s ní zpět na molo, odkud následovala jízda na surfu a na pramici. 

Stometrový závod končil resuscitací – nikoliv závodníků, ale figurantů, takže si 

zúčastnění vyzkoušeli vše, s čím se mohou při záchraně lidského života setkat. Závod se 

konal pod záštitou primátora, který se zúčastnil slavnostního vyhlášení. Předal vítězům 

poháry a ocenil výkony všech soutěžících. Nejrychlejší byl favorit a vítěz předchozích 

tří ročníků Jakub Piňos z Brna, který vše absolvoval v čase sedm minut a třicet šest 

sekund. Nejvíce se dařilo našim domácím záchranářům, kteří získali tři tituly. Například 

v mládežnické a ženské kategorii ovšem dokázali ovládnout celé stupně vítězů. Protože 

však nešlo o život, byli ve finále spokojeni všichni. Závodníci i organizátoři.   
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ZÁŘÍ 

MĚSTO: OCENĚNÝ PRIMÁTOR. ZAČALA ŠKOLA  

NEJLEPŠÍ PRIMÁTOR 2010-2014 – Tento titul získal Petr Beitl, který uspěl mezi 

třemi sty svými kolegy v soutěži vyhlášené Svazem měst a obcí České republiky. 

Ocenění mu předal v úterý 16. září vpodvečer na slavnostním vyhlášení na Pražském 

Hradě prezident republiky. Vážení přátelé, podařilo se mi získat titul nejlepšího 

primátora v naší republice za uplynulé volební období. Musím konstatovat, že tento 

titul vnímám především jako ocenění práce jabloneckého magistrátu a 

zastupitelstva. Poděkování patří všem členům vedení města, rady města a 

tajemníkovi, dále všem kolegyním a kolegům z primátorské kanceláře, všem 

loajálním zaměstnancům magistrátu a těm zastupitelům, kteří se poslední čtyři roky 

nebáli zvednout ruku pro důležitá strategická rozhodnutí. Jmenovitě bych chtěl 

poděkovat Miloši Velemu, Marku Řeháčkovi a Markétě Hozové. Je mi ctí, že jsem 

s vámi mohl a mohu spolupracovat. Poděkování určitě patří i mé rodině, především 

manželce Renátě, která se mnou trpělivě snáší radosti i strasti primátorské funkce.  

Petr Beitl – primátor Jablonce nad Nisou 

MĚSÍČNÍK: V LÉTĚ SE OBNOVOVALY TRADICE I ŠKOLNÍ BUDOVY - Prázdniny 

se překulily, je tu opět nový školní rok a děti usedají znovu do školních lavic. Pouze ty 

ze ZŠ v Arbesově ulici si budou užívat ještě o jeden týden volna více, protože jejich 

škola nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí, při níž získá zateplení obvodového a 

střešního pláště včetně nových oken. Byla poslední z velkých škol, která touto 

opravou ještě neprošla. A protože se jedná skutečně o rozsáhlý projekt, je 

rozplánovaný ještě do příštího roku. Rekonstrukcí prošlo nevyhovující sociální 

zařízení v Domě dětí a mládeže Vikýř, toalety se opravovaly i v ZŠ Pasířská, v 

rýnovické základní škole pokračovala výměna oken, u ZŠ Janáčkova se budovala 

kanalizační přípojka. A to je jen nepatrný zlomek oprav v městských školách a 

školkách, které se realizovaly během prázdnin. Letos město na opravy školských 

zařízení uvolnilo z rozpočtu více než devět milionů korun a podíl na Arbesovku činí 

dalších téměř dvanáct milionů. Loni jsem se na tomto místě zmiňovala o naplněnosti 

mateřských a základních škol ve městě. Stále říkám, že v Jablonci se dlouhodobě daří 

uspokojovat zájem o místa v mateřských školách i pro děti mladší tří let. Také letošní 

zápisy do prvních tříd proběhly bez větších potíží a všechny děti jsou umístěny dle 

přání rodičů, ačkoli na základní školy nastoupí o padesát prvňáčků více než vloni. 

Letos jsme přišli s novým příspěvkem pro rodiče, kteří pro své děti nenašli místo v 

městem zřizované školce, nebo budou jejich dítěti tři roky až v roce 2015. Rozhodli 

jsme se podporovat i některé další výchovné aktivity, jako je například výuka bruslení 

na ledě v rámci tělesné výchovy a od září spouští DDM Vikýř s podporou města pilotní 

projekt bruslení pro děti z mateřských škol, které by se v budoucnu chtěly věnovat 

hokeji. Od dubna se můžeme v Jablonci těšit z kulturního bloku v rámci Roku české 

hudby, tím je Město plné tónů. Akce vyvrcholí 30. září večer slavnostním zakončením 

v městském divadle. Ujme se jej Filharmonie Hradec Králové s houslistou Petrem 
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Matějákem. Jsem ráda, že se podařilo připravit množství kvalitních koncertů, 

představit skvělé místní i profesionální hudebníky, obnovit tradici promenádních 

koncertů v Tyršově parku a přinést i novinku – koncerty na mole přehrady Mšeno. 

Přeji vám krásný podzim - Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora 

JABLONEC JE ZŘIZOVATELEM devíti základních škol, které navštěvuje tři a půl 

tisíce dětí. Letos bylo otevřeno jedenadvacet prvních tříd, což je o tři více než vloni. Již 

tradičně přišli prvního září do škol pozdravit prvňáčky a zahájit tak školní rok 

představitelé města. Stejně jako v předcházejících letech bděli nad první cestou do školy 

strážníci městské policie. O týden později zasedli do lavic žáci ze ZŠ Arbesova. Budova 

letos prochází zateplením a náročné práce si vyžádaly i prodloužení prázdnin. O více 

než šest desítek děti se postarala tak během prvního zářijového týdne školní družina.  

ZASTUPITELSTVO:  FINANCE, BRAMBERK, PRO MERITIS 

V září zastupitelé projednávali řadu bodů spojených s financemi. Například z pololetní 

zprávy o PLNĚNÍ ROZPOČTU ROKU 2014 vyplynulo, že město hospodaří dobře.  

Převis příjmů nad výdaji činil 79 milionů a výnos z obchodů s cennými papíry 1,6 

milionu korun. Zastupitelé také odsouhlasili záměr bezúplatného převodu majetku ze 

zřizovatele na nemocnici. Důvod? Změna daňových předpisů, podle níž NEMOCNICE 

již nemůže uplatňovat daňové odpisy ze svěřeného majetku, ani z investic 

realizovaných na tomto majetku. Opatření by mělo ušetřit nemocnici zhruba tři miliony 

ročně, které může věnovat do dalšího vybavení a zlepšení péče o pacienty. Další dobrou 

zprávou byla informace o tom, že opravená KAPLIČKA NA HORNÍ PROSEČI byla v 

pátek 5. září za účasti veřejnosti slavnostně zasvěcena Panně Marii. Rekonstrukce 

kapličky stála 310 tisíc korun, 150 tisíc bylo uhrazeno z městského rozpočtu, zbytek 

činila dotace Ministerstva kultury ČR. - více v dalších kapitolách MĚSTA 

BRAMBERK – Rozhledna, která je oblíbeným výletním místem nejen pro Jablonečany, 

ale i pro návštěvníky našeho města a kraje. Její osud v posledních letech nebyl příliš 

radostný. Až letos v dubnu se blýsklo na lepší časy. Tehdy totiž rozhlednu odkoupilo 

město Lučany nad Nisou. Získalo ji v 

dražbě za 2 510 000 korun, což byl 

trojnásobek vyvolávací ceny. „Když 

Lučany dostaly odvahu a koupily 

rozhlednu, která je jedním 

z pokladů Jizerských hor, měli 

bychom je v jejich úsilí podpořit,“ 

shodli se jablonečtí zastupitelé a 

odsouhlasili jako gesto podpory 

Lučanům finanční dar ve výši 150 

tisíc korun, které poslouží coby část 

splátky k nákupu Bramberku. 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=2822&x=480&y=360
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CENY MĚSTA PRO MERITIS – O jejich udělení rozhodli zastupitelé v září, a to in 

memoriam Václavu Poláčkovi za rozvoj sportu v našem městě - nominoval ho atletický 

oddíl Tělovýchovné jednoty LIAZ. Zastupitelé také schválili udělení čestného občanství 

Zdeňku Nerudovi coby projev úcty významné osobě politického života a za mimořádné 

činy spojené s osobním hrdinstvím - nominoval ho Petr Beitl za jeho celoživotní postoje 

a názory, které jsou vzorem pro mladší generace. Nominace posoudila pracovní skupina 

pro udělování těchto ocenění, které byly předloženy tři návrhy. Podpořen nebyl Miloš 

Kirchner za přínos v oblasti umění – fotografie. Čestné občanství i Pro Meritis budou 

uděleny na tradičním Novoročním koncertu 1. ledna 2015. 

VÝSTAVA: SKLO A BIŽUTERIE V PRAZE 

CONCERTO GLASSICO byl název unikátní výstavy nabízející to nejlepší z českého 

skla a také jablonecké bižuterie. Na nádvoří Toskánského paláce pražského Hradu byla 

k vidění od konce srpna do 28. září. Zastoupeno bylo nejen sklo, lustry a bižuterie s 

vysokým podílem ruční práce, ale podstatná část byla věnována sklářskému školství, 

vzdělávání a budoucnosti celého odvětví. V rámci výstavy se konaly mnohé 

doprovodné akce a přednášky na téma sklo v architektuře či prezentace uměleckých 

sklářských technik. Akci organizovalo sdružení České umění skla. Jak již samotný 

název napovídá, jedná se o elitní seskupení toho nejlepšího co český sklářský a 

bižuterní průmysl nabízí. Mezi členy sdružení patří kupříkladu Moser, Preciosa lustry, 

Granát Turnov, SUPŠ Kamenický Šenov a také náš Svaz výrobců skla a bižuterie 

PODZIM: SLAVNOSTI. SKLÁŘSKÁ POUŤ. DEN PAMÁTEK. TÝDEN SENIORŮ 

MARIÁNSKÁ SKLÁŘSKÁ POUŤ přilákala v sobotu 6. září ty, kdož si chtěli užít 

nabitý kulturní program a připomenout si dávnou slávu Kristiánova, někdejší 

nejvýznamnější sklářské osady uprostřed Jizerských hor. Mariánská sklářská pouť se 

konala poprvé roku 1790. Tradice se potom opakovala každoročně, vždy s ohledem 

na svátek Narození panny Marie (8. září). Na sklonku 19. století velký lesní požár 

zničil sklářskou huť, školu i domky sklářů, o několik desetiletí později lehl popelem i 

Panský dům. Myšlenka na obnovení pouti uprostřed jizerskohorských lesů vznikla v 

roce 1990. Letos se konala akce pod organizační taktovkou Muzea skla a bižuterie již 

po třiadvacáté. Tradiční zahájení obstarala mše svatá. Poutní cestu pak zaplnily stánky 

se skleněným a bižuterním zbožím, s medovinou a pamlsky, ale i produkty dalších 

tradičních řemesel, jako je košíkářství, drátenictví nebo hrnčířství. Děti i dospělí 

nakupovali pouťové štěstí, mohli si navléknout vlastní šňůrku korálků či házet do 

sklářské pece. Pro odvážlivce připravila Horská služba Jizerské hory slanění přes řeku 

Kamenici, v nabídce byla i jízda na koni a další kratochvíle. Na Kristiánov návštěvníci 

pouti buď přicházeli pěšky po turistických cestách z Janova nad Nisou, Bedřichova, 

Hrabětic a Josefova Dolu nebo přijížděli na kolech po značených cyklotrasách. 

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – Sobota 13. září byla ve znamení památek, sv. 

Kryštofa a veteránů. Pěkné počasí přitáhlo oproti loňsku jednou tolik návštěvníků. Dům 

Jany a Josefa V. Scheybalových a kostel sv. Anny navštívilo na osm stovek zájemců. 

Děti i dospělé přilákala nejen přehlídka veteránů z 30. let, ale i nové expozice, které 
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v Den evropského dědictví byly otevřeny jak v kostele sv. Anny, tak v památníku Domu 

manželů Scheybalových a v Městské galerii MY. Bylo to historicky poprvé, kdy ve 

stejný den zahájily tyto subjekty novou expozici na stejné téma. Byla jím osobnost 

malíře Josefa Führicha a křížové cesty, jež byly v jeho náboženské malbě jedny ze 

zásadních námětů. Jablonecké expozice tvořily navíc doplněk k celostátní prezentaci 

autorova díla v Liberci a v Praze. V kostele sv. Anny se mohli lidé seznámit se 

světoznámou zapomenutou Führichovou křížovou cestou a jeho oltářními obrazy v čele 

se svatým Kryštofem. A právě tento svatý se stal letošním patronem Dne evropského 

dědictví. Jako silný zážitek hodnotili přihlížející svatokryštofské žehnání historického 

autobusu, veteránů a dalších dopravních prostředků páterem Antonínem. Sv. Kryštof 

byl i průvodcem na rodinné poznávací trase, ke které si vyzvedlo pracovní list na 550 

účastníků. Organizátoři z Jabloneckého kulturního a informačního centra ke Dni 

evropského dědictví byli spokojeni. Letošní téma ´Návraty ke kořenům´ se totiž plně 

potkalo s jejich dlouhodobou činností, což je připomínání historie a osobností regionu a 

místa, ve kterém žijeme.  V rámci Dne evropského dědictví se otevřely tradičně i dveře 

radnice. Návštěvníci – sešlo se na tři stovky všech věkových skupin, mohli zajít do 

prostor velkého zasedacího sálu zastupitelstva, prohlédnout si obřadní síň, vystoupat za 

výhledem na město do radniční věže či navštívit primátora a obhlédnout jeho kancelář. 

Již tradičně se otevřely lidem i další významné památkové objekty města. Novinkou 

bylo zpřístupnění Schneiderovy vily. Památkové objekty byly otevřeny od deváté ranní 

do sedmnácti hodin, návštěvníky nečekala pouze prohlídka – leckde komentovaná, ale 

také hudba či program pro děti. Medailérskou tradici již tradičně prezentovala Střední 

uměleckoprůmyslová škola, kde si mohli zájemci vlastnoručně vyrobit malou medaili 

lvíčka. Přepravu zajišťoval historický autobus, který celý den projížděl městem a 

propojil zastavení poznávací trasy. Jak již bylo výše naznačeno, poznávací trasou 

provázel svatý Kryštof, jeden ze čtrnácti svatých pomocníků v nouzi, patron cestujících, 

poutníků, řidičů, leteckých záchranářů a mnoha dalších povolání, která souvisejí 

především s dopravou a cestováním. 

JABLONECKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI ve dnech 19. – 20. září pořádalo statutární 

město spolu s Eurocentrem. Kromě stylového trhu na Dolním náměstí a v ulici U Muzea 

se návštěvníci mohli potěšit pestrým kulturním programem, který ovládl centrum po 

oba dva dny. Naše největší městské slavnosti navázaly na tradici výročních jarmarků, 

povolených roku 1808 císařem Františkem I. u příležitosti povýšení Jablonce na městys.  

TÝDEN SENIORŮ již počtrnácté nabídnul dny od 29. září do 5. října nabité kulturním a 

společenským programem. Akce se konaly v Eurocentru, v městském divadle, ve 

Spolkovém domě i v osadě Jizerka. První den byli senioři zdarma zváni do divadla na 

hudební komedii se šlágry z třicátých a čtyřicátých let ´Prázdnou kasu mám aneb krize 

sem, krize tam, já si z ní nic nedělám´. V den následující okořenil slavnostní zahájení 

seniorský pěvecký sbor Izerína, který vznikl při Centru sociálních služeb letos v lednu a 

na veřejnosti se nyní představil poprvé. Ani letos pak nechyběla výstava ´Šikovné ruce 

našich dědečků a babiček´ a mnohé další. Mezinárodní den seniorů si připomíná svět od 

roku 1998, Jablonec od roku 2000 věnuje starším spoluobčanům nejen zmiňovaný 

týden. V Jablonci žije na deset tisíc seniorů, jejichž aktivity město podporuje a vítá.  
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DEMOKRACIE U PAMÁTNÍKU. SOCIALISMUS V KOSTELE 

PIETNÍ AKT - Památník obětem 1. světové války v Tyršových sadech obklopili 

zástupci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Konfederace politických vězňů, 

Českého svazu bojovníků za svobodu, ředitelé městských organizací i řadoví občané. 

Pietní akt s položením věnců a květin připomenul vznik samostatného Československa a 

zároveň šestadevadesát let od konce 1. světové války. Primátor Petr Beitl projev odvíjel 

od citátu Johanna Wolfganga Goethe Kdo spí v demokracii, probudí se v diktatuře. 

Zdůraznil křehkost demokracie a vyzval přítomné, aby k pracovitosti, pocitu 

zodpovědnosti a péči o demokracii vychovávali své děti a mladou generaci vůbec. 

REÁLNÝ SOCIALISMUS V KOSTELE - Víte, co byl Tuzex, kudy procházel 

prvomájový průvod přes Horní respektive dříve Rudé náměstí směrem na Švermák? 

Vzpomínáte, jak chutnal kubánský pomeranč? Kdo nevěděl a kdo chtěl zavzpomínat, 

ten zašel pro odpověď a pro vzpomínku na výstavu ´Jablonec reálně socialistický´. Od 

7. října do 17. listopadu k vidění v kostele sv. Anny. Téma nabídlo půlkulaté výročí od 

´sametového´ převratu v roce 1989.  Návštěvníci si připomenuli dobu let 1948–1989 

prostřednictvím předmětů, fotografií a dokumentů ze sbírek Severočeského muzea v 

Liberci, Muzea skla a bižuterie a Státního okresního archivu v Jablonci. Vedle mnoha 

zajímavých artefaktů nechyběl popis, jak Jablonec vypadal a žil před rokem 1989, jaká 

byla společnost, co to byla Národní fronta, jaké byly ve městě obchody, jak fungovaly 

služby, když nebylo soukromé podnikání. Expozice symbolicky ukončil příjezd 

prezidenta Havla do Jablonce v květnu 1990 a náznak prvních svobodných voleb. 

PROJEKT JABLONEC 2015 – Návrh již patnáctého ročníku schválili zastupitelé na 

svém posledním zasedání. Finanční rámec ve výši 2 956 tisíc korun je o cca 300 tisíc 

vyšší než pro rok letošní. Stejmě jako v předcházejících letech nabízí projekt podporu 

pořadatelům kulturních a sportovních akcí. Cílem je obohatit kulturní a sportovní život 

města, oživit jeho střed, městské parky a sportoviště akcemi pro širokou veřejnost. Do 

povinných akcí projektu pro rok 2015 nově přibyl Mezinárodní folklórní festival. 

Koordinátorem celého projektu bude i v příštím roce opět společnost Eurocentrum. 
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ZASTUPITELÉ: OCENĚNÍ, VOLBY. PROJEKT 2015 

POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ve volebním období 2010-2014 se konalo 

ve čtvrtek 9. října. Slavnostní atmosféru umocnilo ocenění těch, kteří pracovali v 

zastupitelstvu dvacet a více let. Jmenovitě to byli: 20 let - Miroslav Pelta a MUDr. Ivo 

Jőrg, 21 let - František Pešek, 24 let - Soňa Paukrtová, Jiří Čeřovský, Václav Vostřák. 

Tito dlouholetí zastupitelé dostali ocenění, jehož grafická podoba navržená 

akademickým sochařem Jiřím Dostálem vychází z jablonecké městské heraldiky. Jedná 

se o stříbrný odznak s jabloní, jejíž jedno jablko je zvýrazněno drahým kamenem. Ve 

variantě pro muže byl použit čirý zirkon, ženy mají v odznaku zasazený český granát. 

VOLBY ZASTUPITELŮ VE DNECH 10. - 11. ŘÍJNA. Letos podruhé se v České 

republice konaly volby. Zatímco v těch jarních jsme vybírali zástupce do Evropského 

parlamentu, v podzimních jsme po čtyřech 

letech opět volili zastupitele města. Ty 

letošní volby byly jiné v tom, že jsme 

obdrželi jen jeden hlasovací lístek. U nás 

na něm bylo uvedeno všech 390 kandidátů 

třinácti volebních stran kandidujících 

v našem městě. Druhým rozdílem oproti 

minulosti bylo, že jablonecký volič měl k 

dispozici tři desítky hlasů, tedy tolik, kolik 

se volilo zastupitelů. Přidělené hlasy jsme 

mohli použít třemi způsoby a bylo na každé 

jednotlivci, jak a koho volil. Volby u nás neprovázely žádné mimořádné komplikace. Po 

celou dobu otevření volebních místností dokonce fungovala na oddělení správních 

agend magistrátu služba, která byla připravena vyhotovit občanský průkaz na počkání. 

Této možnosti využilo v pátek osm občanů a v sobotu jeden člověk. V Jablonci volilo 

34,41% oprávněných voličů, kteří rozdělili kandidátům 331 169 platných hlasů. Ve 

finále v zastupitelstvu usedlo nově osm politických stran a hnutí, zatímco v  uplynulém 

období jich bylo šest.  - více v kapitole MĚSTO/volby 

POMOC A INFORMACE: AMOS, SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – Celonárodní akce, k níž se Jablonec opět připojil. 

Od pondělí 6. 10. do neděle 12. 10. se představili veřejnosti poskytovatelé některých 

sociálních služeb, které jsou v Jablonci a jeho okolí k dispozici. Kromě dnů otevřených 

dveří v jednotlivých organizacích byly po celý týden veřejnosti v přízemí radnice k 

dispozici letáky s informacemi. „Sociální služby se svým způsobem dotýkají každého z 

nás. Poskytují se jednotlivcům i rodinám, seniorům, lidem se zdravotním postižením, 

ale i těm, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Nejen v rámci Týdne sociálních 

služeb, ale během celého roku se snažíme ve spolupráci s poskytovateli se všemi 

potřebnými pracovat, ukazovat jim jejich možnosti a nacházet řešení jejich mnohdy 

nelehkých životních situací,“ znělo z radnice s tím, že pracovníci sociálních služeb 

pomáhají lidem žít běžným životem – nakupovat, dělat volnočasové aktivity, začlenit se 

do zájmových či sportovních kroužků, dokázat se postarat sám o sebe.  

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85675&x=800&y=595
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AMOS: BURZA ŠKOL, VZDĚLÁVÁNÍ, PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ a 

volnočasových aktivit vstoupila v pátek 10. října do svého šestnáctého ročníku. Konala 

se již tradičně v prostorách Eurocentra, kde se představilo sedmapadesát vystavovatelů. 

Ti všichni se snažili pomoci dětem a jejich rodičům najít odpověď na otázku, kde 

pokračovat po ukončení základní školy. Pro návštěvníky byl po celý den připraven i 

doprovodný program v podobě módních přehlídek, tanečních vystoupení či barmanské 

show, nechybělo promítání filmů v kině Junior. Oblastní spolek Českého červeného 

kříže seznamoval se zásadami první pomoci. Ekocentrum představilo své zavedené 

výukové programy, ale i novinku – program s názvem Příběh písku. V jeho rámci se 

vydávaly děti na jakousi vědeckou výpravu po stopách písku, kde zjišťovaly, odkud se 

písek vzal, kde je potřeba, ale také si mohly vyrobit vlastní barevnou pískovou mandalu. 

KOLIBA: POSLEDNÍ SBOHEM - Koncem října dělníci začali rozebírat hospodu zvanou 

Koliba, jež musela ustoupit budoucí výstavbě nového obchoďáku - brzy ji následovala 

tělocvična v Jugoslávské ulici i bývalá velkoprodejna Jabloň. Proč však v kronice řádky 

o jedné hospůdce, kterou navíc kdosi někdy kolem roku 1990 postavil nedaleko centra 

města coby černou stavbu? Inu, Koliba se těšila oblibě nejen stálých hostů, ale venkovní 

posezení lákalo i náhodné kolejdoucí a záhy se stala doslova kultovní záležitostí. Místní 

štamgasti svůj vztah k oblíbenému místu dokázali posledním rozloučením, jež bylo 

naplánováno do posledního detailu. Předcházelo společné fotografování, snímek byl pak 

vložen do urny společně s popelem ze dvou trámů Koliby.  Na šest desítek lidí tvořilo 

smuteční průvod, který za tklivých tónů houslí kráčel od prázdné a částečně rozebrané 

hospody až na místo jejího posledního odpočinku.  Kde je Koliba ´pohřbena´? Inu, kdo 

ví! Ale prý kdo hledá, najde. 

MĚSTO:  PODPORA SPORTOVCŮM  

ATLETICKÁ HALA na Střelnici se dočkala v uplynulých čtyřech letech mnoha změn. 

Postupně prošla opravami a dílčími rekonstrukcemi za více jak dva miliony korun z 

městského rozpočtu. Ve středu 1. října byly za účasti vedení města slavnostně otevřeny 

prostory, které v minulých letech sloužily coby sklady a dílny. Nejen sportovcům, ale i 

široké veřejnost, jsou určené služby, které nabízí sauna, masérna či cvičebna.  

OLYMPIONICI KC KOOPERATIVA SG - Cyklistický klub při sportovním 

gymnáziu letos získal hned čtyři mistrovské dresy, a když se k tomu přidají všechny 

další medaile, je to opravdu významný úspěch. Není divu, že následovalo přijetí na 

radnici, a to mladých cyklistů – Nikoly Noskové a Romana Lehkého. První jmenovaná 

byla letos ve španělské Ponferradě jen pomyslný krůček od historicky první medaile pro 

ženskou cyklistiku v silničním závodě na mistrovství světa. Oba jsou mistry ČR, Nikola 

v časovce jednotlivců a v silničním závodě juniorů, Roman v Cross Country cyklistice 

rovněž v juniorské kategorii. Byli také zlatí v soutěži smíšených družstev na OH 

mládeže 2014 v čínském Nanjingu. Na radnici, kam dorazili v doprovodu svých trenérů 

Miloslava Hollósi a Miloše Vrány, je čekal primátor s dárky a s poděkováním za 

skvělou reprezentaci plus podpis do pamětní knihy města.  
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LISTOPAD 
UZAVŘELO SE DALŠÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: ÚVODNÍK - Stejně jako před čtyřmi lety bych chtěl 

poděkovat všem 12 432 občanům, kteří projevili svůj zájem o budoucnost našeho 

města a přišli k říjnovým komunálním volbám. Bohužel musím konstatovat, že to bylo 

o téměř 1 500 občanů a o 5 % méně než na podzim 2010. Hlavní vinu za to dávám 

agresivní a demagogické volební kampani. Pokud mohu hodnotit práci radnice v 

uplynulém období, chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům z řad mých 

politických kolegů i úředníků. Během čtyř let se podařilo sestavit tým, který táhl za 

jeden provaz a na tomto provazu se nám podařilo město vytáhnout z problémů 

předcházejícího volebního období. Město se dostává do dobré ekonomické kondice a 

ta dává záruku, že odolá budoucím rizikům. Velkou šancí je dokončení nové teplárny, 

která by se měla stát pevnou součástí městského majetku, splácet prostředky, které 

do ní byly vloženy a vydělávat nové. V současné době mi přátelé, řada známých i 

neznámých občanů vyjadřuje podporu a poděkování. Chtěl bych za všechna tato slova 

poděkovat, jsou pro mě potvrzením kvality práce mé i mých kolegů a jsou pro mě 

povzbuzením a radostí. Největší radost mám z toho, že těchto milých vzkazů a 

poděkování je výrazně více než gratulací, která jsem obdržel při jmenování starostou 

města v roce 2010. Největší úspěchy tohoto volebního období: – narovnání stavu 

městských financí a splacení poloviny městského dluhu (2010–2014 splaceno 230 

milionů Kč) – převzetí jablonecké teplárny a nastartování její revitalizace – zařazení 

Jablonce nad Nisou mezi statutární města České republiky – zisk prvního místa v 

soutěži město pro byznys v Libereckém kraji v letech 2011 a 2012 – zisk titulu 

Nejlepší primátor za období 2010– 2014 v rámci České republiky – zisk titulu Nejlepší 

místo pro život v kategorii měst do 50 tisíc obyvatel v roce 2014 - Petr Beitl, primátor 

LISTOPAD JE MŮJ OBLÍBENÝ MĚSÍC - Mám ráda listopad. Vzpomínáme v něm na 

své drahé zesnulé a blíží se Vánoce. V letošním listopadu vzpomeneme 25. výročí 

Sametové revoluce, která nám všem otevřela cestu ke svobodě a demokracii. V 

Jablonci si ji připomínáme už celý rok cyklem 25 ro(c)ků bez opony, který vyvrcholí 

17. listopadu inscenací Havlovy hry Asanace v městském divadle. S listopadem mám 

spojené dvě, respektive tři osobní události: narodily se mi dvě děti v rozmezí 11 let a 

26. listopadu 1990 jsem byla poprvé zvolena do zastupitelstva města. Protože jsem 

měla tu čest být nepřetržitě členkou tohoto zastupitelského sboru 24 let, dovolte mi 

pár vět o práci komunálního politika. Byla jsem za tu dlouhou dobu jak členkou 

koaličních seskupení řídících město, a tedy členkou rady města i místostarostkou, 

nyní náměstkyní primátora, tak jsem byla také dlouhou dobu v opozici. A tak mohu 

srovnávat. Práce komunálního politika ve vedení města není nijak jednoduchá a je 

poměrně nevděčná. Nikdy nelze v plné míře naplnit očekávání voličů. A to ze dvou 

důvodů. Jednak je většinou nutné vytvořit pro vedení města koalici, protože se ještě 

nikdy nestalo, že by jedna volební strana měla v zastupitelstvu nadpoloviční většinu. 

To vždy vyvolá nutnost kompromisu mezi volebními stranami a jejich programy. Za 
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druhé - naprostá většina problémů města není řešitelná jednoduše a jakoby 

škrtnutím pera. Je nutné se seznámit se všemi aspekty dané problematiky a pak 

rozhodnout z hlediska prospěchu celého města. Občané se mohou lišit ve svých 

požadavcích jak z hlediska místa bydliště, tak například věku i profesního zaměření. 

To, co si přeje občan bydlící na Žižkově Vrchu, může být v příkrém rozporu s 

oprávněnými požadavky obyvatel středu města. Požadavky a oprávněná očekávání 

rodin s dětmi nemusí korespondovat s právě tak oprávněnými požadavky seniorů atd. 

Postavení opozice je daleko jednodušší. V české politické kultuře platí, že opozice 

může beztrestně použít jakékoli tvrzení bez ohledu na reálnou skutečnost i budoucí 

prospěch města. Je to prostě opozice, která chce vládnoucí koalici mocensky vystřídat. 

Ne každý komunální politik se však sníží k nepravdivým nebo zkreslujícím 

informacím, zvlášť když jde o budoucí prospěch města. Přes výše uvedená negativa 

dobrá práce komunálního politika má velký smysl i význam a stojí za to ji vykonávat. 

Jsem za prostor k práci v oblastech humanitní péče, sociálních věcí, rozvoje a 

územního plánování i energetiky velmi vděčná. Jsem ráda, že za těch 24 let dospěl 

Jablonec nad Nisou až tam, kde je hodnocený jako město, v němž se v České republice 

nejlépe žije. A jsem ráda, že odcházím z komunální politiky právě v tento okamžik. 

Přeji vám krásný listopad i konec roku 2014. - Soňa Paukrtová, náměstek primátora  

POMNÍK: MODLITBA, PIETNÍ AKT. DIVADLO: ASANACE 

17. LISTOPAD – TO JSOU DVĚ VÝZNAMNÁ VÝROČÍ. Pětasedmdesát let uplynulo 

od roku 1939, který je spojen s protesty proti německé okupaci, zatýkáním českých 

studentů a zavíráním českých vysokých škol. Od roku 1941 uznán coby Mezinárodní 

den studentstva. I druhé výročí je úzce spojeno se studenty. Byly to právě jejich 

protesty, které v roce 1989 daly vzniknout revoluci, jež přinesla do tehdejšího 

Československa demokracii. Od té doby uplynulo čtvrt století. V pětadvaceti je člověk 

už dospělý, avšak stále sbírá zkušenosti. Dospělá, ale stále hledající zkušenosti, je i 

česká demokracie… Jablonec se ohlížel celý rok v cyklu 25 ro(c)ků bez opony za jejími 

prvními krůčky a hlavně ukazoval to, co všemu předcházelo.  
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PIETNÍM AKTEM, VÝSTAVOU I DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍM jsme si výročí 

připomenuli. Vzpomínkového setkání u Pomníku bojovníkům za svobodu vlasti a 

obětem bezpráví v ulici Generála Mrázka se zúčastnili nejen představitelé města a 

politické reprezentace, ale i několik desítek ´řadových´ občanů. Hovořilo se, 

vzpomínalo se, pokládaly se věnce, zapalovaly svíčky. Na závěr pietního aktu zazněla 

nejen státní hymna České republiky, ale i píseň, jež se stala symbolem sametové 

revoluce, Modlitba pro Martu v podání žákyň naší Základní umělecké školy Hany 

Herkommerové a Anežky Gráttové. Akce pokračovala v divadle, kde Jablonecké 

kulturní a informační centrum připravilo ´Jablonecké asanace´, což byl výběr z výstavy 

´Jablonec reálně socialistický´. Večer patřil divadelnímu představení hry Václava Havla 

Asanace, jež ukončila celoroční projekt. V něm se představil mimo jiné Blue Effect, 

Hudba Praha, Milan Knížák, Supergroup, Vltava, The Plastic People of the Universe, s 

Jiřím Černým a kapelou Nautica se vzpomínalo na Karla Kryla a s Františkem Čuňasem 

Stárkem zase na underground. 

17. LISTOPAD: RO(C)K BEZ OPONY, MINCE A MEDAILE 

MINCOVNA PŘEDSTAVILA MINCE A MEDAILE, které vydala k 25. výročí událostí 

17. listopadu Česká národní banka. V novodobé historii to bylo vůbec poprvé, kdy byla 

na trh uvedena takováto sada vytvořená k jedné významné události. Výjimečnost 

situace podtrhoval fakt, že návrh stříbrné medaile vzešel od jednoho z 

nejvýznamnějších českých medailérů, nedávno zesnulého profesora Jiřího Harcuby, a 

stal se tak poctou in memoriam jeho dílu. Návrh na minci -  stříbrnou dvousetkorunu, 

vytvořil Jiří Hanuš, student jablonecké vyšší odborné školy. 

 

PRVNÍHO A JEDENÁCTÉHO: DNY PLNÉ VZPOMÍNEK 

DUŠIČKY: PAMÁTKA ZESNULÝCH - Sbor pro občanské záležitosti byl pořadatelem 

pietního shromáždění, které se uskutečnilo v první listopadovou neděli na městském 

hřbitově v místě rozptylové loučky. Na téma ´Dušičky´ více  kapitola I /  LISTOPAD   
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DEN VETERÁNŮ NEBO TAKÉ DEN VZPOMÍNEK se celosvětově slaví 11. listopadu. 

Datum bylo vybráno symbolicky. Toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le 

Francportu severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci 

a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Hlavními 

signatáři příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a 

německý zástupce Matthias Erzberger. Den veteránů je spíše americký termín, 

ve Spojeném království  je tento den připomínán jako Den příměří. Vždy 

nejbližší neděle 11. listopadu je pak Dnem vzpomínek - Remebrance Sunday /zdroj 

Wikipedie/. Od roku 2001 si tento významný den připomínáme i v České republice a 

letos také u nás. Statutární město Jablonec připravilo pro tuto příležitost symbolické vlčí 

máky. Květinový symbol dostal v úterý 11. listopadu každý klient informačního 

střediska magistrátu, který si přišel na přepážku vyřídit nějakou svoji záležitost. 

Jablonec si Den veteránů připoměl s těmito čestnými občany: Genmjr. Karel 

MRÁZEK - *1910, †1998, čestný občan od r. 1992. Plk. v. v. Čestmír ŠIKOLA - 

*1919, †2008, čestný občan od února 1992. Plk. v. v. Oldřich SKÁCEL - *1908, †2002, 

čestný občan od r. 1995. Pplk. v. v. Zdeněk NERUDA - *1920, čestný občan od 2014. 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ: BENEFIČNÍ PLES 

ODSTARTOVAL SPOLEČENSKOU SEZONU -  V Eurocentru se první listopadovou 

sobotu tančilo a bavilo červenobíle. Benefiční ples tu měl totiž Český červený kříž 

(ČČK), dárci krve a jejich příznivci. Uváděl herec a moderátor Jan Čenský, nechyběla 

kapela, v programu kouzelník i tanečnice. Činnost Českého červeného kříže v Jablonci 

je viditelná. Dobrovolníci se výrazně podílejí na preventivních akcích pro děti, mládež i 

seniory, pravidelně spolupracují s městskou policií a jsou součástí krizového štábu 

města. Protože se jedná se o neziskovou organizaci, tak se neobejde bez podpory města. 

V listopadu například zastupitelé schválili poskytnutí šest let starého referenční vozidla, 

jehož zůstatková cena byla vyčíslena na devětačtyřicet tisíc korun.   
 

ŠKOLKA ANEB SOUSOŠÍ DĚTÍ NA PROCHÁZCE S UČITELKAMI bylo poslední 

listopadový týden odstěhováno - 

kvůli připravované stavbě nového 

obchodního centra, od Jabloně do 

parku v Tyršových sadech. 

Technické služby tam připravily 

základ pro umístění, a to před 

vstupem do Sokolovny ve 

Fügnerově ulici. Sousoší 

z hořického pískovce vytvořil 

sochař Bedřich Klouzek v roce 

1968. Sousoší - v dobrém stavu a 

bez závažného poškození, po 

přestěhování akademický sochař a kameník Aleš John sochu ´jenom´ očistil a ošetřil 

prostředkem zamezujícím zamokření a opětovné rozšíření mechu a lišejníků. 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85891&x=800&y=568
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PROSINEC 

PRIMÁTOR: DŮLEŽITÁ JE POKORA A VZÁJEMNÝ RESPEKT 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: ÚVODNÍK -  Po čtyřech letech píši jako čerstvě zvolený 

nejvyšší představitel našeho města znovu úvodník. Před čtyřmi lety jako starosta, 

dnes jako primátor jednoho z nejmladších statutárních měst. Název funkce není 

důležitý, pro mě je důležitá odpovědnost, která se s touto funkcí pojí, a stejně důležitá 

je pro mě podpora nejen kolegů zastupitelů, ale i vás občanů. Žádné volební období 

není jednoduché a nikdy není dobré, když si věci sami komplikujeme. Jablonecké 

zastupitelstvo tvoří třicet občanů. Do komunálních voleb nastoupili tito lidé za různé 

strany, hnutí či myšlenkové proudy. Výsledek voleb nám toto rozdělení ještě 

zkomplikoval a rozdělil nás na vládnoucí koalici a opozici. Ve svém nominačním 

projevu jsem apeloval na všechny zastupitele, abychom se nesnažili vysvětlovat, jaké 

jsou mezi námi rozdíly, kdo má či nemá větší díl odpovědnosti. Vyzval jsem je k tomu, 

abychom udělali všechno pro odstranění názorových bariér a hranic mezi námi. Rád 

bych k tomu zde vyzval i naše voliče, příznivce a stoupence – naše občany. Pojďme 

společně hledat ta nejlepší řešení pro naše město. Pojďme s pokorou, protože každý z 

nás bude muset respektovat názor druhých, bude o něm muset přemýšlet a 

diskutovat. Zkušenosti nám říkají, že ideální řešení neexistují a nejlepším řešením se 

mnohdy stává to nejméně špatné, které odpovídá našim zákonům a především je v 

daném místě a čase realizovatelné. Rád bych, abychom i v příštím období našli 

odvahu k těmto řešením a nenechali se otrávit kritiky, kteří vždy přijdou, jsou 

generály po bitvách a nenesou žádnou odpovědnost. Veškerá naše práce, ať už v 

zastupitelstvu nebo v úřadu, stojí na kvalitní komunikaci a budování důvěry mezi 

radnicí a obyvateli. Jsem přesvědčený, že je prázdným gestem zveřejňovat jakákoli 

kvanta informací, pokud se v nich nenaučíme orientovat, nenaučíme se je 

vyhodnocovat a používat v každodenním životě. Je to velká výzva a já osobně budu 

velmi rád tok těchto informací moderovat a zprostředkovávat. Ať už na oficiálních 

debatách, nebo třeba po jabloneckých hospodách. Pouze pokud si budeme vzájemně 

naslouchat a vysvětlovat, budeme schopni přijímat správná rozhodnutí. Současně to 

neznamená, že dáme na názory nejhlasitějších křiklounů, či skupin hájících své 

zájmy. Pro ta správná rozhodnutí bude třeba vážit každý názor či informaci a nebát 

se postavit různým tlakům, které se mohou objevit. Za sebe mohu říci, že jsem 

připraven tuto zodpovědnost unést. Mám Jablonec rád, chci v něm žít i nadále a jsem 

připravený pro něj pracovat. - Petr Beitl, primátor 

 

ADVENT: ČAS MNOHÝCH SETKÁNÍ 

RADNÍ NEJEN SE SENIORY - Nejen samotné svátky, ale celé předvánoční období – 

první adventní nedělí počínaje, je příležitostí mnohých setkání a přátelského posezení. 

Členové vedení města se tradičně setkávají se seniory i dalšími skupinami obyvatel.  

Nejen kluby seniorů či domy s byty zvláštního určení v Novoveské ulici navštívil 

náměstek primátora pro oblast humanitní Pavel Svoboda. S dárkovými balíčky zašel do 
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Domova důchodců v Jabloneckých Pasekách, kde se setkal s jeho obyvateli. 

V doprovodu s ředitelkou Jaroslavou Fojtíkovou si také celé zařízení prohlédl. Přiznal, 

že ho překvapilo tamní hezké a pozitivní prostředí. Primátor Petr Beitl se sešel jako 

vždy se členkami Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ), aby jim poděkoval za jejich 

práci pro město. Během roku navštíví sedmatřicet dobrovolnic sboru více než tisíc 

oslavenců. Pozornost od města včetně gratulace vždy dostávají jubilanti slavící 75, 80, 

85, 90 a více let. Ti sedmdesátiletí nacházejí ve svých poštovních schránkách 

narozeninové přání, které jim rozesílá právě SPOZ. Nezapomíná se ani na manželské 

páry slavící zlatou či diamantovou svatbu. Primátor jako každý rok vlastnoručně 

podepsal stovky narozeninových přání pro jubilanty a netajil se tím, že ho po tolika 

podpisech trochu bolívá ruka. Že v dnešní elektronické a uspěchané době vlastnoruční 

podpis především starší spoluobčany potěší, snad ani není třeba dodávat. Každoročně se 

schází také členové Jabloneckého klubu onkologických pacientů JAKOP a tradičně 

mezi sebe zvou i primátora Beitla. Ten ani letos nepřišel s prázdnou a předal sdružení 

dárek ve formě šeku na pět tisíc korun, plus přidal slova:  „Osobně lidi, kteří se setkali 

se zákeřnou nemocí, obdivuji. Našli v sobě sílu bojovat a váží si života, mají díky 

nemoci určitý nadhled a posezení s nimi probíhá vždy v milé atmosféře.“  Členové 

klubu měli na setkání nachystaný bohatý program. Všechny přítomné vánočně naladil 

koledami folklorní soubor Šafrán, sami členové klubu si nachystali také vtipné 

představení, došlo i na rozdávání drobných dárečků všem přítomným.  

NĚKTERÁ SETKÁNÍ AŽ POZDĚJI - Během prosince si u malého občerstvení ještě 

vánoční pohody užili a s radními si popovídali zdravotně postižení spoluobčané, senioři 

z řad bývalých pracovníků magistrátu či přátelé Jizerské magistrály. Podzimní 

povolební období ovlivnilo plánování termínů pro tradiční předvánoční setkávání 

představitelů města s dalšími zájmovými skupinami – zástupci neziskových organizací, 

kulturních subjektů, zástupci církví nebo podnikateli. Tyto společenské události se 

uskutečnily počátkem nového roku. 

VÁNOCE: OSAMĚLÍ OBČANÉ NEBYLI SAMI – Na Štědrý den velký sál Spolkového 

domu voněl vanilkovými rohlíčky, v rohu stál nazdobený vánoční stromeček a stoly se 

prohýbaly pod dobrotami, mezi kterými nechyběl ani štrúdl. Primátor města Petr Beitl 

opět pozval osamělé občany na štědrovečerní odpoledne. Letos se sešlo kolem třiceti 

seniorů, kteří by jinak zůstali sami, protože nemají děti ani jiné příbuzné. Ti si 

pochutnali na tradičním menu připraveném chráněnou dílnou FOKUS, zazpívali si 

společně koledy, dali drobné dárečky a na jejich tvářích byl vidět pocit štěstí, že 

nezůstali doma sami. Povídalo se o životě, o zvycích vánočních svátků, přáních, 

odpoledne zpestřilo i vystoupení hudební skupiny Swinggrass Revival z Jablonce. Na 

konci setkání si všichni popřáli hezké Vánoce, hlavně pevné zdraví a odebrali se do 

svých domovů. „Tato setkání jsou milým zpestřením Štědrého dne. Pocit, že někomu 

darujete hezkou chvilku, i mě naplňuje štěstím,“ řekl primátor, který nevyrazil poté 

přímo domů. Odvezl ještě dobroty ze slavnostního menu do azylového domu Naděje, 

kde si na něm pochutnali i ti, kteří bohužel nemají svůj vlastní domov. Přesto, nebo 

právě proto, i zde znělo přání klidného prožití Vánoc. 
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SVÁTEČNÍ VÝZDOBA: VÁNOČNÍ STROMY I BETLÉMY 

ŽIVNOSTNÍK ROKU VE VESTIBULU RADNICE  - Každý rok se rozsvítí velký strom 

před radnicí a druhý vítá návštěvníky ve vestibulu budovy. Letos se magistrát rozhodl 

zahájit novou tradici. Vánoční 

stromek ve vestibulu ozdobí vždy 

jedna ze zdejších firem, která se 

výrobou vánočních ozdob zabývá. 

Letos se představila společnost 

Glass Axiss, která používá 

netradiční dekor. Inspiraci na vzory 

čerpá v orientálních motivech a vše 

doplňuje broušenými skleněnými 

kameny. Glass Axiss vyrábí 

limitované série ručně malovaných 

vánočních ozdob, na trhu působí 

patnáct let a vloni získal druhé místo v krajském kole soutěže Živnostník roku. Kromě 

vánočních ozdob si návštěvníci magistrátu mohli užít i 

tradiční betlémy. Jeden, řezaný z velkých kusů lipového 

dřeva od Tomáše Gärtnera, krášlil vestibul. Druhý 

připomínal advent ve výloze informačního centra a tvůrci 

jeho jednotlivých postaviček, které vznikly v loňském roce, 

byly děti z deseti jabloneckých mateřských škol.  

FOTO: Vánoční strom ve vestibulu radnice s ozdobami 

firmy Glass Axiss * Dřevěný betlém od Tomáše Gärtnera * 

Betlém dětí z jabloneckých mateřských škol 

STŘÍBRNÝ SMRK V CENTRU MĚSTA - Na sklonku 

listopadu už stál na Mírovém náměstí vánoční strom. 

Původně patnáct a půl metru vysoký stříbrný smrk pokáceli 

pracovníci technických služeb u Gymnázia U Balvanu, aby 

ho vzápětí zkrátili na přijatelných jedenáct metrů. Už na jaře 

letošního roku se obrátilo vedení gymnázia na magistrát, že 

větve smrku, který roste na městském pozemku přímo u 

budovy školy, zasahují do jejich oken. Vzhledem ke své 

kráse se nakonec urostlý stříbrný smrk stal vhodným 

kandidátem na městský vánoční strom. Ten pak na náměstí 

ozdobilo osmačtyřicet světelných řetězů, každý o délce 

čtyřiadvacet metrů a dvě desítky zlatých a červených hvězd, 

které vyrobili studenti SUPŠ a VOŠ před dvěma lety. První 

adventní neděli v  podvečer strom ozářilo sedmnáct tisíc 

dvěstě osmdesát led světélek. Letos se musela dokupovat, 

protože se jich dost poškodilo při loňské vichřice, kdy se  

strom zlomil. Slavnostní rozsvěcení stromečku na Mírovém náměstí, které přilákalo 

stovky diváků, odstartovalo čas adventní, za dveřmi byly tradiční Vánoční slavnosti.  

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85908&x=800&y=569
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85905&x=533&y=800
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85907&x=800&y=533
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85906&x=800&y=533
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MÍROVÉ NÁMĚSTÍ: TRHY, CHARITA I KAMION 

PRIMÁTORSKÝ SVAŘÁK -  Vánoční slavnosti zaplnily centrum města. Ve čtvrtek 

18.prosince se konala poosmé tradiční dobročinná akce nazvaná ´Primátorský svařák´. 

Představitelé města rozlévali nápoje - kromě svařáku i čaj, 

aby se mohli zahřát řidiči a děti, do hrníčků s motivem 

jedné z jabloneckých věží. Tenktokrát byla vyobrazena věž 

rýnovického kostela svatého Ducha. Akademický sochař 

Jiří Dostál byl autorem motivu, letos stejně jako v 

minulých letech. Dosud zobrazené věže kostelů: sv. Anny, 

Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí, Povýšení 

sv. kříže na náměstí Boženy Němcové, kostel na náměstí 

Dr. Farského, věž nové a následně staré radnice, kostel 

Nejsvětější Trojice ve Mšeně. Naplněný hrneček stál opět 

padesátikorunu s možností dát i větší sumu. Výtěžek z 

prodeje ve výši 37 258 korun putoval tentokrát obecně 

prospěšné společnosti Rytmus, agentuře pro podporované 

zaměstnávání, jejíž detašované pracoviště sídlí u nás ve 

Spolkovém domě. Dosavadní výtěžky z prodeje: rok 

2007 to bylo 12 tisíc korun pro MC Jablíčko, 2008 – 

16 tisíc korun pro Diakonii CČE Jablonec, 2009 – 22,5 

tisíce korun pro o. s. Compitum Jablonec, 2010 – 24 tisíc 

korun o. s. Rodina 24, 2011 – 18 tisíc korun pro o. s. 

FOKUS Jablonec, 2012 – 27 tisíc korun pro Centrum pro 

zdravotně postižené Libereckého kraje, 2013 -  34 tisíc 775 

korun pro o.p.s. Tyfloservis. FOTO: Hrnek na primátorský 

svařák nesl v roce 2014 motiv kostela svatého Ducha a 

v nabídce byl opět v různých barvách. Druhou stranu 

zdobilo logo města. Celkem se prodalo 728 hrnků za 37 258 

korun a rozlilo 170 litrů vína. Což překonalo loňský rok, 

kdy se prodalo 680 hrnků a vypilo 150 litrů vína.   

LEGENDÁRNÍ LIAZKA S ČÍSLEM 627, která jako první český vůz v roce 1984 

absolvovala a zdolala náročnou Rallye Paříž – Dakar, zaparkovala před radnicí v den, 

kdy se zde rozléval Primátorský svařák. Závodní kamion přivezli návštěvníkům trhů 

ukázat pilot Jiří Moskal s mechanikem a navigátorem. Ti s ním 27. prosince vyrazili z 

pražského náměstí Jana Palacha do Paříže na start od Eiffelovky a pak po stopách 

slavné Rallye až k Růžovému jezeru v Senegalu a zpět. Kamion dlouhá leta parkoval 

v areálu bývalého LIAZu, až si ho všiml mechanik Tomáš Pour, který se rozhodl ho 

zrenovovat. To bylo podmínkou, aby se mohl naplnit ´Sen o Dakaru´ a po třech 

desítkách let kamion mohl vyrazit na vzpomínkovou jízdu na trase Paříž – Dakar. V cíli 

u senegalského jezera, kam by měli dorazit 11. ledna 2015, pak uctí památku těch, kteří 

se před třiceti lety o úspěch zasloužili a jízdy sledují z motoristického nebe. Statutární 

město Jablonec tuto vzpomínkovou cestu podpořilo částkou dvacet tisíc korun. 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=86067&x=800&y=583
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=86065&x=753&y=514
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=86066&x=800&y=584
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KAM JÍT A CO DŘÍVE V TEN PŘEDVÁNOČNÍ ČAS? 

ADVENT - Listopad a prosinec není jen čas shánění dárků či pečení cukroví, ale také 

přehršel pozvánek na nejrůznější kulturní akce. Jeden tak neví, kam dříve skočit, že?! 

Napilno měl i dětský pěvecký sbor Skřivánek z mateřské školy Mšeňáček, který se už 

poslední listopadovou sobotu představil v našem divadle svým programem 

PŘEDVÁNOČNÍ SKŘIVÁNEK. Malí 

zpěváčci potěšili svým vystoupení 

návštěvníky vánočních trhů, ale zavítali 

také do Prahy na Mezinárodní adventní 

zpěvy, zpívali v Lichtenštejnském paláci 

i v koncertním sále Bohuslava Martinů na 

Malé Straně. ADVENT S VIKÝŘEM – 

Dům dětí a mládeže připravil na první 

adventní neděli aktivity pro celé rodiny a 

všechny věkové kategorie. Lákaly 

dílničky s výrobou drobných dárků i 

kulturní program. ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ 

se konalo ten den odpoledne v kostele sv. 

Anny. K zapálení první adventní svíce 

zazpívalo Rychnovské trio. Ve stejné 

době byl otevřený také Památník Jany a 

Josefa V. Scheybalových, který zval na 

EXPOZICI BETLÉMŮ ze sbírek Muzea 

Českého ráje v Turnově. Výstavu obrazů 

ze sbírek České spořitelny otevřela pak Městská galerie MY. První adventní neděle 

vyvrcholila úderem sedmnácté hodiny hojně navštívenou akcí na Mírovém náměstí 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Zmínka v kronice už je, tak jen na doplnění, 

že v programu na náměstí vystoupila mimo jiné místní skupina Fireshow s magickým 

žonglérským představením a nechyběli prodejci občerstvení ani stánky s medovinou. V 

ten den byla také pod stromkem umístěna poštovní schránka, do které mohly děti 

vhazovat své dopisy Jéžíškovi. Další přání pak letěla vzhůru k nebi. Vyneslo je tam na 

dva tisíce vypuštěných balónků, čímž jsme se poprvé připojili k sedmému ročníku 

celostátní akce BALÓNKOVÁ POŠTA PRO JÉŽÍŠKA. Do té letošní se včetně Jablonce 

přihlásilo 418 měst, škol, organizací i jednotlivců, u nás ji organizačně připravil Dům 

dětí a mládeže Vikýř společně s Mateřským centrem Jablíčko. Muzeum skla a bižuterie 

zvalo první prosincový čtvrtek na vernisáž výstavy nazvané ZEMĚ ORNAMENTU – 

SPÍNADLA A ŠPERKY Z BALKÁNSKÉHO POLOOSTROVA. Návštěvníky čekal 

rozsáhlý soubor šperků, oděvů a doplňků z této atraktivní oblasti, který byl výběrem 

exkluzivní Sbírky Waldes, jež byla v roce 1999 prohlášena za kulturní památku. 

Prezentace se připravovala více než tři roky, a to kvůli náročnému restaurování řady 

vystavených exponátů. Restaurátorské práce se podařilo zrealizovat díky finanční 
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podpoře Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Libereckého kraje. 

K výstavě byl vydán i obrazový katalog zaměřený na historii Sbírky Waldes jako celku 

dokumentujícího zapínání lidského oděvu od pravěku po secesi. O jižansky 

temperamentní atmosféru vernisáže se postarala vystoupením skupina Oranžáda, hrající 

balkánskou dechovku a folklor. SETKÁNÍ S  HANDICAPOVANÝMI UMĚLCI - V 

sobotu 6. prosince se ve velkém sále Spolkového domu setkali handicapovaní umělci 

regionu s výtvarníky, herci, hudebníky a kulturní veřejností. Součástí byla výstava děl 

umělců se zdravotním postižením, dětí a seniorů a výstava chráněných dílen s možností 

zakoupení drobných dárků. Setkání vyvrcholilo koncertem v kostele Dr. Farského. 

VÁNOCE S NISANKOU se konaly již po 

pětadvacáté, základem celého představení 

byly vánoční lidové zvyky, legendy a 

písně, které jsou úzce spjaté s oslavami 

prosincových svátků v Podještědí, 

Pojizeří a Podkrkonoší. Novinkou bylo 

pásmo Jesličkáři, ve kterém se představili 

andělé, čerti, pastýři a králové. A protože 

se program uskutečnil v divadle přímo na 

svátek svatého Mikuláše, nechyběla ani 

legenda o tom, jaké slavné činy tento 

svatý muž vykonal. Program završil 

celoroční oslavy padesátin tohoto 

folklorního souboru písní a tanců.  

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU VE 

MŠENĚ připravil tamní osadní výbor na 

neděli 7. prosince. Jako vánoční 

stromeček byl vybrán živý smrk na nábřeží u přehrady před jedním panelovým domem 

v ulici Josefa Hory. Světla doplnily ozdoby vyrobené dětmi ze mšenských škol a školek. 

Další setkání místních obyvatel naplánovali členové osadního výboru přímo na Štědrý 

den odpoledne. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY -  Velká vánoční akce Deníku se konala 

v podvečer ve středu 10. prosince. Na několika místech Jablonce se pěly texty pětice 

písní, které redakce vydala coby speciální přílohu novin.  Druhou adventní neděli 

zahájil opět Vikýř a opět v Eurocentru. Program MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ sliboval 

a splnil odpoledne pro děti a dospělé plné her a zábavy spojené s přichodem svatého 

Mikuláše s nadílkou a samořejmě s čertem a andělem.  HÁČKOVANÉ OZDOBY I 

KONCERT V KAPLI  - Deset členek Klubu seniorů, který se sdružuje pod Centrem 

sociálních služeb v Jablonci, ozdobilo v nemocnici vánoční stromek vlastnoručně 

uháčkovanými ozdobami. Výzdoba pomohla navodit sváteční atmosféru při vánočním 

koncertu v kapli v úterý 16.prosince. Zazpívala sólistka Národního divadla v Praze a 

zároveň také rodačka z Jablonce Stanislava Jirků se svými kolegyněmi Marií Fajtovou a 

Lenkou Navrátilovou. Z JIZERSKÝCH HOR DO IZRAELE - Besedu o cestování s 

promítáním fotografií pořádal v nemocnici Jablonecký klub onkologických pacientů za 
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spolupráce s onkologickým oddělením. Zváni byli nejen členové klubu, ale i další 

veřejnost.  BETLÉMSKÉ SVĚTLO - I letos přivezli skauti do České republiky vánoční 

plamínek. Světýlko, zažehnuté v Betlémě, putovalo do Vídně, kde jej rakouští skauté 

předali delegacím z celé Evropy. V Česku zamířílo  nejprve do Brna, odkud bylo 

rozvezeno po celé zemi. K nám ho jablonečtí skauti přivezli a předali ho do místních 

kostelů a modliteben v sobotu dvacátého, v den následující si již plamínek odnášeli do 

svých domovů mnozí občané. Třetí adventní neděle 14. prosince - V kině Junior 

potěšila VÁNOČNÍ POHÁDKA nejen předškolní děti. ZAPALME SVÍČKU - Kostel 

Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí rozezněl koncert dětského pěveckého 

sboru Vrabčata ke Světovému dni památky zesnulých dětí, od osmnácti hodin 

následovala mše svatá. Divadlo zaplnil jednadvacátý ADVENTNÍ KONCER pěveckého 

sboru Vrabčáci. Na třetí adventní neděli si malí zpěváčci připravili typicky vánoční 

repertoár, závěr večera patřil společnému zpívání s Janem Smigmatorem. Sérií pořadů 

se v čase předvánočním připojila Základní umělecká škola, která celý prosinec 

prezentovala programy jednotlivých oddělení. Vrcholem bylo scénické představení 

v divadle nazvané TEN VÁNOČNÍ ČAS. Putováním s tancem a koledou křížem krážem 

Evropou ztvárnili žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru ZUŠ, a to 

čtvrtou adventní neděli. 
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Další 

PROGRAMY, POZVÁNKY A PLAKÁTY 

 V PŘÍLOZE tištěné verze kroniky    
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Lidé 

ZÁKLADNÍ STATISTIKA: POČTY OBYVATEL, VĚKOVÉ SLOŽENÍ, PŘISTĚHOVALÍ, 

ODSTĚHOVALÍ, SŇATKY, ROZVODY, NAROZENÍ, ZEMŘELÍ  

POČTY OBYVATEL – V pololetí, respektive k 1. červenci 2014, měl Jablonec nad 

Nisou 45 368 obyvatel, z toho 21 755 mužů a 23 613 žen. K  31. prosinci 2014 to bylo 

už 45 594 lidí, z  toho 21 885 mužů a 23 709 žen. Oproti loňsku nás je více o 141 osob 

– z toho mužů 92, žen 49. Jablonec se tak v rámci Libereckého kraje zařadil - vedle 

Liberce, Hodkovic a Rychnova u Jablonce - mezi města, která v počtu obyvatel rostla. 

K těm, co ztrácely, patřily Česká Lípa, Mimoň, Tanvald a Rokytnice. 

Podle prognózy Českého statistického úřadu bude počet obyvatel v Libereckém kraji v 

příštích letech klesat. V roce 2050 tu bude prý žít jen 419 258 lidí, zatímco na začátku 

letošního roku jich bylo o téměř dvacet tisíc více. Liberecký kraj je po Karlovarském 

kraji co do počtu obyvatel druhým nejmenším v zemi, a na této pozici zůstane podle 

statistiků i v polovině jednadvacátého století. 

JABLONEC NAD NISOU: VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL  

 Do čtrnácti let 7 076, z toho chlapců 3 663, dívek 3 413, 

  15-64 let 30 132, z toho mužů 14 796, žen 15 336, 

 nad 65 let 8 386, z toho mužů 3 426 a žen 4 960.  

 Index stáří (65+/0-14) v roce 2014 byl 118,5. Vloni 116,5 a před deseti lety 86,4.  

 Průměrný věk se oproti předcházejícím rokům postupně zvyšuje - před deseti 

lety to bylo 39,6 let, vloni 41,6 až na současných 41,7 let.  

PŘISTĚHOVALÍ, ODSTĚHOVALÍ 

 Stejně jako vloni a v letech předchozích více než porodnost zvedli náš počet 

nově přistěhovalí. Zatímco v roce 2013 se k nám přistěhovalo 1 091 lidí, v roce 

2014 to bylo 1 183, z toho 553 mužů, 630 žen.  

 Z Jablonce se naopak odstěhovalo 1 095 osob (vloni 995), z toho 506 mužů a 

589 žen.  

 Saldo migrace za rok 2014 celkem 88, muži 47, ženy 41. 

SŇATKY, ROZVODY 

 Zatímco před deseti roky bylo uzavřeno 256 sňatků a vloni 190, v roce 2014 

´ano´ zaznělo na 199 svatbách.  

 Rozvodů bylo letos oproti sňatkům méně, a to 148, ale více oproti loňským 117. 

Nicméně nebylo naštěstí dosaženo výše 171 rozvodů před deseti lety.    

NAROZENÍ, ZEMŘELÍ 

Do výčtu statistiky obyvatelstva patří i údaje: 428 zemřelých (vloni 441), 249 potratů 

(vloni 248) a 481 živě narozených, kde je započítané i PRVNÍ MIMINKO -  Holčička 

Štěpánka (na fotografii) se narodila ve 2:54 hodin a na svět přišla s mírami 3,45 kg a 

padesát centimetrů. Třiadvacetiletí rodiče Klára a Václav Ottmarovi měly už téměř 

tříletou dcerku Elišku, která shodou okolností měla stejné porodní míry jako její nová 

sestřička. Rodina se sice přestěhovala před pěti měsíci do Liberce, nicméně maminka 
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Klára je rodačkou z Jablonce a patří k ženám z jiných měst, které přicházejí rodit do 

naší porodnice. V té bylo živo i poslední den v roce, kdy zde na svět zde přišlo sedm 

dětí, poslední pětačtyřicet minut před půlnocí.  

V roce 2014 se v jablonecké porodnici narodilo celkem 1 327 dětí (stejně jako v roce 

2011), z toho 716 kluků a 611 holčiček. Dvojčat bylo pět. Největší miminko – narozené 

v červenci, vážilo 5 kg a měřilo 54 cm. Po prvním výše zmíněném miminku přišel 

v Jablonci na svět ve 4:29 Toník Linka. Prvním miminkem v našem kraji byla holčička 

Isabel (2,99 kg/49 cm), která se narodila v liberecké nemocnici už minutu po půlnoci.  

JAK UKAZUJE GRAF, zatím rekord v počtu narozených miminek drží rok 2012, kdy 

se tu narodilo 1 453 kluků a holčiček. Boom pozvolna začal v roce 2006 s 963 dětmi a 

už rok po té se přehoupl přes tisícovku na 1 174 novorozenců a od té doby stále stoupá. 

 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI: JUBILANTI. SVATBY NEJEN ZLATÉ  

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) řídí z magistrátu tajemnice, které bezplatně 

pomáhá osmatřicet dobrovolníků. Jednou z hlavních náplní sboru je evidence a následně 

návštěva starších spoluobčanů, kteří slaví nějaké to jubileum. V roce 2014 obdrželo do 

poštovní schránky domů 510 sedmdesátníků gratulaci podepsanou vlastnoručně 

primátorem. Dárek s gratulací pak dostalo 1 060 jubilantů slavících půlkulatiny a 

kulatiny od pětasedmdesátky výše. V roce 2014 měl Jablonec tři stoleté občanky -  v 

únoru to byla Blažena Bukovičová, v březnu Marie Daníčková v Domově důchodců 

v Jabloneckých Pasekách a v červenci Františka Kleinová z Vrkoslavic. Nejstarším 

občanem Jablonce je stále Karel Liška, který v květnu oslavil 102 let. Úctyhodného 

věku se dožila v roce 2014 i řada dalších jabloneckých občanů, připomeňme si nejen 

oslavence kulatin od devadesátky výše. Na stránkách Jabloneckého měsíčníku 

prezentoval oslavence SPOZ, výčet nemusí být úplný, protože ne každý si takového 

zviditelnění přál. Nicméně výčet je i tak mohutný a nahrává faktu o stárnutí 

obyvatelstva a zvýšení podílu seniorů. Ze statistických prognoz vyplývá, že v roce 2050 
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bude v Libereckém kraji jen 13,6% dětí do čtrnácti let, zatímco nyní se na struktuře 

obyvatelstva kraje podílejí z 15,4 procenta. Přes jednatřicet procent budou v tu dobu 

představovat senioři nad 65 let, nyní to je kolem šestnácti. Současná stovka dětí 

připadající na necelých sto šest seniorů znamená vyrovnaný vcelku stav. Na konci roku 

2050 už bude na stejný počet dětí připadat 226 seniorů. Průměrný věk se prý kvůli tomu 

zvýší ze 40,9 roku na 47,9. Leč dost předpovědí, tady jsou slíbení oslavenci.  

 V lednu 99 let Marie Krupková, 98 let František Svoboda, 94 let František 

Hudec, 93 let Anna Gaberová, Anna Havránková, Rudolfína Pozděnová, 92 let 

Jaroslav Hrubý, Božena Jílková, Marta Kůželová, Václav Sláma, František 

Šochman 91 let Vlasta Brebtová, Jaroslav Hase, Věra Melichová, Marie 

Suchomelová, Ludmila Sunková, Emília Šolcová, Marie Vosáhlová a 90 let 

Věra Melšová a Marie Švejdová.  

 V únoru 100 let Blažena Bukovičová, 98 let Anna Michálková, 95 let Karel 

Pelant, 94 let Marta Pažoutová. 93 let Miroslav Bažant, Alois Jež a Milada 

Štěpánková. 91 let Milena Bursová, Marie Rulíková, Libuše Šilhánová, Naděžda 

Šrejmová a Josef Třebeška. 90 let Jaromír Cerman, Elena Červinková, Marie 

Gálová, Jaroslav Malín, Jaroslav Melša, Marie Pavlíčková a Lenka Valášková. 

 V březnu 100 let Marie Daníčková, 97 let Anna Jančová, 94 let Anna 

Černáková, 93 let Věra Čumpelíková, František Dražan, Věra Matyášová a Josef 

Pavelka. 91 let Josef Dvořák, Anna Fechtlová, František Hochman, Marie 

Kalinová, Maria Kučerová, Věra Pavlíčková a Věra Zdobinská. 90 let Ingeborg 

Čermáková, Olga Palková, Zdenka Trejbalová, Eliška Velecká, Zděnka 

Wildová, Věra Chvojková a Růžena Přibylová. DEVADESÁTINY, tedy 

dohromady 180 let, oslavila v kruhu rodiny jablonecká dvojčata Růžena a Věra. 

„Bylo nám patnáct, když jsme musely jít sloužit k paničkám, za padesát korun. 

Pak jsme přešly k sedlákům. Náš životní příběh je stejný, protože jsme skoro 

celý život prožily blízko sebe,“ vzpomíná Věra Chvojková, jež prožila svůj 

životní příběh ve Vlčím dole na Českolipsku. Dnes dochází téměř denně za 

sestrou do Domova důchodců v Jabloneckých Pasekách. Mají si o čem povídat a 

na co vzpomínat. Život se sice s nimi nemazlil, jejich manželé je opustili a 

koncentráku obě unikly o vlásek, ale vychovaly dohromady osm dětí. Jedno 

tragicky zahynulo, všichni ostatní sourozenci žijí. Těší se, že dlouhověkost 

svých maminek také podědí. 

 V dubnu 94 let Marie Nejedlá, Jaroslav Řezáč a Jarmila Škrdlová. 93 let Růžena 

Skalníková a Vlasta Šebístková. 92 let Anna Heřmánková, Vladimír Horáček, 

Milada Kapicová, Jaroslava Kocourková, Věra Tomková a Ludmila 

Vondráková. 91 let Helena Plívová a Július Zverka. 90 let Milada Blafková, 

Ludmila Hadrichová, Anna Hrabáková, Alena Mašková, Helena Přeučilová, 

Marta Rumančíková, Zdenka Salačová, Emilie Tomešová a Marie Vávrová. 

 V květnu 102 let Karel Liška. 96 let Jaroslava Urbanová, 95 let Václav Müller a 

Antonín Vejražka. 94 let Jindřich Borčický a František Kovář. 93 let Jan Habr, 

Milada Karásková a Květoslava Štočková. 92 let Jaroslav Frydrych, Květuše 

Hochová, Hana Hůtová, Valerie Kopalová, Josef Lukačko, Jaroslav Nezdařil a 
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Marie Reková. 91 let Marie Biramplová, Věra Jirošová, Gabriela Kouřilová, 

Uršula Lauerová, Božena Stehlíková a Libuše Votočková. 90 let Vlasta Bártová, 

Vladimír Dobiáš, Božena Martínková, Vlasta Maryšková, Květoslava 

Paldusová, Květa Pánková, Ludvík Šikola, Marie Vašíčková a Marie 

Vondráčková. 

 V červnu 95 let Anna Bártová a Aloisie Korcinová. 94 let Lidmila Bednářová, 

Jarmila Bernardová, Miluše Králová a Františka Kubáčková. 93 let Josef Paldus 

a Antonín Sedláček. 92 let Emilie Březinová, Karel Jégr, Věra Strnadová, Anna 

Šálená a Věra Ulrichová. 91 let Evelyna Dvořáková, Marie Hittmanová, 

Koloman Kotlár, Stanislav Kubeš a Vlasta Mikulová. 90 let František Blažek, 

Růžena Havránková, Vinka Holubičková, Marie Kubschová, Ladislav Novák, 

Vilma Vnuková a Vlasta Zábrahová. 

 V červenci 100 let Františka Kleinová, 96 let Karel Branda, 95 let Božena 

Novotná a Marta Vlková. 94 let Marie Baumheierová, Zdeněk Neruda, 

Vladislav Vlček a Gertruda Zobelová. 93 let Růžena Durstová, Františka 

Hánková, Anna Lenemayerová, Anna Plešáková, Růžena Procházková a Natálie 

Sazimová. 92 let Marie Čepková, Emilia Havelková, František Koutník a Štefan 

Vasko. 91 let Hildetraud Hladíková, Emilie Jarošová, Jaroslav Kvintus, Anna 

Mitošinková, Eliška Pelcová, Hedvika Pulíčková, Ludmila Rýznerová, Irena 

Singerová, Julie Skácelová, Miroslav Steklý a Božena Václavková. 90 let Marta 

Dopitová, Krystyna Kinská, Miluše Kostlánová, Vladimír Lánský a Hana 

Smetánková. 

 V srpnu 98 let Marie Šulcová, 95 let Edita Sůvová, 94 let Marie Mrázková, 

Marie Pulščáková a Anna Valhová. 93 let Marie Jiráková, Terezie Lukešová, 

Hedvika Šimáčková, Liduška Tonarová a Jaroslav Votoček. 92 let Václav 

Kopecký, Jiřinka Křivancová, Anton Mäsiar, Vladimír Matouš, Jiří Mazal, 

Zdeněk Mulač, Blažena Pokorná a Václav Zdobinský. 91 let Stanislav Groll, 

Danuška Halamová, Věra Koutecká, Bohumil Linka 90 let Květoslava 

Buchtová, Hana Kosinková, Václav Kudrna, Marie Kutilová, Jindřiška Víšková 

a Věra Vojtěchová. 

 V září 95 let Anna Menclová a Marie Reslová. 94 let Jiřina Cabrnochová, 

Augusta Faiglová, Albert Hudec a Bohuslav Kohout. 93 let Miloslav Prskavec, 

92 let Marie Florianová, Anna Kvízová a Ludmila Najmanová. 91 let Miroslava 

Benešová, Ladislav Morávek, Ferdinand Ruth a Milada Svobodová. 90 let 

Vlasta Horáčková, Apolonie Kopačková a Marie Pokorná. 

 V říjnu 97 let Hedvika Záleská, 95 let Helena Štěrbová, 93 let Miroslava 

Červená a Josef Pluhař. 92 let Ema Bobková, Alenka Ebrová, Jarmila Holá, 

Věra Novotná a Oldřich Souček. 91 let Stanislava Leškovová, Růžena 

Matěchová, Marie Svobodová, Božena Šálková a Věra Tolarová. 90 let 

František Hlubuček, Anna Horčičková, Eliška Tesařová a Marie Vanišová. 

 V listopadu 95 let Marie Černíková, Anna Jeníková a Věra Švandová, 93 let 

Anna Grögerová, Anna Hadravová, Růžena Kučerová, Alžběta Sluková a Marie 

Šimková. 92 let Vlasta Horáková, Lidmila Medková a Irena Zavoralová. 91 let 
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Květoslava Bobková, Marie Boubelíková, Irena Dvořáková, Hana Ježová, Marta 

Jílková, Ilse Mazánková, Libuše Procházková a Zdeněk Prokůpek. 90 let Zdeňka 

Horáková, Ludmila Kučerová, Emilia Nováková, Mária Pavelková, Miloslava 

Šedivá, Jiřina Štirandová a Vlasta Vaňková. 

 V prosinci 96 let Zdeňka Mádlová, 95 let Irena Macháčková, Marie Muzikářová 

a Miloš Šikola. 94 let Hana Dobešová, 93 let Zdeňka Jiřenová a Vladimír Tregl. 

92 let Libuše Adamírová, Antonie Jirsová, Věra Maláková, Ludmila Podvalová, 

Marie Tolarová a Eva Žehrová. 91 let Gisela Háková, Bohumil Prokop, Božena 

Prokopová 90 let Arnošt Fučík, Marie Hádková, Milena Jírová, Libuše 

Koudelková, Jaroslav Pražma, Marie Špidlenová a Jiřina Vrbová. 

 

ZLATÉ, SMARAGDOVÁ I DIAMANTOVÉ - Svatba zlatá toť padesát společně 

prožitých let, smaragdová – 55 let, diamantová – 60 let, kamenná – 65 let. Kolik jich 

bylo zaznamenáno v roce 2014 v Jablonci? V dubnu to byli manželé Lachmanovi. 

Jejich vyznání: Padesát let uplynulo ode dne, kdy jsme si před Bohem a lidmi slíbili 

lásku a věrnost. Manželství je vzácný dar a řád Stvořitele. Kdo tento řád ctí, může 

prožít manželství trvalé a šťastné. Oslava šestnáctého května byla prezentována 

následovně: Nový rok 2014 nám a našim přátelům přinesl překrásné výročí oslavy 50. 

let od naší svatby. Jelikož se nás v roce 1964 vdávalo a ženilo hned pět párů a všichni 

jsme stále výbornými přáteli, rozhodli jsme se slavit společně 16. května. Padesát 

společných let tak oslavili Petr a Monika Pultarovi (oddáni 22. 2. 1964), Josef a Zdena 

Kolníkovi (29. 2. 1964), Josef a Sonja Kosinovi (20. 6. 1964), Otta a Jana Niepelovi (1. 

8. 1964), Jaroslav a Mariana Vondrovi (5. 9. 1964). Diamantová svatba Margity a Kurta 

Endlerů se slavila ve čtvrtek 22.května.  Děti s rodinami jim popřály hodně lásky, štěstí 

a mnoho dalších krásných společných okamžiků. Podobná přání zazněla i koncem 

června, kdy smaragdovou svatbu oslavili manželé Annelies a Drahoš Posltovi. A ještě 

jedna svatba diamantová. Odehrála se ve čtvrtek 23. října. Manželům Jarmile a 

Ladislavovi Petříčkovi popřála dcera se synem mnoho štěstí, lásky a zdraví. Zlatou 

svatbu v úterý 23. prosince manželé Marcela a Rudolf Vítkovi. Do dalších společných 

let přála jen vše dobré dcera s rodinou. U oslav párů, které si zopakovaly své ´ano´ v 

obřadní síni radnici, asistoval SPOZ. Jsme zpátky u jeho činnosti, která vedle již výše 

zaznamenaného zahrnuje i organizování dalších společenských akcí pro občany. 

V roce 2014 se tak konalo  

 VÍTÁNÍ DĚTÍ 9x, zúčastnilo se 306 nově narozených dětí se svými rodiči. 

 VYSVĚDČENÍ STUDENTŮM -  Deset maturitních tříd ze čtyř středních škol 

obdrželo na radnici maturitní vysvědčení a tři třídy diplom o ukončení 

pomaturitního studia na vyšší odborné škole mezinárodního obchodu. 

 DÁRCI KRVE - Ve spolupráci s Českým červeným křížem se na třech setkáních 

uskutečnilo předávání stříbrných a zlatých medailí a zlatých křížů dárcům krve. 

TAJEMNICE SPOZU se starala i v roce 2014 

 o vyvěšování aktuálních informací v tuctu vývěsních skříněk v jednotlivých 

částech města a fotografií z vítání dětí i akcí magistrátu na nástěnkách 

v prostorách budovy radnice; 
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 organizovala ve Spolkovém domě štědrovečerní odpoledne pro starší osamělé 

občany, letos po třetí za účasti tří desítek seniorů; 

 podílela se na organizaci slavnostních přijetí hostů v obřadní síni – pět setkání, 

z toho dvě zahraniční; vedla kroniku těchto přijetí, ve které jsou kromě zápisu 

návštěvy a jejího podpisu také fotografie z těchto akcí; 

 zajišťovala návštěvu primátora v porodnici u prvního miminka roku; 

 podílela se na zajišťování vzpomínkového setkání za zesnulé; 

 v neposlední řadě pak zajistila pro členy SPOZu, který je poděkováním za jejich 

bezplatnou a obětavou práci; 

 do výčtu patří i setkání s jedinými jabloneckými trojčaty Petrou, Michaelou a 

Zbyňkem Hujerovými, kterým bylo letos 18 let. 

TROJČATA MICHAELA, PETRA A ZBYNĚK HUJEROVI dosáhla 28. června 

plnoletosti. V srpnu se pak spolu s rodiči Radkou a Zbyňkem sešli s tajemnicí sboru pro 

občanské záležitosti Helenou Roudnou, aby zavzpomínali na uplynulých osmnáct let, 

tedy období, ve kterém se spolu všichni setkávali. Trojčata - studenti Gymnázia Dr. 

Randy, by po maturitě rádi pokračovali ve studiu na vysoké škole. „Když jsem se 

dozvěděla, že čekám tři děti, zalekla jsem se, zatímco manžel se radoval. Všechno 

jsme ale zvládli, i když to ne vždy bylo jednoduché,“ rozpovídala se maminka Radka 

Hujerová a přidala i úsměvné příhody nejen při shánění kočárku či společných 

dovolených. „Jsme šťastní, že je máme,“ zakončili setkání souhlasně oba rodiče.  

 

Tisková zpráva: V BŘEZNU OSLAVILA 100. NAROZENINY MARIE DANÍČKOVÁ 

- V úterý 18. března se vydal primátor města Petr Beitl s květinou v jedné ruce a 

dárkovým košem ve druhé blahopřát do Domova důchodců v Jabloneckých Pasekách 

paní Marii Daníčkové. Ta v pondělí oslavila 100. narozeniny. Primátora doprovodila 

Helena Roudná, která má v Jablonci na starosti Sbor pro občanské záležitosti. 

Z oslavenkyně čišel optimismus a vitalita, kterou by jí leckteří mohli závidět. Bylo 

vidět, že ji gratulace těší. Paní Daníčková se narodila v Jenišovicích, nějakou dobu žila 

v Huntířově, na Frýdštejně, až se nakonec zabydlela v Jablonci a patří tak mezi jeho 

nejstarší obyvatele. Vyprávěla, jak vychovala dvě děti, syna a dceru, ta ostatně se svojí 

maminkou vítala gratulanty. Dnes má několik vnoučat i pravnoučat, kteří ji pravidelně 

navštěvují. Primátor se zajímal o recept na dlouhověkost. „To víte, máme to asi 

v rodině. Bratr se dožil 99 let, sestra 96 let“, usmívala se stařenka. „Také jsem měla 

spokojené manželství a milující rodinu, i to dělá hodně,“ prozradila paní 

Daníčková. Oslavenkyně neměla brýle, což vybízelo k otázce, zdali je vůbec 

potřebuje… „Na čtení. Ale já už radši moc nečtu, abych se nemusela zlobit a nekazila si 

oči“, vtipně zareagovala. „Já si radši takhle popovídám. Je mi to milejší.“ Také 

zavzpomínala na své mládí, ukazovala fotky, vyprávěla, jak byla jedna z prvních, kdo 

měl zip na šatech, že „holky“ ani nevěděly, co to je… „Paní Daníčková, povídání 

s vámi je velmi příjemné a rád bych se s vámi ještě setkal. Mohu vás pozvat ještě k nám 

na radnici? Přijdete?“ Těmito slovy se s usměvavou paní rozloučil primátor a ta ráda 

přikývla. Vloni v listopadu primátor přivítal ve své pracovně 101letého Karla Lišku.  
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ČESTNÍ OBČANÉ JABLONCE NAD NISOU 

 Karel Mrázek, generálmajor v. v.  *1910, †1998, čestný občan od 3. 2. 1992 

 Čestmír Šikola, plukovník v. v. *1919, †2008, čestný občan od 25. 2. 1992 

 Oldřich Skácel, plukovník v. v. *1908, †2002, čestný občan od 22. 12. 1995 

 Barbora Špotáková *1980, čestný občan (nominace v roce 2012) od 1. 1. 2013  

 Zdeněk NERUDA,  plukovník v. v.  *1920, čestný občan od 1. 1. 2015 - 

nominace v roce 2014 

ČESTMÍR ŠIKOLA, ČESTNÝ OBČAN JABLONCE, ale také obce Malá Skála, 

Bystřice p. H., Adge (Francie) a Hostišové se stal v roce 2014 nedílnou součástí 

maloskalské obce, kde prožil důležité mezníky svého života. V centru Malé Skály mu 

totiž odhalili památník, jenž bude trvale připomínat jeho osobnost nesmazatelně 

zapsanou do dějin 2. odboje. Stalo se tak devadesát pět let od jeho narození, sedmdesát 

let po seskoku do okupované vlasti a šest let po jeho smrti. Akce se konala v návaznosti 

na pietní akt kladení věnců v místě seskoku u obce Racková dříve Hostišová. Co 

znamenala operace skupiny Clay s vysílačkou Eva, kterou tvořil čet. asp. Antonín 

Bartoš, čet. asp. Jiří Štokman a radista čet. asp. Čestmír Šikola? Jejich úkolem byl sběr 

zpravodajských informací na severovýchodní Moravě a předávání do Londýna a dále 

spolupráce s domácím odbojem na organizaci boje proti okupantům. Pro spojení se 

zahraničím byl desant vybaven radiostanicí s krycím názvem Eva a vysazen 13. dubna 

1944 u obce Hostišová. První depeši odeslali 30. Dubna, v prostoru Valašska a 

Slovácka vybudovali síť spolupracovníků. Po prozrazení se skupina spojila s partyzány. 

Čestmír Šikola byl v roce 1997 vyznamenán Medailí Za hrdinství, zemřel 29. února 

2008 ve věku 88 let v Malé Skále. 

 

RODÁCI: KLAVÍRISTA ROMAN WÁGNER A JONÁŠ HALAMA. PAUL RAUSNITZ 

PŘEZDÍVANÝ PŘEROVSKÝ TOMÁŠ BAŤA. PRVNÍ ČEŠKA V NATO MARCELA 

ZELNÍČKOVÁ. ŽENA REGIONU OLGA KOPALOVÁ 

RODÁCI JABLONECKA V DIVADLE - ROMAN WÁGNER, jablonecký rodák, který 

vystudoval AMU v Praze a Hochschule fur Musik v Berlíně u Galiny 

HellinhagerIwansové, žákyně legendárního profesora Moskevské konzervatoře 

Henrika Nejgauze. Je vítězem mezinárodních klavírních soutěží jako je Virtuosi per 

musika di pianoforte, Carl Czezny, F. Chopina v Mariánských Lázních, Prague Junior 

Note, Steinway Wettbewerb v Berlíně. Koncertuje doma i v zahraničí. U nás v divadle 

v rámci cyklu Rodáci Jablonecka zahrál 21. března Chopina i Liszta. Na úvod koncertu 

vystoupil mladičký nadějný klavírista JONÁŠ HALAMA, který v únoru obsadil v 

okresním kole celostátní soutěže ve hře na klavír 1. místo a postoupil tak do krajského 

kola. Je žákem 5. ročníku I. stupně ZUŠ Jablonec, kde se mimo jiné učí hře na 

trumpetu, hraje v dechovém orchestru a zpívá v dětském sboru Iuventus, gaude! 
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PAUL RAUSNITZ, jablonecký rodák a majitel společnosti Meopta Přerov, přijel 

v srpnu na setkání zorganizované Okresní hospodářskou komorou. Navštívil řadu firem, 

setkal se s vedením města i s podnikateli. Paul Rausnitz se narodil 9. března 1928 

v Jablonci nad Nisou coby nejmladší ze tří synů rodinného lékaře a obchodnice s 

bižuterií. V roce 1938 kvůli židovskému vyznání rodina opustila město, pokusila se 

prchnout přes Polsko do Ameriky. Žel byli zajati a vráceni do protektorátu. Chlapce se 

podařilo zachránit z vězení, jejich otce už ne. Později protektorát Rausnitzovi vyhostil 

přes Polsko a Rumunsko na Ukrajinu, kde se usídlili. Jeho život však ovlivnila nejen 

druhá světová válka, ale také komunismus. Po druhé opustil rodnou zem v roce 1946, 

usadil se v New Yorku, kde později zakložil s bratry rodinnou firmu Wepra. Název je 

odvozen od jmen Walter, Egon a Paul. Firma dovážela nejprve bižuterii z Jablonce, po 

konfiskaci majetku spolupracovala s firmou Svarowski. Před čtvrt stoletím převzal 

přerovskou Meoptu, kde se díky jeho finančním investicím zdařila regenerace podniku a 

záchrana firmy, která má nyní na dva a půl tisíce zaměstnanců. Přerovský Tomáš Baťa, 

tak je Paul Rausnitz nazýván svými zaměstnanci, přáteli, společenskou a politickou 

elitou, žije v současné době střídavě v USA a v České republice. Vloni mu byla v 

korunovačním sále Arcibikupského paláce v Olomouci udělena stříbrná pamětní 

medaile Za zásluhy o kulturu a podnikání, kterou uděluje Senát ČR a dále Paul Rausnitz 

převzal plaketu ´Za péči o válečné hroby´. 

MARCELA ZELNÍČKOVÁ, jedenačtyřicetiletá rodačka z Jablonce, je první Češkou 

pracující v NATO. Od roku 1994 žije v Bruselu, kde do roku 2000 působila na 

ambasádě České republiky a při české misi NATO a poté se stala zaměstnankyní 

mezinárodního sekretariátu NATO a koordinátorka projektů v Sekci veřejné 

diplomacie. Marcela Zelníčková byla oceněna medailí Karla Kramáře, kterou obdržela 

od premiéra republiky v roce 2009 u příležitosti deseti let vstupu ČR do NATO. 

ŽENA REGIONU je celonárodní soutěž vyhlašovaná od roku 2009. Je určena pro 

všechny ženy, se kterými se denně setkáváme a které mnohdy dosahují jedinečných 

výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě a ještě při tom 

všem zvládají péči o rodinu. Ženou regionu se v roce 2014 stala v Libereckém kraji 

OLGA KOPALOVÁ Z JABLONCE, designérka a ředitelka rodinné firmy Šenýř. 

Výrobou šperků se živil už její pradědeček v roce 1900, dědeček i otec a zásluhou Olgy 

Kopalové rodinná tradice žije dál. Patří k předním bižuterním výrobcům u nás a díky 

osobním prezentacím na světových veletrzích jsou výrobky žádané po celém světě. 

Olga Kopalová je dodavatelem korunek do soutěže Česká Miss, vítězkám 

reprezentujícím na světových soutěžích slaďuje garderoby s luxusními šperky, které 

sama navrhuje. Svými šperky podporuje i charitativní projekty jako je Dívka roku 

(onkologické děti), Miss Liberecko a Look Bella (Unicef), Nadaci Terezy Maxové, 

Červený kříž, Mořský koník, Voříškiáda útulku Dášenka v Jablonci. V Liberci 

vypomáhá Střední průmyslové škole textilní a přes dvacet let se věnuje ve volném čase 

dětem a mládeži jako dobrovolný trenér karate. Nominace do soutěže vzešla z návrhu 

organizace Info Dráček, jež se stará o Vietnamce například pořádáním workshopů 

českého jazyka. 
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CENU PRO MERITIS PŘEVZALI: ARCHITEKT KAREL PELANT, FOTOGRAF 

SIEGFRIED WEISS, AKADEMICKÝ SOCHAŘ JIŘÍ DOSTÁL + HISTORIE MEDAILE 

CENY MĚSTA PRO MERITIS byly slavnostně předány prvého ledna večer v divadle. 

Za svého otce Karla Pelanta ji převzal syn Radomír Pelant, který vyřídil vzkaz: „Táta 

mi řekl, poděkuj a všechny Jablonečáky pozdravuj, vyřiď, že si ceny moc vážím.“  

Druhý oceněný – fotograf Siegfried Weiss, jehož láska k Jablonci i Jizerským horám je 

jasně patrná z jeho fotografií i textů, pronesl: „Chtěl bych poděkovat svým rodičům, 

lepší kolébku než Jablonec mi vybrat snad ani nemohli.“ Třetím oceněným byl Jiří 

Dostál, autor návrhu ceny Pro Meritis. Přebíral vlastně své vlastní dílo a jeho pocity 

byly lehce smíšené. Na pódiu hovořil o lidech, kteří podle jeho návrhu vyrobili v České 

Mincovně raznici medaile a pak ji následně ve Znaku Malá Skála vyrazili. Cena Pro 

Meritis nese jméno Dostál hned třikrát. Na realizaci grafického listu, který se k ceně 

přikládá a na vyrytí jména držitele na rubové straně medaile se totiž podíleli i synové – 

Vojta a Ondra Dostálovi. A tak si pan Dostál odnesl z pódia vlastně všechny svoje děti.  

ING. ARCH. KAREL PELANT - Cena Pro Meritis mu byla udělena za celoživotní 

práci pro město v oblasti architektury a urbanismu. Karel Pelant, narozený 6. 2. 1919 

v Praze, se přestěhoval na Jablonecko v šedesátých letech, kde působil v různých 

státních institucích jako projektant. Mimo jiné se podílel na realizaci české expozice pro 

Světovou výstavu v Bruselu na v roce 1958. Vytvořil projekt nového moderního 

výstaviště v centru Jablonce s fontánou evokující jizerskohorskou přírodu, projekt 

pavilonu ´A´ i celého výstaviště ocenila mezinárodní porota Zlatou medailí. Z dalších 

rekonstrukcí staveb a jejich interiérů uveďme, že je autorem knihovny v budově staré 

radnice, Muzea skla a bižuterie nebo tehdejšího ředitelství Jablonecké bižuterie. Pro 

Preciosu zrealizoval stavbu a interiéry budovy ředitelství. V 90. letech působil na 

radnici ve funkci městského architekta. I v důchodu 

se dál věnuje architektuře.  Jablonecký měsíčník 

v roce 2009 v rubrice Představujeme osobnosti a 

rodáky s ním přinesl následující rozhovor: Které své 

dílo považujete za architektonicky nejdokonalejší 

a které máte osobně nejraději? - Určitě to je 

ocelový pavilon bývalého Výstaviště v Jablonci, kde 

se podařilo zvládnout velkou výstavní plochu 

rozčleněnou do sedmi menších prostorů, které 

postupně vřetenovitě sestupují členitým terénem. I 

po rekonstrukci se našlo plné uplatnění pro kulturní 

život Klubu Na Rampě a podařilo se také spojit 

podzemní prostory se suterénem nové hlavní 

budovy. - Zavzpomínejte trochu právě na tuto 

svou nejznámější jabloneckou realizaci. Za jakých 

okolností dílo vznikalo? - Na počátku byl rozbitý Jablonec uprostřed překrásné krajiny. 

Profesoru Vorlíčkovi bylo tehdy líto vyvážet na skládku karty s našitými vzorky perlí. 

Ukládal je do budovy budoucího muzea, čímž položil jeho základní kámen. Pak byl 
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jmenován novým ředitelem muzea Stanislav Urban, který se pustil se svými 

spolupracovníky do třídění a koncepční práce. Roku 1959 byla v muzeu otevřena první 

výstava bižuterie, zatím jen ve dvou přízemních sálech. Mezi návštěvníky byl 

zaznamenán nečekaný ohlas, který nastartoval úspěšnou tradici jabloneckých 

bižuterních výstav. Vznikla potřeba rozšířit prostory k prezentaci. V roce 1964 už šlo 

vše ráz na ráz. Během rekordního času osmi měsíců jsme stačili připravit prováděcí 

projekt, výrobu ocelové konstrukce, montáž i uzavření výstavních prostor. Hodinu před 

zahájením výstavy jsme ještě sháněli speciální šrouby, abychom namontovali ke 

schodišti madla. Zbouráním starých objektů vznikl i nový a podle mne velmi přívětivý 

prostor před vchodem do výstaviště. Jedna z prvních pěších zón v Jablonci! V nových 

prostorách mohly po roční odmlce pokračovat výstavy, a to hned s mezinárodní účastí. 

Od roku 1965 se ve tříletých periodách konalo dalších devět výstav skla a bižuterie, 

kterých se zúčastnily neuvěřitelné čtyři milióny návštěvníků. Jablonec znal v té době 

snad každý. Přestože každá výstava, a zejména ta první v roce 1965, znamenala velké 

nasazení všech zúčastněných, rád na toto období mého života vzpomínám. - Které vaše 

další realizace se v Jablonci či jeho okolí nachází? - Jedná se hlavně o rekonstrukce 

různých staveb a jejich interiérů. Městská knihovna v budově staré radnice, Muzeum 

skla a bižuterie či tehdejší oborové ředitelství Jablonecké bižuterie. Pro Preciosu jsem 

realizoval stavbu a interiéry budovy ředitelství a podnikovou chatu v Harrachově. - 

Současné jablonecké „výstaviště“ má své zastánce i odpůrce. Jak na tuto stavbu 

pohlížíte vy? - Při řešení pavilonu Eurocentra se podařilo autorům vtěsnat do interiéru 

velký i malý sál, učebny, klubovny atd. Vše ku prospěchu obyvatel města. Přivítal jsem 

i přímé propojení prostor ocelového pavilonu A se suterénem nového Eurocentra, což je 

vhodné zejména pro pořádání velkých akcí. Snad jen jedna malá výtka: domnívám se, 

že současné řešení části náměstí před vchodem není ještě dotažené do konce. Za 

zbouranou kašnu tu není vhodná náhrada a něco tu jaksi chybí. Je potřeba zdůraznit 

přístup k hlavnímu vchodu do pavilónu A a Klubu Na Rampě tak, aby ´nasál´ 

návštěvníka z náměstí rovnou do areálu. - V devadesátých letech jste na radnici působil 

ve funkci městského architekta. Jak na tu dobu vzpomínáte? -Tato funkce byla tenkrát 

spíše ochranářská než tvůrčí. Jablonec měl štěstí na krajinu, předky a jejich cit pro 

začlenění staveb. Z Petřína je Jablonec od nepaměti městem utopeným v zeleni, které 

rámují Královka, Bramberk, Kynast, Proseč a Černá studnice. - Co vám v poslední době 

udělalo radost? - V požehnaném věku mi velkou radost přineslo narození pravnuka 

Matýska, který se má čile k světu. A moje plány do budoucna? V šuplíku mám 

připravený ideový návrh kompletní rekonstrukce historického domu při zachování jeho 

původního stylu. Realizace už je ale v rukou mých potomků. Mně zbývá jen 

„dohlédnout“ a pomoci radou při brzké realizaci. (kh) 

SIEGFRIED WEISS byl oceněn cenou Pro Meritis za přínos v oblasti umění – 

fotografie. Narodil se 14. 10. 1933 v Jablonci, kde měli kořeny i jeho rodiče. Absolvent 

zdejší umělecké průmyslovky, obor rytectví, byl po celou aktivní pracovní dráhu 

zaměstnán v podniku Bižuterie. Už od mládí se věnoval fotografování krajiny. 

Publikačně se poprvé podílel jako spoluautor na knize Jizerské ticho vydané v roce 

1978. Další obrazové knihy již vytvořil samostatně, většinou až po roce 1990 - zmiňme 
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například Kouzelný Český ráj, Píseň o lese, Rybníky Českého ráje. Jak názvy knih 

napovídají, opakovaně se věnoval půvabům Českého ráje, kde zachytil krásu skal, 

rybníků a české krajiny, rád zavítal i do Lužických hor. Učarovaly mu však zejména 

Jizerské hory, kde během svého putování nasbíral dostatek materiálů pro knihu Moje 

Jizerky. Právě tady zúročil svoji dokonalou znalost krajiny a všem následovníkům 

nastavil laťku opravdu vysoko. Knihu doprovodil vlastními texty, kterými vyjádřil 

hluboký cit pro rodný kraj. Siegfried Weiss je umělcem, který se jednoznačně hlásí 

k Jablonci jako svému rodnému městu a domovu. Spolupracuje s Jabloneckým 

kulturním a informačním centrem a v poslední době hlavně s vydavatelstvím Buk. Je 

skoro samozřejmé, že kromě knižních titulů nalézáme jeho fotografie i v mnoha 

kalendářích - například Český ráj nebo Moje Jizerky, časopisech i v knihách jako 

obrazový doprovod. Jabloneckému měsíčníku odpověděl mimo jiné i na tyto otázky: 

Kdo tě naučil lásce k hudbě? Byl to hlavně můj táta. Vzpomínám třeba, jak už jsem 

chtěl s hraním na klavír praštit a svěřil se mu s tím. Otec mi odpověděl, aniž by zvedl 

oči od práce: „S hudbou jsem zažil ty nejkrásnější chvíle mého života. Dělej, jak 

myslíš.“ Zastyděl jsem se tenkrát a pokračoval. S přítelem Maxem Hynkem jsme pak 

hráli čtyřicet let duo klavír - housle. Táta měl pravdu, byly to krásné okamžiky. Hrávali 

jsme klasiku, romantiku i Smetanu a Dvořáka. - A jak se vyvíjel tvůj vztah k přírodě? 

Otec byl nadšeným amatérským botanikem. Na zahrádce měl malou botanickou 

zahrádku bohatou na skalničky, na kterou vodil exkurze i pan profesor Janků z 

jabloneckého gymnázia. Protože jej tak zajímaly květiny, chodili jsme ale častěji do 

Krkonoš než do Jizerských hor. - Jak se vlastně chodilo dříve na výlety? Se svačinou v 

batohu? Dříve se chodilo výhradně pěšky, na kole po Jizerkách nikdo nejezdil. Nebyly 

ani dobré cesty, ani kvalitní kola. Do Bedřichova nejezdily žádné autobusy, takže se 

vycházelo buď z Janova od tramvaje, nebo z nádraží v Josefově Dole. A jediné 

občerstvení bylo možné koupit na Smědavě. - Vím, že 

jsi lezl také po skalách. Co mi o tom povíš? Nikdy jsem 

se nepovažoval za horolezce, i když jsem měl skály 

velmi rád. Dokladem toho je, že jsme se ženou slavili 

první výročí svatby v roce 1958 na skále zvané Věž 

Grálu. Společné putování s ní po horách patří k tomu 

nejcennějšímu, co jsem zažil. - Kdy jsi poprvé 

publikoval svoje fotografie a kdy jsi začal přemýšlet o 

vydání knížky? Poprvé byly moje fotky zařazeny do 

souboru vydaného v podobě volných listů. Bylo to v 

roce 1967. Ale kniha je velkým přáním snad každého 

fotografa. Na tu myšlenku mne přivedl Lubomír 

Václavek, který tehdy chtěl točit nějaký film o 

Jizerských horách a ´najal´ si mne za průvodce, protože 

hory sám moc neznal. Na společných cestách jsme 

začali mluvit o knize Jizerské ticho, kterou jsme pak zrealizovali společně ještě s 

Wolfgangem Ginzelem. Fotografováním splácím dluh krásám krajiny domova. - Máš 

nějaké velké přání? Moc rád bych jednou našel vydavatele pro knihu o Dolomitech. 

Opakovaně jsem je navštívil a jsou mojí velkou láskou.  
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AKADEMICKÝ SOCHAŘ JIŘÍ DOSTÁL získal Cenu Pro Meritis za dlouhodobý 

přínos městu v oblasti umělecké i průmyslové tvorby, designu, medailérství a 

pedagogiky. Jiří Dostál, narozený 1. 10. 1945 v Nové Pace, vystudoval Střední 

uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném 

Brodě a sklářský ateliér na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze, u profesora 

Stanislava Libenského. Začínal jako kovorytec a v 

letech 1978–1991 působil jako návrhář v oblasti 

skleněné bižuterie. V roce 1983 získal cenu za 

vynikající průmyslový design v České republice. Je 

autorem tvarů a mnoha užitkových předmětů – 

například elektrické vypínače ABB či lyžařské 

vázání. Navrhnul loga města Jablonec nad Nisou, 

České mincovny i jablonecké Bižuterie. Založil 

tradici české medailérské školy, je autorem mnoha 

medailí známých osobností jako je Václav Havel, 

Olga Havlová, Barack Obama, Jan Palach, Barbora 

Špotáková, Jan Železný a mnozí další. Navrhl také podobu městská medaile Pro 

Meritis. Od roku 1990 působil jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole a 

Vyšší odborné škole v Jablonci, od roku 1991 do roku 2012 byl jejím ředitelem. Ve 

škole založil obory ražené medaile a mince, propagační design. Hledal kořeny slávy 

českého skla a bižuterie, byl u vzniku partnerství s evropskými školami skla designu a 

medailérství, přispěl k vyrovnání společenských vztahů měst Jablonec a Kaufbeuren. 

Od roku 1993 do roku 2006 byl členem výtvarné komise České národní banky pro 

posuzování návrhů pamětních mincí a členem Asociace umělců medailérů ČR. 

JE VÝJIMEČNÝ. STEJNOU MEDAILI MÁ JEDNU DOMA – pod tímto novinovým 

tiulkem přinesl   dne 3.1.2014 Jablonecký deník na straně 3 odpovědi Jiřího Dostála na 

otázky, které kladla Lenka Klimentová: …Jaké to je, dostat své vlastní dílo, ale ne jako 

autor, ale jako obdarovaný? - Snažil jsem se, aby mě nezahrnuli do cen Pro Meritis 

2013. Když jsem cenu dělal, ani myšlenkou jsem nezavadil o to, že bych byl také někdy 

oceněn. Že bych měl z toho teď ten nejlepší pocit, to bych neřekl. - To zní, jako že si tu 

cenu ani nezasloužíte? - Raději bych dostal tu medaili od nějakého jiného autora, tuto 

nemohu ani pochválit. - Ale kostky už jsou vrženy, co se dá dělat. - Samozřejmě, vážím 

si tohoto ocenění. Velice. Je to pocta, ale přesto jsem uveden do zvláštní situace. - Lze 

vůbec spočítat kolik medailí jste vytvořil? - To by mohlo být letošní předsevzetí, že je 

letos spočítám. Kolik medailí to bylo, nevím. - Tak asi sto? Představme si, že budou 

všechny vystavené, nebo jsou vystavené? Nemáte v ateliéru extra sbírku, kde si 

vystavujete odražky? - Ne, to ne. Mám je v zásuvce a krabicích. - Přibude k nim druhý 

kus Pro Meritis. Jak se cena pozná od původního odražku? - Má vyryté jméno a datum 

od Vojty. Laik to pozná, když ji otočí. - Začal nový rok. Vaše plány, výstavy, tvorba. 

Jaká nejmilejší práce vás čeká letos? - Dost dlouho jsem nyní po chvilkách pracoval na 

deskách Karla Wintera v prostorách radnice. Měl jsem problém s prsty, proto to byla 

práce po chvilkách. Ale tato práce mě hodně bavila, udělal jsem dokonce pět variant. 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=83965&x=607&y=800
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Chtěl bych vše odlít do bronzu. Už zbývá se jen domluvit s městem na podrobnostech. 

Doma mám teď také rozdělané reliéfy z karelského mramoru. Měl takový pěkný kousek 

mušlového vápence, který je použitý ve Veroně. A také istrijský mramor, to je opravdu 

zážitek. To mě opravdu moc baví. Krásná práce….(kráceno). 

Po sochách, kresbách a medailích i deštník - Jablonecký medailér a sochař Jiří Dostál, 

mj. autor řady pamětních městských medailí, vyjádřil nejnověji svůj vztah k městu 

grafickým návrhem potisku na nový deštník pro Jablonecké kulturní a informační 

centrum. Jeho charakteristická kresba je veřejnosti známá například z oblíbené knihy 

Jablonec nad Nisou – město a okolí. I v případě tak všedního předmětu, jakým je 

deštník, potvrdil Jiří Dostál svoji mistrnou schopnost vytvořit současnou a přitom vý- 

mluvnou a pohlednou grafickou zkratku. Nový deštník je k dostání ve třech 

barevných variantách v informačním centru v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových.  

 

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 

MĚSTSKÁ MEDAILE PRO MERITIS, udělovaná za zásluhy o rozvoj města a jeho 

reprezentaci, za vynikající umělecká díla, vědeckou, kulturní a sociální činnost, obětavé 

nebo dlouhodobé výchovné a pedagogické působení, příkladné občanské činy i 

mimořádné osobní oběti ve prospěch města a jeho občanů. Návrh medaile vzešel z 

výtvarné soutěže uspořádané městem v roce 2009. Jejím autorem – jak již bylo výše 

zmíněno - je akademický sochař Jiří Dostál. Na přední straně je nápis PRO MERITIS 

Jablonec nad Nisou se stylizovaným pohledem na město a jeho dominanty, na zadní 

straně je volný čtvercový prostor pro dorytí jména oceněné osoby. * Ohlédnutí: 

Neveřejná soutěž byla vyhlášena městem 23. dubna 2009 a cílem bylo získat kresebné 

návrhy čestné medaile a plakety. Požadavkem bylo, aby se v návrzích promítaly 

pozitivní kulturní hodnoty, které vykrystalizovaly během dosavadního vývoje 

Jablonce, aby se v nich zrcadlila návaznost na bohatou medailérskou a 

uměleckoprůmyslovou tradici města.  K účasti v soutěži bylo vyzváno patnáct autorů, 

z nichž dvanáct zaslalo své návrhy. Každý z autorů měl do soutěže předložit 

minimálně dva návrhy - medaili a plaketu. Počet variantních řešení nebyl omezen a 

většina soutěžících vytvořila více než dva návrhy. Podmínkou bylo, aby v ploše 

medaile a plakety byl umístěn text ´Jablonec nad Nisou´ a latinský nápis ´PRO 

MERITIS´ rozměj ´Za zásluhy´. Dalším závazným prvkem bylo použití výtvarně 

pojatého městského znaku. Zasedání poroty 2. prosince 2009 posoudilo předložené 

návrhy ve třech kolech. V prvním kole bylo rozhodnuto o šesti autorech, kteří 

postoupí do kola druhého, v němž se vybíralo osm návrhů s nejvyšším bodovým 

ohodnocením. Vzhledem k tomu, že některé návrhy získaly shodný počet bodů, 

postoupilo do třetího kola celkem jedenáct návrhů. V tomto závěrečném kole z nich 

byly vyhodnoceny návrhy na prvním, druhém a třetím místě. Jeden návrh byl oceněn 

čestným uznáním. Porota také rozhodovala o tom, zda zvolit pro oceňování medaili 

kruhového tvaru či čtvercovou plaketu. Nakonec byla zvolena forma kruhové 

medaile. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 28. ledna 2010 při vernisáži 

výstavy návrhů v Městské galerii MY. * Základní informace k medaili: Autor: ak. soch. 

Jiří Dostál - Kov: MS 90 - Průměr: 101 mm - Hrana: hladká - Patina: ruční, dle vzoru -
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Nástroj na výrobu razidel: Česká mincovna a. s., Jablonec nad Nisou - Výroba: Znak 

Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby - ražebna Železný Brod.  

UDĚLENÉ CENY PRO MERITIS 

Rok 2012: zastupitel Václav Vostřák - Za zásluhy o rozvoj města.  

Rok 2013: manželé Jana a Josef Václav Scheybalovi in memoriam - Za celoživotní 

všestranné dílo směřující k uchování kulturního dědictví.  

Rok 2014:  

 Ing. arch. Karel Pelant - Za celoživotní práci pro město v oblasti architektury a 

urbanismu. 

 Siegfried Weiss – Za přínos v oblasti umění - fotografie 

 Akademický sochař Jiří Dostál - Za dlouhodobý přínos městu v oblasti umělecké 

i průmyslové tvorby, designu, medailérství a pedagogiky. 

Rok 2015: 

Na sklonku roku 2014 zastupitelé schválili Pro Meritis za rok 2015 pro Václava 

Poláčka, in memoriam. Předáno na Novoročním koncertu v divadle 1. ledna 2015. 

 

ODEŠLI: SOCHAŘ VRATISLAV KAREL NOVÁK, SPORTOVEC VÁCLAV 

POLÁČEK, UMĚLEČTÍ PEDAGOGOVÉ ZBYNĚK KUBÁNEK A JIŘÍ VEVERKA, 

RODAČKA ZDENKA HÁSKOVÁ 

PROFESOR VRATISLAV KAREL NOVÁK, význačný sochař, šperkař, designér a 

pedagog, zemřel v únoru ve věku jedenasedmdesáti let. Zůstaly po něm desítky šperků, 

soch a plastik, u nichž většinou šlo o složité mechanismy využívající pohyb, světlo i 

zvuky. Dnes jsou v řadě českých a světových měst. Největší popularitu mezi laickou 

veřjností přinesl Novákovi zřejmě Metronom, jenž byl vztyčený na soklu někdejšího 

Stalinova pomníku na hraně Letenské pláně v roce 1991 u příležitosti 100leté 

průmyslové výstavy. Vratislav Karel Novák pocházel z Prahy, přesto větší část svého 

tvůrčího života spojil s Jabloncem a zčásti i s Libercem. U nás také studoval a později i 

žil v jabloneckých Rýnovicích. Není divu, že jeho díla dávají ráz i veřejnému prostoru 

v našem městě. Ve vestibulu knihovny upoutá jeho dílo Ruce z roku 1977, o rok později 

vyrobil pohyblivé dřevěné koule pro Restauraci mladých v Rýnovické ulici, navrhnul 

mobilní plastiky pro Mšeno (1979). Z jeho dílny jsou i Vlny pro plavecký bazén (1986), 

mobilní plastika Krychle v Základní škole Liberecká nebo kinetické Tyče v místní 

pobočce České spořitelny (1996). Monumentální Udici instaloval na břehu přehrady v 

revolučním roce 1989. Dílo vytvořil spolu s architekty Tomášem Rudolfem a statikem 

Zdeňkem Patrmanem coby poctu skvělému architektovi a vášnivému rybáři Karlu 

Hubáčkovi, autoru horského hotelu Ještěd. Vratislava Karla Nováka vzpomenuli a uctili 

architekti z občanského sdružení Plac, kteří letos Udici očistili a zbavili ji cárů 

z látkového draka, jenž se zachytil a povlával na špici plastiky více jak dva roky. Škoda, 

že toho už se autor nedožil.   
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JIŘÍ VEVERKA, dlouhouholetý ředitel Základní umělecké školy v Jablonci, prohrál v 

pátek 28. března svůj boj s nemocí. Bylo mu sedmasedmdesát let. Rodáka z Nymburka 

významně ovlivnila vojna v Armádním souboru Víta Nejedlého, kde spolupracoval s 

osobnostmi všech žánrů umění. Své zkušenosti z dlouholetého angažmá v orchestru 

Karla Vlacha i v orchestru cirkusu Sarrasani pak nezištně předával svým žákům.   

VÁCLAV POLÁČEK, významná osobnost nejen jabloneckého sportu, zemřel 

29.března v nedožitých 85 letech. Do Jablonce přišel po válce coby aktivní sportovec, 

záhy se stal spoluzakladatelem atletického oddílu. Tam začal působit ve funkcích 

doslova od základů – jako vedoucí dorostu, vedoucí ligového družstva, od roku 1964 do 

roku 2001 byl pak jeho předsedou. Měl velké organizační schopnosti a byl aktivní i v 

celé řadě atletických funkcí až po místopředsedu a předsedu Českého atletického svazu. 

Jak již bylo řečeno, stál u zrodu jablonecké atletiky, kterou dokázal po řadu let udržet 

mezi nejlepšími oddíly v republice. Podílel se na celé řadě prospěšných akcí a výstavbě 

sporotvních zařízení, byl u zrodu budování atletické haly na Střelnici i areálu Srnčí Důl. 

ZBYNĚK KUBÁNEK, dlouholetý pedagog jablonecké uměleckoprůmyslové školy, 

zemřel koncem října ve věku 67 let. Mladoboleslavský rodák, absolvent Akademie 

výtvarných umění v Praze, působil na mnoha uměleckých školách, zasedal v 

maturitních komisích a vedl kurzy pro mladé umělce ve svém ateliéru. Studenti s ním 

rádi cestovali do Itálie na každoroční studijní pobyty. Mnohé připravil nejen ke 

zkouškám, ale nastartoval i jejich další životní dráhu. Mezi Jablonečany byl známý jako 

duchovní otec Mississippi bálu, který se konal letos na Prezidentské chatě již po 

sedmnácté. Velkou měrou se vždy podílel i na výstavách V průjezdu v Lovecké ulici, v 

domě nad ním totiž bydlel a měl tam i svůj ateliér. Spoluzakládal také místní Pánský 

spolek přátel šachu. V posledních letech žil již akademický malíř v ústraní ve 

mšenském Domě seniorů. Letošní výstavu V průjezdu upořádal pánský šachový spolek 

6. prosince a věnoval ji dílu a vzpomínce na Kubánka. 

ZDENKA HÁSKOVÁ zemřela 2. srpna (26. 8. by ji bylo 108 let!) v místě svého 

současného bydliště, v kanadském městě Campbell River. Do roku 1950 žila v Jablonci 

se svým manželem Jaroslavem Háskem, významným českým předválečným exportérem 

bižuterie. Před komunistickým režimem uprchla Zdenka Hásková s dcerou počátkem 

roku 1950 za svým mužem, který tak musel učinit již dříve. Odborníkům je jméno 

manželů Háskových dobře známé, ale povědomí o nich mají snad i všichni Jablonečané. 

Háskova vila, kterou si manželé dali postavit v roce 1931, patří ke skvostům místní 

architektury. Tak snad není od věci odbočka právě sem. 

HÁSKOVA A SCHMELOWSKÉHO VILA ARCHITEKTA LAUTERBACHA - V roce 

1929 navštívil úspěšný jablonecký exportér bižuterního zboží Jaroslav Hásek se svojí 

manželkou Zdeňkou výstavu o novinkách v rodinném bydlení v tehdy německé 

Breslau, dne polské Wroclavi. Zde oba zcela uhranul model domu od místního rodáka 

Heinricha Lauterbacha. Zamilována do jednoduchých, ale účelných a přesných tvarů 

funkcionalismu, pozvala si dvojice architekta do Jablonce, aby jim na mírném návrší 

za mšenskou přehradou vystavěl důstojné a moderní rodinné sídlo. Díky tomu se 
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město od roku 1931 může pyšnit domem světového významu, na kterém by se daly 

učit dějiny moderní architektury. V Háskově vile se za tónů jazzu a swingu zrodil 

další světový počin v historii architektury. Manželé Háskovi totiž pořádali pravidelné 

hudební večírky. Na jednom z nich se objevil i jejich přítel doktor Friedrich 

Schmelowski. Učarován jejich domem, rozhodl se opět pozvat Lauterbacha do 

Jablonce a v roce 1933 tak v Jablonci vyrostl další funkcionalistický skvost - 

Schmelowského vila, na níž se v plné síle ukázal společenský a kulturní rozmach 

masarykovského Československa. Obě stavby jsou Lauterbachova nejvýznamnější 

díla, dnes památkově chráněné a je pozitivní, že současní vlastníci se o ně příkladně 

starají. Lauterbachovu osobnost – jeho život a dílo, připomenula v dubnu putovní 

výstava v Domě Jany a Josefa Scheybalových. Představila i návrhy a fotografie dalších 

domů postavených dle jeho návrhů. Stavby v Polsku, Německu či chorvatském 

Dubrovníku však nikdy nedosáhly takové proslulosti jako dvě zmíněné vily jablonecké. 

HEINRICH LAUTERBACH (1893-1973) - Vratislavský rodák měl k architektuře 

blízko již od mládí. Jeho docházku na Vysoké škole technické v Darmstadtu přerušila 

první světová válka, po které absolvoval studia v Drážďanech u průkopníka secese 

Martina Dülflera. Poté prošel ateliéry a projekčními kancelářemi v Berlíně, Kasselu a 

Opoli. Mezinárodní věhlas mu přinesla výstava Werkbundu s názvem Wohnung und 

Werkraum, kterou připravil v roce 1929. Po tomto úspěchu postavil také dvě 

funkcionalistické vily v Jablonci, které dodnes patří k tamějším nejdůležitějším 

realizacím postaveným ve 20. století. Heinrich Lauterbach se kromě samotného 

projektování věnoval také pedagogické činnosti. Vyučoval na vratislavské Akademii, na 

Fakultě architektury Technické univerzity ve Stuttgartu a také na Akademii v Kasselu.  

 

 

KRIMI PŘÍPADY: SEBEVRAŽDY, DROGY, OPILCI, KRÁDEŽE, NEHODY  

… a mnohé další. Ano, i to se dělo v roce 2014 u nás. Kapitolu ´Společnost – lidé´ tak 

uzavírá pár těch nejsmutněších či různě kuriozních případů, které povětšinou řešila 

místní policie. Tak řádky následující jsou i důkazem, že Městská policie v Jablonci 

respektive její strážníci nenasazují jen botičky, ale zasahují a pomáhají v daleko 

závažnějších případech a situacích. Důkazem budiž i následující poděkování otištěné 

v Jabloneckém měsíčníku: Čtenář Patrik Zedník píše: Chtěl bych se podělit o pozitivní 

zkušenost s prací policie v Jablonci. Ve čtvrtek 4. září v nočních hodinách došlo k 

vloupání do mého právě rekonstruovaného domu na Pražské ulici. Díky všímavosti 

Vladislava Rázka, v sousedství bydlícího zaměstnance městské policie, který pohotově 

povolal hlídku městských strážníků a státní policie, byly škody minimální. Cením si 

toho, že, ač sám nebyl v tu chvíli ve službě, svědomitě konal svoji povinnost. Přivolaná 

hlídka strážníků (služební číslo 0753 a 0720) dorazila na místo během několika málo 

minut, po zjištění stavu zabezpečila objekt a kontaktovala státní policii. Spolupráce 

mezi těmito subjekty byla opět na velmi špičkové úrovni, státní policie ve složení 

podprap. Ondřej Fibikar a nstrž. Vít Havránek dopadla pachatele přímo na místě 

činu. Jsem rád, že po této zkušenosti mohu říci, že „Pomáhat a chránit“ není pouze 
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prázdný slogan. Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se na noční akci podíleli, 

včetně vyšetřovatele pana Hujera. S přátelským pozdravem, Patrik Zedník. 

STUDENTOVA SEBEVRAŽDA – Koncem ledna měl přebírat pololetní vysvědčení, 

místo toho chystala jeho zdrcená rodina pohřeb. Oběšeného patnáctiletého chlapce našli 

doma bez známek života poslední lednovou středu odpoledne. Policisté zabývající se 

případem neposkytovali s ohledem na věk zemřelého informace. Nicméně se 

spekulovalo, že za smrtí studenta prvního ročníku střední průmyslové školy je nešťastná 

láska. * 30.1. Spáchal sebevraždu kvůli nešťastné lásce? TV Nova v 17:00 Odpolední 

Televizní noviny * 31.1. Chlapec (15) z Jablonce nad Nisou se oběsil: Z nešťastné 

lásky? - blesk.cz, str. 0. Krimi * Student (†15) se oběsil - Aha! str.6. Aktuálně. 

ZACHRÁNILI BEZDOMOVCE - Poslední lednové úterý ráno telefonát upozornil 

strážníky na podchlazeného bezdomovce v Zahradní ulici. Na místo byla vyslána hlídka 

městských policistů, která oznámení potvrdila. Jelikož měl muž omrzlé končetiny a byl 

celkově podchlazený, byla přivolána záchranku a muže předán zdravotníkům. 

AD DROGY: POLICISTA UCÍTIL KONOPÍ - Smůlu měl šestadvacetiletý pěstitel 

konopí, který jel i se svým ´zbožím´ linkovým autobusem z Liberce směrem na 

Jablonec. Mezi pasažéry byl náhodně i policista v civilu - specialista na protidrogovou 

problematiku. Ucítil vůni marihuany a následně přivolal policejní hlídku. Ta v cestovní 

tašce zadrženého našla víc než kilogram sušených rostlin, slisovaných tablet a psaníček. 

Policie obvinila muže ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s 

omamnými a psychotropními látkami a s jedy. VALDEMAR DOSTAL DEALERA - 

Liberečtí kriminalisté zadrželi osmačtyřicetiletého muže, který byl výrobcem i 

distributorem pervitinu pro drogově závislé na Liberecku, Jablonecku a Semilsku, sám 

byl těžkým toxikomanem závislým na denním užívání pervitinu. Akci pod krycím 

názvem „Valdemar“ ukončili kriminalisté na konci ledna, velkou měrou se podíleli také 

kriminalisté z Jablonce. Domovní prohlídkou kriminalisté zajistili téměř 500 g 

pervitinu, cca 150 g konopí, mnoho lysohlávek a věci potřebné k jejich distribuci. Pro 

zajímavost: z uvedeného materiálu lze uspokojit až pět tisíc dávek, gram dealer 

prodával od 1000 do 1500 korun. Pervitin muž vyráběl z léku zvaného Cirrus, asi 

dováženého z Polska, kde se běžně v lékárnách prodává na bolesti hlavy. A na téma 

DROGY JEŠTĚ DO TŘETICE:  Pětičlennou skupinu, která nejméně dva roky vyráběla 

a prodávala na Jablonecku a Liberecku pervitin, dopadli jablonečtí kriminalisté. 

Počínání gangu policisté sledovali a dokumentovali od ledna 2012. Od loňského března 

chystali rozbití silné dealerské větve, která měla v regionu desítky odběratelů. Ochromit 

zhruba dvě třetiny drogového trhu na Jablonecku se podařilo letos v lednu.  

AGRESIVNÍ ALKOHOLIČKA -  V bytě v Arbesově ulici silně podnapilá žena fyzicky 

ohrožovala svého syna i manžela. Házela po nich nože, skleničky, popelníky, ničila 

domácí vybavení. Syn proto telefonicky požádal o pomoc. S hlídkou strážníků dorazil 

na místo i lékař záchranné služby, který rozhodl o převozu ženy do nemocnice z důvodu 

intoxikace, tedy stavu bezprostředně ohrožujícímu zdraví a život, což si žena 
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neuvědomuje. Ta však převoz odmítala, byla agresivní, proto strážníci použili 

donucovací prostředky a převoz na interní oddělení již proběhl v klidu. 

ÚTĚK Z DIAGNOSŤÁKU - První březnový čtvrtek asistovali městští strážníci na přání 

pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí v jednom z bytů v ulici Vysoká. Tam 

se zdržoval celostátně hledaný mladík, který utekl z diagnostického ústavu Hamr na 

Jezeře. Chlapec byl předán Policii ČR. 

HOŘELA LOUKA - Byla první dubnová středa, když odpoledne zatelefonovala 

všímavá paní na městskou policii a ohlásila šířící se oheň. Důvod? V Alešově ulici si 

jeden z bezdomovců rozdělal oheň, který se vymkl jeho kontrole a začal se šířit po 

přilehlé louce. Samozřejmě ve finále zasahovali hasiči.  

KAUZA ROZŘEZANÉ LOKOMOTIVY – Martin M., dnes už bývalý - leč stále 

historicky nejúspěšnější český motocyklista na Dakaru, údajně vyrovnal dluh cizí 

lokomotivou. Věřitel pak čtyřiadvacetitunový kolos rozřezal a odvezl do šrotu. 

Nezvyklým a samozřejmě zapeklitým případem krádeže se v dubnu zabýval soud 

v Jablonci * 9.4. Slavný závodník u soudu: splatil dluh cizí lokomotivou?  Mladá fronta 

DNES, str. 3 * 18.4. Motocyklista z Dakaru u soudu - 5plus2, str. 3 * 14.5. Hrdina 

Dakaru dal do sběru cizí lokomotivu. Dostal rok a půl - Mladá fronta DNES, str. 2  

OPILÉ DĚTI - O čarodějnicích mělo oddělení pediatrie jablonecké nemocnice napilno. 

Během dvou hodin přivezla záchranka v podnapilém stavu hned tři nezletilce ve věku 

od čtrnácti do šestnácti let. Dva chlapci a jedno děvče popíjeli destiláty a také pivo. 

Lékaři jim pak naměřili přes dvě promile alkoholu, což značí střední až těžkou otravu.  

NAKOPAL I RADNICI - První červnový čtvrtek krátce před dvaadvacátou hodinou 

zaregistrovala kamera městské policie mladíka, jenž kopal a mlátil do dopravních 

značek, do zaparkovaných aut i do dveří radnice. Na místo vyjeli ihned strážníci. 

Mladík křičel a bědoval, že měl dopravní nehodu, že někde zapomněl kolo a nyní si 

takto vybíjí žal ze ztráty. Strážníci informaci prověřili u Policie ČR, která šetřila 

nehodu. Zjistili, že kolo výtržníka odvezl domů jeho kamarád. Muž nakonec svého 

chování litoval a pokorně zaplatil pokutu. K žádnému poškození věcí nedošlo.  

LEGITIMOVALI RYBÁŘE - První červnový pátek navečer telefonoval městské policii 

všímavý občan, který ohlásil podezření z pytláctví ryb za restaurací U Tří kaprů. Hlídka 

strážníků vyjela na místo a u řeky Nisy skutečně našla dva rybařící muže. Ti na 

požádání předložili nejen doklady totožnosti, ale také oprávnění k lovu ryb v řece.  

MOBIL NA VINĚ? Pondělí 21. července odpoledne. Řidička Peugeotu ve směru na 

Liberec poblíž křižovatky s ulicí Zelené Údolí se přestala na přímém úseku silnice plně 

věnovat řízení. Přesněji – sáhla po mobilním telefonu. V tom okamžiku vyjela vpravo 

mimo komunikaci a porazila dřevěný sloup telefonního vedení. Zraněnou odvezla 

záchranka do jablonecké nemocnice. Škoda odhadnuta na čtyřicet tisíc korun.  

ŠLA SI ZAPLAVAT a nechala na břehu přehrady u Slunečních lázní bez dohledu 

kabelku. Policejní hlášení pak uvádí: V ukradené kožené kabelce s látkovým zdobením 

měla žena uloženou peněženku s finanční hotovostí, platebními kartami a osobními 

doklady. Dále v ní byly klíče od vozidla, dioptrické brýle, mobilní telefon a ozdobný 

řetízek. Neznámý pachatel ženě, během chvíle než si zaplavala v přehradě, odcizením 
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kabelky způsobil škodu ve výši 13 100 Kč. Ve věci policisté z Obvodního oddělení 

Jablonec – Mšeno zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných 

činu krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. 

Pachateli těchto trestných činů v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na 

dva roky. V souvislosti s tímto případem upozorňujeme občany, aby při pobytech u 

vodních nádrží a v areálech koupališť nenechávali věci bez dohledu volně odložené. 

Na situace podobné uvedené události čekají zloději, pro které je to vždy příležitost 

cokoliv jednoduchým způsobem ukradnout. Buďte tedy náležitě obezřetní a 

nedávejte šanci těm, kteří se rozhodně k vodě nechodí jen koupat a relaxovat. 

SVOJI NEJVYŠŠÍ DAŇ si vybrala mšenská přehrada první srpnový čtvrtek. Ráno z 

vody u hráze vytáhnouhli na břeh profesionální hasiči tělo bez známek života. Uviděli a 

upozornili na něj kolemjdoucí lidé. Na místě zasahovaly složky integrovaného 

záchranného systému, nicméně lékař už jen mohl konstatovat smrt, která nastala 

nejspíše utonutím. Tuto domněnku potvrdila nařízená pitva. Podle soudních znalců bylo 

tělo ve vodě od sobotního večera. Na základě indentifikace příbuznými byl o týden 

později utonulý ztotožněn. Jednalo se o 51letého muže ze Slovenska, který u nás 

pracoval. Kriminalisté poděkovali všem občanům, kteří jim sdělili řadu důležitých 

poznatků a informací vedoucích k určení totožnosti mrtvého muže. 

ÚKRYT V TRUHLE - V úterý 23. září ve dvě hodiny odpoledne strážníci městské 

policie asistovali Policii ČR při prověření vloupání do garáže na křižovatce ulic 

Kokonínská a Lesní stezka. Na místo se dostavil i psovod a majitelka domu. Na budově 

bylo rozbité okno a na půdě se ukrýval v dřevěné truhle sedmatřicetiletý přiopilý a asi 

hladový pachatel, protože se přiznal, že chtěl v domě odcizit potraviny.  

OHLAŠOVAL SEBEVRAŽDU - První říjnové pondělí po patnácté hodině vyjížděla na 

žádost operátorky záchranné služby městská policie k bývalé Jabloni, kde byl muž 

připraven spáchat sebevraždu. Když strážníkům oznámil, že se hodlá zabít v pátek nebo 

v sobotu, jeho rozhodnutí mu vymluvili a přemluvili ho, aby se nechal ambulantně 

vyšetřit v sanitce, která na místo dorazila. Následně byl pak převezen do nemocnice.  

CHLAPEC V POUTECH - Kuriózní situaci řešili druhou listopadovou sobotu městští 

strážníci. V odpoledních hodinách přijali telefonát upozorňující, že na dětském hřišti v 

Mšenské ulici je připoutaný chlapec. Strážníci na určeném místě skutečně uviděli 

dvanáctiletého hocha v poutech, která našel u prolézaček a vyzkoušel. Bohužel k nim 

chyběl klíč, takže zůstal uvězněn. Policistům nezbylo nic jiného, než pouta přeříznout. 

SILVESTR V PLAMENECH - Požár bytu byl na operační středisko hasičů ohlášen v 

13:19, na místo vyjely čtyři jednotky i s výškovou technikou. Hořelo totiž ve druhém 

podlaží panelového domu. Oheň byt zcela zničil a vyhnal i obyvatele sousedních bytů, 

kteří se později mohli vrátit domů. Rodině se čtyřmi dětmi, které byt vyhořel, zajistila 

radnice náhradní ubytování i jídlo a ve spolupráci s Českým červeným křížem oblečení. 

NOVÝ ROK nezačal pro čtrnáctiletého chlapce z Jablonce šťastně. Při silvestrovských 

oslavách ho vážně zranila petarda, jež mu explodovala v ruce. Záchranáři ho převezli do 

jablonecké nemocnice a později do specializovaného Ústavu chirurgie ruky a plastické 

chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Podle předběžného vyjádření lékařů byla záchrana 
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prstů dost nejistá. Policie začala případ vyšetřovat pro podezření z těžkého ublížení na 

zdraví z nedbalosti. Mimo jiné ji zajímalo, kde si chlapec pyrotechniku obstaral.  

POLICIE: STATISTIKA. OKRSKY, STRÁŽNÍCI, KAMERY I HŘIŠTĚ 

MĚSTSKÁ POLICIE V JABLONCI měla k  31. 12. 2014 padesát zaměstnanců, z toho 

osmačtyřicet strážníků s osvědčením Ministerstva vnitra ČR a dva civilisty. Město je 

rozdělené do sedmi okrsků, v nichž působí sedm strážníků okrskářů. Podle statistik 

Policie ČR bylo v roce 2014 na území Jablonce registrováno 1 468 trestných činů, což 

je o 37 více než v roce 2013. Městská policie odhalila 7 992 přestupků (o 434 více než 

v roce 2013) a v blokovém řízení uložila pokuty ve výši 2,1 milionu korun (v roce 2013 

to bylo 1,7 milionu). Čtyřiatřicet procent přestupků řešili strážníci domluvou. 

ZPRÁVU O ČINNOSTI ZA ROK 2014 zastupitelům předložil ředitel Městské policie 

Jablonec (MP) Luboš Raisner. Vyplývají z ní výše uvedené i ty následující údaje: 

Oproti roku 2013 došlo k poklesu celkové násilné trestné činnosti i krádeží z 

automobilů, v obou případech o dvacet procent. O pětatřicet procent klesly krádeže 

vloupáním do bytů a kapesní krádeže poklesly o procent jednadvacet. Naopak statistika 

dokládá nárůst krádeží vozidel o osmatřicet skutků, což je 47% a o osm procent stoupl 

počet trestných činů poškozování cizí věci. K nejčetnějším zákrokům proti narušování 

veřejného pořádku docházelo v roce 2014 na autobusovém nádraží, v ulicích 5. května, 

Liberecká, Palackého, Podhorská, Vysoká a Na Vršku. Sem směřovaly i nejčastější 

kontroly strážníků. Během roku zadrželi jablonečtí strážníci sedmapadesát pachatelů 

podezřelých ze spáchání trestné činnosti, na Policii ČR předvedli 170 osob, ve 

čtyřiadvaceti případech použili donucovací prostředky. Na žádost kolegů z Policie ČR 

vyjeli k 572 případům, u místních šetření na žádost státních orgánů nebo magistrátu 

asistovali téměř v šesti stech případech. Dvakrát použili na auto botičku a odchytili 

nebo asistovali při odchytu 217 zvířat. Na záchytku do Liberce převezli 12 opilých lidí. 

KAMEROVÝ SYSTÉM STRÁŽNÍKŮM POMÁHÁ – Jablonec monitoruje dvaatřicet 

kamerových bodů Městského kamerového a dohlížecího systému (MKDS), na kterých 

je umístěno celkem čtyřiačtyřicet kamer. Nejnovější kamerový bod byl za přispění 

finančních prostředků z Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu prevence kriminality 

instalován na náměstí Dr. Farského na podzim loňského roku. Nově bylo také 

zprovozněno monitorování prostor kontaktního pracoviště (parteru) v budově radnice. 

V roce 2014 byl kamerový systém využit při 625 skutečnostech, což je o 325 více než 

v loňském roce, využití kamer MKDS vzrostlo zejména v oblasti dopravy. Přístup do 

kamerového systému mají kromě Městské policie také dispečerská pracoviště oddělení 

Krizového řízení magistrátu, Policie ČR, hasiči a zdravotní záchranná služba.  

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ SE TĚŠILO VYSOKÉ NÁVŠTĚVNOSTI - Ze statistik dopravního 

inspektorátu Policie ČR vyplývá, že na území města došlo v loňském roce ke 278 

dopravním nehodám, což je o pět méně než v roce 2013. Žádná nehoda nebyla smrtelná. 

Dopravní výchově ve školách a školkách se věnuje kromě strážníků i Policie ČR. 

Během školního roku strážníci na dopravním hřišti v ulici Podskalí zajišťovali dopravní 

výchovu pro žáky 3. a 4. tříd základních škol nejen z Jablonce, ale z celého správního 
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obvodu obce s rozšířenou působností. Nově navštívilo dopravní hřiště osmatřicet klientů 

Ústavu sociální péče z Maxova. Beseda s venkovní praxí byla zaměřená především na 

přecházení vozovky a ostatní pravidla týkající se chodců. O prázdninách bylo hřiště 

otevřeno i pro veřejnost a jeho návštěvnost 1 736 dětí svědčí o tom, že se stalo 

plnohodnotnou prázdninovou aktivitou. V roce 2014 ho navštívilo celkem 6 262 dětí. 

STRÁŽNÍCI SPOLUPRACUJÍ - I v loňském roce jablonečtí strážníci dohlíželi na 

přechody pro chodce v okolí škol a asistovali, ve spolupráci s Policií ČR, při 

zabezpečení domácích fotbalových utkání. V roce 2014 se podařilo realizovat 

šestačtyřicet společných hlídek strážníků a policistů. Pravidelně probíhají také 

součinnostní porady strážníků a policistů. Městská policie spolupracuje nejen s Policií 

ČR, ale také s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Podílí se i na 

dalších preventivních a prezentačních akcích během roku, jako jsou například Den 

zdravotně postižených, soutěž Hlídky mladých zdravotníků či Helpík. Strážníci se 

v průběhu roku věnují i prevenci kriminality formou přednášek určených nejen 

předškolákům, žákům a studentům, ale také seniorům a zdravotně postiženým občanům. 

V RÁMCI PREVENCE KRIMINALITY se pro mateřské školy konalo třicet besed s účastí 

1 546 dětí; pro  sedmatřicet besed s účastí 897 žáků; 

pro střední školy a učiliště (1. ročník), osm besed s účastí 327 studentů; pro y 

tři besedy s účastí osmi desítek lidí. 

Strážníci-okrskáři pokračovali v projektu POLICE-LABELLING ve všech sedmi 

okrscích města. K 31. 12. 2014 bylo do databáze zaneseno 627 objektů. 

 

TITUL STRÁŽNÍK ROKU uděluje městská policie ve spolupráci s vedením města 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. Návrhy na ocenění strážníků podávají vedoucí operačního 

střediska a vedení policie. Z 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 města. 

 Strážníkem roku 2014 se stal Jiří Hartman.  

 Druhým oceněným byl jeho kolega z oddělení dopravní a hlídkové služby Lukáš 

Juřík.  

 Operátor Petr Vedral, který byl mezi oceněnými už jednou v roce 2009, kdy se 

umístil na 2. místě, si letos odnesl třetí ocenění.  

 Poděkování za dvě desítky odpracovaných let obdržel pak Miloslav Lejsek, 

referent prevence kriminality a vzdělávání. 

Zatímco loňské vyhlašování ovládly ženy, letošní – jak vidno - patřilo výhradně 

mužům. Slavnostní vyhlášení se konalo v obřadní síni radnice za účasti primátora města 

Petra Beitla a zastupitelů, zástupců Policie ČR, zástupců HZS Libereckého kraje a 

dalších hostů. Plukovník Petr Šikola, vedoucí územního odboru Policie ČR vyzdvihl 

spolupráci městských strážníků s policisty a dva ze strážníků – Vladislava Rázka a 

Jaroslava Brožka za jejich práci odměnil.  
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IIIIII..  MMĚĚSSTTOO  
JABLONEC PLNÝ TÓNŮ: ŽIJU TU RÁD 

STATISTIKA. JABLONĚ. MĚSTO SKLA A BIŽUTERIE 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE: Statutární město Jablonec nad Nisou se rozkládá 

na ploše 3 138,2 hektarů. Žije zde 45 594 obyvatel, což představuje hustotu 

obyvatelstva 1 453 osob na km
2
. Lidé obhospodařují 902 hektarů zemědělské půdy, 

z toho orná je na 120 ha, zahrady zabírají 271 ha a zbytek jsou trvalé travní porosty. 

Převažuje samozřejmě půda nezemědělská zahrnující lesy respektive lesní půdu na 

výměře 1 202 ha, vodní plochy 58 ha. Zastavěné plochy činí 260 ha, ostatní pak 716 ha.    

JABLONEC MÁ JABLONĚ – Statutární město Jablonec nad Nisou má od letošního 

roku jabloň – označovanou za královnu ovocných stromů, nejen ve svém znaku. Dva 

stromky byly vysazené téměř v samém středu města, a to v zahradě u Domu 

Scheybalových. Stalo se tak díky iniciativě Jabloneckého kulturního a informačního 

centra, které se rozhodlo podpořit ideu mezinárodního Dne původních druhů jablek, 

jenž připadá na 21. října. K mnoha okrasným dřevinám, které jsou v areálu bývalé fary, 

přibyly dva stromky, jejichž výběr byl svěřen odborníkovi na původní odrůdy jabloní. 

Ten při volbě zohlednil hlavně drsné klimatické podmínky a vybral pro Jablonec dvě 

odrůdy - Boscoopské červené a Sudetskou renetu. Obě našel v Malé pomologii I, v edici 

Malá zahradnická knižnice z roku 1960, která je pro ovocnáře dodnes cenným zdrojem 

informací. Přestože názvy odrůd budí dojem sounáležitosti s krajem, Boscoopské je 

původem z Holandska. Sudetská reneta má hned několik názvů: Jesenická reneta, 

Sudeten Renette a Reinette de Sudetes. Původem je z Československa a vyšlechtil ji Jan 

Marek koncem 19. století v Bludově na Moravě. Podstatné je, že obě odrůdy jsou 

odolné a ideální do vysokých poloh. Aby došlo k opylení květů, bylo nutno vysadit dva 

stromy, protože další jabloň totiž už v centru Jablonce nenajdete. Ty čerstvě zasazené 

jablůňky mají zatím jen hubené kmínky, ale do tří let by prý mohly rodit první plody. 

JABLONEC NAD NISOU JE MĚSTEM SKLA A BIŽUTERIE, říkávalo se a platí to i 

dnes. Důkazem budiž obnovená tradice kdysi slavných mezinárodních výstav s pestrým 

doprovodným programem včetně inspirativních módních přehlídek. Důkazem budiž i 

vzmáhající se bižuterní i sklářský průmysl, přispívající k tomu, že Jablonec se rozvíjí a 

je v kraji místem s nejnižší nezaměstnaností. K největším zaměstnavatelům sice patří 

firmy specializované na automobilový průmysl, ale také sklářská Preciosa nebo velmi 

dobře hodnocená nemocnice, opomenout však nelze množství malých firem 

zabývajících se zmíněnou bižuterií a jejími komponenty. Jsou to ony, kdož dávají práci 

velkému množství lidí. V těchto řádcích nelze také nezmínit akciovou společnost Česká 

mincovna, která šíří slávu Jablonce nejen za hranicemi kraje. Je jediným místem 
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v republice, kde se razí české koruny. Přínosné je, že spolupracuje nejen s městem, ale 

hlavně se zdejší uměleckoprůmyslovou školou zaměřenou na designéry medailí a mincí.  

NEJEN MÍSTO PRO BYZNYS 

MĚSTO PRO BYZNYS – Srovnávací výzkum hledající to nejlepší místo pro podnikání 

již sedmým rokem hodnotil 205 obcí s rozšířenou působností a dvaadvacet městských 

částí hlavního města České republiky. Vyhlašovatelem byl opět týdeník Ekonom, 

partnerem společnost Škoda Transportation, odborným garantem CRIF – Czech Credit 

Bureau, zpracovatelem agentura Datank. Jablonecko v krajském kole doslova 

převálcovalo další města Libereckého kraje. První místo totiž obsadil Železný Brod, 

který tak obhájil loňské vítězství. Druhý byl Tanvald, vloni třetí. Letos třetí příčka patří 

Jablonci, který byl vloni druhý, ve dvou letech předcházející pak první. U našeho města 

bylo pozitivně hodnoceno: třetí nejnižší nezaměstnanost v kraji, nejnižší dlouhodobá 

nezaměstnanost a nízké podnikatelské poplatky. Dobré výsledky město dosáhlo i v testu 

elektronické komunikace a body získaly i jeho webové stránky. V celorepublikovém 

kole skončil Jablonec 102, Železný Brod i Tanvald obhájily loňské 27. a 41. místo.  

Nicméně, nejsme ve sportu, o umístění tolik nejde. Daleko důležitější je opravdová 

podpora malého a středního podnikání ze strany místní samosprávy.  

JABLONECKÝ ROK ČESKÉ HUDBY ANEB MĚSTO PLNÉ TÓNŮ - Rok české 

hudby je připomínán od roku 1924, letos se k němu připojil i Jablonec. Symbolické 

zahájení se odehrálo už v prosinci na jevišti divadla scénickým provedením vánoční 

mše J. J. Ryby v podání žáků Základní umělecké školy. Během roku 2014 se pak 

odehrálo na pětadvacet koncertů a divadelních představení. Cílem bylo nejen přiblížit 

tvorbu hudebníků oslavujících letos výročí, ale také oživit střed města podvečerními 

koncerty na Mírovém náměstí a v neposlední řadě využít ke komornímu koncertu i tak 

netradiční místo jako je molo na mšenské přehradě. Od dubna do října se tak v duchu 

hlavní myšlenky střídaly v koncertním sále ZUŠ, na jevišti městského divadla, v kostele 

sv. Anny, na náměstích Mírovém a Dr. Farského či v Tyršově parku hudební produkce 

všech žánrů uspokojujícíc nejširší veřejnost. Jablonecký rok české hudby nesl 

podtitulem Jablonec – město plné tónů a koordinátorem i tvorbou programu bylo 

pověřeno divadlo. Na projektu se dále podílely organizace zřizované a založené městem 

– Základní umělecká škola, Eurocentrum a Jablonecké kulturní a informační centrum.  

JABLONEC NAD NISOU JE MĚSTEM SPORTU, a to bez debat. Letošní úspěchy 

českých biatlonistů i řady dalších sportovců jsou v kronice náležitě zaznamenány. 

Čestnou občanku Jablonce a oštěpařku Barboru Špotákovou snad ani není nutno 

připomínat. K aktivnímu sportování zvou však i řadové občany mnohá sportoviště a 

areály s odpovídajícím zázemím a vybavením. K aktivní turistice vybízí pak samotná 

poloha města ležící v klínu Jizerských hor, které protkavá síť značených tras a stezek.  

ŽIVOT OBYVATELŮM JABLONCE I TURISTŮM zpříjemňuje poměrně hustá síť 

Městské hromadné dopravy, skibusy a cyklobusy, jejichž provoz město finančně 

podporuje. Spojení mezi Jabloncem a sousedním Libercem – rozdíly obou měst 

mapoval další průzkum - funguje nejen po silnici, ale i po kolejích. Zlepšení dopravní 
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dostupnosti Jablonce přinesla probíhající rekonstrukce tramvajové trati spojující obě 

města i výstavba nových rychlostních komunikací. 

JABLONEC MÁ TŘI OSADNÍ VÝBORY - Po Kokonínu a Proseči zastupitelé schválili 

vznik třetího osadního výboru Mšeno. Jeho vznik upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o 

obcích. Osadní výbor má právo překládat zastupitelstvu města své návrhy týkající se 

části Mšeno a stejně tak se má právo vyjadřovat k materiálům předkládaným 

zastupitelstvu a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části obce Mšeno. Funkční 

období sedmičlenného osadního výboru Mšeno zastupitelé schválili na čtyři roky tj. do 

31. 12. 2017. Prvním úspěšným podnětem mšenského výboru bylo otevření výjezdu ze 

spodní části ulice Mládí přímo na Palackého. Výbor také navrhl celoročně zachovat 

zimní jednosměrnou úpravu ulice U Kostela, která umožňuje zvýšit kapacitu parkování 

až o patnáct míst. Slyšet o něm bylo i v případě problematického domu v Pobřežní ulici. 

Jak vidno, žijí u nás lidé, kterým není život ve městě lhostejný, mají chuť ho měnit.  

ANKETY, NÁZORY, PRŮZKUMY 
Jablonec je však především místem, kde žijí spokojeně spokojení obyvatelé. Alespoň to 

dokazují průzkumy, které byly u nás v roce 2014 zrealizované. Než se k nim dostaneme, 

úvodem anketa z první strany Jabloneckého deníku z 25.8. Lidé odpovídali na otázku: 

JAK SE VÁM ŽIJE V JABLONCI, CO VÁM CHYBÍ NEBO PŘEBÝVÁ? 

o Martina Slánská, 24 let:  Jsem tady jen krátce, ale moc se mi tu líbí. Je zde 

nádherná přehrada přímo v centru a velmi blízko do hor a krásné přírody. Co 

chybí? Dobrá restaurace či útulná kavárnička právě u té krásné přehrady. 

o Iva Nováková, 47 let: Žije se ti dobře. Ale chybí mi více odpočinkových míst, na 

které si může sednout normální člověk. Třeba na Dolním náměstí je to dost 

problém. V centru je také potíž jít vyvenčit pejska. Chybí pro ně plocha. 

o Karel Dorničák, 67 let: Jsem skromný, noční život nevedu, klidnější město se mi 

líbí. A co chybí? Bezpečnost a jistota, že mohu jít bez obav městem a nejen 

centrem i po jedenácté večer. A ne mít strach, že mě bude někdo obtěžovat. 

o Jaroslav Balatka, 55 let: Žije se tu dobře. Jsem z paneláku, takže vítám blízkost 

okolní přírody. Máme do ní všude kousek. Jsem původně z vesnice. Všechno tu 

máme: divadlo, kino, knihovnu s internetem. A je toho stále více.  

o Leoš Curda, 28 let: Dobře se tu žije, měnil bych maximálně kvůli práci. Je tady 

ale příliš mnoho těch nepřizpůsobivých. Hluk v centru, nezastavený bulvár, 

chybí i vylepšení Palackého ulice. Fasády na sídlišti se už lepší. 

o Jana Harasimovičová, 34 let:  Krásně se tu žije, za Liberec bych neměnila. Je tu 

kousek do přírody a za sportem. V centru mi ale chybí něco pro děti veřejně 

přístupné. Není kam jít na kávu a vzít si kočáreka a mít tam dětský koutek. 

JAK SE VÁM ŽIJE V JABLONCI? CO SE VÁM VE MĚSTĚ LÍBÍ A CO VÁM VADÍ? 

Anketní otázka a odpovědi z 10.10.2014 v 5plus2, str. 2, Jablonecko (lau) 

o Dalibor Dědek, podnikatel, Jablotron: Jablonec považuji za klenot. Je úžasný 

kvalitou životních podmínek, ale i polohou a dostupností. V Jablonci je ale také 
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prosperující průmysl, kvalitní nemocnice a nadprůměrné školy. To vše jsou 

důležité atributy pro udržení a přilákání šikovných a schopných lidí. Pokud 

bych tu nebydlel, neváhal bych se přistěhovat. 

o Věra Lehká, seniorka: V Jablonci jsem ráda a docela spokojená. Důchodcům tu 

vlastně nic nechybí, i když znovu mladá bych být nechtěla. Nelíbí se mi 

nevzhledné okolí Jabloně, které okupují bezdomovci. Vloni jsem kvůli tomu 

psala na radnici, na životní prostředí, ale bez reakce. Taky mi vadí cikáni v 

centru města. 

JAKÉ MÁTE ZKUŠENOSTI SE SOUŽITÍM S ROMY? 5plus2, str. 3, Zaostřeno  

o Karolína Geislerová: Bydlím u Tyršových sadů, a tak vím svoje. Když jdu 

kolem nich, pokřikují na mě často sexuální narážky. Není mi to vůbec příjemné. 

o Ondřej Gabor: Romové mají problémy sami mezi sebou. Vzájemně si závidějí. 

Nikdy nemakali a teď se diví, že jim nikde nechtějí dát žádnou práci.  

o Ivana Fliťárová: Stýkám se s oběma etniky a problémy nemám na žádné straně. 

Vše je o lidech. A že Romové nepracují, není pravda. Kdo chce, práci si najde.  

 

ŽIJU TU RÁD – Anketa na sklonku loňského roku mapovala témata, která by obyvatelé 

města chtěli zařadit do jarního průzkumu o kvalitě života v Jablonci. Během 

několikatýdennýho šetření bylo přijato 990 platných hlasů, z toho převážná většina byla 

získáno při prosincových trzích přímo mezi obyvateli, 205 hlasů došlo formou 

elektronického hlasování a osmaosmdesát hlasů prostřednictvím letáků ze sběrných 

boxů. Většina ohlasů byla anonymních, pouze šest jedinců uvedlo své jméno a adresu či 

jiný kontakt. V příspěvcích dominovalo téma bezpečnosti, mezi vlastními tématy lidé 

nejčastěji zmiňovali problematiku soužití s Romy, následoval pořádek ve městě, zimní 

údržba, úklid a odpady. Velmi často také občané uváděli otázky související s dopravou 

– průjezdnost městem, parkování a komunikace. Kompletní výsledky průzkumu kvality 

života ve městě, který zajišťovala obecně prospěšná společnost CI2, byly známy 

v pololetí roku. Jak vypadal vzorek respondentů? Odevzáno bylo 570 vyplněných 

dotazníků, nejvíce byly zastoupeny věkové skupiny 31–40 a 21–30 let, z dvaapadesáti 

procent odpovídaly ženy. Mezi dotazovanými převládali lidé se středoškolským 

vzděláním a 51% byli zaměstnaní lidé. Z výsledků vyplynulo, že většina respondentů 

(86,8 %) je se životem ve městě spokojena. Lidé si pochvaluvali zejména dostatek 

možností provozovat své koníčky a záliby, poměrně vysoko byly hodnoceny také 

zdravotní služby ve městě a městská autobusová doprava. V obou posledně 

jmenovaných oblastech spokojenost občanů znatelně stoupla oproti roku 2010, kdy 

probíhal poslední takto rozsáhlý průzkum. Nutno dodat, že ve městě se od té doby 

mnohé změnilo. Došlo nejen k reorganizaci radnice a úsporám v jejím provozu, ale i k 

rozšíření a zkvalitnění služeb pro občany. Byl snížen dluh městské pokladny a 

stabilizována ekonomika. Byla vybudována nová onkologie a teplárna přešla do 

majetku města. O tom, že vedení města se zabývá i bezpečností, svědčí například nová 

kamera u fotbalového stadionu, účinnější osvětlení rizikové lokality Tyršovy sady nebo 

projekt Okrskář. Jak tyto a mnohé další změny v chodu Jablonce nad Nisou hodnotili 
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jeho obyvatelé a zda je vůbec zaznamenali, je patrné z výsledků šetření v samotné 

zprávě Spokojenost obyvatel s kvalitou života v Jablonci nad Nisou. 

 

SROVNÁVACÍ STUDIE: JABLONEC NAD NISOU VERSUS LIBEREC – Obě města dělí 

jen pár kilometrů a prý také tak trochu rivalita. V čem se od sebe liší fakticky? 

Jablonecký a Liberecký deník přinesly unikátní porovnání platů, nezaměstnanosti, cen 

na realitním trhu a dalších aspektů života obou měst. Předčila bižuterní kolébka svého 

většího souseda? Tipněte si, ale berte v potaz, že záleží hlavně na úhlu pohledu. Takže, 

co je stejné? Obě města mají magistráty a primátory. V Liberci sídlí Krajský úřad a má i 

několik samostatných městských částí. U nás o osamostatnění usiluje Kokonín. Obě 

města mají přehradu. Mšenská přehrada je ovšem větší – dokonce je největší městskou 

vodní plochou ve střední Evropě a nepochybně vyhledávanější, však také slouží 

především k rekreaci. Každé z měst se může pochlubit úchvatným výhledem ze svého 

nejvyššího vrcholu. Známý architekt David Vávra glosoval Jablonec ve svém pořadu. 

„Čeká mě město s horskou kulisou, šumný Jablonec nad Nisou!“  Úvodem anketa: 

KTERÉ MĚSTO JE LEPŠÍ - LIBEREC ČI JABLONEC? - odpovídali Liberečané.  

o Aneta Havičová, 21 let, studentka - Sice jsem chodila do Jablonce do školy, 

která byla dobrá, ale určitě se mi více líbí v Liberci, protože je tu méně Romů. 

Cose týče kultury, je v obou městech podle mě situace stejně špatná. 

o Jan Hvězda, 41 let, obchodní zástupce:  V Jablonci se mi více líbí, je tam lepší 

vyžití pro rodiny s dětmi, které v Liberci postrádám. V Jablonci je na každém 

rohu nějaké hřiště a cesty pro in lajn. V Liberci se dá jet tak maximálně do 

Lidových sadů. 

o Jaromír Kobr, 70 let, důchodce: Mně se líbí, že v Liberci je více prostoru, jsou tu 

větší náměstí. To v Jablonci je hodně domů na sebe naplácaných. Počasí je tu 

také lepší, v Jablonci je větší zima než tady. V Liberci se mi prostě líbí více. 

o Olga Hladíková, 80 let, důchodkyně: Na Liberci se mi líbí radnice, tak pěknou ji 

tedy v Jablonci nemají. Když srovnám kulturní stránku, tak se mi líbí jablonecké 

divadelní hry, které mi přijdou zajímavější, než ty z libereckého divadla. 

o Lenka Poličová, 22 let, studentka: Mně se na Jablonci více líbí jejich přehrada, 

chodím se tam koupat častěji než v Liberci., kde je špinavá voda. Naopak 

Liberec je čistější město a máme tu méně Romů. Také radnice je v Liberci hezčí. 

o Romana Bláhová, 56 let, učitelka: Liberec má určitě lepší kulturní zázemí, také 

tu máme vysokou školu, kterou Jablonec nemá. Takže město je vzdělanější. 

Naopak Jablonec má lepší přehradu na koupání. 

NYNÍ JIŽ VÝSLEDKY s tím, jak je okomentovali redaktoři zmíněných deníků:  

Jablonec je sice levnější, ale Liberec i díky velikosti nabízí více možností v několika 

ohledech. Situace na trhu realit je u nás jedna z nejlepších, vzhledem k tomu, že v 

našem kraji jsou jedny z nejlevnějších bytů v republice. Ovšem meziroční nárůst je v 

Jablonci o šest procent vyšší než v sousedním Liberci. Co se průměrných výdělků týká, 

tak platy mladších lidí v Jablonci za Libercem zaostávají. Pod Ještědem je navíc i větší 

pravděpodobnost uspět při hledání práce, ovšem v Jablonci zaměstnání hledá v rámci 

kraje nejméně lidí. „Jsou věci, které ovlivňují kvalitu života stejným způsobem, ale 



151 

 

těžko se kvantifikují. Sem patří například úroveň sportovního a kulturního vyžití, 

množství zeleně ve městě nebo sousedské vztahy. Když jsou v jednom městě dva 

kulturáky a v jiném jen jeden, automaticky to neznamená, že první město má lepší 

úroveň kultury. Musí se vzít v potaz, jak jsou velké, kolik pořádají akcí a pro jaké 

publikum,“ říká Milan Damborský, který na VŠE vede tým lidí pracujících na 

srovnávací studii. Za pravdu mu dává i Honza, 29 let: „Při stěhování problém, jestli 

Jablonec nebo Liberec, řeší asi každý. Já dal přednost Jablonci, protože se mi tady víc 

líbí. Po práci máte kam zmizet do přírody a Liberec je pro mě osobně už moc 

megalomanský. Nabízí víc možností, ale dojet se tam dá vždycky.“ V Jablonci bydlí 

spokojeně už pátým rokem. „Jablonec je klidnější a je tam na rozdíl od Liberce čistá 

přehrada a město se stará o její okolí, o tom se může Liberečákům jen zdát, ale 

Liberec je zkrátka město, které víc pulsuje,“ říká pětačtyřicetiletý Tomáš. “Stěhovali 

jsme se sem před patnácti lety. Zvítězil Jablonec. Jsou tu dobří lidé se srdcem horalů. 

Zachovali si odkaz sklářů a řemeslníků s obchodním duchem. To z Liberečanů 

necítím,“ říká Lenka, která do hor přišla z Prahy. * PLATY: Ve výši průměrného platu 

vítězí o 900 korun krajské město, v němž sídlí většina institucí a úřadů. Lidé středního 

věku jsou na tom ale platově lépe v menším Jablonci. Liberec válcuje Jablonec ve výši 

platu podle vzdělání. Lidé s nástavbou nebo vyšším odborným vzděláním si v Liberci 

vydělají dokonce o 3 500 tisíc víc, ale i v případě lidí s nejnižším vzděláním je rozdíl 1 

700 korun. V jednotlivých oborech bývají rozdíly v kraji minimální. To ale neplatí v 

elektrotechnickém pro Liberec a Jablonec. Platy se tam liší dokonce až o devět tisíc 

korun. V průmyslu, hlavně v tom elektrotechnickém, si o šest až devět tisíc více 

vydělají lidé pracující v Jablonci. Na více peněz si překvapivě přijdou i jablonečtí 

učitelé. Ve většině oborů je však víc peněz na Liberecku. O 5 200 berou více 

Liberečané pracující ve výrobě plastů, o 4 200 více vydělávají i stavaři. IT specialistům 

se také lépe žije na Liberecku, v průměru zde vydělávají o 3 400 více, v průměru o 2 

000 více mají také pracující v bankovnictví. * BYDLENÍ: V Libereckém kraji se 

prodávají jedny z nejlevnějších bytů v republice. Cena nemovitostí závisí především na 

ekonomické stabilitě regionu. Platí, že pokud mají lidé práci a stálý výdělek, ceny 

stoupají, protože po bytech je větší poptávka. Pokud je zájem kupců nízký, ceny jdou 

dolů.  Jak si na realitním trhu stojí obě města? O více než šest tisíc korun je metr 

čtvereční dražší v Liberci. Převažuje nová zástavba, která stále vzrůstá. V Jablonci se 

sice prodávají levnější byty, většinou se ale jedná o starou zástavbu. * OBCHODY: 

Zatímco před rokem 1989 táhla nabídka zboží Liberečany do jabloneckého Tuzexu, 

dnes se situace obrátila. Jablonecké lákají do sousedního města zejména velké nákupní 

centra s širokou nabídkou zahraničních značek. V Jablonci je zato větší nabídka 

kvalitních sportovních značek tuzemské výroby. Nabídku u nás pak rozšířil nedávno 

otevřený market pro kutily OBI i menší obchody s bytovými doplňky nebo s módou. 

Jejich otevření na okraji města však vylidnilo centrum. * KULTURA: V oblasti divadla 

se nabídka dobře doplňuje. Liberec má v Divadle F. X. Šaldy tři vlastní soubory – 

operu, činohru i balet, ročně nabízí několik premiér. V Jablonci si zase lze vybrat z 

pestré nabídky zájezdových představení především pražských divadel. V oblasti 

dětského divadla jsou na tom lépe ty liberecké, které už po generace kulturně 
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vychovává jedna z nejlepších loutkových scén u nás – Naivní divadlo. * Kino: Kdo má 

rád ´popcornovou kulturu´ filmových představení, míří do dvou multikin – obě jsou v 

Liberci. Jablonec oproti tomu nabízí v klubovém kině Junior kvalitní snímky a 

zajímavosti ze světové kinematografie, na které se zase jezdí z Liberce. * Hudba: Když 

pomineme libereckou Tip sport arenu, která díky kapacitě může nabídnout velké 

projekty, je na tom v oblasti hudební nabídky lépe Jablonec. Ze srovnání nabídky obou 

kulturních domů (Eurocentrum v Jablonci x Kulturní dům Liberec) vychází o něco lépe 

první jmenovaný, který má zajímavější dramaturgii. Zajímavým jabloneckým projektem 

jsou Otevřené kostely, které pravidelně nabízejí v letní sezóně zajímavá setkání s 

klasickou hudbou v netradičním prostředí sakrálních staveb. Liberec se naopak letos 

podruhé zařadil mezi pořadatele jazzového festivalu Bohemia jazz fest. * Ze srovnání 

knihoven v obou městech vychází jednoznačně Krajská knihovna v Liberci. * V oblasti 

výtvarného umění také bezkonkurenčně vítězí Liberec, kde se letos otevřely nádherné 

prostory Oblastní galerie ve zrekonstruovaných prostorách bývalých městských lázní. 

Možná inspirace pro Jablonec, kde také jedny lázně chátrají. 

JABLONEC SE SPOLU S LIBERCEM BUDE UCHÁZET O EVROPSKÉ DOTACE 

Tisková zpráva z 21.02.2014 - Zastupitelé schválili zapojení Jablonce do Integrovaného 

plánu rozvoje území (IPRÚ) pro aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou. „Díky IPRÚ 

budeme mít možnost čerpat peníze z EU napříč operačními programy a Jablonec tak 

dostane šanci získat finance, na které by jinak měl možnost dosáhnout jen obtížně,“ 

shrnul výhody plánovaného partnerství primátor Petr Beitl. Obě města mezi sebou 

v nejbližších dnech podepíší memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci 

integrovaného plánu rozvoje území a v rámci IPRÚ vypracují společnou strategii pro 

žádosti o dotace ve zvolených oblastech v programovacím období 2014 - 2020. Dosud 

se zástupci obou stran shodli na tématech, která následně projdou podrobnou analýzou a 

vyhodnocením potřebnosti. Styčné body pro Jablonecko a Liberecko lze najít 

v následujících oblastech: doprava, životní prostředí (včetně teplárenství), zachování 

přírodního a kulturního dědictví (zahrnuje cestovní ruch), zdravotnictví, sociální oblast 

a vzdělávání. Konečná verze společné strategie by měla být zastupitelům v obou 

městech předložena v polovině roku 2015.  

LIBEREC VS. JABLONEC? RIVALITU UTNE UNIE - 4.4.2014, 5plus2, str. 2, Petra 

Laurin - Za jeden provaz musejí táhnout Liberec s Jabloncem, pokud chtějí urvat dotace 

na rozvoj… Už nikdy dvě samostatná města, ale jedna společná aglomerace. Takový 

vývoj čeká v příštích letech Liberec i Jablonec. Prognózy o jejich prorůstání se staly 

skutečností. „Není to žádná sázka do loterie, v příštích šesti letech bychom díky spojení 

mohli získat až tři miliardy korun,“ upřesnil jablonecký primátor Petr Beitl. Sňatek z 

rozumu bude prakticky vypadat tak, že obě města spolu sestaví takzvaný Integrovaný 

plán rozvoje území „Díky němu dostaneme možnost čerpat peníze napříč operačními 

programy,“ dodal Beitl s tím, že bez plánovaného partnerství by byly šance obou lokalit 

na podporu minimální. * Dotace na teplo * Jablonec prostřednictvím integrovaného 

plánu města vylepšuje sídliště Žižkův Vrch a Mšeno, Liberec tímto způsobem zase 

financoval přestavbu galerie a obnovu plaveckého bazénu. Do budoucna bude ale Unie 

místo jednotlivých měst podporovat větší území. Podobně jako Liberec a Jablonec 
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uvažují i Pardubice a Hradec Králové nebo Olomouc, Prostějov a Zlín. „Je to jedna z 

posledních možností, jak ještě přijít k dotacím. Proto jdou do toho obě města 

dohromady,“ potvrzuje mluvčí liberecké radnice Zuzana Minstrová. Na formách 

spolupráce v několika oblastech se obě města domlouvají už přibližně rok a půl. „Jako 

jeden celek města vnímám už dávno,“ konstatuje Zdeněk Horác z Jablonce. Přibližování 

obou lokalit sleduje denně při cestách do práce. „Na bydlení a volný čas je lepší 

Jablonec, v Liberci je více práce a obchodů,“ soudí. Spojení, které už posvětili 

jablonečtí zastupitelé, stvrdí v nejbližší době memorandum o spolupráci při přípravě a 

tvorbě plánu. Jeho součástí bude i strategie pro podávání žádostí o dotace do roku 2020. 

Na prvních místech společných zájmů je doprava a životní prostředí, ale i kulturní 

dědictví. Výčet uzavírá cestovní ruch, sociální oblast a vzdělávání. „Využít bychom 

chtěli dotace i na teplárenství,“ připomíná náměstek jabloneckého primátora Miloš 

Vele. Do vizí by se měla vejít i modernizace chirurgického pavilonu městské 

nemocnice. Metodiku na přípravu společné strategie má dokončit příští měsíc 

ministerstvo pro místní rozvoj. * První projekty už za rok * Finální verze rozvoje 

Liberecko-Jablonecka bude hotová v létě 2015. „Všichni doufáme, že plán schválíme 

dřív, než Unie vyhlásí výzvy operačních programů,“ dodala Minstrová. Protože i jejich 

příprava je ve skluzu, budou se moci první projekty ucházet o podporu nejdříve 

začátkem roku 2015. 

PRŮZKUM: JABLONEC JE MÍSTO, KDE SE DOBŘE ŽIJE - Vyplynulo to z průzkumu, 

který na konci září provedla Mladá fronta DNES. Redaktoři porovnali šestadvacet 

českých měst, kde žije deset až padesát tisíc obyvatel. Pro zajímavost, podobných je 

v naší zemi 111 a žije v nich každý pátý obyvatel. Města nominovali krajští reportéři - 

vybrali vždy dvě z regionu těšící se nejlepší pověsti. Při hodnocení měst redakce 

zahrnula data o vývoji nezaměstnanosti, kriminality, přílivu či úbytku obyvatel a o výši 

poplatků vybíraných od lidí. Šetření zjišťovalo také pracovní příležitosti, dostupnost 

bydlení, sociální služby, podobu veřejných prostranství, investice a dluhy a také, co pro 

spokojenost lidí dělají radnice. Údaje poskytly radnice, policie a úřady práce. Jablonec 

získal první místo díky podprůměrné nezaměstnanosti, dostatku míst v mateřských 

školách, nadstandardní péči o seniory a klesajícímu dluhu. Druhé skončily Prachatice, 

třetí Humpolec. Z měst v Libereckém kraji se do šetření dostal ještě Turnov, ten ale na 

žebříčku obsadil až jednadvacátou příčku. Poslední byla v průzkumu sotva 

desetitisícová Litovel. MFD ze 3.října píše: „V Jablonci je práce, dostupné bydlení, 

solidní sociální služby, udržovaná veřejná prostranství, přehrada, u níž se odehrává 

společenský život. Místní radnice lidi nezatěžuje zbytečnými poplatky, podporuje 

sport a kulturu, investuje. Přesto se drží zadlužení města v přijatelných mezích. 

Usedlíci si sice stěžují na stále početnější klientelu chudinských ubytoven přímo v 

centru, ale napětí na rozdíl od řady jiných měst nepřerůstá v otevřené konflikty. A 

podle policejních statistik zločinnost v Jablonci za poslední čtyři roky klesla.“ Primátor 

Beitl reagoval: „Velmi si toho hodnocení vážím, vnímám to jako ocenění práce 

úředníků magistrátu a všech městských organizací a poskytovatelů sociálních služeb 

v našem městě. V hodnocení se odrazila i dobrá spolupráce radnice s Úřadem práce a 
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městskou i státní policií. Svůj veliký díl na tom mají i kulturní a sportovní subjekty, 

díky jejichž bohaté nabídce mají lidé v Jablonci opravdu z čeho vybírat.“  

 

KAUZY, PROBLÉMY, PETICE, PŘIPOMÍNKY 
VADÍ OBCHODNÍCI S CHUDOBOU - Jablonec coby ideální místo k žití nevnímají 

samozřejmě všichni, že je stále co vylepšovat, toť nabíledni. Proč se nebe mračí, co to 

všechno značí? Na to se ptá jablonecký rodák Milan Brož v jedné ze svých posledních 

básniček. Vyvěsil si ji do internetového blogu interesse-jablonec, kde končí i všechna 

jeho další proč, která ho při častých procházkách městem napadají. „Čím dál jsem od 

středu města, tak je to tam hezčí,“ podivuje se místní patriot, který si ale zároveň 

pochvaluje, že toho město dělá hodně pro lidi. Nicméně samotnému centru - nejen podle 

něj, chybí dřívější lesk, noblesa a život. Jinak tomu bylo někdy před sto lety, kdy si v 

secesním Jablonci nechávali stavět honosná sídla bižuterní exportéři. V té době se dařilo 

pětadvacítce kaváren a téměř stovce restaurací. Dnes je v pozdním odpoledni centrum 

téměř vylidněné. Velké obchodní řetězce, které obklíčily sousední Liberec a pomalu se 

zabydlují i na okraji Jablonce, vyhnaly místní živnostníky. Řadovým občanům pak vadí 

nepřízpůsobiví spoluobčané. Obchodníci s chudobou totiž nastěhovali chudáky na 

sociálních dávkách jen kousek od radnice. Žijí v domě, kde bývala kdysi slavná kavárna 

Jizera. Bydlí i nad někdejší vyhlášenou restaurací Stará pošta mezi Mírovým a Dolním 

náměstím. Problémy s chudými jsou i v dalších čtvrtích města, například v Pionýrské 

ulici v Pasekách. Radnice eviduje asi dvacet domů, v nichž bydlí na pět stovek 

problematických lidí. V bytech jich je tolik, že se do nich nevejdou, a tak svůj 

soukromý život stěhují do ulic. Představuje to nárůst přestupků i drobné kriminality. 

Vzniku dalších ubytoven má zabránit stavební uzávěra platící na území celého města. 

Zakazuje nejen stavbu nových ubytoven, ale také změnu a úpravy starých budov na 

ubytovny. Dá se říci, že život Jablonečanů se přesunul z města k přehradě. Lidé zde 

tráví volný čas, relaxují u vody, sportují či si užívají koncertů z mola na vodní hladině. 

Není tedy divu, že mnohé ohlasy i emoce vyvolaly úvahy o přestavbě objektu zvaného   

SLUNEČNÍ LÁZNĚ: DISKUZE O PŘESTAVBĚ probíhala do konce září, současně byl v 

parteru radnice k vidění také model nového pavilonu od architekta Petra Stolína. Ve 

finále se sešlo šedesát různých 

příspěvků, z nichž jeden byl 

nerozhodný, patnáct jich požadovalo 

zachování starých ´Slunek´ nebo jejich 

opravu, čtyřiačtyřicet názorů pak 

podpořilo nový návrh. Do diskuze se 

zapojili lidé všech věkových kategorií, 

vedle Jablonečanů a dvou cizinců ve 

městě žijících přišlo i několik 

příspěvků od Liberečanů, kteří 

jabloneckou přehradu navštěvují, 
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ozvali se však i čtenáři z Prahy, Brna, Mladé Boleslavi, dokonce i z Londýna. Příspěvky 

byly v úplném znění a bez úprav zveřejněné na městském webu a k nahlédnutí jsou i 

zde v kronice.   

 Sluneční lázně znám od dětských let - Chodili a chodíme tam v létě ke stánku, 

občas jsme zašli i na nějakou akcičku. Chápu, že rekonstrukce by byla zapotřebí. 

Ale myslím si, že tyto peníze by se měly využít na důležitější věci, například 

rekonstrukce silnic na Vrkoslavicích. Bydlíme tam s rodinou 25 let. Za tu dobu 

se postavilo nových domů. Že by někdo z vedoucích činitelů na radnici alespoň 

zauvažoval o zbudování nových vozovek (ale ne jen těch hlavních) a i nějakých 

chodníků, toho jsme se nedočkali. Jen párkrát za celou dobu našeho bydlení 

zastříkali nějaké nerovnosti na vozovce asfaltovou směsí. Některé závažnější 

problémy (díra hluboká na půl kola) byly řešeny až po několikerém ohlášení 

místních. Myslím, že prioritu ve využívání takových peněz by měly mít takovéto 

věci. - Blanka Pešková, Jablonec nad Nisou – Vrkoslavice 

 Včera jsem četl v Mladé frontě článek o Slunečních lázních. Poměrně často tam 

zavítám s rodinou, máme 2 malé syny (2 a 5 let). Stávající podoba nám 

vyhovuje, stav už je diskutabilní. Navrhovaný projekt nevypadá špatně, ale 

nehodil by se spíše na Tajvan? Tam jsou nyní spíše ruiny, taková stavba by měla 

na daném místě smysl. Neuvažovali jste o tomto řešení? Sluneční lázně by si 

zasloužily rekonstrukci. Barevné hravé provedení bych osobně zachoval. Stejně 

tak pískoviště, skluzavky. Na novém návrhu jsem nic takového neviděl a myslím 

si, že to je škoda. Právě rodiny s dětmi tvoří početnou skupinu návštěvníků. 

Návrh pana Stolína nevypadá zle, ale je takový uniformní. Současné "Slunky" 

jsou svým způsobem originální. Byl bych nerad, kdyby byla originalita 

nahrazena moderní uniformitou. Jako občan města Jablonce cítím potřebu se k 

tomuto vyjádřit. I když mi je jasné, že můj názor bude irelevantní.  - Ing. Bořek 

Podlipný, Jablonecké Paseky 

 Nesouhlasím s bouráním Slunečních lázní, projekt architekta Šťastného se mi 

zdá skutečně šťastný. Projekt architekta Stolína neodpovídá požadavkům a 

přáním Jablonečanů a navíc nezapadá do krásné přírody kolem naší přehrady. 

Kdo by sem asi tak chodil? Jablonečtí snobové na kávičku ve větvích stromů v 

prosklené škatuli? Ti by to měli z ruky a bosé lidičky kolem vody v mokrých 

plavkách budou chtít spíše pivečko a kus dobré bašty pod širým nebem, než si 

přerazit nohy po schodech nahoru na terasu nějakého nesmyslu s átriem, když 

jsou kolem louky a břehy přehrady, sice rozeklané, že se do vody musí lézt 

zvláště na pravé straně málem po čtyřech. Rodiny s kočárky se po schodech 

nevyškrábou a cyklisti si kola nikam dát nemůžou, aby jim je někdo dole 

neukradl, když se budou kochat shora krásami přehrady. Za ušetřené peníze, 

pokud se bude realizovat návrh architekta Šťastného, se můžou postavit malé 

převlékárny, aby se lidi nepřevlékali pod ručníkem a nesvítily jim holé zadky na 

dálku. Naháči vám puritánům zřejmě vadí, ale toto ne? A pokud by se ten 

skleněný blbinec na víc jak půl roku měl zakonzervovat, jak popisuje mluvčí 

magistrátu Hozová, kde je zaručeno, že se zde neusadí kriminální živli a 

bezdomovci? Stačí jim pár minut a otevřou každé zabezpečení, stačí jim 
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dlažební kostka a rozbijí sklo. Pak celá ta předražená nádhera bude skutečně jen 

torzo tak jako je to i na Tajvanu. Sluneční lázně plní svou roli již po několik 

generací, z lékařského hlediska je ideální se opalovat bez mokrých plavek a toto 

zde využívá asi padesát žen, 26 jich z toho mají permanentky a předplacené 

kabinky, Zahradní restaurace je hojně navštěvovaná pro dobrou kuchyň a pivo, i 

jiné nealkoholické dobře chlazené nápoje. Dříve za pana Nováka se do Slunek 

nic neinvestovalo, nic se neopravovalo a tak tento objekt chátral. Kuchyně se 

smrskla jen na ohřáté párky a pan Novák zde ani nebyl vidět, jen jeho matka zde 

vybírala ve Slunečních lázních po dvacce vstupné. Jako provozovatel se k panu 

Moravcovi vůbec nemůže rovnat, protože ten se o louku pro "naháče" stará, 

zahradní restaurace je nejoblíbenějším místem ze všech stánků na přehradě. 

Takže jsem jednoznačně proti návrhu architekta Stolína. Preferuji návrh 

architekta Šťastného, který zachovává prvorepublikový ráz Slunečních lázní. 

Které město se může pochlubit takovým unikátem, jako jsou přes osmdesát let 

staré Sluneční lázně? Starejte se raději o městské lázně, které nám asi brzy 

spadnou na hlavu. - Anna Netopilová 

 Píšu ohledně slunečnich lázni na jablonecké přehradě, jako jedna z mnoha 

uzivatelek nuda pláže i restaurace. Nelíbí se mi návrh arch. Stolina na 

předělávku slunečních lázní. Jeho projekt nezapadá do krásné přírody a nehodí 

se k naší přehradě. Jeho prosklené monstrum postrádá útulnost a celkově 

odporuje svoji vizaží rázu přehradni výletni restaurace. Naopak návrh od arch. 

Šťastného mi připadá vhodný a navic je uspornější. Pro tento projekt se 

přimlouvám, protože bude vice zapadat do přírody a je pohlednější. Děkuji za 

vyslyšení mého názoru. - Vladimira Esnerová, Jablonec  

 Využívám možnosti zapojit se do diskuze. Byť obyvatel sousedního Liberce, 

přesto bych ráda podpořila svým názorem nově plánovaný záměr, z pera Petra 

Stolína a Aleny Mičekové. Jako architekt bych se do budoucna ráda účastnila 

takových pěkných zadání, ale v tomto případě mám pocit, že vznikla bezesporu 

příjemná kvalita a budu mít další důvod na přehradu zavítat.  Jezdili jsme sem 

rádi s malými dětmi ještě v době, kdy v Liberci na přehradě nebylo žádné hřiště. 

Věřím, že nově vzniklé zázemí posune návštěvnost svojí novou kvalitou ještě 

dál a napříště nenamíříme na Olbersdorfer see do Žitavy ale třeba do Jablonce, 

protože si užijeme krásné prostředí, doplněné architekturou, která kultivuje sama 

o sobě, myslí v druhém plánu i na zážitek z prostoru a neredukuje se jen na 

servis. Rozvržená situace obou pavilónů navíc posiluje potenciál místa a vybízí 

k práci s okolím, pro nějž je tento zásah šancí, která by se neměla promarnit.  

Oproti stávajícímu konceptu nabízí návrh v jednoduchém a skromném kabátě i 

trochu tajemství v rámci samotného objektu, který láká k prozkoumání. Nápad 

s horní terasou, kde se sluním a čtu si knížku, se mi moc líbí a dovedu se ho 

dobře představit. Užila bych si původní žlutý plášť pro svoji příjemnou pozitivní 

barvu, ale transparentní sklolaminátové desky umožní více kontaktu ven a oproti 

dřevěnému laťoví zase vytvoří závětří. Kdo netouží po soukromí při slunění, 

čtení a odpočinku s výhledem do korun stromů, využije nabídku a servis 

v přízemí. V „rajské zahradě“ bych se v dalším stupni zamyslela nad přírodními 
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prvky pro děti,  aby si mohli kávu vychutnat i rodiče.  Za sebe bych doplnila 

směrem k vodě na „ostrohu“ ještě dřevěné pobytové molo s dobrým přístupem 

k vodě, dlouhý stojan na kola a volně, v přírodní krajině, vymezené oběma 

novými pavilony další pobytová a aktivizovaná místa např. naučnou stezku pro 

děti,  přírodní hřiště pro děti i dospělé využívající místní potenciál. Moje děti 

totiž milují, když se houpu nebo někde lezu s nima. - M. Procházková, Liberec 

 Nesouhlasíme s bouráním Slunečních lázní a s návrhem architekta Stolína. 

Upřednostňujeme návrh architekta Šťastného, který zachovává přírodní ráz 

Slunečních lázní. Děkujeme. - Inge Vítková, Jablonec. Liběna Dombrowská, 

Liberec. Pavlína Jůnová, Horní Maxov 

 Nesouhlasím se zrušením slunečních lázní. Ostatně jako s konceptem architekta 

Stolína. Prosím o jejich zachování a zároveň souhlasím s návrhem architekta 

Šťastného. - Vendula Harantíková 

 Já chodím do slunečních lázní od roku 1956, takže problematiku slunečních 

lázní dokonale znám. Proto mě velmi nemile překvapil projekt architekta 

Stolína. Je na něm vidět, že jako Liberečák nepochopil, jak by měly sluneční 

lázně na Jablonecké přehradě fungovat!!! Takhle to dopadne, když někdo něco 

naprojektuje od stolu a vůbec se neporadí s lidmi, kteří tam dlouhá léta chodí 

nebo dlouho je provozují! Tento projekt je totální nesmysl a ještě k tomu ta 

nehorázná cena! Nepochopím pana Beitla a pana Vobořila, že tento nesmyslný 

projekt podporují! Pan Vobořil snad nikdy ve Slunečních lázních nebyl! Měl 

jsem teď možnost si prostudovat projekt architekta Šťastného a mohu 

zodpovědně prohlásit, že je velmi zajímavý a plně odpovídá funkci, kterou by 

měly Sluneční lázně na jablonecké přehradě zajišťovat. Za prvé:  dobře 

zapadnout do rázu krajiny, za druhé: občerstvení návštěvníků, za 3. příjemné 

posezení venku s výhledem na přehradu, za 4. možnost posezení pod střechou 

při náhlém deštíku, za 5. snadný přístup maminek s dětmi i v kočárku, za 6. 

možnost přístupu pro cyklisty a stojany pro kola, za 7. možnost slunění v 

oddělené části na trávníku, za 8. dětský koutek, za 9. možnost pořádat různé 

akce pro město (pálení čarodějnic, hudební vystoupení, dětský den atd.), za 10. 

grilování venku. Projekt pana Šťastného toto vše umožňuje a na víc je i lacinější. 

Není mi jasné proč pánové Vobořil a Beitl tento projekt prosazují? Že by je 

nezajímala spokojenost návštěvníků, nebo je v tom něco jiného? Doufám, že 

máme rozumné zastupitelstvo, které nebude hlasovat pro nesmyslný projekt 

pana Stolína. Dlouholetý spokojený návštěvník slunečních lázní Jan Kulhavý 

 Nesouhlasím s návrhem architekta Stolina, s jeho skleněným monstrem, ani s 

bouráním lázní. Chci, pokud má nastat nějaká rekonstrukce, aby byla zachována 

jejich kopie, protože Sluneční lázně jsou nadčasové, zapadají do okolí přehrady 

a nejvíce se mi tedy líbí návrh architekta Šťastného. - Marie Peřinová 

 Před časem jsem na radiu RCL Liberec zaslechl zprávu, že v prostoru stávajících 

slunečních lázní na jablonecké přehradě chce město postavit nové sluneční 

lázně. Jako občan tohoto města a nejen já, ale s kým sem o tom mluvil, jsme 

zásadně proti tomu. Jablonecká přehrada je skvost, ale finance by město 
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rozhodně mohlo investovat v této lokalitě jinak. U hlavní hráze například stojí 

bouda oddílu rychlostní kanoistiky, který za více než 60 let vychoval řadu 

reprezentantů (Šilingerová, Srbová, Šrajbrová, Jurníček, Solfronk, Hartl, 

Janáčková - OH, M. Porkert - MS, ME, sourozenci Adamovi, kteří nedávno 

startovali na MS v Moskvě) a řadu dalších talentů. Jděte se tam podívat, v 

jakých podmínkách se pracuje s mládeží. Před x lety nechal tehdejší zastupitel 

(machr) K. Kolář zbourat jednu z loděnic, přestože byla zděná a mohla mít i 

delší budoucnost. Sluneční lázně pro skupinku lidí? Zásadně to považujem za 

vyhozené investice. Jirka Pala, Jablonec n. N. 

 Nechte nám Slunečky tak, jak jsou. Něco zbourat a postavit místo toho cosi 

jiného a příšerného je náramně jednoduché, komunisti to dotáhli k dokonalosti. 

Jestli nám chce pan architekt na jejich betonovou palisádu na druhém břehu 

přehrady dopřát ze svého patrového monumentu lepší výhled, tak děkujeme, 

nechceme, už takhle to bohatě stačí. Mírnější, přízemní projekt není o nic lepší. 

Nám se líbí Slunečky tak, jak jsou, nemáme zájem o nějaké sterilní pravoúhlé 

prostředí. Pavilon je možná dobrý pro opice, my bychom si rádi i nadále 

připadali jako lidé. Slunečky jsou jediné místo, které ještě evokuje idylickou 

atmosféru starých časů, jak už ji známe jenom z filmů Rozmarné léto, Slavnosti 

sněženek apd. Slunečky jsou půvabné i tou svou mírnou zchátralostí, kdyby 

každoročně proběhla rozumná údržba v řádu zlomku uvažovaných nákladů na 

plánovaný pavilon, tak tady budou ještě hodně dlouho. Pokud radnice nutně 

potřebuje utratit peníze, tak stačí angažovat vyučeného tesaře, který i bez 

nějakého projektu postaví Slunečky za pár týdnů ve stejné podobě. Velmi se 

obávám, že v Jablonci se vytratilo vnímání rozdílu mezi moderním a 

nesmyslným. Začalo to už kdysi dávno prutem, pak přišlo koryto pro koně, 

vydávané za kašnu, neuvěřitelné molo, mega zvukové zařízení v letním kině, 

atd. Všichni se nám jenom smějí, je těžké zachovat si důstojnost lokálního 

patriota. Jestliže páni architekti mají niternou potřebu seberealizace, ať tedy 

obrátí svoji pozornost k Tajvanu. Cokoliv vymyslí, bude jistě daleko lepší, nežli 

to zbořeniště, které je ostudou Jablonce. Zde asi pro změnu chybí schopnost 

rozlišit priority. Při pohledu na Slunečky kontra Tajvan mi to v tomto 

konkrétním případě zase tak těžké nepřipadá. Nechte nám Slunečky tak, jak 

jsou. - Miroslav Sedláček, Jablonec 

 Reaguji na podnět města Jablonec nad Nisou, zaslat připomínku k návrhu nové 

podoby slunečních lázní u vodní nádrže Mšeno. Podrobně jsem si prostudoval 

všechny dostupné podklady k této stavbě a navštívil jsem informační centrum, 

kde je vystaven model nových lázní. Na úvod musím uvést, že jsem projektant 

pozemních staveb s velkým zájmem o architekturu. Zde jsou mé 

připomínky/náměty: 1) Myslím si, že realizovat terasu na celkem velkém 

pozemku je zbytečná věc. Připomíná mi to rodinné domy, které mají pozemek 

3000m2 a musí mít minimálně dva balkóny o ploše 3m
2
. Dle mého názoru je 

hlavním cílem přijít, sednout si, občerstvit se, bavit se a užít si nerušené výhledy 

na přehradu. Výhledy jistě nebudou o tolik hodnotnější, když se bude sedět o 

čtyři metry výše. Spíše bych to bral jako rušivý element, kde je přerušeno 
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přirozené spojení se zemí. Navíc se jedná o nemalé investice do pochozí plochy 

terasy a její pozdější údržby. 2) Velký problém vidím, tedy z mého laického 

hlediska, v „uzavřenosti“ stavby. Sice se hovoří o otevřenosti stavby směrem 

k přehradě, ale ve skutečnosti jsou tyto výhledy přerušeny plnými rohy objektu, 

i když „transparentními“. Prostor by si jistě zasloužil plnou otevřenost 

k přehradě – zrušení plných rohů nebo vytvoření větší terasy před objektem než 

tomu je na vystaveném modelu. Dle mého názoru by neměli být výhledy 

z přední linie objektu směrem k přehradě ničím limitovány. 3) K řešení fasády: 

Nápad s dřevěnou konstrukcí a opláštění lehkým transparentním materiálem je 

velmi zdařilý. Výběr ze všech možných variant, tak jak jsou prezentovány, je 

určitě nejvhodnější, jak z hlediska ceny, tak z hlediska údržby. Pravděpodobně 

se bude jednat o stejný nebo podobný materiál, který použil p. Stolín na svém 

vlastním domu a ateliéru v Liberci. V tomto případě si ale nejsem jistý 

vhodností použití tohoto materiálu s ohledem k vandalismu. Něco jiného je tento 

materiál umístit na vlastním soukromém pozemku a něco jiného je umístění do 

veřejného prostoru, navíc celkem odlehlého a nemonitorovaného. Snad i 

vzhledem k místu a kontrastu k okolí by bylo vhodnější např. vertikální laťování 

ze surového modřínového štípaného dřeva (tedy bezúdržbové). Plášť by stárnul 

spolu se stavbou. Na závěr musím konstatovat, že se mi architektura pana 

Stolína líbí a projekt přestavby slunečních lázní je také zdařilí (i když zatím bez 

znalosti podrobnější dispozice objektu a přesného osazení do terénu). 

„Problém“, opět připomínám z mého laického hlediska, vidím ve výše 

uvedených bodech, tedy hlavně v otevřenosti stavby k přehradě. - Miroslav 

Večerník, Jablonec – Mšeno 

 Je před volbami, tak se opět oživila přehrada a zvelebení, mimo vodní plochy 

nejvýraznější dominanty, tedy slunečních lázní. Nebudu se pozastavovat nad 

plněním posledního volebního programu strany ODS a Domova nad Nisou.  

Přes proklamace ve svém volebním programu komunálních voleb 2010 splnily, 

v oblasti přehrady, program na téměř nulu. Poradní sbor architektů nyní 

odsouhlasil novou variantu možné podoby, z architektonického hlediska jistě 

zajímavé, z praktického hlediska velmi diskutabilní. Do areálu slunečních lázní 

chodí převážně mladší generace, a to na pivo a podobné alkoholické nápoje. 

Představa, že tam bude chodit veřejnost pít kávu do prvního poschodí a hledět 

do korun stromů, je mimo realitu. Škoda, že si poradní sbor architektů neudělal 

několik sezení na slunkách u piva. Nasál by atmosféru západu slunce, které se 

pomalu noří za panelákovou hradbu na druhé straně přehrady a jistě by ho to 

ovlivnilo při posuzování vzhledu možné podoby areálu. Dle mého, v rámci 

nového programového období 2014–2020 ROP se určitě najde výzva, kdy se dá 

zrealizovat náročnější a účelnější projekt, třeba i ve spojení s Tajvanem. Já si 

navíc myslím, že pokud oslovíte veřejnost, aby se vyjádřila k možné podobě 

slunek, měli byste ji dát k dispozici veškeré hotové podklady, tedy i starý 

projekt, který veřejnost v podstatě ani nezná. Určitá jednoduchá studie vznikla i 

ze strany „architekta“ od Moravců, současného pronájemce areálu. Z Paříže 

zdraví, Jaroslav Novák, TEXO PLUS s.r.o., Maršovice 
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 Nesouhlasim s navrhem arch. Stolina, podporuji a souhlasim s návrhem arch. 

Šťastného pro zachovani slunečních lázní. Lehká Věra, Jablonec  

 Vážený pane primátore,  páni radní,  páni zastupitelé, pevně věřím, že nebudete 

napodobovat pražskou kauzu Kaplický „projekt knihovny", ke které se chystal, 

jako projev protestu, privázat Václav Klaus a posléze, po názorovém kotoulu, i 

primátor Bém. Mám na mysli velmi kvalitní, pro občany Jablonce a přírodu 

citlivý projekt Pavilonu ve Slunečních lázních arch. Petra Stolína. Řadu let jsem 

působil v libereckém divadle F. X. Šaldy a často jsem zavítal i do vašeho města 

do Slunečních lázní. Jsem si jist, že Stolínův projekt by důstojně navázal na 

tradici arch. Hubáčka, jehož projekty měly lidský rozměr a braly v potaz krajinu 

a přírodní prostředí. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že kdykoliv do procesu 

umění vstoupily partikulární politické a ekonomické zájmy, nevznikala 

architektura, ale výdělečné megalomanské stavebnictví. - František Pokorný 

režisér a choreograf 

 Obracím se na Vás, protože bych ráda podpořila realizaci návrhu atriového 

domu na místě dnešních Slunečných lázní v Jablonci nad Nisou. K této 

skutečnosti bych ráda uvedla, že je Jablonec moje rodné město a bydlím zde, 

současně jsem však studovala obor cestovní ruch a cestování je moje hobby. 

Jablonec jistě má z pohledu architektury co nabídnout, osobně se mi však zdá, že 

tato nabídka se vztahuje pouze na secesi a funkcionalismus. Kvalitní moderní 

architektu tu jaksi postrádám. Současný stav Slunečních lázní připomíná 

pouťovou atrapu. Kladně nehodnotím ani občerstvení, které je zde provozováno. 

Provozovatelé jsou podle mě líní, a kdyby opravdu chtěli, mohli by areál 

„zkulturnit“ už dávno, pomocí například DIY a to za „pár korun“. Paní 

provozovatelka se na můj dotaz, co jí vadí na terase, kterou já na novém návrhu 

obdivuji, vyjádřila ve smyslu, že by tam museli obsluhovat. Z pohledu 

zákazníka mi současný provoz přijde ve stylu, má hospodu, ale chodí mu tam 

lidi. Další argument, že na terasu nebude svítit slunce, je podle mě taky 

hloupost. Z pohledu cestovního ruchu se domnívám, že by výkladní skříni 

Jablonce, přehradě, nový Sluneční pavilon velmi slušel. Osobně totiž doufám, že 

vývoj občanské společnosti se mění a lidi do budoucna nebudou zajímat jen 

párky a pivo, ale budou stále více v rámci cestování vyhledávat nejen krásy 

přírodní, ale i architektonické. Z pohledu občana Jablonce nad Nisou věřím, že 

buranství a omezenost nepohřbí novou ideu relaxace a odpočinku u přehrady. 

Zároveň oceňuji snahu města současný stav změnit a líbí se mi směr, kterým se 

prostřednictvím návrhu Slunečního pavilonu vydalo. - Bc. Kateřina Nermuťová, 

Kina Jablonec nad Nisou 

 Dovoluji si zaslat svůj názor k projektu Sluneční pavilon, který navrhl arch. Petr 

Stolín a arch. Alena Mičeková. Už delší dobu sleduji jejich počiny, některé z 

nich se zrealizovaly, například kulturní centrum ve Vratislavicích, které dostalo 

řadu ocenění za architektonické a interiérové pojetí. Ač žiji  v Liberci tak  do 

Jablonce nad Nisou často jezdím a to hlavně v létě na přehradu, která je opravdu 

oázou klidu a relaxu. Sleduji velmi pečlivě dění v našem regionu a ráda bych 

svým hlasem podpořila stavbu, která svojí lehkostí nezastíní tak nádherné okolí 
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jablonecké přehrady. Stavba mě oslovila svojí jednoduchostí, materiály a 

využitelností. Nestavme prosím jen nudné bufety s okýnky, plastovými 

židličkami, kde se jen člověk nasytí rychlým občerstvením. Zkusme obohatit a 

nasytit i jiné potřeby než jen ty konzumní. Trocha krásna, nápaditosti a 

rozmanitosti by neuškodilo. Dávám projektu Petra Stolína a Aleny Mičekové 

hlas! Jak moc bych si přála, aby i naše liberecká přehrada měla šanci. - Jana 

Vohlídalová, vrchní sestra, Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec 

 Měl jsem možnost zhlédnout architektonický návrh Ing. arch. Stolína na 

Stavbaweb. Byla mi na webu nabídnuta možnost hlasovat pro nebo nehlasovat. 

Bohužel se můj hlas neobjevil nikde. Asi špatně provedené hlasování přes 

internet. Možná také nedostatečná znalost práce s počítačem. Z tohoto důvodu 

jsem velice rád, že mám nyní možnost architektonický návrh podpořit. V textu 

autor vyzdvihuje propojení s přírodou svojí průhledností, zapojením zeleně až 

do atria. To je na řešení jednoznačné. Je vidět, že když se tvoří architektura čistá 

a jednoduchá, tak spěje výsledek k obrovské kvalitě. - Ing. arch. Boris Šonský, 

Šonský architects s.r.o., Liberec 

 Dovoluji se s vámi podělit o můj názor na studii nového Slunečního pavilonu z 

dílny architekta Petra Stolína. Nynější stav Slunečních lázní je naprosto zoufalý, 

neodpovídá dnešní požadavkům a je rozhodně dobře, že se jím vedení města 

začalo zabývat. Tento neutěšený stav může vyhovovat pouze současné 

nájemnici, neboť ji tím nevzniká žádná konkurence a může tedy profitovat. Pro 

občana je to však situace tristní a vypadá to, jako by se vracel někam do 

sedmdesátých let. Proto jsem byl nadšen studií arch. Stolína, která v porovnání 

se současným stavem vypadá svěže a originálně. Občan získává výhodu 

pěkného zázemí u přehrady, město další kvalitní architektonický prvek, který 

může soutěžit třeba o stavbu roku v Libereckém kraji. Jsem jednoznačně za 

změnu v prospěch moderního řešení. Nebojme se toho, neboť nynější stav je 

opravdu nepěkný. - S úctou, Jiří Procházka, předseda představenstva skupiny 

Abet holding, a.s. 

 Rád bych se v pár řádcích směřovaných na tuto adresu vyjádřil k tématu, které 

jsem od začátku považoval za správné, věcné a téměř logické. Obnova, či 

oživení „slunek“ na jablonecké přehradě, je dle mého názoru skvělá příležitost 

pro město Jablonec ukázat, že i zde žijeme v jednadvacátém století a víme co je 

dobré a kvalitní. Zprvu jsem celou záležitost moc nesledoval a informace v 

médiích mi dělaly jen radost. Poté, co město zveřejnilo velmi pěknou současnou 

formou návrh, který chce realizovat, a který předčil mé očekávání, nezbývalo, 

než jen čekat na sezonu, kdy jablonečtí navštíví nové sluneční lázně. Letní 

přehrada mě baví a snad každý z Jablonce tam párkrát v létě zajde na pivo. A 

dění okolo tohoto projektu, které jsem zaznamenal v poslední době, mě jen 

utvrzuje v názoru, že maloměštáctví je prostě český problém všude. Negativní 

ohlasy a hloupé připomínky na adresu Slunečního pavilonu od pana Stolína, 

jakoby odrážely náladu, kdy se Česká republika těšila na novou Národní 

knihovnu. Moderní, funkční, světové, současné, či nadčasové, takové jsem si 

tenkrát přál místo na Letné. A takové pocity mám i teď z Vašeho projektu na 
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přehradě. Dávám tímto hlas nové budově Slunečního pavilonu a zapojuji se jako 

občan k prosazení projektu pana Stolína. V kauze Kaplický jsem jen mlčel, nyní 

cítím, že je čas vyslovit názor, který mám na toto téma. Téma, které jsem dávno 

považoval za rozhodnuté a jasné. - Milan Teplý, truhlář 

 Vážení zastupitelé, seznámil jsem se náhodně s diskuzí, týkající se řešení 

dostavby tzv. Slunečního pavilonu na jablonecké přehradě. Jako bývalý 

dlouhodobý uživatel tohoto rekreačního areálu jsem s povděkem přivítal, že se 

Město Jablonec rozhodlo řešit kulturnější prostředí této atraktivní části přehrady. 

Návrh architekta Stolína se mi zdá zdařilý a originální a považuji jej za 

významný přínos pro zlepšení prostředí přehrady. Nerad bych v situaci, kdy již 

došlo k rozhodnutí lokalitu řešit a kdy je zpracováno velmi zajímavé nové 

řešení, se dozvěděl, že se od záměru zcela ustoupilo. Nesouhlasím proto také 

s názory na ponechání stávajícího stavu a taktéž nepovažuji za účelné provést 

jen dílčí úpravy již morálně dožitých staveb. Snaha zachovat stávající stav může 

být možná jen zájmem stávajících provozovatelů. Přál bych si, aby při 

rozhodování o budoucnosti využití areálu odpovědní zástupci města dali 

přednost novému řešení a našli tak cestu, jak tuto část přehrady dostat do nové – 

esteticky hodnotnější, kulturnější a pro obyvatele Jablonce a okolí atraktivnější 

podoby. - Ing. Vlastimil Břeň 

 Ráda bych se vyjádřila k novému návrhu Slunečních lázní na přehradě v 

Jablonci nad Nisou zpracovanou ing. arch. Petrem Stolínem. Navzdory tomu, co 

píšou některé informační servery, navrhovaná budova není megalomanská a 

výborně se do prostředí hodí. Nízký jednopodlažní objekt (6 metrů opravdu není 

na stavbu moc) skvěle oživuje myšlenku a atmosféru slunečních lázní jako 

takových a vytváří jim důstojné, vzdušné a elegantní prostředí, jaké jim náleží. 

Zvolené materiály jsou sice netradiční, ale měla jsem tu možnost si zvolenou 

formu fasády prohlédnout naživo. Působí velmi měkce, příjemně. Částečně 

reflektuje a částečně propouští okolní barvy a světlo, tím skvěle zapadá do 

přírodního prostředí, přestože je vyrobena z umělé hmoty. Vážím si jablonecké 

radnice za spolupráci s odborníkem, architektem. Zároveň oceňuji snahu za 

komplexnější a ucelenější přístup k místu stavbou sportovního objektu ve 

stejném provedení jako lázně. Takovéto plánování v Čechách bohužel stále není 

úplně obvyklé. Je znát, že Jablonec vedou lidé s vizí, vkusem a rozumem. Přála 

bych si, aby tomu tak bylo i nadále a aby tomu tak bylo i v dalších městech. 

Doufám, že se vedení města nenechá vyděsit hysterickými výlevy současných 

pronajímatelů a dalších jim podobných. - Hodně štěstí, Klára Mitlenerová, 

studentka Fakulty umění a architektury TUL (obor architektura). 

 Nevím, zda můj hlas má nějakou váhu, ale já osobně jsem z Jablonce a na 

slunky jsem chodila od malička pro zmrzku a taťkovi pro pivo a myslím si, že 

by si tento plácek zasloužil trochu moderny a nového vzhledu. Žijeme v 21. 

století a měli bychom se uvědomit, že architektura a design by měla být běžnou 

součástí našeho života. Každý se přeci chce obklopovat hezkými věcmi a 

potkávat hezké lidi na hezkých místech. Za mě osobně chci vyjádřit podporu 

projektu pana Stolína. Viděla jsem projekt dopodrobna, pan Stolín je architekt, 
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který ví, co dělá. Nemyslím si, že v tomto směru, když už jednou vyhrál, by se 

měla diskuse znovu otevírat. Vzhledem k tomu, že radnice dala prostor k 

vyjádření občanů, zasílám Vám i ten svůj. Děkuji a pevně věřím, že uděláte krok 

dopředu a správným směrem a ne zpátečnicky. Kateřina Topolová, asistentka 

jednatele ve společnosti Knorr-Bremse 

 Ráda bych se připojila do debaty k nové podobě slunečních lázní na jablonecké 

přehradě. Tato přehrada byla jedním z hlavních důvodů, proč jsem se trvale 

usadila v Liberci. Koupání v tak čisté vodě dostupné za 20 minut z místa, kde 

bydlím a pracuju, s možností jezdit na bruslích, dojít si pohodlně na záchod i 

koupit občerstvení na místě, je v Čechách vyjímečná. Jsem nadšená z nového 

projektu od Stolín architekti. Možnost se osprchovat nebo vyhlídka na přehradu 

a krásná nadčasová architektura k tomu! Moje nejoblíbenější místo na přehradě 

je kámen pod slunečními lázněmi. V případě, že se podaří prosadit tento projekt, 

nemusela bych kvůli sprše a večeři odcházet z místa a těšila bych se i na 

procházku s přáteli kolem přehrady cíleně za touto architekturou. Doufám, že 

můj hlas přispěje k odvaze prosadit právě tento projekt. Míra Petrášková alias 

Míra Božská - oděvní návrhářka 

 Ráda bych vyjádřila svuj názor na návrh Slunečního pavilonu u přehrady. Návrh 

pana architekta Stolína se mi moc líbí,  je velmi zajímavý a myslím, že by byla 

škoda jej nerealizovat. Jak často můžeme popíjet pivo nebo kafe na terase v 

korunách stromů? Nebo se jen tak opalovat blíže ke slunci? Myslím,  že 

podobných míst v Česku moc nenajdeme. Návrh nejenže řeší stávající 

nevyhovující stav areálu, ale zvyšuje současný potenciál místa a obohacuje jej o 

nový zážitek a nová zákoutí pro návštěvníky. Kromě nezbytných funkcí jako 

jsou toalety, převlékárny, bar a zázemí,  vnímám většinu prostoru jako veřejný 

prostor,  který návštěvníkům nabídne neočekávanou atmosféru a bude je 

vybízet, aby na místě setrvali delší dobu. Snaha opláštit vše jednotnou fasádou, 

která bude lehce odrážet okolní stromy, je mi velmi sympatická. Je to naprosto 

protikladné řešeni k současnému stavu, který obsahuje několik malých budek 

vedle sebe. Estetická kvalita návrhu a stávajícího stavu je neporovnatelná. Návrh 

podle mě představuje zlepšení. - Mirka Baklíková,  studentka architektury 

 Dostala se ke mně informace možné změny projektu nových slunečních lázní na 

jablonecké přehradě. V závislosti na tom bych chtěl vyjádřit podporu k projektu 

Petr Stolín ARCHITEKTI (pavilon v korunách stromů). Na projekt Slunečního 

pavilonu se těším prakticky už od okamžiku, kdy vznikl. Vlastně všechny 

realizované stavby od ,,Stolínů" jsou krásné, promyšlené ve své podstatě a 

perfektně plní svojí funkci a zapadají do kontextu místa. Já a spousta mých 

přátel se na tento jejich projekt velice těšíme a doufáme, že z ní jen tak nesejde. 

Proto bych chtěl právě tomuto projektu vyjádřit plnou podporu. - Jakub Šubrt 

 Jen jsem chtěl napsat, že se mně návrh Slunečních lázní od Petra Stolína velmi 

líbí a držím Vám palce, abyste takovou skvělou architekturu (i skrze velké 

politicko-podnikatelské tlaky) dokázali udržet. Kvalitní architektuře zdar! Díky 

za vnímání připomínek a pevně věřím v dobrý konec. - S pozdravem  Jan 

Vondrák, architekt, Mjölk Liberec 
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 Po zevrubném prostudování projektu bych rád podpořil návrh pana Ing. arch. 

Stolína. Jablonec má v tomto ohledu jedinečnou příležitost vytvořit ikonickou 

stavbu, která nejenže naváže na funkci místa setkávání občanů Jablonce, zázemí 

pro matky s dětmi, šatny a občerstvení, ale pozdvihne úroveň tohoto místa. 

Město, jeho volení zástupci občanů, se zachovalo správně a oslovilo k řešení 

problému odborníka, který na zadání zareagoval zodpovědně, důkladně a na 

vysoké profesionální, funkční i estetické úrovni. Diskuze a štvavá kampaň 

většinou doprovází takovéto razantní zásahy. Svého času podobným reakcím 

čelil i vysoce kvalitní a důmyslně vyřešený vysílač a hotel  na Ještědu, jehož 

kvality ukázal čas a dnes je ikonickým symbolem nejen města, ale i celého kraje. 

Mým osobním i profesním názorem je jednoznačné ano schválení varianty pana 

Ing. arch. Stolína, jež rozhodně pozdvihne kvalitu areálu Slunečních lázní. 

- S pozdravem Ing. arch. Jan Nikendey 

 Chtěla jsem podpořit návrh na Sluneční lázně od Petra Stolína. Z dřevěného 

pojetí jsem nadšena. Je milé vidět citlivě řešený dům, který je propojen s 

přírodou kolem přehrady. Doufám, že se mi podaří se jednou projít po střeše 

domu s dobrou kávou a prohlédnout si přehradu z jiné perspektivy. Ještě jednou 

děkuji Petr Stolin architekt! - S přáním pěkného dne, Kamila Pajerová 

 Dobrý den, dovoluji si svým ANO vyjádřit podporu novému návrhu arch. 

Stolína. - Ladislav Dvořák, Design  studio  interier, Liberec 

 Jako dlouholety priznivec koupani v jablonecke prehrade a pritel Jablonce jsem 

si po precteni clanku o zamyslene rekonstrukci prostoru na prehrade zajel 

prohlednout navrhovanou studii na jabloneckou radnici. Byl jsem velmi mile 

prekvapen jednoduchosti navrhovane stavby, odvaznym resenim vizuelni 

stranky objektu jako celku a v neposledni rade i citlivemu zasazeni do prostoru 

prehrady. Reseni originalni, a proto „vzacne" a hodne velmi zodpovednemu 

posouzeni. Kazda takto originalni stavba nebo reseni prostoru ve meste, nebo 

odpocinkovych zonach mesta, ho „zdobi“, posouva vpred..... Vzdycky se to 

nekomu libit nebude - tak to bylo, je a bude. Chce to jen odvahu uverit poctive 

odvedene praci mladych architektu. Preji jablonecakum, at tu odvahu najdou, 

odborne porote, at nepodlehne „tlakum“, a vedeni mesta, at se diva dopředu /a 

jen obcas kolem sebe/. Blizi, plizi se volby a to se tady u nas hned najde nejaky 

mandatuchtivy spoluobcan, ktery z toho „udela“ tema do kampane. Preji hodne 

zdaru, Miroslav Los, Loutkoherec, Divadlo Na Cestě Liberec 

 Bydlím sice v Liberci, ale v Jablonci mám hodně přátel a na přehradě jsem 

velmi často. Chtěl bych tímto vyjádřit svůj názor ke studiím na obnovu 

slunečních lázní. Nejsem odborník, ale studie pana architekta Stolína mě 

nadchla a oproti tomu návrh pana architekta Šťastného mi připomíná stanici 

metra v Praze nebo prostě něco, co ničím neupoutá. Nebojte se nových věcí a 

uvidíte, že časem i široká veřejnost vaše rozhodnutí ocení. Stál jsem před 6 lety 

před podobnou otázkou, když jsem plánoval stavbu nové administrativní budovy 

pro moji společnost. Mohl jsem postavit účelovou kostku za x Kč, nebo stavbu, 

která je sice za více kourn, ale zaujme a člověk se v její blízkosti i v ní cítí 
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dobře. Zvolil jsem druhou variantu a odměnou mi je příjemné pracovní 

prostředí, zákazníci a přátelé ke mně rádi chodí a stavbu oceňují. V roce 2009 

jsem obdržel cenu Doc. Ing. arch. Hubáčka „ Stavba roku Libereckého kraje“. 

Myslím, že nemusím více dodávat. - Pavel Jelínek ml., Ermeg s.r.o., Liberec 

 Jsem seznámen s tvorbou týmu architekta Petra Stolína a musím říct, že 

Sluneční pavilon, který navrhli, by pozvedl nejen přehradu, ale město Jablonec 

jako takové nad provinční úroveň. - Ondřej Kuchař, managing director, James 

Cook Languages s.r.o., Praha  

 Dear Sir or Madam, I agree with Magistrat Mesto Jablonec that it is time to 

build a new Sluneční pavilion, and I like the structure proposed by Stolin 

Architects. It is simple, light and airy. I think it will attract new people to the 

Jablonec dam, and raise the standard of facilities available for the public. Fojtka 

reservoir has been similarly improved. An old small shop has been replaced with 

a beautiful café bar and clean and spacious toilets. It would be great for Jablonec 

if the reservoir area was improved in the same way. The new building will 

attract a different type of visitor, perhaps one who would like something other 

than a sausage and a beer! If the city is going to invest, then the result should be 

an improvement. It would be a waste to invest just to keep the same standard of 

service. Yours sincerely, Richard Hunter * „Vážený pane nebo paní, souhlasím 

s Magistrátem města Jablonce nad Nisou, že je čas postavit nový Sluneční 

pavilon, a líbí se mi struktura navržená Stolín architekti. Je to jednoduché, 

lehké a vzdušné. Myslím, že to přiláká nové lidi na jabloneckou přehradu a 

zvýší úroveň zařízení, která jsou k dispozici pro veřejnost. Nádrž Fojtka byla 

podobně zlepšená. Starý, malý obchod byl nahrazen krásnou kavárnu s barem 

a čistými, prostornými toaletami. Bylo by skvělé pro Jablonec, kdyby nádrž 

byla zlepšena stejným způsobem. Nová budova bude přitahovat jiný typ 

návštěvníka, snad takového, který by chtěl něco jiného než klobásu a pivo! V 

případě, že město bude investovat, pak výsledkem by mělo být zlepšení. Bylo 

by plýtvání investicemi, kdyby se měl jen udržet stejný standard služeb. 

S pozdravem, Richard Hunter“ 

 Jen bych ráda napsala, že projekt přestavby slunečních lázní se mi líbí a že jsem 

pro jeho realizaci. - Děkuji a jsem s pozdravem, Ivana Beránková 

 Sleduji diskusi na téma opravit na jablonecké přehradě starý dávno 

přežitý kiosek nebo postavit moderní vzdušnou stavbu navrženou na slovo 

vzatým odborníkem - architektem. Skoro nechápu záporné reakce, když je město 

ochotno udělat takto záslužnou věc. Zřejmě se jedná o skupinu negativních osob, 

kterým se nebude nikdy nic nového líbit. Negativní ohlasy zřejmě pochází z 

jednoho pramene. Doufám, že se město rozhodne správně. Zdravím všechny 

pozitivní lidi, důchodkyně Dvořáková 

 Náhodou jsem v novinách našel hanlivý článek o novém pavilonu na jablonecké 

přehradě, takže jsem se o věc začal trochu zajímat a nestačím se divit záporným 

reakcím, respektive je vůbec nechápu. Rozhodování mezi opravou chatičky a 

návrhem pomyslného nového symbolu pro přehradu se mi zdá tristní. Bydlím v 
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Liberci a tento krok jabloneckého magistrátu je mi velice sympatický. Mám 

dojem, že občané Jablonce nedoceňují a neumí si vážit toho, co pro ně chce 

radnice udělat. Návrh pavilonu budu podporovat. Petr Fronka, výtvarník-grafik 

 Chtěl bych se vyjádřit k návrhu architektonické kanceláře Petra Stolína na 

Sluneční lázně na jablonecké přehradě. Jsem Jan Mach architekt působící 

v Liberci v atelieru Mjölk architekti. Údržba veřejného prostoru: Především je 

skvělé, když město, které je majitelem nějakého veřejného prostoru, o tento 

prostor pečuje. V tomto smyslu Jablonec zabodoval tím, že zadal k řešení území, 

které je ve špatném stavu. Je to projev vůle dát to místo do pořádku a navíc je 

dobře, že si vedení města uvědomilo, jak důležité místo to je a jaký má 

potenciál. Jsem z Liberce a máme tady podobné situace. Zdědili jsme skvěle 

postavená města a musíme se snažit vysokou úroveň, s níž byla vybudována, 

alespoň udržet, ideálně na ni navázat a překonat. Změna bolí: Vždy, když se 

položí na stůl nějaký relevantní návrh na změnu, vyvolá negativní reakce. Je to 

přirozené, lidé jsou zvyklí na nějaký stav, ve kterém žijí a mají rádi svůj klid. 

Prosadit změnu ve veřejné diskusi je těžké, přesto je to třeba, aby se věci hýbaly 

kupředu. Nejvíce se vždy ozývají lidé, kteří situaci v místě dobře znají a nechtějí 

ji měnit. Aby se odhlédlo od těchto lokálních zájmů, najímá se na práci někdo 

zvenku - architekt, ten by měl vnímat projekt v širším kontextu a porovnat 

například s celosvětovou produkcí architektury na podobné téma. Návrh 

slunečních lázní: Práci architektonického atelieru Petra Stolína znám. Dala by se 

charakterizovat takto: soustředí se na menší témata, která nekompromisně 

dotahuje do posledních detailů. Navrhované stavby jsou jednoduché, účelné a 

pokorné ke svému prostředí. Myslím, že tato obecná charakteristika lze 

vztáhnout i k navrhované studii Slunečních lázní. Stavba není velká a volbou 

materiálu bude působit velice lehce. Bude myslím dobře stárnout a za pár let po 

její realizaci ji budou místní obyvatelé přijímat jako již přirozenou součást svého 

okolí. Přál bych Jablonci, aby lidé, kteří se na projektu jakkoliv účastní, vydrželi 

a dotáhli ho do cíle. Byl by to dobrý signál, že důležitá místa v zanedbaném 

stavu lze postupně uvádět do pořádku. - Ing. arch. Jan Mach, Liberec 

 Rád bych přispěl do diskuze ohledně stavby nového objektu Slunečního 

pavilonu. Více jak 15 let se živím i fotografií architektury. Mezi mé zákazníky 

patří nejvýznamnější architektonická i projekční studia. Osm let vytvářím titulní 

strany časopisu Stavebnictví a mé fotografie jsou publikovány i v širokém 

spektru dalších médií. Proto si myslím, že se dokážu orientovat v soudobé české 

architektuře. Měl jsem možnost se seznámit se studií od Petr Stolín architekt 

s.r.o. a rád bych se k ní vyjádřil. Považuji ji za krásný příklad toho, jak může 

architektura respektovat prostor, vegetaci. Mám pocit, jakoby se pavilon měl stát 

součástí celého okolí. Velmi, velmi lehký pocit, neokázalá budova. Přitom zcela 

aktuální a čistý koncept. Stavba není drzá, nechce se zbytečně předvádět. Měl 

jsem možnost s panem Stolínem i s paní Mičekovou diskutovat dlouhé hodiny i 

o jiných jejich projektech, některé z nich jsem osobně viděl a fotografoval. 

Z vlastní zkušenosti s tímto architektonickým studiem vím, jakou energii a 

filosofii do svých staveb vkládají. V neposlední řadě oceňuji jak koncepčnost a 
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praktičnost jejich řešení, tak schopnost vypořádat se s mantinely, které jim 

okolnosti a investoři přináší. V případě Slunečního pavilonu to cítím úplně 

stejně. S jistotou mohu říci, že odvaha přijít s něčím neotřelým není zapotřebí 

pouze na straně architekta. Tou druhou a stejně důležitou stranou, je odvážný 

investor. Přeji Jablonci, aby měl dveře a srdce pro kvalitní soudobou 

architekturu otevřené, jako je tomu například v Litomyšli. Tomáš Malý, fotograf 

 Chtěla bych vyjádřit svůj názor týkající se projektu Slunečních lázní na přehradě 

a zároveň tím podpořit projekt architekta Stolína. I přes to, že nejsem občan 

Jablonce nad Nisou, ale bydlím v Liberci, trávím na Jablonecké přehradě 

spousty letních dnů a již několik let si nenechávám ujít lampiónový průvod 

spolu s ohňostrojem na Čarodějnice. Pročítala jsem si návrh od architekta 

Stolína a byla bych velmi šťastná, kdyby  na Slunečních lázních vznikl takovýto 

prostor, který je vhodný k relaxaci, odpočinku a je velmi inspirativní. Je 

zapotřebí obměňovat naše prostředí, doufám, že se město vydá takovou cestou, 

která po své realizaci mile překvapí i ostatní návštěvníky jablonecké přehrady. -

Michaela Komárková, studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

 Ráda bych touto cestou podpořila projekt Slunečního pavilonu v pojetí Petra 

Stolína na přehradě v Jablonci. Projekt, podle mého názoru, spojuje 

jednoduchost, moderní provedení, vzdušnost a eleganci. Místo, jakým je 

přehrada, by zasloužilo takovouto novou vizi. Sluneční pavilon by ještě znásobil 

příjemnou atmosféru přehrady. Věřím, že město rozhodne ve prospěch této 

stavby. - Klára Ansorge, učitelka jazyků 

 Ráda bych vyjádřila podporu k návrhu architekta Stolína na novou Sluneční 

terasu. Objekt navrhovaný panem Stolínem se mi zdá jednoduše vzdušný bez 

komplikovaných, přebytečných a rušivých prvků. Dispozice exteriéru jsou 

řešeny prakticky a kapacita sociálního a společenského vybavení terasy je pro 

návštěvníky podle mého dostačující. Zajímavými prvky jsou atrium a 

kaskádovitá terasa „protkaná stromy“.  Doufám, že se do budoucna počítá i s 

prostorem pro děti, kde si budou moci hrát. Bez nich by totiž jinak zajímavý 

projekt vyzníval trochu smutně. - Štěpánková Jindřiška, t. č. na volné noze  

 Viděla jsem článek o vašich plánech s Jabloneckou přehradou. Jsem sice z 

Liberce, ale moc ráda tam od malička jezdím a tak mne napadlo napsat také můj 

názor na věc. Současné sluneční lázně na mě působí schátrale a neudržovaně a 

také se mi zdá, že nabízí nedostatečnou flexibilitu služeb, kterou by moderní 

zařízení v této době mělo mít. Místo slunečních lázní má veliký potenciál a 

připadá mi, že nový projekt od architekta Petra Stolína by mohl dát místu nový 

duch a s tím přivést spoustu nových návštěvníků. Spousta realizovaných 

projektů od Petra Stolína, které vídám po Liberci, vždy nabízí něco víc pro 

veřejnost a přijdou mi jako velice dobrou reakcí na současnou kulturu nejen 

mladých lidí. Dnešní doba potřebuje dynamický a rychlý rozvoj kupředu a 

projekt Petra Stolína mi přijde jako velice dobrá a nenásilná alternativa. 

Doufám, že zastupitelstvo města Jablonce rozhodne správně a budeme se moci 

těšit na nové prostory na vaší krásné přehradě. - S pozdravem Lenka Krejčíková. 
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 Vzhledem k šířícímu se proudu odporu proti návrhu ateliéru Petra Stolína chci 

tímto vyjádřit jeho návrhu podporu. Prostory a místa, navrhovaná ateliérem 

Petra Stolína znám a mohu zde potvrdit, že vytváří místa příjemná ke 

koncentraci lidí, místa, kde se dobře pobývá, kde vzniká prostor pro nové 

hodnoty a zážitky. Bývá toho dosaženo prvky jednoduchými, pochopitelnými, 

architekturou nekřiklavou, klidnou, která dává vyniknout dějům, které mají 

uvnitř (ale i ve venkovních prostorech mezi budovami) vznikat a vznikají! Je 

tomu tak na příklad ve spolkovém domě ve Vratislavicích nad Nisou a jeho atriu 

či vlastním ateliéru Petra Stolína v prostoru mezi dvěma budovami. Všechny 

tyto prostory jsem si silně oblíbil a těším se jimi. Stejným dojmem na mě působí 

i návrh atriového domu slunečního pavilonu, návrhu věřím, vyjadřuji podporu a 

těším se na jeho realizaci, kterou jako Liberečan Jablonci tiše závidím. - Jiří 

Žid, architekt, FUA Fakulta umění a architektury TUL 

 Chci vyjádřit svou podporu realizaci návrhu slunečního pavilonu v Jablonci nad 

Nisou. Celá kauza je odrazem nedostatku vkusu. Nerad bych to dlouze hodnotil, 

stačí snad jen citovat trefný postřeh z blogu Jizerské ticho: „V Jablonci se podle 

všeho nemůžou rozhodnout, jestli místo staré, smradlavé a ztrouchnivělé kůlny s 

nerudnou obsluhou a na celé kolo vyhrávajícímu hit rádiu RCL chtějí Sluneční 

pavilon od Petra Stolína nebo ne.“ Osobně doufám, že město nehodí zpátečku z 

takto slibně vypadajícího projektu, jakým pavilon je. Projekt samozřejmě nebyl 

zadarmo, takže bych byl nerad, kdyby se plýtvalo veřejnými prostředky. Petr 

Stolín je jako architekt projektu dobrou volbou, předpokládám, že byl osloven 

na základě stavby kulturního centra ve Vratislavicích. Pevně věřím, že budete 

posuzovat hlavně kvalitu došlých „pochval a stížností", ne pouze kvantitu. 

České povaze je totiž občas přirozenější buranství než schopnost něco ocenit a 

nebýt pouhým konzumentem. - Hezký den přeje, Petr Rosendorf, TI Automotive 

 Se zájmem jsem si přečetl článek o Slunečních lázních na přehradě v Jablonci 

nad Nisou. Několik let jsem do Jablonce pravidelně dojížděl a musím přiznat, že 

jsem Jablonečákům jejich přehradu trochu záviděl. Po přečtení diskuse pod 

článkem jsem proto překvapen, že obyvatelé Jablonce volají spíše po zachování 

nostalgie rozpadajících se domečků, než po vybudování moderního a estetického 

zázemí. Nejsem zastáncem bourání starého a budování nového za každou (často 

přemrštěnou) cenu. Ale velmi dobře znám např. příběh Ještědu, i jeho návrh lidé 

nazývali odpudivým, nepatřičným, patřícím na Mars a podobně. Dnes nám 

Ještěd závidí po celém světě, i když se o něm dozvěděli s velkým zpožděním a z 

geniální stavby nám zůstal objekt hodný nejen obdivu, ale i celkové 

rekonstrukce. Svoji krásu ale neztratil. Znám práci architekta Petra Stolína a 

jsem si jist, že jeho cílem je dobrá architektura, jak už o tom několikrát v 

minulosti přesvědčil. Realizace jeho návrhů jsou jednoduché, možná až strohé, 

ale funkční a ekonomické, navíc respektující okolí a životní prostředí. Podporuji 

tedy návrh architekta Petra Stolína a obyvatelům a návštěvníkům Jablonce přeji, 

ať jim nové Sluneční lázně dobře slouží. S pozdravem a přáním správné volby, 

Jiří Jiroutek, fotograf, Liberec 
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 Vážené město Jablonec, ráda bych se tímto připojila k příznivcům návrhu na 

rekonstrukci Slunečních lázní architekta Petra Stolína. Sluneční lázně jsou z 

jedním nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších míst kolem jablonecké přehrady 

a objekt zde stojící si zaslouží důstojný vzhled. Stánků s pivem a klobásou je 

kolem jablonecké přehrady až dost a věřím, že Jablonečané si rádi oddychnou a 

spočinou ve vzdušném objektu, který navrhuje Petr Stolín. Mějme u přehrady 

místo, které reprezentuje svou promyšleností, designem perfektně skloubeným s 

přírodním prostředím, do kterého je zasazen, moderností, a které přitáhne nové 

návštěvníky i mimojablonecké. Návrh Petra Stolína je mimořádně zdařilý a 

myslím si, že obyvatelé města nový, čerstvý nápad jistě ocení více než další 

umaštěný obří „stánek". Dejte šanci novému neotřelému návrhu. - Lenka 

Nožičková, Preciosa GS, a.s./Project Manager 

 K prezentační studii,,Pavilonu stínů" je zřejmě mnoho názorů veřejnosti typu 

líbí/nelíbí, chci/nechci, hodí se/nehodí se. Nikde není publikována ekonomická 

návratnost jednoúčelové stavby za deset až dvanáct mililionů korun z městského 

rozpočtu. Tzn: vytěžitelnost cca 100 000 Kč měsíčně plus náklady na údržbu. 

Osobně si myslíme, že pan Vobořil s panem Beitlem lobbují za prosazení 

osobních zájmů a nerespektují charakter Slunečních lázní a jejich využití pro 

široké spektrum návštěvníků. Jen zachování prvotní myšlenky z roku 1927 a 

citlivá rekonstrukce bude mít pozitivní ohlas u občanů Jablonce a okolí. - Za 

provozovatele 2004-2014 Lucie Pokorná, Luboš Moravec 

 Ráda bych i já přidala svůj názor na vznik nového Slunečního pavilonu na 

jablonecké přehradě. Proč bych byla ráda, aby na jablonecké přehradě vzniklo 

dílo podle návrhu Petra Stolína? Je to jednoduché. Jako rodilý Liberečák jsem na 

jablonecké přehradě strávila spoustu času, volných dnů a mám odtamtud spoustu 

zážitků. A vždycky jsem přemýšlela nad tím, jak je potenciál tohoto místa 

nevyužitý. Z návrhu Petra Stolína jsem nadšená. Povedlo se mu propojit to, co je 

pro toto místo tak podstatné. Tedy klid, nenucenost, nenásilnost. Propojit 

přírodu a lidi, což jak všichni víme, se podaří ve velmi malém množství případů. 

Schopnosti ponechat místům jejich kouzlo, neničit, ale vylepšovat, skvěle 

vypíchnout podstatu toho místa, respektovat prostředí, je pro tvorbu Petra 

Stolína hodně důležité a pro mě je to jeden ze zásadních rysů jeho architektury. 

Moc tedy prosím. Pokud chcete pro obyvatele Jablonce a Liberce a dalšího okolí 

to nejlepší - tohle je to nejlepší. Děkuju a přeju krásné dny. A snad jednou 

všichni společně u Slunečního pavilonu. - Maja Hamplová, Casting Director 

 Dovolím si přidat svůj názor, i když jsem z Liberce. Jabloneckou přehradu mám 

odmalička rád. Chodívám sem běhat a zúčastňuji se místního běžeckého závodu 

na 10 kilometrů. 1. Přijde mi, že radnice přistupovala zadáním studie k danému 

prostoru zodpovědně. Vyjadřuje tím, že ji na tomto prostoru záleží, že chce něco 

pro lidi, pro jejich volný čas. V dnešní velmi uspěchané a náročné době je 

kvalitní odpočinek takřka nezbytností, je potřeba relaxovat. Tady se tato 

možnost přímo nabízí, ve městě na krásném místě. 2. Pokud jde o peníze, 

rozpočet, o náklady, z praxe vím, že tato varianta je právě elegantní svým 

efektem. Je zajímavá a přitom si neumím moc představit levnější řešení. Pokud 
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není řeč o tom tam postavit nějaký karavan-stánek, ale o to tu asi neběží. Záměr 

je myslím vytvořit něco hodnotného, co bude dobře sloužit a město, včetně 

většiny obyvatel, bude moci býti na to hrdé. Z ekonomického hlediska tato 

varianta není nějak maximalistická, ale naopak. 3. Na studii se mi líbí právě 

jednoduchost a praktičnost řešení stavby z hlediska nákladů a údržby. V tom je 

toto řešení velice ekonomické. Lehká svěží stavba, která má svoji originalitu a 

nebyla by to jedna z té spousty tuctových staveb, konstrukcí ze dřeva bez 

jakéhokoliv nápadu a ducha. Doufám, že v tomto projektu zvítězí dobré 

myšlenky a přeji, ať se studii podaří realizovat. Aleš Pechočiakm, Listav RD 

s.r.o., držitelé Ocenění fasáda roku 2014 

 Pocházím z Liberce, ale do Jablonce jezdím za tím, co u nás není. Ať za kinem 

nebo za přehradou, která je nedílnou součástí života občanů po celý rok. Proto se 

mi líbí tento vstřícný krok města. Posunout zaběhlý koloběh přehrady dopředu. 

A nabídnout návštěvníkům prostor, který odpovídá nárokům dnešní doby a 

společnosti. Projekt Slunečního pavilonu nabízí zcela novou atmosféru, která 

popravdě není nikde v okolí. Stal by se lákadlem všech generací svou svěžestí, 

lehkostí, materiálem a samozřejmě svou celkovou koncepcí. Živější přízemí, 

které však nabízí i klidovou část a dále horní paluba  nacházející se v korunách 

stromů s přehradou na dlani. Osobně se moc těším, až si pavilon od architekta 

Petra Stolína zažiji na vlastní kůži. - Anna Hrušová, studentka architektury 

 Tímto emailem bych ráda přispěla k diskuzi na téma Slunečního pavilonu od  

Petra Stolína. Hodně s manželem cestujeme, často i do rozvojových zemí, a tak 

si říkám, proč by to mělo na jablonecké přehradě vypadat, jako bychom se ocitli 

u jezera v nějaké zcela jinak rozvinuté zemi, než Česká republika je? Proč 

bychom měli jíst párky v provozovně a prostředí jako za komunismu? Není 

představa krásného atria, „místa setkávání“, jak ho pan architekt nazývá, lepší? 

Pokaždé, když jsem v nějaké zemi západní Evropy, nechám se moderní 

architekturou hýčkat, kavárny u jezer v Dánsku, v parcích v Holandsku, na 

březích Atlantiku ve Francii nebo i ve vedlejším Německu. Zhluboka dýchám 

lehkou atmosféru přírody a příjemně a vkusně ztvárněného zázemí. A nyní se 

toho všeho můžeme dočkat na přehradě v Jablonci! Celý projekt, který nejenže 

navazuje na historické souvislosti prostředí, ale také absolutně naplňuje 

současné představy komfortního odpočinku v městské zelené zóně, mě nadchl. 

Nadchl mě natolik, že si jen těžko představím jabloneckou přehradu bez něj! 

Projektu Slunečního pavilonu na přehradě Mšeno v Jablonci tímto vyjadřuji 

svou veškerou podporu. Děkuji - Ing. Barbora Hattermann Hrušová 

 Dear Jablonec nad Nisou, I live in Czech republic for three years, "Slunecni 

pavilon" is what I miss in this region. I hope that this project will be realized so I 

could come with my friends and family. - Florian Hattermann, Parasailing 

captain * Vážený Jablonec nad Nisou, bydlím v České republice tři roky, 

„Sluneční pavilon" je to, co mi chybí v této oblasti. Doufám, že tento projekt 

bude realizován, takže sem budu moci přijít se svými přáteli a rodinou. - 

Florian Hattermann, parasailing kapitán“ 
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 Ráda bych se vyjádřila k návrhu nových Slunečních lázní. Nový projekt je dle 

mého názoru smysluplný, lehký, pěkný, moderní a mohl by krásně plnit funkci 

místa, kde bychom trávili příjemné chvíle a potkávali se s přáteli a známými. - 

Helena Šemberková  

 Rád bych tímto vyjádřil podporu STOLÍN architektům na projektu obnovy 

zázemí u Jablonecké přehrady. Jako 1/4 Jablonečák jsem přesvědčen, že jejich 

projekt bude nejen silným konkurentem ostatním návrhům, ale zároveň i šance 

přidat na mapu Jablonce nad Nisou další zajímavé místo. Jako 3/4 Liberečák 

trochu závidím, že se Vašemu městu nabízí takováto příležitost. Buďte odvážní 

a dejte STOLÍNům šanci! - Adam Drda 

 Ráda bych touto cestou vyjádřila podporu projektu Slunečního pavilonu na 

jablonecké přehradě z dílny architekta Petra Stolína. Jako obyvatelka města 

Liberec jsem totiž přesvědčena, že naše regionální kulturní vybavení 

neposkytuje současné generaci svůj plnohodnotný potenciál, právě naopak, nutí 

mladé lidi žít v kultuře, která skýtá své kořeny hluboce v komunistické éře. Je 

mi líto, když pozoruji, jak se zvedá vlna odporu proti něčemu, co má tento 

region citelně kulturně podat dál a nepochopitelně ho chce uměle udržovat ve 

statické situaci. Protože chci, aby tento region vzkvétal a mladá generace 

nemusela za estetikou chodit jen do lesa (protože pomalu není kam jinam), 

myslím si, že prolomení jistých zarytých konvencí je víc než nutností a vnímám 

proto přeměnu Slunečných lázní jako další krok k tomu, aby místa zájmů 

volnočasových aktivit na svém využití a kulturní diverzitě rostla a ne, aby tomu 

bylo naopak. - Alexandra Kendiková, firma Alexandr Kendik Junior, Liberec 

 Vážené dámy a pánové, v současné době působím jako architekt v zahraničí, 

proto musím přiznat určitý odstup od současného kontextu místa, což může být 

někdy i výhodou. Obecně bych chtěl zdůraznit, že město by mělo vnímat 

přehradu jako celek, vnímat ji jako širší území. Nejvhodnější variantou 

v takovém případě bývá vyhlášení veřejné architektonické soutěže, která pak 

získá podněty v neomezené šíři. Město se rozhodlo oslovit renomovanou 

architektonickou kancelář architekta Petra Stolína, který již dříve projevil 

schopnost kvalitních řešení v jiných městech. Architekt Petr Stolín přináší 

skutečně osobité řešení, které v žádném případě není předimenzované, nebo 

nerealistické jak bylo uváděno v médiích. Jde naopak o velmi skromné a v 

dobrém slova smyslu střízlivé řešení. Každý z nás architektů by jistě mohl 

přinést do diskuze další, jistě odlišné přístupy. Návrh Petra Stolína ale v každém 

případě považuji za kvalitní a hodný města Jablonec nad Nisou. Musím uznat, že 

prezentace, kterou jsem měl možnost vidět, je připravena spíše pro profesní 

dialog mezi lidmi z oboru, kteří jsou s tématem obeznámeni. Chápu, že laické 

veřejnosti by pomohly fotorealistické vizualizace. Ty by dokázaly podpořit 

informaci o průsvitnosti horního patra objektu, aktivním využití bezprostředního 

okolí objektu nebo lépe osvětlily napojení na stávající pláže přehrady. Tyto 

výkony jsou ale obvykle spojeny s mnohem vyššími náklady na vypracování 

studie. Město jako majitel jakéhokoliv pozemku nebo objektu by mělo budoucí 

nájemní smlouvy spojit se zákazem neschválených reklamních poutačů, hlasité 
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produkce reklamních rádií, neschválených přístaveb - toto nevnímám jako 

restriktivní opatření, ale jako příspěvek k celkové kultivaci veřejného městského 

prostoru. Jedině pak bude přehrada místem, které bude inspirací pro další města 

v Čechách. Jako inspiraci pro současný Jablonec bych doporučil návštěvu města 

Bregenz u bodamského jezera, jehož architektura, práce s nábřežím je dodnes 

inspirací pro další města v regionu. - Petr Štefek, architekt, 30.9.2014 v Londýně 

 Dovolte mi vyjádřit se k novému projektu na jablonecké přehradě. Nejsem sice 

obyvatelkou města Jablonce ani přilehlých míst, ale vždycky mě tato část naší 

republiky fascinovala dokonalou architekturou a nadčasovým duchem měst. 

Jablonec stejně jako Liberec vždycky byl noblesní město s krásnými a 

zajímavými stavbami, kde se odehrávaly a odehrávají různé společenské akce. 

Bohužel jsou to i města, která vzhledem k počtu a stavu historických budov a s 

tím spojenými náklady na opravy a údržby, města, která trochu chátrají. Je to 

velká škoda, vzhledem k faktu, že v dnešní moderní době, jsou sice stavěny 

hezké budovy, ale neumím si představit, že za pár let bude někdo obdivovat 

stavbu některého např. nákupního centra, tak jako dneska obdivujeme hrady a 

zámky. Proto se mě oslovují projekty, které jsou něčím vyjímečné a vyvolávají v 

lidech emoce. Stejně jako je tomu nyní u projektu Slunečního pavilonu pana 

architekta Stolína. Vše je ve fázi diskuzí a již vycházejí novinové články a 

emoce proudí, a to je dobře, lidé ještě mají zájem a chtějí mít své město krásné. 

Stav, ve kterém se nyní prostor nachází, je bohužel typickým produktem dnešní 

společnosti, bezbarvé a konzumní, a to přece nechceme být. Pojďme zase tvořit 

a být přítomni vzniku něčeho krásného a neobvyklého. Vzpomeňme na spoustu 

staveb, které byly v době svého vzniku kontroverzní a dnes jsou naším národním 

pokladem. Stolínův projekt je příjemnou, praktickou stavbou zahalenou do 

závoje tajemství, kam si ráda půjdu sednout s knihou a přemítat nad životem, 

odpočinout si od každodenního shonu a zrelaxovat. Vytvořte hezkou oázu klidu, 

pro všechny, kdo mají rádi pohodu a třeba nemají tolik času vyrazit do přírody, 

ale chtějí vydechnout mimo město. Bude příjemné projít se kolem přehrady a 

pak si odpočinout v zajímavé a inspirující stavbě. Ne všichni chtějí trávit volný 

čas obklopeni další hordou lidí, chceme si někam "zalézt" před světem a být 

chvíli sami, i takový lidé jsou a míst, kam se uchýlit, není mnoho a staveb, které 

toto poskytují už vůbec ne. Chceme trávit svůj čas v místech, která poskytují 

prostor fantazii a jsou jiná, třeba právě v korunách stromů. Nejsou mezi námi jen 

lidé, kteří si chtějí dát pivo a párek a koukat na hrající si děti. Sama mám malé 

dítě, a jsem samozřejmě ráda za místa, která jsou dětem uzpůsobena, ale zároveň 

bych si právě od těchto míst chtěla i odpočinout. V podstatě vše, co dnes vzniká, 

je přizpůsobeno dětem a rodinám, ale ne všichni jsou na této lodi, ne všichni 

mají děti a ne všichni jsou rádi v houfu. Vytvořte opravdovou oázu klidu, která 

nebude uniformní beztvarou stavbou, ale bude mít svou vlastní tvář a bude malá 

a kompaktní, přírodě nakloněna. Vraťte Jablonci lesk, který měl v dobách 

minulých a kam lidé rádi cestovali za krásnem. - Eva Medková, Mladá Boleslav 

 Chtěla bych se připojit svým názorem na přestavbu Slunečních lázní na 

jablonecké přehradě. Rozhodně podporuji projekt pana architekta Stolína, který 
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komplexně a citlivě řeší místo a svou čistou architekturou vychovává budoucí 

návštěvníky Slunečních lázní. Myslím si, že jakoukoliv rekonstrukcí stávajícího 

stavu Slunečních lázní, kde o ceně se dá mluvit jakkoliv, bychom se vraceli zpět 

do minulého režimu. - Ing. Jitka Hrušová, projektant Liberec 

 Ráda bych vyjádřila podporu navrženému pavilonu architekta Stolína. Vím, že 

se proti němu nyní strhla kritika převážně od současných nájemců. Z jejich 

strany mi přijde kritika naprosto neobjektivní, ale logická. Pokud stavba nového 

areálu ohrozí jejich působení jako nájemců, je jasné, že budou kritičtí a budou se 

snažit chránit své živobytí. Jsem častým návštěvníkem Jablonecké přehrady. 

Současné zázemí Slunečních lázní se mi nelíbí vizuálně ani funkčně. Byla bych 

moc ráda, kdyby na tomto krásném místě vzniklo něco nového, příjemného a 

moderního, kde se budu cítit dobře já i moje děti, se kterými na přehradu 

chodím. Návrh nového pavilonu se mi líbí a myslím, že bezvadně zapadá do 

tohoto prostoru. Je vzdušný, čistý, používá přírodní materiály. Vytváří důstojné 

prostředí a zázemí pro návštěvníky. Město Jablonec má možnost mít na svém 

území krásnou stavbu, na kterou by jeho obyvatelé mohli být pyšní. Byla by 

škoda tuto šanci promarnit. Děkuji za možnost se ke stavbě vyjádřit. Je fajn, že 

město zajímá, co si myslím. S pozdravem Ing. Lucie Hrušová 

 Dostala se ke mně informace o nešvaru na břehu jablonecké přehrady a ráda 

bych se k návrhu pana architekta Petra Stolína vyjádřila. Prostředí jablonecké 

přehrady je mi velice dobře známé. Strávila jsem zde nejedno odpoledne, 

užívajíc si slunce a všech výhod, jaké toto místo má a dovolím si tedy tvrdit, že 

o jeho vytíženosti mám jistou představu. Navrhovaný jednoduchý objem 

slunečních lázní koncepčně připomíná klášter. Rozprostírá se na vyvýšeném 

břehu přehrady a spíše než domem je lehkou dřevěnou ohradou, která chrání 

rajskou zahradu. Představte si její atmosféru. Jistě bude příjemnou alternativou k 

rušné rozpálené pláži. Člověk se zde může pod stromem schoulit s knihou, 

občerstvit se ve stínu pavilonu krytý od dětského povyku u vody anebo 

vystoupit na horní terasu, blíže ke slunci a nechat tak kůži o trochu zhnědnout. 

Krytý prostor kolem rajské zahrady poskytne dobré útočiště při náhlé změně 

počasí a důstojné zázemí dodá pocitu, že se nacházím v kultivovaném městě a 

ne u rybníka na vesnici. Současný ráz vtisknutý objektu slunečních lázní přiláká 

pozornost zvědavců i odborné veřejnosti, což městu Jablonec může být jen a jen 

ku prospěchu. Přítomnost moderního jednoduchého objektu zvyšuje hodnotu 

celého okolí, a ač to může chvilku trvat, určitě podpoří hrdost každého 

Jablonečáka. Dlouhá léta je mšenská přehrada vyhledávaným a vyhlášeným 

místem pro trávení volného času. Proč by tedy nemohla získat třešničku na 

dortu? S přáním úspěchů při realizaci návrhu architekta Petra Stolína - Michaela 

Říhová, studentka architektury 

 Na sever Čech jezdím pravidelně z Brna vyučovat na libereckou univerzitu a za 

přírodními krásami Jizerských hor. Stav historických center i většina nově 

postavených domů v okrajových částech Liberce i Jablonce na mě stále působí 

neutěšeným dojmem. Podobně jako se Italové usilovně pokoušejí navázat na půl 

tisíciletí staré renesanční mistry, tak se české pohraniční dodnes snaží vypořádat 
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s půl stoletím starými křivdami, což se musí nevyhnutelně propisovat do obrazu 

města i celkového stavu společnosti. Tvorba libereckého ateliéru Petra Stolína 

již tři dekády převyšuje šedivý celorepublikový průměr, a proto se naše redakce 

internetového portálu archiweb.cz těší na každou jejich realizaci. Petr Stolín se 

za dlouhá léta svým zodpovědným přístupem vypracoval, že nic neudělá na půl 

nebo ke krátkozrakému zisku, pokud by tím utrpěla výsledná realizace, za níž by 

se nemohl plně postavit. Sluneční lázně na východním okraji jablonecké 

přehrady sice neznám tak důvěrně jako místní obyvatelé, ale při mojí návštěvě 

spojené s příjemným koupáním zvítězily na plné čáře přírodní elementy nad 

tamějšími lidskými výtvory, které nemají daleko k pouťové atrakci na 

zasloužilém odpočinku. Není zde co rekonstruovat, aniž by se nemusel celý 

objekt vyměnit za novodobou repliku, ale takových kvalit stávající budova 

nedosahuje. Současná uzavřenost rovněž není to, co by vyhovovalo současným 

potřebám. Stolínův návrh s vnitřním atriem nebrání příchozím v pohledech na 

přehradu, naopak nabízí průhled skrz objekt a navíc přináší komorní atmosféru 

chráněné horní platformy. Realizací Stolínova návrhu by město získalo další 

objekt, kam by mohli z daleka přijíždět příznivci moderní architektury, ale 

nabídl se také adekvátní prostor k vycházkám a posezení místních obyvatel, 

kterým není jedno kvalita prostoru, v němž chtějí trávit volný čas a utrácet své 

peníze za odpovídající služby. Samotné místo je kvalitní. Nyní jen zbývá, aby 

zde vznikly opravdu kvalitní prostory. S pozdravem Ing. arch. MgA. Petr 

Šmídek, Ph.D., zástupce šéfredaktora archiweb.cz 

 Viděl jsem model nových slunečních lázní architekta Stolína a musím říci, že se 

mi moc nelíbí. Model sám o sobě je slušný, ale nelíbí se mi jeho zasazení v 

kontextu přehrady. To už mě přijdou na pohled lepší staré sluneční lázně. 

Samozřejmě je zde nutná určitá rekonstrukce, ale nestavte prosím zbytečně 

velké, popř. vůbec zbytečné stavby v okolí přehrady. Lidé tu vyhledávají 

poetiku toho místa a každý technický zásah tuto poetiku ničí. Myslím, že 

opravdu málokdo tu chce mít supermoderní aquacentrum s atrakcemi. Různých 

staveb máme dost už ve svém okolí. Když jdou lidé k přehradě, jdou si 

především odpočinout do přírody. Toto to reakce nejen na přestavbu lázní, ale 

na celkovou plánovanou restruktruralizaci okolí. Prosím uvažte, že přehrada již 

lidem slouží velice dobře a není potřeba cokoliv vehementně vylepšovat. Jako 

další příklad může být plánovaný most z Tajvanu přes zátoku. Spousta lidí si 

říká proč proboha? To je zrovna stavba, která by celkový vzhled okolí zbytečně 

zhoršila. A v konečném důsledku ji také nikdo nepotřebuje. Doufám, že takové 

podobné „nápady“ v budoucnu také neprojdou. Prosím vylepšujte citlivě, zkazit 

se to dá velice jednoduše a zpátky už to nikdo nevrátí! S pozdravem, Petr Vinš 

 Jmenuji se Monika Šecová, je mi 22 let a chtěla bych Vám vyjádřit svůj názor 

ohledně Slunečních lázní. Myslím si, že oba návrhy na Sluneční lázně se do 

tohoto krásného  prostředí opravdu nehodí. Naruší to ráz  přírody a celého okolí 

a bude to velmi nepěkné. Opravdu bych se zamyslela nad  návrhem, který  

splyne s okolní přírodou. Také samozřejmě, aby s návrhem byli spokojeni i 
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ostatní obyvatelé Jablonce. Přeci, některým lidem docela na našem městě záleží 

a není jim zcela jedno, co se tu děje. Přeji pěkný den, Monika Šecová 

 I přes to že nebydlím v Jablonci a nemám ve zvyku vyjadřovat se k věcem 

veřejným, musím reagovat na článek z 21. 8. 2014 na idnes ohledně slunečního 

pavilonu a přidat pár postřehů. Je až s podivem, jak současní provozovatelé brojí 

proti novému projektu, jenž zpracoval arch. Stolín. Připomíná mi to trochu 

směšný postoj bývalého prezidenta Klause a celou hysterii vyvolanou 

Kaplického návrhu na knihovnu na Letné, i když odborná veřejnost vybrala z 

několika návrhů právě tento. Bůhví, co v tom vězí, ale připadá mi, že majitelé 

jakoby postrádali schopnost přijmout nový rozměr poplatný době  a vývoj 

současné architektury. Vnímání věci v širších souvislostech a neschopnost 

vymanit se ze zajetých kolejí a obav ze změn. Jak můžou mluvit o potřebě 

návštěvníků? Kdo může znát moje potřeby? Jak můžou vědět, že by si spousta 

lidí u nich na terase nedalo místo piva a párku třeba salát s tuňákem a fajn víno. 

Jistě by si mnohý návštěvník jablonecké přehrady po dlouhé době zasloužil víc 

než vystání fronty a posezení na plastové židli s desítkou a langošem v ruce. Je 

jasné, že v takovémto „stánku“ který navrhují architekti, jest nutné, aby nájemce 

jaksi zvolil jinou filosofii a pochopil koncepci. Vzpomínám, jak mi babička 

ukazovala fotografie a vyprávěla o nádherných lidech, v krásných šatech a 

kloboucích, kteří chodili na promenádu do vyhlášené kavárny a restaurace na 

liberecké přehradě. Po sto letech máme na stejném místě dřevěnou boudu, kde 

se člověk nechce moc dlouho zdržovat. Návrh nového pavilonu z pera architekta 

Stolína je velmi poutavý, neotřelý a hlavně funkční. Projekt má hned několik 

velmi zajímavých řešení. Rozhodně to není obluda a nic megalomanského, jak 

se zmiňují současní majitelé. Naopak budova působí velmi ležérně, vzdušně a 

lehce. Myslím, že by si jablonecká přehrada zasloužila tuto stavbu a její realizaci 

i z dalších důvodů jako je turistika za architekturou a přilákání dalších 

návštěvníků, kteří by jinak těžko na jablonecku přehradu zavítali. Držím palce, 

ať se výstavba realizuje. - Hynek Novotný, obchodník s vínem, Liberec 

ZÁVĚREM: Sluneční pavilon, který vyvolal takovou debatu, nebyl dosud zrealizován. 

Sluneční lázně, coby pomník starých časů, byly na břehu přehrady beze změn ještě 

v roce v roce 2016. Téma lázně ještě jednou. Tentokrát půjde o ty bývalé v ulici 

Budovatelů.  Městu byla předána hromadná připomínka REVITALIZACE BÝVALÝCH 

JABLONECKÝCH MĚSTSKÝCH LÁZNÍ, ANEB PROČ DOKÁZALO ROKU 2005 

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBNOVIT MĚSTSKÉ LÁZNĚ OD R. HEMMRICHA 

Z ROKU 1910 A JABLONEC DOSUD NE?, která obsahovala devatenáct podpisových 

archů s 305 podpisy a záměr projektu na záchranu. Zastupitelé hromadnou připomínku 

vzali na vědomí s tím, že objekt má ve městě své místo. I proto byla budova zařazena 

mezi projekty, jež by měly být financovány v rámci Integrovaného plánu rozvoje území 

Liberec – Jablonce. Městské lázně stejně tak jako spor o chátrající ´Zámeček´ spolku 

Schlaraffie u autobusového nádraží budou mít prostor v dalších ročnících kroniky. 

Tehdy, až jejich ´případ´dojde k nějakému výsledku, bude čas na rekapitulaci.   



176 

 

PETICE: JABLONEC BEZ HAZARDU se těšila zájmu veřejnosti a samozřejmě médií. 

NA KAŽDÉM ROHU HERNA. ZAKAŽTE JE HNED, VOLAJÍ LIDÉ -26.2.2014, 

5plus2.cz, str. 0 - Přes sociální sítě mobilizují Jablonečané síly proti hernám. Během 

dvou týdnů se našlo 330 příznivců. Chystají petici, která má přinést jejich okamžitý 

zákaz. Nevěří totiž slibům radnice, že herny zmizí do konce roku… 

500 OBYVATEL JABLONCE PODEPSALO PETICI PROTI HERNÁM - 7.4.2014, 

ČRo Sever - Pětistovka lidí z Jablonce se podepsala pod petici proti hernám. Autory 

jsou lidé ze sdružení Jablonec bez hazardu. Chtějí, aby město netolerovalo žádné herny, 

výherní automaty ani loterijní terminály. Z jablonecké radnice zní, že vedení města už 

stopku hazardu dalo v roce 2012. Nebylo je ale možné zavřít ze dne na den … 

V JABLONCI SEPSALI PETICI PROTI HERNÁM A VÝHERNÍM AUTOMATŮM - 

7.4.2014 zpravy.rozhlas.cz, regiony - Jabloncem nad Nisou koluje petice proti hernám a 

výherním automatům. Autorům petice, členům občanského sdružení Jablonec bez 

hazardu, vadí, že ve městě je 47 heren. Podle odpůrců hazardu mají automaty na 

svědomí vylidněné město, vznik zastaváren, zvýšenou kriminalitu a vandalství. A navíc 

jsou podle nich herny tvrdou drogou, která ohrožuje každého... 

HERNY V ULICÍCH JABLONCE? PETICE POKRAČUJE - 23.4.2014, denik.cz - 

Petice proti hernám v Jablonci pokračuje, do konce dubna se můžete také podepsat… 

JABLONEC NAD NISOU: ZASTUPITELÉ JEDNALI O HAZARDU - 30.5.2014, 

parlamentnilisty.cz - Peticí proti hazardu se zabývali zastupitelé na květnovém zasedání. 

Petice nazvaná „Jablonec bez hazardu“ s 944 podpisy byla na radnici doručena 

počátkem května. Provozování loterií a jiných podobných her na území města Jablonec 

nad Nisou je v současné době upraveno obecně závaznou vyhláškou z roku 2011, podle 

níž jsou loterie, herny a kasina povoleny na území města do konce roku 2014… 

O OSUDU HEREN V JABLONCI ZŘEJMĚ ROZHODNOU LIDÉ V REFERENDU - 

30.5.2014, zpravy.rozhlas.cz - Petici proti hazardu v Jablonci nad Nisou podepsalo 

téměř tisíc lidí. Zastupitelstvo proto pověřilo tajemníka a primátora, aby připravili 

podklady pro referendum. To by se mělo konat na podzim… 

LIDÉ: HLASUJTE O HAZARDU - 6.6.2014, 5plus2, str. 1 - Chcete ve městě kasina a 

herny?  Podobnou otázku chce obyvatelům Jablonce nad Nisou položit místní radnice. 

O budoucnosti hazardu totiž zřejmě rozhodne referendum. Jablonec by se pak po Praze 

stal teprve druhým městem, kde se k tomuto tématu vyjádří hlas lidu… 

REKAPITULACE A VÝSLEDEK - Poprvé se vedení města zabývalo omezením 

hazardních her na území Jablonce v roce 1997. V roce 2011 zastupitelstvo přijalo 

obecně závaznou vyhlášku, podle níž byly loterie, herny a kasina povoleny na území 

města do konce roku 2014. Po regulaci - od ledna 2012 nesměly vznikat herny nové, ve 

městě v souladu s  vyhláškou fungovalo devětačtyřicet provozoven, v nichž magistrát 

povolil provoz jednatřiceti výherních hracích přístrojů. Pro upřesnění - povolení 

provozu dalších loterií, jako jsou interaktivní videoloterijní terminály, rulety apod., 

vydává Ministerstvo financí ČR. * Z hazardu šly a jdou do městské pokladny miliony 

korun, a to především na kulturu a sport. Kolik to bylo konkrétně peněz v uplynulých 

letech? Rok 2010 - 10 369 000 Kč, rok 2011 - 10 436 tisíc Kč, 2012 - 21 315 tisíc Kč, 
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rok 2013 - 27 249 tisíc Kč, rok 2014 - 20 414 000 Kč. * Petice nazvaná „Jablonec bez 

hazardu“ s 944 podpisy byla na radnici doručena počátkem května 2014, ještě ten 

měsíce se jí zabývali zastupitelé. Navzdory zmíněné vyhlášce z roku 2011 rozhodli, že 

na zasedání v červnu budou hlasovat o návrhu uspořádat místní referendum o hazardu. 

Zástupci sdružení ´Jablonec bez hazardu´ požadovali konání referenda v termínu 

komunálních voleb. Město argumentovalo rizikem zpochybnění platnosti voleb i 

referenda a také financemi. „Pokud se referendum koná zároveň s volbami, musí být 

stejně dvoudenní jako volby, běžné referendum je ze zákona jen jeden den. Maximální 

náklady na dvoudenní referendum jsme vyčíslili na 960 tisíc korun, jednodenní 

referendum by stálo maximálně cca 385 tisíc korun,“ argumentoval tajemník magistrátu 

Marek Řeháček s tím, že podle ministerstva vnitra se nesmějí směšovat náklady na 

volby, které hradí stát, a náklady na referendum, které hradí město. Musí být dvě 

komise, všechen materiál také dvakrát. V  počtu devětačtyřiceti okrsků to vychází na 

poměrně značné peníze. Navíc jsou tu náklady na personální zajištění volebních komisí. 

Rozdíl může činit více než půl milionu korun. * Červen 2014: Po více jak 

dvouhodinové vzrušené debatě, jíž se účastnila také veřejnost a během které padly čtyři 

protinávrhy usnesení, se zastupitelé dohodli, že nepřijmou žádné změny obecně závazné 

vyhlášky č. 4/2011 týkající se čl. 2. Dále uložili primátorovi Petru Beitlovi odeslat dopis 

na ministerstvo financí s touto informací a požádat, aby byla neprodleně zahájena 

správní řízení o odebrání povolení. Šťastný konec? * Rok 2015: 16.4. Tisková zpráva 

občanského sdružení Jablonec bez hazardu s titulkem: Nejlepší" primátor podporuje 

hazard?! - 17.4. Téma hazardu v městě se opět otevírá  - 19.6. Jablonec zvolil přísnou 

regulaci hazardu - 18.9. Aby mohly herny v Jablonci dále fungovat, žádají o statut 

kasina – 20.11. Jablonecká kasina projdou tvrdým hodnocením.  

 

KOKONÍN: ANKETA K SAMOSTATNOSTI – Jablonec, který je od roku 2012 

statutárním městem, nemá žádnou městskou část. O odtržení usiluje Kokonín. 

Připomeňme řádky z loňské kroniky: …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… - konec 

citace. Co přinesl rok 2014? Stručně – anketu. Tisková zpráva z dubna: Někteří 

kokonínští obyvatelé požadují vznik samostatného městského obvodu s vlastní radnicí. 

Svůj požadavek podpořili peticí s 29 podpisy, která byla doručena na magistrát města 

vloni v srpnu. V Kokoníně žije 1491 obyvatel starších 18 let. Zastupitelé nyní rozhodli, 

že pro zjištění většinového názoru občanů Kokonína bude uspořádána anketa. Ta 

http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/aktualni-zpravy/tema-hazardu-v-meste-se-opet-otevira.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/aktualni-zpravy/jablonec-zvolil-prisnou-regulaci-hazardu.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/aktualni-zpravy/jablonec-zvolil-prisnou-regulaci-hazardu.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/archiv/zpravy-2015/zari-2015/aby-mohly-herny-v-jablonci-dale-fungovat-zadaji-o-statut-kasina.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/archiv/zpravy-2015/zari-2015/aby-mohly-herny-v-jablonci-dale-fungovat-zadaji-o-statut-kasina.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/aktualni-zpravy/jablonecka-kasina-projdou-tvrdym-hodnocenim.html
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proběhne ve stejné době, jako volby do Evropského parlamentu 23. a 24. května 2014 

ve stejném objektu – v základní škole v Kokoníně. Anketa bude anonymní a nad jejím 

průběhem bude bdít tříčlenná anketní komise. Zasedne v ní jeden člen navržený 

osadním výborem Kokonín, jeden člen nezávislý na dění v Kokoníně a jako zapisovatel 

zaměstnanec magistrátu. Anketní otázky budou dvě: 1. Souhlasíte se členěním 

statutárního města Jablonec nad Nisou na jednotlivé městské obvody? 2. Souhlasíte se 

vznikem Městského obvodu Jablonec nad Nisou – Kokonín spravovaného vlastním 

úřadem a volenými orgány (starosta, zastupitelstvo)? Výsledek? Ankety o samostatné 

městské části Kokonín se zúčastnilo 213 lidí. Poměrově vyjádřeno o něco více než 

čtrnáct procent, platných lístků bylo ještě o dva méně. Pro vznik samostatné městské 

části se vyslovilo 69 respondentů a 113 lidí se vyslovilo proti vzniku samostatné 

městské části Kokonín. Jak vidno, ani letos případ Kokonína nedoznal zásadních změn. 

Kokonín, který byl do roku 1980 samostatný, se naděje na nezávislost nevzdá. Zatím 

má ´jen´ vlastní osadní výbor, jehož pravomoci jsou dost omezené, prakticky jen 

doporučující. Kromě osadního výboru zde funguje i občanské sdružení Kokonín. To 

stálo za referendem a poslední peticí. První úspěch se mu už ale podařil. Jablonec mu 

dal do pronájmu kulturní dům, který chtěl původně prodat.  

KOKONÍN V NOVINOVÝCH TITULCÍCH: 

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. 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. ROK 2014: 

10.4. Boj o samostatný Kokonín jde do dalšího kola - 11.4. Kokonín chce svobodu. O 

větší samostatnosti Kokonína rozhodnou místní obyvatelé v anketě - 15.4. Boj o 

samostatný Kokonín postupuje do dalšího kola - 1.5. Jablonec chystá anketu o 

osamostatnění Kokonína - 24.5. S eurovolbami mohou lidé rozhodnout v anketě o 

osamostatnění Kokonína - 24.5. V Jablonci pokračuje dnes anketa o osamostatnění 

Kokonína - 25.5. Místní nemají zájem o odtržení Kokonína, ukázala anketa - 26.5. 

Kokonín lidé samostatný nechtějí - 29.5. Kokonín se samostatným městským obvodem 

nestane, rozhodli jablonečtí zastupitelé. 
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VÝROČÍ ROKU 2014  

 JABLONEC A KAUFBEUREN. JABLONECKÝ KOMORNÍ ORCHESTR. TEXO PLUS. 

ARO. SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU. NÁKLAĎÁK LIAZ.  

GYMNÁZIUM V DR. RANDY. SOUBOR NISANKA. ŽIŽKŮV VRCH. TRAMVAJOVÁ 

TRAŤ. SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR JANÁČEK. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMAVA. PRVNÍ 

ČESKÁ ŠKOLA. ČESKÉ DOBROVOLNÉ HASIČSTVO 

5 LET: JABLONEC A KAUFBEUREN - Dohoda o partnerství byla mezi oběma města 

uzavřena 26.září 2009. Pětileté výročí bylo mimo jiné připomenuto na akci Tänzelfest 

tzv. tanečkové slavnosti, jejíž tradice sahá až do středověku. Druhý prázdninový víkend 

přijeli do Kaufbeuren nejen zástupci z Jablonce, ale i z partnerského města Neugablonz. 

10 LET: JABLONECKÝ KOMORNÍ ORCHESTR při Základní umělecké škole hraje 

pod dirigentskou taktovkou Luboše Lachmana. Začínal v šestičlenném obsazení, 

v současnosti má třiadvacet členů, odehraje na deset koncertů ročně. V Jablonci v rámci 

Roku české hudby zahajoval v dubnu projekt na jevišti divadla a koncem srpna potěšil 

diváky z mola přehrady skladbami klasické hudby i známými filmovými melodiemi. 

20 LET: TEXO PLUS - Společnost patří v kraji mezi nejvýznamnější tvůrce 

výstavních expozic. Pro různé firmy je staví nejen po Evropě, ale doslova po celém 

světě. Jablonečtí občané si Texo Plus mohou od loňska spojovat i s Palácem bižuterie. 

Rozhodnutí převzít ho a spravovat souviselo právě s výstavnictvím. Značná část prvních 

expozic byla totiž pro sklářské a bižuterní firmy, kdy mezi zákazníky patřily Sklo 

Export, Bohemia Crystalex Trading a samozřejmě Jablonex. Úplný začátek v roce 1994 

je spojený se sokolovnou, kde dva kamarádi volejbalisté odstartovali svou 

podnikatelskou pouť. Nabízeli potisk reklamního textilu a brzy i služby ve výstavnictví. 

20 LET: ANESTEZIOLOGICKORESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ (ARO) – V 

šedesátých letech dvacátého století došlo k vyčlenění oboru ARO od chirurgie. 

Jablonecká nemocnice v roce 1994 otevírala zcela nový pavilon operačních oborů, letos 

tedy má ARO dvacetiny. Oddělení má dvě části – anesteziologickou a lůžkovou. Jejich 

vybavení je srovnatelné s tím, co mají některé kliniky. Prvopočátky anesteziologie 

spadají do starověku. V Egyptě a v Sýrii používali lékaři odvary z opia a mandragory 

k potlačení bolesti. V českých zemích se dějiny moderní anesteziologie začaly odvíjet 

8. února 1847, kdy Celestin Opitz podal éterovou narkózu v nemocnici Milosrdných 

bratří Na Františku v Praze. Byl mezi prvními, kteří v RakouskoUhersku začali s 

pokusy s éterovou narkózou na zvířatech. Následně ji zavedl do klinické praxe. První 

anesteziologická oddělení byla v naší zemi založena po 2. světové válce v Ústřední 

vojenské nemocnici v Praze, v nemocnici v Krči, v Brně u sv. Anny. V roce 1955 se obor 

stal samostatnou medicínskou disciplínou. 

25 LET: SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU reprezentuje a hájí zájmy 

145 firem - výrobců aut, jejich dílů a dalších subjektů tuzemského autoprůmyslu. 
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Rozpadem direktivního řízení v letech 1988 až 1989 dostaly jednotlivé podniky 

ekonomickou samostatnost a tehdy vyvstala potřeba vzájemné informovanosti, 

spolupráce i společných postupů. To vedlo k založení sdružení, jehož zakládajícími 

členy bylo sedmnáct firem a organizací, mezi nimi z Jablonce národní podnik 

Autobrzdy a státní podnik Liaz.  

30 LET: LIAZKA S ČÍSLEM 627 jako první český vůz v roce 1984 absolvovala a 

zdolala náročnou Rallye Paříž – Dakar. Tehdy se umístila na 13. místě mezi kamiony. 

Poté dlouhé roky parkovala v areálu bývalého LIAZu. Až letos se auto znovu vydalo do 

Senegalu na vzpomínkovou cestu po stejné trase jako kdysi. V cíli u senegalského 

jezera byla uctěna památka těch, kteří se tehdy o úspěch zasloužili a nyní už jízdy 

sledují jenom z motoristického nebe. 

30 LET: GYMNÁZIUM V ULICI DR. RANDY v Jablonci oslavilo své výročí 

bohatým programem, v němž nechybělo vydání almanachu i setkání s téměř patnácti 

stovkami absloventů. V souvisloti s výročím byla na ministerstvo školství podána 

žádost o udělení čestného názvu Dr. Antona Randy. Od narození tohoto lékaře, 

filantropa a sběratele výtvarného umění uplynulo 14. října rovných 150 let.  

50 LET: NISANKA, folklorní soubor písní a tanců vede od roku 1997 Jana Hamplová. 

Štafetu převzala po předchůdcích – Jiřím Francovi, Daně Malé a zakladatelkách Martě 

Novákové a Jiřině Koutové. První akcí k výročí byl ples s názvem ´Kdopak by se 

Nisanky bál´, celoroční oslavy vyvrcholily představením v divadle, které prezentovalo 

průřez celé tvorby souboru. 

50 LET: ŽIŽKŮV VRCH – Od konce války do roku 1961 se v Jablonci postavilo jen 

228 bytů. Sídliště Žižkův vrch se 723 byty mělo rychle a levně vyřešit jejich nedostatek 

a zlepšit sociální a hygienické podmínky lidí. Naše nejstarší sídliště, jež nahradilo 

původní domky, vyrostlo v letech 1964-1973. Plány vznikly v Krajském projektovém 

ústavu pro výstavbu měst a vesnic v Liberci, kde se na řešení podílel renomovaný 

architekt Karel Hubáček, autor horského hotelu Ještěd.  

60 LET: TRAMVAJOVÁ TRAŤ spojující dvě města a dva okresy, jako je tomu mezi 

Jabloncem a Libercem, je vzácností. ´Naše´ jednokolejná úzkorozchodná trať je 

dokonce poslední svého druhu v České republice. Legendární tramvaj s číslem jedenáct 

nahradila autobusovou linku taktéž jedenáct 15. února 1954. Jablonec měl tramvaj od 

roku 1900, sousední Liberec už o tři roky dříve, ale jejich tramvajové spojení zůstalo 

nadlouho jen v představách kvůli souběžné železniční trati. Projekt dostal šanci po 

druhé světové válce, kdy byl velký nedostatek nafty, ale i pneumatik. Stavba začala v 

roce 1949 v Jablonci. V listopadu 1953 začala tramvaj jezdit do Proseče, tři měsíce nato 

– tedy v únoru 1954, až ke kostelu ve Vratislavicích. Zapotřebí tehdy nebyla žádná 

točna. Řidič přešel na druhý konec tramvaje a mohl pokračovat v opačném směru. Dál 

do Liberce se pokračovalo autobusem. Po celé trase začaly tramvaje s cestujícími 

pravidelně jezdit až od ledna 1955. Cesta mezi Vratislavicemi a Jabloncem trvala dvacet 
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minut, dnes sedmnáct. Jízdenka tehdy stála 1,80 Kč, dnes šestadvacet. Šedesátiletou trať 

letos čekaly nejen oslavy, ale také výrazná modernizace a rekonstrukce.  

65 LET: SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR JANÁČEK oslavy jubilea začal květnovým 

koncertem v Jablonci, tedy v místě svého založení. Dirigovala Olga Fröhlichová, jež je 

na postu sbormistryně devátou sezonu. Nejprve sama zpívala a v roce 2005 přijala 

nabídku zastoupit zvučná jména předchozích sbormistrů. Za připomenutí stojí určitě 

Josef Boček, který sbor vedl 40 let. Janáček patřil a stále patří mezi nejlepší smíšené 

pěvecké sbory v České republice.  

100 LET: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMAVA - Nejen otevření Panamského průplavu a 

začátek první světové války jsou spojené s dramatickým rokem 1914. K významným 

historickým datům, alespoň pro některé Jablonečany, patří také založení Základní školy 

Na Šumavě. Ta ke svým kulatinám nepřipravila jedinou narozeninovou akci, ale 

v duchu stoletého výročí motivovala program po celý rok.  

130 LET: PRVNÍ ČESKÁ ŠKOLA vznikla v Jablonci díky osobě pilníkáře Antonína 

Chvojky. Ten ve své závěti z roku 1884 daroval svůj dům v Kamenné ulici s tím, že v 

něm musí vzniknout česká škola. 

150 LET: ČESKÉ DOBROVOLNÉ HASIČSTVO - První český hasičský sbor 

v Rakousku – Uhersku byl založen ve Velvarech, okres Kladno. Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska si letošní výročí připomenulo VI. propagační jízdou, kde součástí 

kolony byla i Tatra Praga z roku 1934 nebo hasičský veterán z Jablonce. Automobilový 

průvod k nám na Mírové náměstí dorazil v neděli 18. května, poté pokračoval dál po 

Libereckém kraji. V Lomnici nad Popelkou byl předán praporec jízdy dobrovolným 

hasičům Královéhradeckého kraje. 

ŽIŽKŮV VRCH PADESÁTILETÝ: KTERAK K NÁZVU A EVROPSKÉ DOTACI PŘIŠEL 

Ve výčtu výše zveřejněných výročí jsou i padesátiny sídliště Žižkův vrch. Přidávám 

další podrobnosti. Nejprve novinový článek se zajímavými informacemi. Pod titulkem 

ŽIŽKÁČI JE 50. KRESLIL HO HUBÁČEK z 15.8.2014, 5plus2, str. 5, Petra Laurin - 

Špatná nálada mezi sousedy, problémy s bezdomovci a narkomany nebo krádeže trápí 

dodnes nejstarší sídliště v Jablonci - Žižkův vrch. Tvrdí to místní pamětník Josef Kunc. 

V jednom z desetipatrových věžáků bydlí od roku 1976 a teď historii sídliště podrobně 

zmapoval. „Hodně se toho za posledních 25 let změnilo, všichni se tu snažíme si život v 

takzvaných králíkárnách zpříjemnit,“ dodává. Plány sídliště, které nahradilo původní 

domky, vznikly v Krajském projektovém ústavu pro výstavbu měst a vesnic v Liberci. 

Na jejich řešení se podílel renomovaný architekt Karel Hubáček, autor horského hotelu 

Ještěd a nositel Perretovy ceny. „Od konce války do roku 1961 se v Jablonci postavilo 

jen 228 bytů. Žižkův vrch měl rychle a levně vyřešit jejich nedostatek a zlepšit sociální 

a hygienické podmínky lidí,“ vysvětluje Kunc. Sídliště vyrostlo v letech 1964 až 1973 a 

nabídlo lidem 723 bytů. Plánovala se ještě jedna etapa kolem ulice Plynární. Od ní se 

ale nakonec upustilo. Podle návrhů Hubáčka a architekta Pavla Švancera postavili 

nejprve šest paneláků a takzvaný pavilon služeb. Později přibyl první osmipodlažní 
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panelák v Pasířské ulici. „Původně měl být o dvě patra vyšší, ale kvůli vadným panelům 

pak zůstal nižší,“ ukazuje Kunc na plánech. V letech 1964 se stavěla Řetízková ulice, na 

ni navázaly paneláky ve Skřivánčí a čtyřpodlažní objekty Na Výšině. „Těm dodnes 

nikdo neřekne jinak než nudle,“ popisuje pamětník. Naproti nim vznikl atypický 

skeletový objekt. Sídlila v něm mateřinka a jesle pro celkem 125 dětí. Dnes tam je 

pekárna. Nakonec se budovala Lužická a Vodní. Růst panelákové říše umožnila 

dokonalá občanská vybavenost - služby, garáže, prádelna, jídelna pro školáky, zkrátka 

všechno, o čem se lidem, kteří předtím bydleli ve městě v bytech třetí a čtvrté kategorie, 

ani nesnilo. „Velká část bytů byla družstevních a podnikových stabilizačních. Stěhovali 

se sem zaměstnanci Bižuterie, Autobrzd, lékaři a učitelé,“ vypočítává Kunc. Kolem 

roku 1968 přišly na řadu ještě 10 etážové paneláky na konci ulice Na Výšině. Tam 

plánoval Hubáček i otočku autobusů. Ve středu sídliště chtěl podle studie vytvořit 

klidový prostor s vodní plochou, fontánou a uměleckými díly - Žižkovo náměstí. 

„Bohužel nejvýhodnější místo, kde mohlo být přirozené centrum sídliště, zabírá točna 

autobusu. Nezměnilo se to ani revizalizací,“ upozorňuje Kunc. Poslední modernizace 

sídliště potrvá zhruba rok a za téměř 27 milionů korun zvelebí oblast Nové Pasířské. 

Unie na ni přidá přes 19 milionů. „Opravovat se budou silnice, kanalizace a chodníky, 

přibudou parkovací místa a obmění zeleň,“ upřesňuje mluvčí města Markéta Hozová. 

Revitalizace Nové Pasířské je posledním projektem financovaným z Integrovaného 

plánu rozvoje města Žižkův vrch, pro nějž radnice získala z EU asi 200 milionů korun. 

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽIŽKŮV VRCH – jde o něj i 

v následujících řádcích. Čtenář Petr Liška napsal do redakce Jabloneckého měsíčníku: 

Dobrý den, přečetl jsem si v lednovém měsíčníku o projektu realizace dalších 

revitalizačních akcí na Žižkově Vrchu. Dost dobře nechápu, proč se vše soustřeďuje 

zrovna tam. Už tam mají lesopark (v zimě neudržovaný) s lavičkami za 50 tisíc Kč 

/kus, super vybavené dětské hřiště vedle tělocvičny školy (stále prázdné), 

revitalizovaný vnitroblok v Řetízkové ulici. A co jinde ve městě? Třeba ve Hřbitovní 

ulici není ani chodník, přitom je tam speciální škola a školka, děti chodí ve vozovce, 

kde jezdí autobus MHD. Nebo co třeba rozbahněná cesta bez veřejného osvětlení 

podél Nisy od Tovární ulice do Mšena? Chodí tam stovky lidí do práce, za nákupy, na 

procházku a uvítali by nějaké zvelebení. Asi naši zastupitelé moc pěšky nechodí. 

ODPOVĚĎ s vysvětlením podal Petr Vobořil, náměstek primátora: Setkáváme se s 

námitkami, proč se město soustřeďuje pouze na Žižkův vrch a zanedbává ostatní 

části města. Důvod je jednoduchý. V roce 2009 schválilo Ministerstvo pro místní 

rozvoj jablonecký Integrovaný plán rozvoje města pro vymezenou zónu Žižkův vrch a 

okolí. Tímto rozhodnutím město získalo více jak čtyři miliony eur z evropských 

dotací, které však byly určené pouze na rekonstrukce bytových domů (nové výtahy, 

okna, rozvody, lodžie, zateplení, střechy apod.) a úpravu veřejných prostranství 

(dětská hřiště, komunikace, parkoviště, kontejnerová stání, Park Nová Pasířská, 

lesopark apod.) jen v jedné vymezené zóně, v našem případě na Žižkově vrchu, která 

je striktně ohraničená ulicemi Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, U Balvanu, 

Poštovní, Liberecká, Polní, U Nisy, Na Můstku, Plynární, Na Výšině a Pasířská. Tato 

lokalita byla posuzována v počátku společně se sídlišti Mšeno a Šumava, avšak právě 
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Žižkův vrch splnil nejvíce povinných kritérií. Na revitalizaci veřejných prostor může 

dotace žádat pouze město a získat až 85 % z celkových uznatelných nákladů. A tak 

ačkoliv náklady na park v Nové Pasířské činily téměř 12 milionů korun, město 

investovalo jen něco přes 2,5 milionu. Lesopark stál 17 milionů a město za něj 

zaplatilo 3,7 milionu korun. Zvýšení kvality obou území je nesporné a bez dotace by 

nebylo možné. A pro pořádek, v lesoparku jsou lavičky z kvalitního tvrdého dřeva v 

různých cenových relacích: 18 jich je po 22 tisících za kus, čtyři po necelých 20 

tisících, tři stály 11,5 tisíce každá a jen jedna přišla na 35 tisíc korun. Musím vám dát 

za pravdu, že mnoho jabloneckých ulic je ve velmi špatném stavu. V roce 2013 se 

městu podařilo získat dotaci z Ministerstva financí ve výši 9,9 mil. korun na opravu 

místních komunikací, přičemž celkové náklady se rovnaly částce 11 883 000 korun. 

Tyto investice plynuly do ulic Sokolí, Bažantí, Saskova, Dr. Randy, Rabasova, 

Pobřežní, Prosečská, U Kostela, V Nivách a Lyžařská.  

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE - Coby kronikářce mi přišly následující řádky:  

Pěkný den! Zdravím Vás z Tábora a dovoluji si obrátit se na Vás s prosbou v 

souvislosti s přípravou mapy husitských památných míst v ČR. Zajímal by mě původ 

jabloneckého Žižkova vrchu - jmenoval se tak primárně vrch nad soutokem Bílé a 

Lužické Nisy a až po něm i sídliště (a teď nový lesopark) anebo jde o novodobé jméno 

vzniklé až v souvislosti se zástavbou? Děkuji Vám mnohokrát! RNDr. Daniel Abazid, 

zástupce ředitele Husitského muzea v Táboře pro sbírkotvornou činnost, vedoucí 

Blatského muzea v Soběslavi a Veselí n. L. – Moje odpověď zněla, že zapátrám a hbitě 

dorazilo další vysvětlení. – …Moc děkuji za snahu mi pomoct a těším se na jakoukoli 

informaci. Máme v mapě několik vrchů nesoucích Žižkovo jméno, tak bych tam 

zařadil i ten jablonecký, jestli je to skutečně jméno kopce (i když na mapě nemá 

jednoznačný vrchol). Ideálně i s informací, kdy dostal Žižkovo jméno. Jestli je to ale 

primárně sídliště, do mapy bych ho nezahrnoval, stejně jako tam nedáváme ulice, 

náměstí, parky a podobná místa ve městech. Jasno udělal Mgr. Jan Kašpar, ředitel 

Státního okresního archivu v Jablonci: Tzv. Porschův vrch byl přejmenován na vrch 

Žižkův (resp. Žižkov) až v novodobé historii Jablonce nad Nisou, a dokonce až dlouho 

po zástavbě této lokality. Přejmenování navrhla jablonecké radnici jedna z místních 

organizací KSČ. Rada MNV následně návrh schválila pod číslem jednacím 3657/6 dne 

20. září 1949, závazné ale bylo především následné schválení přejmenování plénem 

MNV dne 21. října 1949. 4. listopadu 1949 pak změnu vzalo na vědomí i zasedání 

ONV Jablonec nad Nisou, a tím bylo vymalováno. Korespondenci uzavřel pan Daniel 

Abazid: Zdravím Vás z Tábora! Mnohokrát Vám oběma děkuji za cenné informace, 

přesně to jsem potřeboval vědět. Části měst zvané Žižkov máme v přehledu také, rád 

k nim přidám i Jablonec. Zajímavé je, že čtvrť přejmenovali na Žižkov, ale ujalo se 

jméno Žižkův vrch. Kopec nad soutokem Bílé a Lužické Nisy (jehož vrcholová část je 

zastavěná) evidentně jméno nemá, je to vlastně kopec ve čtvrti Žižkův vrch. Mějte se 

pěkně! – Tolik jednou v kronice z mé korespondence a tak trochu jinak.  
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Uzavírám přílohami – laskavě poskytnuté ze Státního okresního archivu v Jablonci, 

které tvoří ´oslí můstek´ k další kapitole. MNV už nemáme, máme MAGISTRÁT.  
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MAGISTRÁT 
STRUKTURA ÚŘADU. POČTY PRACOVNÍKŮ  

MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU v roce 2014 tvořili primátor, jeho tři 

náměstci, tajemník a pracovníci magistrátu. Úřad se dělil na odbory a oddělení a sídlil 

ve dvou budovách, a to na Mírovém náměstí 19 a v ulici Komenského 8.  V roce 2012 

magistrát seskupil odbory do budovy radnice, čímž uvolnil prostory domu v Anenské 

ulici, které město využívalo od roku 2007. - více Kronika za rok 2013 

STRUKTURA ÚŘADU podle stavu k 31. prosinci 2014 vypadala následovně:  

 primátor Ing. Petr Beitl + kancelář primátora (plánovaný počet pracovníků: 

20,5 – skutečný počet: 19,5), 

 do 27. 11. náměstkyně Mgr. Soňa Paukrtová, od 28. 11. Mgr. Pavel Svoboda - 

odbor humanitní (plánovaný počet pracovníků: 24 – skutečný počet: 22,8), 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví (plánovaný počet pracovníků: 15,75 – 

skutečný počet: 14,75), 

 do 27. 11. náměstek Petr Vobořil, od 28. 11. JUDr. Ing. Lukáš Pleticha  - odbor 

stavební a životního prostředí (plánovaný počet pracovníků: 26 – skutečný 

počet: 25), odbor územního a hospodářského rozvoje (plánovaný i skutečný 

počet pracovníků: 16), 

 náměstek primátora Ing. Miloš Vele - odbor ekonomiky (plánovaný i skutečný 

počet pracovníků: 20), odbor správy majetku (plánovaný i skutečný počet 

pracovníků: 23,5), 

 tajemník úřadu JUDr. Marek Řeháček - kancelář tajemníka (plánovaný počet 

pracovníků: 23 – skutečný počet: 21), odbor správní (plánovaný i skutečný počet 

pracovníků: 38).  

 Městská policie - ředitel Mgr. Luboš Raisner. K 31. 12. počet strážníků 48 a 2 

civilní zaměstnanci. 

CELKEM plánovaný počet pracovníků: 211, skutečný počet: 205,5 pracovníků + 4 

uvolnění zastupitelé, 101 veřejně prospěšné práce. * Protože rok 2014 byl rokem voleb, 

je na místě malé ohlédnutí. Už při sestavování prvního rozpočtu v roce 2000 bylo 

novému vedení radnice jasné, že bez úspor ve všech oblastech to nepůjde. Během roku 

byl snížen stav úředníků (původně jich bylo 260), zrušena jedna městská organizace a 

úřad sestěhován ze tří budov do dvou. Jenom tímto krokem dosáhly úspory téměř 

dvacet milionů korun ročně. Po celé volební období nebyl navýšen počet zaměstnanců 

úřadu ani městských organizací a dá se říci, že restrikce radnici prospěla. Dokonce byl 

rozšířen počet úředních hodin a zavedeny pravidelné pracovní soboty pro občany 

pracující mimo město. 

ORGANIZACE PERSONÁLU A VEŘEJNÝCH PRACÍ je oddělení, které působí na 

magistrátu teprve od letošního března. Koordinuje práci osob pracujících v režimu 

veřejné služby nebo veřejně prospěšných prací. VEŘEJNÁ SLUŽBA (VS) je 

dobrovolnickou prací, kterou na městském majetku vykonávají lidé pobírající od úřadu 

práce dávky hmotné nouze. Tito dobrovolníci mohou dle zákona odpracovat na 

městském majetku až dvě desítky hodin týdně, obvykle odpracovávají čtyřicet hodin 
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měsíčně. Na základě rozhodnutí rady města jsou motivováni poskytnutím stravenek v 

hodnotě 300 korun za čtyřicet hodin výkonu veřejné služby v měsíci. Veřejná služba 

vykonávaná formou dobrovolnické služby je v rámci České republiky využívaná zcela 

minimálně, Jablonec patří mezi výjimky. Na tři desítky pracovníků této služby u nás 

odpracují měsíčně přes tisíc hodin. Pracovníci VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ (VPP) 

jsou osoby, které byly dlouhodobě v evidenci úřadu práce, nyní jsou v pracovním 

poměru ke statutárnímu městu. Na jejich mzdu městu přispívá z větší části úřad práce. 

Ke konci roku bylo v Jablonci takto zaměstnáno sedmaosmdesát lidí, čili rezerva oproti 

plánu čtrnáct míst.  

SEKRETARIÁT PRIMÁTORA - 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 druhým rokem zajišťováno externě. 

Statutární město se zapojilo do projektu ´Podpora meziobecní spolupráce´ zaštiťovaným 

Svazem měst a obcí, a proto na oddělení začala pracovat od února na částečný úvazek 

další pracovnice. Mezi běžné úkoly oddělení patřilo vydávání tiskových zpráv, 

zveřejňování úředních sdělení prostřednictvím tiskových zpráv a tvorba městských 

webových stránek, včetně zajišťování odpovědí na konkrétní dotazy, provozování 

webového diskusního fóra a elektronické služby ´Otázky a odpovědi´. Vše bylo cenným 

zdrojem při tvorbě tohoto ročníku kroniky. Stejně jako v předchozích letech 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. Novoročním koncertem počínaje až dobročinnou akcí 

´Primátorský svařák´ konče. Zvláštní oblast spolupráce s občany zajišťovala tajemnice Sboru 

pro občanské záležitosti, čemuž jsou v kronice věnovány řádky ve druhé  kapitole ´Lidé´. 

 MEDIÁLNÍ PREZENTACE MĚSTA - Během roku uspořádala tisková mluvčí deset 

tiskových konferencí, které byly svolávány pravidelně po zastupitelstvu. Další se konaly 

k mimořádným událostem, a to: v dubnu k zahájení Roku české hudby v Jablonci, 

v červnu k otevření zrekonstruovaného radničního parteru, v září k vysvěcení 

zrekonstruované kapličky na Horní Proseči, v říjnu k novému prezentačnímu produktu 

města a v listopadu k otevření zrekonstruované Lidické ulice. Bylo vydáno 331 (vloni 

287) tiskových zpráv, v průměru 27,5 zpráv měsíčně. WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA 

měly v roce 2014 návštěvnost 739 282 (vloni 589 553) přístupů. Nejsledovanější byly 

již tradičně aktuality, kalendář akcí, životní situace a úřední deska. Stále oblíbenou 

službou jsou pak ´Otázky a odpovědi´ - v rámci aplikace bylo vyřízeno 495 (vloni 368) 

dotazů. V roce 2014 byla spuštěna mobilní aplikace Jablonec v mobilu. Prostřednictvím 

chytrých telefonů mohli uživatelé snadno přistupovat k informacím z webu, jako jsou 

aktuality, úřední deska, kalendář akcí, kontakty na pracovníky magistrátu a životní 

situace. Aplikaci bylo možno používat i off-line, takže uživatel nemusel být stále 

připojen k internetu. Zároveň byla také spuštěna mobilní verze stránek s navigací 
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uzpůsobenou pro malé displeje mobilních telefonů či tabletů. Dalším rozšířením webu 

byla nová aplikace zpřístupňující smlouvy a objednávky od dvaceti tisíc korun výše. 

Nově šlo předem pročítat materiály připravená pro jednání nadcházejícího zastupitelstva 

či výdaje z rozpočtu města nad dvacet tisíc korun. JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK vyšel 

tradičně 11x - červenec a srpen opět společně, a to v nezměněném nákladu dvaadvacet 

tisíc výtisků. Základní rozsah činil čtyřiadvacet stran, čtyřikrát navíc se čtyřstránkovou 

tematickou přílohou: březen ´Rozpočet města 2014´, červenec a srpen ´Letní příloha´, 

říjen ´Volby´, listopad ´Zimní údržba v Jablonci´.  Červnové číslo pak bylo navýšeno na 

osmadvacet stran, aby dostal prostor přehled dětských táborů s příspěvkem města a 

dalších prázdninových aktivit. Od ledna 2008 vychází Jablonecký měsíčník v 

celobarevném provedení, distribuován je Českou poštou a je dodáván do schránek všech 

jabloneckých domácností zdarma. Vedle toho je k dispozici elektronická verze 

měsíčníku na webových stránkách města - www.mestojablonec.cz.  

ORGÁNY MĚSTA: RADA, ZASTUPITELSTVO, KOMISE, VÝBORY  

RADA MĚSTA měla pro volební období 2010–2014 devět členů. Přestože by se měla 

scházet zpravidla jednou za měsíc na neveřejných jednáních, v roce 2014 se sešla 

devětadvacetkrát, z toho osmnáctkrát při mimořádné schůzi. Přijala 454 usnesení. I po 

volbách ve dnech 10.–11.10. platil pro další volební období počet devět členů, z toho po 

2 lidech měla Česká strana sociálně demokratická a Domov nad Nisou, po 1 člověku 

Nová budoucnost pro Jablonec a TOP 09, 3 osoby Občanská demokratická strana. Údaj 

o politické příslušnosti členů rady vyjadřoval stav v době konání voleb, nemuselo jít 

nutně o členství, ale o informaci, za jakou volební stranu či hnutí byl radní zvolen. 

V roce 2014 se nová rada sešla 4x, z toho 2x mimořádně. Přijala 26 usnesení. Rada má 

komise: Komise pro výchovu a vzdělávání. Komise kulturní. Komise městské 

památkové péče. Komise prevence kriminality. Komise pro sport a tělovýchovu. 

Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí. Komise humanitní péče.  

ZASTUPITELSTVO mělo pro volební období 2010–2014 tři desítky členů. Oproti radě 

jsou jeho jednání veřejnosti přístupná, a to ze zákona. V roce 2014 jednali zastupitelé 

osmkrát a přijali 208 usnesení. I po volbách ve dnech 10.–11.10. platil pro další volební 

období počet třicet členů. Volební zastoupení: po sedmi lidech měly ANO 2011 a 

Občanská demokratická strana, po čtyřech lidech Česká strana sociálně demokratická a 

Změna pro Jablonec, tři Domov nad Nisou, po 2 osobách Nová budoucnost pro 

Jablonec a TOP 09, 1 Komunistická strana Čech a Moravy. Stejně jako u členů rady 

platí, že údaj o politické příslušnosti zastupitelů vyjadřoval stav v době konání voleb, 

nemuselo jít nutně o členství, ale o informaci, za jakou volební stranu či hnutí byl 

dotyčný zvolen. V roce 2014 noví zastupitelé zasedali 2x a přijali sedmatřicet usnesení. 

VÝBORY zastupitelstva: Výbor finanční. Výbor kontrolní. Výbor pro hospodaření s 

majetkem města. Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města. Dopravní 

výbor.  * Osadní výbor Proseč nad Nisou. Osadní výbor Kokonín. Osadní výbor Mšeno 

nad Nisou. * Zvláštní orgán tvořila Komise pro sociálně právní ochranu dětí. 

http://www.mestojablonec.cz/
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 

KDO KANDIDOVAL, KDY A KAM K URNÁM 

Česká republika zažila v roce 2014 dvoje volby. Zatímco v těch jarních jsme vybírali 

zástupce do Evropského parlamentu, na podzim jsme volili místní zastupitele. Poslední 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA se konaly v roce 2010, ty letošní se 

lišily v tom, že volič obdržel jen jeden hlasovací lístek, na kterém byli uvedeni 

kandidáti – v případě Jablonce všech třinácti kandidujících volebních stran. V Jablonci 

jsme měli v těchto volbách k dispozici až třicet hlasů, tedy tolik, kolik bude zastupitelů 

našeho města, přičemž jsme vybírali z rekordního počtu 390 kandidátů. Hlasy šlo použít 

třemi způsoby. Nejjednodušší to měli ti, kteří si vybrali pouze jednu volební stranu. 

Označili ji křížkem v rámečku před názvem strany a tím pádem dostal po jednom hlasu 

každý její kandidát. Opakem byl způsob, kdy volič rozdělil svých třicet hlasů mezi 

kandidáty různých volebních stran napříč celým hlasovacím lístkem. Křížky se označily 

rámečky před jmény vybraných osob. Posledním způsobem byla kombinovaná volba 

čili křížek před jména vybraných kandidátů i z různých volebních stran a následně ještě 

křížek v rámečku před názvem jedné volební strany. 

KDO KANDIDOVAL? Jak bylo výše řečeno, o mandáty v zastupitelstvu našeho města 

se ucházeli kandidáti 13 volebních stran zaregistrovaných na magistrátu města. Každá 

volební strana mohla na své kandidátce uvést maximálně 30 osob. Od okamžiku vydání 

rozhodnutí o registraci volební strany – což bylo 22. srpna, byly informace o 

jednotlivých kandidátech uvedených na zaregistrovaných kandidátních listinách, 

zveřejněny na webových stránkách Českého statistického úřadu a města, a to v podobě, 

v jaké byly posléze uvedeny na hlasovacím lístku. 

KDY A KAM K VOLBÁM? Volby se konaly ve dnech 10. - 11. října. V pátek byly 

volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin, a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. 

Oznámení o době a místě konání voleb a popisu volebních okrsků bylo zveřejněno 

vylepením na území města Jablonec nad Nisou a na jeho internetových stránkách, 

stejnou informaci poskytovalo infocentrum v přízemí radnice. V Jablonci bylo stejně 

jako při posledních volbách v květnu letošního roku vytvořeno 49 volebních okrsků. 

Volební místnosti byly rozmístěny následovně:   

 1 Magistrát města, Mírové náměstí 19 

 2 Obchodní akademie, náměstí 15  

 3 Základní škola, Liberecká 26  

 4 Základní škola, Liberecká 31  

 5-7 Základní škola, ul. 5. května 76, vchod z ul. Sokolí 

 8-10 Základní škola, Liberecká 26  

 11-13 Gymnázium, Dr. Randy 13  

 14 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66 

 15 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66  

 16-17 Gymnázium, U Balvanu 16  

 18-20 Základní škola, Pasířská 72  
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 21 Gymnázium, U Balvanu 16 

 22-23 Základní škola, Pivovarská 15  

 24 Dům zvláštního určení pro seniory, Novoveská 5  

 25-28 Základní škola, Na Šumavě 43 

 29 Domov důchodců, Vítězslava Nezvala 87/14 

 30 Základní škola, Na Šumavě 43 

 31-35 Základní škola, Arbesova 30  

 36-40 Základní škola, Mozartova 24  

 41-43 Základní škola, Pod Vodárnou 10  

 44-45 Základní škola, Janáčkova 42  

 46-47 Základní škola, Rychnovská 215  

 48 Hasičská zbrojnice, Prosečská ul.  

 49 Tenisový klub, restaurace U Tenisu 214  

V LETOŠNÍCH VOLBÁCH SE NEVOLILO mimo uvedené volební místnosti a 

nevydávaly se voličské průkazy. Naopak po celou dobu otevření volebních místností 

fungovala na oddělení správních agend magistrátu služba, která byla připravena 

vyhotovit občanský průkaz na počkání. Této možnosti využilo v první den voleb osm 

občanů a jeden člověk přišel v den následující. Volební komise navštívili s přenosnou 

schránkou Dům zvláštního určení v ulicích Palackého a Boženy Němcové, aby zde 

mohli odvolit ti občané, kteří o to požádali.  V DISLOKACI VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ 

ke změnám nedošlo, zároveň však vyšlo upozornění občanům, aby věnovali zvýšenou 

pozornost svému zařazení do volebního okrsku. V důsledku posunů hranic některých 

katastrálních území a následných úprav centrálních registrů obyvatel i adres mohlo totiž 

ve výjimečných případech k dílčím změnám dojít. Voličům s trvalým pobytem na níže 

uvedených adresách se změníl volební okrsek, ale volební místnost se nacházela ve 

stejném objektu jako doposud: Československé armády č. p. 2/č. o. 39, Dělnická č. p. 

4970, Lesní č. p. 5044/č. o. 12, Lesní č. p. 5045/č. o. 10a, Raisova č. p. 35/č.o. 1a, 

Růžová č. p. 3025/č.o. 1, Rychnovská č.p. 154, Šeříková č.p. 4669, U Pískovny č. p. 

335, U Pískovny č. p. 4884/č. o. 7, Vysoká č. p. 3649/č. o. 55, Zemědělská č. p. 162/č. 

o. 3, Zvonková č. p. 4402. Voličům s trvalým pobytem na dalších níže uvedených 

adresách se změníl volební okrsek i volební místnost: Lesní stezka č. p. 2569/č. o. 54 

nově volební okrsek č. 7 – Základní škola, ul. 5. května 76 Skelná č. p. 2283/č. o. 5 

nově volební okrsek č. 14 – Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66 Turistická č. 

p. 4322/č. o. 28 nově volební okrsek č. 46 – Základní škola, Rychnovská 215 U 

Pískovny č. p. 456 – nově volební okrsek č. 45 – Základní škola, Janáčkova 42 Horní 

č.p. 5100, 5101, 5102, 5105, 5107, 5108, 5109, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5169, 

5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 5187, 5190, 5191, 5234, 5236, 5238, 5239, 5240, 5241 – 

nově volební okrsek č. 49 – Tenisový klub, restaurace U Tenisu 214. 

STATISTIKA, VÝSLEDKY: LIBERECKÝ KRAJ, JABLONEC NAD NISOU  

LIBERECKÝ KRAJ měl volební účast 42,58 procent, což znamená 149 273 

odevzdaných obálek. Z okresů si nejlépe pak vedly Semily, kde k volbám přišla více jak 

polovina občanů, tedy 51,74 procent. Naopak nejmenší zájem o volby měli lidé z 
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Českolipska – 38,61 procent. Pokud se podíváme na dvaatřicet měst a obcí na 

Jablonecku, kde je průměr 42,42 %, i tady najdeme při procentuálním srovnání 

propastné rozdíly. Nejlépe si vedly Radčice s 83,09 %, žije tu ale jen 136 lidí. Naopak 

nejmenší zájem byl v Jablonci, kde se zúčastnilo 34,41 % voličů, což je deset procent 

pod celostátním průměrem. Zhruba taková účast byla v Jablonci před čtyřmi lety.  

V JABLONCI PROBĚHLY VOLBY BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PROBLÉMŮ. Výsledky za 

správní obvod obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou byly uzavřeny ještě v 

sobotu před půlnocí. Na radnici se sjížděli zástupci okrskových komisí nejen ze 

zmíněných 49 okrsků v samotném Jablonci, ale i z okolních obcí.  

 Volební tým složený z magistrátních úředníků a pracovníků Českého 

statistického úřadu odbavil v průběhu sobotního večera a noci celkem 61 

okrskových volebních komisí.   

 Nejrychleji v okrese počítali v Lučanech nad Nisou, konkrétně okrsek č. 2 

(Jindřichov), který zápis o výsledku hlasování vytiskl v 14.24 hodin a výsledky 

ČSÚ předával jako první. 

 Z jabloneckých okrsků byl nejrychlejší okrsek č. 39 - volební místnost ZŠ 

Mozartova, kde zápis vytiskli v 15.31 hodin a výsledky bezchybně na radnici 

předali v 15.53 hodin.  

 Jako poslední nahlásila výsledek voleb volební komise z okrsku číslo 5 - 

Základní škola v ulici 5. května 76.  

V SAMOTNÉM JABLONCI NAD NISOU bylo v seznamu zapsáno 36 128 voličů. Ve 

volebních místnostech bylo vydáno 12 433 obálek a odevzdáno bylo 12 432. Volilo 

34,41% oprávněných voličů, kteří rozdělili kandidátům 331 169 platných hlasů.   

 Občané voliči, kteří mají z úřední moci trvalý pobyt evidován na radnici, což je 

u nás cca 1 400 osob, se mohli voleb účastnit ve volebním okrsku č. 1 – volební 

místnost v budově radnice. Právě zde však byla zaznamenána nejmenší volební 

účast, dorazilo pouhých 8,99 % voličů.  

 Naopak nejvíce voličů, a to 51,02 %, přišlo na okrsek číslo 19 – ZŠ Pasířská.  

 V jednotlivých okrscích se o vítězství podělily dvě seskupení. V 19 volebních 

okrscích vyhrálo ANO a ve 30 okrscích zvítězila Občanská demokratická strana. 

VÝSLEDKY VOLEB: 

 Občanská demokratická strana byla nejúspěšnější. Dostala 67 595 platných 

hlasů = 20,41 %, 7 mandátů v novém zastupitelstvu. 

 Hnutí ANO 2011 bylo druhé svým ziskem 60 489 hlasů = 18,26 %, 7 mandátů 

v novém zastupitelstvu. 

 Česká strana sociálně domokratická na třetím místě v pomyslném žebříčku 

získala 36 884 hlasů = 11,14 %, 7 mandátů v novém zastupitelstvu. 

 Změna pro Jablonec – 36 493 hlasů = 11,02 %, 4 mandáty. 

 Domov nad Nisou 9,94 % = 32 931 hlasů, 3 mandáty. 

 Nová budoucnost pro Jablonec 21 392 hlasů = 6,46%, 2 mandáty. 

 TOP 09 mělo 18 590 hlasů = 5,61%, 2 mandáty. 

 Komunistická strana Čech a Moravy 16 563 hlasů = 5 %, 1 mandát.  
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Následovaly (bez získání mandátu) Česká pirátská strana – 12 647hlasů/3,82%; Úsvit 

přímé demokracie – 9 778/2,95%; Občanské hnutí Můj domov – 8 354/2,52%; 

KDUČSL pro sport a zdraví – 5 930/1,79%; Strana Práv Občanů – 3 523/1,06%. 

HLASY VOLIČŮ 

 Nejvíce – 4 130 hlasů tj. 6,10 %, získal stávající primátor Petr Beitl (ODS). 

 Nejstarší zastupitel - jedenasedmdesátiletý Václav Vostřák (ODS), který byl 

zvolen již posedmé, dostal 2 880 hlasů / 4,26 %. 

 Nejmladší zastupitel - osmadvacetiletý Jakub Macek (Změna pro Jablonec), měl 

1 792 hlasů / 4,91 %. 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Ze zákona vyplývá, že ustavující 

zastupitelstvo se musí sejít do patnácti dnů od uplynutí desetidenní lhůty po podání 

návrhu ke krajskému soudu, tj. nejpozději 10. 11. 2014 v případě, že návrh na 

neplatnost voleb nebo hlasování nebude podán. Ovšem v pátek 24. 10. bylo potvrzeno, 

že bylo podáno pět stížností na neplatnost voleb v Jablonci. Tehdy mělo být ustavující 

zastupitelstvo svoláno do patnácti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 

posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z návrhů by nebylo vyhověno. Krajský 

soud v Liberci 19. 11. definitivně odmítl i poslední z pěti stížností na komunální volby v 

Jablonci. V posledním případě zbývalo projednat stížnost, jež souvisela s vyřazením 

České strany národně sociální (ČSNS) před volbami, řízení zpozdila podaná námitka 

podjatosti. Soudy už před tím rozhodly o všech stížnostech na komunální volby v 

Libereckém kraji, jablonecká byla poslední neprojednaná. V kraji bylo podáno čtrnáct 

podnětů, jeden stěžovatel stáhnul a ostatní soudy odmítly nebo zamítly. Ustavující 

jednání zastupitelstva s volbou primátora, náměstků i členů rady se konalo v Jablonci ve 

čtvrtek 27.11. od patnácti hodin v zasedací místnosti číslo 202. Zastupitelstvo zvolené v 

roce 2014: ODS - Petr Beitl, Božena Caklová, Jiří Čeřovský, Vít Němeček, Miroslav 

Pelta, Miloš Vele, Václav Vostřák. ANO - Jitka Baláková, Tomáš Kott, Milan Kouřil, 

Jana Pastuchová, Renata Sotáková, Jaroslav Schneider, Jan Zeman. ČSSD - Lukáš 

Pleticha, Pavel Svoboda, František Špoták, Miloš Zahradník. Změna pro Jablonec - 

Jakub Macek, Jindřich Berounský, Vladimír Opatrný. Domov nad Nisou - Marek 

Řehoř, Petr Tulpa, Petr Vobořil. Nová budoucnost pro Jablonec - Marta Procházková a 

Pavel Žur. TOP 09 - Věra Fastrová a Petr Roubíček. KSČM - František Pešek. 

NEJLEPŠÍ PRIMÁTOR PRIMÁTOREM - Primátorem byl zvolen Petr Beitl. Jablonecký 

rodák se narodil se 5. prosince 1966. Vystudoval Vysokou školu strojní a textilní v 

Liberci. Je ženatý, má dceru a dva syny. Funkce: primátor Jablonce nad Nisou (od 2010; 

do 2012 starosta, Jablonec do té doby nebyl statutárním městem), člen zastupitelstva 

Libereckého kraje, předseda klubu krajských zastupitelů ODS. Předchozí praxe: po 

vysoké škole nastoupil do společnosti BTV s.r.o. v Jablonci, od roku 1994 začal 

soukromě podnikat; v roce 1996 s kolegou založil společnost Ještěd, s.r.o., svoji činnost 

ve společnosti ukončil v souvislosti se zvolením starostou Jablonce v roce 2010. Člen 

ODS (od 2002), člen regionální rady ODS, v letech 2009 a 2010 byl členem výkonné 

rady ODS. Od roku 2011 je prvním místopředsedou Euroregionu Nisa, v roce 2009 
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neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu. Svaz měst a obcí ČR vyhlásil letos 

Beitla ´Nejlepším primátorem´ v ČR za období let 2010 až 2014.  

NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORA, SENÁTORKA: SOŇA PAUKRTOVÁ zastupitelstvo a 

radnici opustila koncem roku 2014 po 24 letech, a tak ji dle mého nelze nezmínit. Na 

počátku své politické kariéry v samosprávě se podílela například na projektech 

dopravního řešení Jablonce, vybavení přehrady, rekonstrukci Městského divadla, 

jednotlivých náměstí nebo pěší zóny. Prosadila projekt takzvaného Velkého bulváru v 

ulici 5. května a zasloužila se o vznik detašovaného pracoviště Technické univerzity u 

nás. V poslední době chystala přestavbu nového azylového domu. Všechny její projekty 

jsou prý technicky připravené, aby se jich mohl ujmout její následovník. „Každý politik 

musí být připravený jednou odejít,“ říká žena, která zastupovala Jablonecko dvanáct let 

v Senátu ČR. Tam kandidovala v roce 2000 nejprve jako nezávislá za Čtyřkoalici, 

navržená přitom byla US-DEU. O šest let později se tam dostala za Stranu pro 

otevřenou společnost. Pracovala v senátním výboru pro hospodářství, zemědělství a 

dopravu, v ústavně-právním výboru a mandátovém a imunitním výboru. Zasloužila se i 

o zařazení Jablonce nad Nisou mezi statutární města. Díky tomu má město od roku 2012 

magistrát a primátora. 

REKAPITULACE K ZÁVĚRU - Jak vidno výše, přes vysněnou pětiprocentní hranici 

se dostalo osm subjektů (v uplynulém volebním období šest politických stran a hnutí). 

V roce 2014 volby vyhrála - po šesté za sebou, Občanská demokratická strana. Více 

jak dvouprocentní rozdíl od druhého v pořadí – Hnutí ANO, při přepočtu na mandáty 

nestačil a první dva subjekty získaly stejný počet křesel – sedm. Právě tenhle detail se 

v následujícím vyjednávání ukázal jako klíčový. Jednání o sestavení koalice, která by v 

třicetičlenném zastupitelstvu tvořila většinu, byla zahájena hned po vyhlášení 

výsledků voleb. Byla vedena napříč všemi subjekty, trvala několik dní, ba i nocí, poté 

byla vyhlášená nová koalice usilující o vedení města v příštích čtyřech letech. Leč 

vítězná ODS z koalice, která povede město v následujícím volebním období, nejprve 

vypadla. Nebylo ani jasné, čí bude primátorské křeslo. Logicky sice vyplývalo, že Petr 

Beitl post obhájí, musel by ale vytvořit s partnery v zastupitelstvu vládnoucí koalici, 

tedy mít šestnáct a více zastupitelů. Což se v první fázi vážně vůbec nezdařilo. Jaký že 

je princip koaličního vyjednávání? Po vyhlášení výsledků voleb dojde na přepočítání 

hlasů na křesla v zastupitelstvu, což bývá přínosem pro malé subjekty s nízkým 

počtem hlasů. Strany a hnutí se po informaci o počtu křesel snaží sestavit koalici, 

která bude disponovat většinou nutnou ke schvalování programových priorit po celé 

volební období. Nejinak tomu bylo v Jablonci, kde bez ohledu na vítězství, o něž se 

počtem mandátů dělila ODS a ANO, nabízela se další řešení, která ve volebních 

štábech zazněla hned po konečném sečtení hlasů. Jednalo se dlouze, opatrně, bylo 

to…, řečeno kulantně - napínavé. Volič se pak tak trochu marně ptal: Kdo je tedy 

skutečným vítězem voleb? Politická strana, nasmlouvaná koalice, město či občan? A 

kdy se to ukáže? Těsně po volbách jsme odpověď neznali. Po ustavujícím 

zastupitelstvu? Nebo až za čtyři roky…? Více snad mého komentáře netřeba, konec 

konců vše mapují níže zveřejněné (zkrácené) ohlasy v médiích.  
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OHLASY ANEB MEDIÁLNÍ SMRŠŤ  

LIBEREC: 15 STRAN A HNUTÍ SE UTKÁ O PŘÍZEŇ VOLIČŮ - 6.8.2014, 

genusplus.cz. Zpravodajství čtk -  Kandidátku pro podzimní komunální volby podalo v 

Liberci 15 stran a politických uskupení, před čtyřmi lety jich bylo 13… - V Jablonci nad 

Nisou si budou moci voliči vybírat ze 14 kandidátek, v roce 2010 jich bylo o čtyři 

méně. Lídry ani počet kandidátů zatím poskytnout nelze, strany a uskupení mají ještě 

týden na možné změny v kandidátkách… 

PRIMÁTOR JABLONCE NAD NISOU: ODS SE STALA CÍLEM NEFÉROVÝCH A 

PODPÁSOVÝCH ÚTOKŮ - 6.8.2014, parlamentnilisty.cz,str. 0. Monitor - Jedním z 

primátorů, který se bude pokoušet obhájit na podzim svůj mandát, je i Petr Beitl (ODS): 

„Prioritou pro další volební období je udržet nastavený trend úsporného provozu města 

vedoucí k úplnému splacení městského dluhu. Dokončení projektu revitalizace 

teplárenské společnosti. Pro bezpečnost občanů a sociální smír ve městě je velmi 

důležitý tlak na prosazování legislativních změn, které konečně dají radnicím 

pravomoci jednat v těchto oblastech.“ 

KRAJ: KANDIDÁTKY PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY UŽ JSOU DEFINITIVNÍ -  

24.8.2014, genusplus.cz, str. 0   Zpravodajství - V Jablonci nad Nisou, který je 

statutárním městem od loňského roku, postavily samostatné kandidátky všechny 

parlamentní strany. S výjimkou Věcí veřejných tam znovu kandidují všechny strany, 

které před čtyřmi lety uspěly. Tehdejší lídr Věcí veřejných Pavel Žur vytvořil nové 

uskupení Nová budoucnost pro Jablonec. Dalšími nováčky jsou například Úsvit přímé 

demokracie, ANO 2011 či Změna pro Jablonec… 

O HLASY VOLIČŮ BUDE V LIBERECKÉM KRAJI USILOVAT 9 056 KANDIDÁTŮ 

- 8.9.2014, Liberecký deník, str. 2 – Letošní komunální volby se uskuteční 10. a 11. 

října. Zúčastnit by se jich mělo 215 obcí, které se v regionu nachází. V Liberci budou 

voliči vybírat z 15 kandidátek, před čtyřmi lety jich měli na výběr jen o dvě méně. V 

sousedním Jablonci nad Nisou zaregistrovaly strany a hnutí 13 kandidátek, tedy naopak 

o tři víc než v roce 2010. Kandidovat tam chtěla i Česká strana národně sociální, ve 

stanovené lhůtě ale neodstranila vady kandidátky. Magistrát jí proto registraci zamítl. 

Letošní kandidátky proběhly v termínu bez vad… 

VOLEBNÍ BILLBOARDY? HUMOR I ŠEĎ - 8.9.2014, denik.cz, Liberecký kraj - Už 

za necelý měsíc odstartují komunální volby. Z pohledu voliče ty nejdůležitější. Složení 

radnic a úřadů totiž přímo ovlivní život obcí a měst… - … v sousedním Jablonci nad 

Nisou, který je statutárním městem od loňského roku, postavily samostatné kandidátky 

všechny parlamentní strany. S výjimkou Věcí veřejných tam znovu kandidují všechny 

strany, které před čtyřmi lety uspěly. Tehdejší lídr Věcí veřejných Pavel Žur vytvořil 

nové uskupení Nová budoucnost pro Jablonec. Dalšími nováčky jsou například Úsvit 

přímé demokracie, ANO 2011 či Změna pro Jablonec. * Jak volili u sousedů Jablonci 

nad Nisou? V Jablonci nad Nisou uspělo v roce 2010 šest stran. Zvítězila ODS, pro 

kterou hlasovalo 26,15 procenta voličů. Získala devět mandátů v 30členném 

zastupitelstvu. Za ní skončilo uskupení Domov nad Nisou s osmi mandáty a společně 

vytvořily vládnoucí koalici. ČSSD skončila třetí s pěti mandáty, za ní TOP 09 se čtyřmi. 
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Po dvou mandátech získali komunisté a Věci veřejné. Primátorem je Petr Beitl z ODS, 

který bude v říjnu znovu usilovat o post primátora… 

POUŽÍVAJÍ POLITICI SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA SVOU PREZENTACI? - 13.9.2014, 

Jablonecký deník, str. 3, Jablonecko – Volební kampaň se rozeběhla naplno a jedna 

tisková konference střídá druhou. Často i tak, že se časově nedá z jedné na druhou ani 

přejít. V městech se už objevily bilboardy a plakáty. Tu i na plotě, tu v telefonní budce, 

jinde pověšen z okna. Za měsíc volíme nové starosty, radní, zastupitele. Pominemeli 

dosud běžné kanály, včetně inzerátů tištěných i elektronických, kudy informace k 

voličům tečou, můžeme se zaměřit na více méně zdarma kanál. Sociální sítě…  

VOLBY V JABLONCI MĚLY HLADKÝ PRŮBĚH - 14.10.2014, parlamentnilisty.cz, 

str. 0. Obce voličům - Volby do obecních zastupitelstev, které se konaly 10. – 11. října 

2014 proběhly v Jablonci nad Nisou bez větších obtíží… - Zastupitelstvo statutárního 

města Jablonec nad Nisou má i nadále 30 členů. V současné době probíhají koaliční 

vyjednávání, ze kterých vzejde nové vedení města. Ze zákona vyplývá, že ustavující 

zastupitelstvo se musí sejít do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb… 

VÍTĚZSTVÍ NEZNAMENÁ VLÁDU, ČAS NA VYJEDNÁVÁNÍ ZAČAL UŽ V NOCI - 

13.10.2014, Jablonecký deník, str. 1 - Po čtyřech letech znovu vyšli obyvatelé k 

volbám, aby zvolili své nejbližší zástupce. Stalo se tak i v 33 městech a obcích 

Jablonecka. Stačí letmý pohled a je vidět, že politická situace zvláště ve větších městech 

– v Jablonci nad Nisou, v Tanvaldě i v Železném Brodě se značně zkomplikovala. 

Podívejme se nejprve na Jablonec. Takovou roztříštěnost město snad nepamatuje. 

Mohou za to i nově vzniklé strany a sdružení. Ačkoli před čtyřmi lety nebylo o straně 

ANO 2011 ani vidu ani slechu, i v komunálních volbách 2014 bodovala. V Jablonci má 

nyní stejně zastupitelů jako vítězná ODS, ale na první pohled možná větší počet 

koaličních partnerů. Proti současnému vedení jablonecké radnice se totiž před volbami 

vymezovalo nejen ANO, ale i Změna pro Jablonec či ČSSD. A jen zastupitelé těchto tří 

stran tvoří rovnou polovici jabloneckého zastupitelstva. Plus třeba dva zastupitelé z 

Nové budoucnosti pro Jablonec a je vymalováno, byť, jak již bylo řečeno, formálně 

vyhrála v Jablonci ODS… 

V JABLONCI VYHRÁLA OPĚT ODS, BOJ O MAGISTRÁT ALE POTRVÁ - 

13.10.2014, Mladá fronta DNES, str. 2 – Ze třiceti zastupitelů se obměnila v Jablonci 

třetina. Vítězná ODS spoléhá na své zkušenosti a dřívější partnery. ANO, kterému patří 

druhá příčka a stejný počet mandátů, se nevyhraňuje proti nikomu… Voliči dali ODS 

20,41 procenta hlasů a zajistili tak občanským demokratům sedm míst v novém 

zastupitelstvu. Dosud měli devět. Sedm míst bude mít i ANO 2011, pro které hlasovalo 

18,26 procenta voličů. Po čtyřech mandátech má ČSSD a Změna pro Jablonec, druhý 

nováček v zastupitelstvu. Domov nad Nisou u voličů propadl. Z dosavadních osmi 

mandátů obhájili jen tři. Po dvou místech v zastupitelstvu obsadí TOP O9 a Žurova 

Nová budoucnost pro Jablonec. Jeden mandát zbyl na komunisty, dosud měli dva… 

Špatnou vizitkou pro Jablonec je minimální zájem lidí o volby. Zúčastnilo se jich 34,4 

procenta voličů, což je deset procent pod celostátním průměrem. Zhruba taková účast 

byla v Jablonci před čtyřmi lety… 
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VYJEDNÁVÁNÍ O MOŽNÉ PODOBĚ ČTYŘLETÉ VLÁDY NAD JABLONECKOU 

RADNICÍ SE ROZJELA NAPLNO - 13.10.2014, Jablonecký deník, str. 2 - Složit 

pevnou koalici při tak křehkém a roztříštěném zastupitelstvu napříč politickým 

spektrem rozhodně nebude jednoduché. ANO 2011 svůj volební tábor nasměrovala do 

Sportovky v ulici Na Vršku. Nikam nešli, diskutovali, bavili se a užívali si slávu 

nováčka v jabloneckém zastupitelstvu. Sedm mandátů, to je stejný počet jako získala 

ODS… - TOP 09 tentokrát v komunálních volbách také hodně tratila. Přímo na 

polovinu… Změna pro Jablonec by se právem mohla radovat, že jako nové uskupení 

utržilo čtyři mandáty. Ve volebním štábu v Pizzerii Franco v sobotu večer ale všichni 

nejásali. A už vůbec ne z příchodu novináře z Jabloneckého deníku… – Novou 

budoucnost pro Jablonec reprezentuje Pavel Žur a Marta Procházková. Právě oni dva by 

mohli být jazýčkem vah pro vznikající koalici. Ať v hotelu Zlatý lev počítali, jak chtěli, 

oni v základu určovat rozdělení křesel primátora a náměstků nebudou. Mohli by ale 

třeba být v radě města… – Občanská demokratická strana, byť získala pouhých sedm 

mandátů ze třiceti možných, se stala celkovým vítězem komunálních voleb v Jablonci… 

K pozitivnímu hodnocení Jablonečanů mohl přispět i fakt, že byl Beitl vyhlášen 

nejlepším primátorem v republice, což bylo podle něj ocenění celého týmu na radnici, 

včetně úředníků… - Česká strana sociálně demokratická od jabloneckých voličů tržila 

čtyři mandáty, což je při pohledu na rozložení sil nezanedbatelný počet. Určitě 

překvapil i je samotné…  

REGION| SEVERNÍ ČECHY: KDE VZÍT POTŘEBNÝ POČET - 14.10.2014,  

Jablonecký deník, str. 1 - Jak sestavit vládnoucí koalici v Jablonci při pestrém složení 

mandátů v zastupitelstvu, je nyní nesnadný úkol pro dva vítěze se sedmi křesly. Jak by 

mohlo povolební uspořádání na radnici vypadat? 7 křesel ODS (primátor a náměstek), 4 

křesla ČSSD (statutární náměstek), 3 DOMOV (náměstek), 2 TOP 09 = 16 anebo: 7 

křesel ANNO 2011 (primátor a náměstek), 4 křesla ČSSD (statutární náměstek), 4 

ZMĚNA (náměstek), 2 NBPJ = 17… 

O VELKÉ KOALICI POHLEDEM ZPÁTKY - 14.10.2014, Jablonecký deník, str. 3. 

Poznámka Jana Sedláka - Tak vida, jaká se nám v Jablonci rýsuje koalice. Podívejme se 

na to očima předvolebního boje. ČSSD se v něm ostře vyhranila proti ODS i Domovu 

nad Nisou. A vycházejme třeba z plátku Očima opozice, jež nás v redakci pořádně 

rozesmál. Ale redaktor se směje a volič volí. Z plátku si voliči nejen ČSSD vzali 

informace o tom, kterak radnice hospodaří/nehospodaří s teplem. Z dnešního 

pohledu je ale zajímavější článek Očima Pavla Svobody. Zcela jasně tu píše: „Možná 

bychom měli připomenout Domovu, že před volbami (rozuměj v roce 2010 – pozn. 

redakce) ostře kritizoval ODS za její politiku. Přesně v duchu, co se ráno slíbí, večer již 

neplatí, po volbách uzavřel Domov s ODS koalici. Hlavně zůstat na radnici. Věřím 

tomu, že voliči tuto zradu Domova, které se na nich zastupitelé Domova dopustili, 

připomenou v příštích volbách.“ Tedy nevím, pane Svoboda, ale nepřemýšlíte již dnes 

o tom, jak to vaši voliči příště spočítají vám? Pokud jsou pravdou šuškandy o tom, že 

na svůj zastupitelský post rezignuje Petr Tulpa, divit se nebudu, protože stejný plátek 

jej označil za „významného politického turistu.“ Vedení jablonecké radnice je v plátku 

titulováno coby Peltova záložna. Inu, i s Miroslavem Peltou se teď pisatelé shodnou. A 
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propó, zastupitelé, radní, primátor a jeho náměstci z řad ODS a Domov nad Nisou 

jsou v závěru coby celek (vedení radnice) oznámkováni. Čistou pětkou. Ještě, že jste tu 

vy, potencionální jedničkáři, snad tu radnici srovnáte aspoň na celkovou trojku. A pak 

se divíte, že je lidem z politiky zle… 

ČSSD V JABLONCI DO KOALICI S VÍTĚZNOU ODS PRÝ NEPŮJDE - 

15.10.2014, ceskenoviny.cz. Z domova - Sociální demokracie nepůjde v Jablonci nad 

Nisou do koalice s vítězem voleb ODS. Zastupitelský klub ČSSD se na tom v úterý 

shodl jednomyslně… 

PŘIJDE JABLONECKÁ ODS O PRIMÁTORA? SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ 

KOALICI ODMÍTLI - 16.10.2014, Mladá fronta DNES, str. 2 - Občanským 

demokratům, kteří vyhráli volby v Jablonci, hrozí, že skončí v opozici a přijdou o post 

primátora. Sociální demokraté oficiálně odmítli vstoupit s ODS do koalice. Rozhodli o 

tom v úterý večer na zastupitelském klubu… - Ve městě se tak jako 

nejpravděpodobnější zatím rýsuje vznik čtyřkoalice, a to ještě se Změnou a Novou 

budoucností. Z třiceti míst v zastupitelstvu by měla sedmnáct… 

ŠANCI DOSTANE TUCET NOVÁČKŮ - 17.10.2014, 5plus2, str. 1 - Ze třiceti 

zastupitelů se obměnila v Jablonci víc než třetina. Do lavic pro zastupitele usedne 

dvanáct nových tváří. Vítězná ODS spoléhá na své zkušenosti a dřívější partnery. ANO, 

jemuž patří druhá příčka, ale stejný počet mandátů, se nevyhraňuje proti nikomu. … - V 

samosprávě už neusedne po 24 letech i někdejší senátorka Soňa Paukrtová a ani bývalý 

ministr Jaromír Drábek. Hospodářská komora tam ale bude mít svého zástupce, a to 

Vladimíra Opatrného staršího, který kandidoval za Změnu a předsedá okresní komoře v 

Jablonci… - V samosprávě usedne 23 mužů a žen. Průměrný věk nového zastupitele je 

51 let. Nejmladším členem je Jakub Macek ze Změny pro Jablonec. Za změnu se 

dostala do zastupitelstva i sedmatřicetiletá Michaela Suchardová, odbornice na evropské 

právo, která pracovala pro Evropskou komisi a protikorupční fond.  

BEITL: TEPLÁRNA JE NASTARTOVANÁ. OBCHVAT STAVĚT NEBUDEME - 

17.10.2014, 5plus2, str. 2 -    Přestože ve většině velkých měst tradiční velké strany 

propadly, v Jablonci ODS obhájila svou pozici. Hattrick si připsal na své konto lídr 

jabloneckých občanských demokratů Petr Beitl. Před nedávnem převzal od prezidenta 

ocenění pro nejlepšího primátora, pak se o Jablonci se začalo mluvit jako o ideálním 

místě pro život a o víkendu dovedl svou stranu k volebnímu vítězství. „Pomohla nám 

pozitivní kampaň a také jasný program,“ říká spokojeně… 

DOMOV ZTRATIL PRO VOLIČE KOUZLO - 17.10.2014, 5plus2, str. 3 - Už vám 

tolik nevěříme, vzkázali Jablonečané místnímu sdružení Domov nad Nisou přesně k 

dvacátému výročí od jeho vzniku…  

MUSÍME SE UČIT - 17.10.2014, 5plus2, str. 6 - První zkušenosti v komunální politice 

teprve sbírá a už je druhým nejsilnějším mužem politické scény v Jablonci nad Nisou. 

Ví, že ho čeká hodně práce a zkoušek. Pětačtyřicetiletý Martin Kouřil z ANO je 

ekonom. Teď svoji profesi ekonomického poradce a auditora vymění za politiku a bude 

se muset hodně učit…  
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VÍTĚZNÉ JABLONECKÉ ODS HROZÍ, ŽE PŘIJDE O PRIMÁTORA - 18.10.2014, 

Mladá fronta DNES, str. 1 - Týden po komunálních volbách zatím není jasné, kdo složí 

koalici v Jablonci. Ve městě reálně hrozí, že vítězové voleb skončí v opozici… 

V JABLONCI NAD NISOU JE STÁLE MOŽNÝ VZNIK ČTYŘKOALICE - 

20.10.2014,  parlamentnilisty.cz - Vznik čtyřkoalice ČSSD, ANO, Změna pro Jablonec 

a Nová budoucnost v Jablonci nad Nisou je stále možný. ANO po jednání se Změnou 

zmírnilo svá slova o tom, že si s tímto uskupením nedovede představit spolupráci. Podle 

lídra jabloneckého ANO Milana Kouřila ale stále nic dohodnuté není… 

V JABLONCI SE NA KOALICI DOHODLY ČTYŘI STRANY - 21.10.2014, 

ceskenoviny.cz. Z domova -  V Jablonci se v noci na dnešek dohodly na koalici čtyři 

strany - ANO 2011, ČSSD, Změna pro Jablonec a Nová budoucnost. Vyplývá to z 

prohlášení, které má ČTK k dispozici. 

V JABLONCI SE NA KOALICI DOHODLY ČTYŘI STRANY, ODS JDE DO 

OPOZICE - 21.10.2014, ct24.cz. Regiony  - V Jablonci se dohodly na koalici čtyři 

strany - ANO 2011, ČSSD, Změna pro Jablonec a Nová budoucnost. Koalice bude mít v 

zastupitelstvu většinu 17 z 30 mandátů, novým primátorem Jablonce se zřejmě stane 

Pavel Svoboda z ČSSD. Vystřídá Petra Beitla z ODS, jehož strana sice komunální volby 

vyhrála, přesto skončí v opozici… 

ANO 2011 PODPIS KOALICE PRODALO ZA KŘESLO PRIMÁTORA - 21.10.2014, 

denik.cz.  Liberecký kraj - Povolební vyjednávání jsou už i v Jablonci u konce. Máme 

čtyřkoalici. Krátce po půlnoci se ANO 2011 vzdalo ambic na primátora a za koaliční 

dohodu jej nechalo ČSSD…Pavel Svoboda a jeho volební tým se aspirací na budoucího 

primátora netajili už letos na jaře. Svou cestu vzhůru si pečlivě vyšlapali. Primátorský 

řetěz si, pokud to ještě posvětí zastupitelé, nasadí na krk za zisk pouhých 4 mandátů v 

komunálních volbách…  

V JABLONCI SE DOHODLI, DOKONCE I ANO SE ZMĚNOU - 21.10.2014, 

libereckadrbna.cz. Zprávy - V Jablonci nad Nisou rozdali karty. Po letech odchází do 

opozice ODS a Domov, strany, které až dosud ve městě vládly. Nyní je vystřídá koalice 

několika stran a hnutí – ČSSD, ANO 2011, Změna pro Jablonec a Nová budoucnost pro 

Jablonec. Primátorem se nejspíš stane Pavel Svoboda za ČSSD. Dohodu o spolupráci 

podepsali zástupci stran dnes, deset minut po půlnoci… - Dohodu nové koalice nyní 

musí potvrdit ustavující zastupitelstvo. 

DALŠÍ ZKLAMÁNÍ PRO ODS. DO OPOZICE JDE I TAM, KDE VYHRÁLA - 

21.10.2014, parlamentnilisty.cz, str. 0, Monitor -  V Jablonci se v noci na dnešek 

dohodly na koalici čtyři strany - ANO 2011, ČSSD, Změna pro Jablonec a Nová 

budoucnost. Vyplývá to z prohlášení, které má ČTK k dispozici … 

JABLONEC SE DOHODL. PRIMÁTORA ZÍSKÁ AŽ TŘETÍ ČSSD - 22.10.2014, 

Mladá fronta DNES, str. 1 - Sociálním demokratům se podařil v Jablonci mistrovský 

kousek. Ve volbách skončili až na třetím místě, a přesto obsadí post primátora, stane se 

jím Pavel Svoboda. Dohodli se na tom se svými koaličními partnery. Smlouvu o 

spolupráci na příští čtyři roky podepsalo politické hnutí ANO, ČSSD, Změna pro 

Jablonec a Nová budoucnost pro Jablonec.  
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JABLONCI POVLÁDNE ČTYŘKOALICE - 22.10.2014, Právo, str. 11, 

Severovýchodní Čechy - Radnice v Jablonci nad Nisou a nejspíš i v sousedním Liberci 

ovládnou koalice bez vítězů voleb. V Jablonci se v noci na úterý dohodly na koalici 

čtyři strany – ANO 2011, ČSSD, Změna pro Jablonec a Nová budoucnost. Občanští 

demokraté v čele s jabloneckým primátorem Petrem Beitelem tak míří do opozice. Po 

nezdarech při povolebních námluvách v Liberci stejným směrem pravděpodobně míří i 

vítězná Změna pro Liberec… 

NOVÁ KOALICE SE POMLÁTÍ MEZI SEBOU, TVRDÍ KONČÍCÍ PRIMÁTOR - 

22.10.2014, Mladá fronta DNES, str. 1, Kraj Liberecký - Rčení „První vyhrání z kapsy 

vyhání“ u dosavadního primátora Jablonce nad Nisou jako by platilo dvojnásobně. Před 

volbami Petra Beitla vyhlásil Svaz měst a obcí nejlepším primátorem za uplynulé 

volební období, podle výzkumu MF DNES je Jablonec pod jeho vedením nejlepším 

středně velkým městem pro žití v republice, volby vyhrála jeho domovská ODS a on 

získal nejvíce preferenčních hlasů. Jenže primátorský řetěz musí sundat…  

NA RADNICI ZAČÍNAL, TEĎ JI BUDE ŘÍDIT - 31.10.2014, 5plus2, str. 1  - 

Čtyřkoalice ANO, ČSSD, Změny a Nové budoucnosti pro Jablonec, která chce vést 

radnici v příštích čtyřech letech, vybrala na post primátora právníka Pavla Svobodu…  

MÉ PŘÁNÍ? KONEC SVÁRŮ - 31.10.2014,  5plus2, str. 2, Jablonecko - Sociálnímu 

demokratovi Pavlu Svobodovi je pětatřicet let a tvrdí, že jabloneckou radnici zná skrz 

na skrz. - Na první práci se nezapomíná. I proto je pro právníka Pavla Svobodu budova 

jabloneckého magistrátu srdeční záležitostí. Před lety tam našel své úplně první 

zaměstnání. Před čtyřmi lety zasedl do zastupitelských lavic a poznal úřad ze zcela jiné 

strany. Nyní se před ním otevírá další dimenze. Už brzy by měl navléknout na krk 

primátorský řetěz… 

PODPISY SE HROMADÍ - 1.11.2014, Jablonecký deník, str. 1 - Zatím na čtyřech 

místech v Jablonci mohou lidé podepsat petici „Petr Beitl primátorem!“, která vznikla 

poslední říjnový den. Iniciativa Jablonečanů protestuje proti koaliční dohodě ANO, 

Změna pro Jablonec, ČSSD a Nová budoucnost pro Jablonec, ze které má jako primátor 

vzejít sociální demokrat Pavel Svoboda, jehož strana získala pouze čtyři mandáty. Lidé 

mohou petici podepsat v Šenku Zlatý jelen, recepci Polikliniky I., kadeřnictví 

Chameleon a v cestovní agentuře Lupino Tour… 

PODPISY NA PETICI PŘIBÝVAJÍ - 3.11.2014, Jablonecký deník, str. 1 - Lidem vadí 

koaliční smlouva a navrhované personální obsazení. Pavel Svoboda získal jen 1 849 

hlasů a má být primátor. Petr Beitl půjde do opozice se získanými 4 130 hlasy.  

„Vyzýváme ANO 2011, které skončilo ve volbách na druhém místě za ODS, aby 

vyjednávalo s vítězem voleb o sestavení koalice a umožnilo tak pokračovat v pozitivní 

práci ve prospěch města a jeho občanů. Obracíme se na všechny zastupitele, aby ctili 

výsledky voleb a v čele s primátorem Petrem Beitlem umožnili funkční koalici,“ zní 

část petice, která je od pátku v ulicích Jablonce v papírové podobě, i na internetu jako 

epetice… Primátor Petr Beitl věc zatím nechtěl komentovat. 

KDO JE VLASTNĚ VÍTĚZEM VOLEB? - 5.11.2014, tydenvlk.cz, str. 0. Autorské 

příspěvky - Nedávné komunální volby přinesly zásadní otázku: kdo je vlastně vítězem 

voleb? Ten, kdo získá největší procentuální podíl voličské přízně, nebo ten, kdo je 
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schopen sestavit koaliční vládu? Nebo někdo úplně jiný? A kdy se stávají vítězi voliči, 

města či obce? Je zvláštní pozorovat to, jak se povolební jednání v různých městech 

vyvíjejí, a jaká je provází komunikace. Ať již ta přímá mezi politiky a obyvateli, na 

sociálních sítích, nebo zprostředkovaně v médiích. Bezesporu fenoménem letošních 

komunálních voleb se stalo slovo „vítěz“. Jenže, dopředu nikdo nedefinoval, co to 

vlastně ono vítězství je a proto si dnes tento atribut přisvojují mnozí. Například 

v Liberci… – proč se například v regionálních médiích neuvádí, že to, co Změna v 

Liberci tolik kritizuje, dělá v jiných městech aktivně sama? Vezměme jen případ 

Jablonce nad Nisou, kde se představitelé stejného uskupení aktivně podíleli na poslání 

vítěze voleb do opozice. Není to ale jediný případ. Bez zajímavosti přitom není – a je 

dobré to připomenout – že i jablonecká ČSSD je vedena krajským předsedou 

Robertem Duškem, stejně jako liberecká. Jenže – u jedné je to nezměrná překážka, u 

druhé to nevadí. Změna o tom mlčí, média spolu s ní… 

ESTÉBÁCKÉ PRAKTIKY JSOU STÁLE ŽIVÉ -  7.11.2014, Jablonecký deník, str. 1 - 

Policie vyšetřuje trestní oznámení podané v souvislosti s komunálními volbami v 

Jablonci za pošpinění jména a jeho zneužití v epetici. – „Mám pocit, že jsme se 

mávnutím proutku dostali o pětadvacet let zpátky. Do doby nastrčených provokatérů a 

falzifikování dokumentů,“ kroutí hlavou šéfredaktorka Jabloneckého deníku Lenka 

Klimentová. Je na seznamu deseti veřejně činných lidí na pracovních pozicích, kteří 

jsou velmi na očích. Tato jména někdo zneužil k podpisu elektronické petice Petr Beitl 

primátorem a za tímto účelem jim dokonce založil falešné emailové adresy pro 

potvrzení registrace…  

ZASTUPITELÉ ČEKAJÍ NA ROZHODNUTÍ SOUDU -7.11.2014, Mladá fronta DNES, 

str. 1 - Kvůli pěti návrhům na neplatnost voleb či zrušení volby kandidáta v Jablonci 

nad Nisou, o kterých rozhoduje soud, se dosud nemůže sejít nové ustavující 

zastupitelstvo… 

VYJEDNÁVÁNÍ O KOALICI NA JABLONECKÉ RADNICI SE VRACÍ ZASE 

ZPÁTKY NA ZAČÁTEK - 19.11.2014,  Mladá fronta DNES, str. 1. Kraj Liberecký - 

Proti proudu času se vyvíjí dohady o budoucí koalici v Jablonci. Bloku ANO, ČSSD, 

Změny a Nové budoucnosti pro Jablonec, který se po volbách shodl na společném 

zájmu spravovat město, nevydržely jeho vize ani do prvního zastupitelstva. Po měsíci 

ladění programového prohlášení jsou hráči na začátku. Politické hnutí ANO 2011 v 

pátek potvrdilo, že nechce dál spolupracovat se Změnou. Vysvětlovalo to 

programovými neshodami a nemožností sladit názory…  

ČSSD: ANO ROZBILO KOALICI V JABLONCI NAD NISOU - 19.11.2014, 

parlamentnilisty.cz, str.0. Politici voličům - Dlouhé desítky hodin práce na společném 

programu, koaliční smlouvě, domlouvání personálií a na dalších dokumentech, které 

jednotlivé strany v průběhu posledních třech týdnů po volbách chystaly, přišly zcela 

vniveč. A to v okamžiku, kdy v závěru minulého týdne ANO přišlo s překvapivým 

vyjádřením, že je pro ně nepřijatelná koalice se Změnou pro Jablonec… 

JABLONEČTÍ "UPEKLI" VELKÝ KOALIČNÍ KOLÁČ. VYDRŽÍ? - 20.11.2014, 

denik.cz, str. 0, Liberecký kraj - Povolební jednání v Jablonci nad Nisou se ve středu v 
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pozdních nočních hodinách uzavřela podpisem koaliční smlouvy mezi vítěznou ODS, 

ČSSD, uskupením Domov nad Nisou, TOP 09 a Novou budoucností pro Jablonec… 

V JABLONCI VZNIKLA HODNĚ PESTRÁ KOALICE, ROZPORY MEZI ODS A 

ČSSD NEBYLY NEPŘEKONATELNÉ - 20.11.2014,  tydenvlk.cz, str. 0 - Jasno je 

konečně v Jablonci nad Nisou. Právě přišla Tisková zpráva od ODS, v níž nynější 

primátor Petr Beitl oznamuje, že povolební jednání v Jablonci nad Nisou se včera v 

pozdních nočních hodinách uzavřela podpisem koaliční smlouvy mezi vítěznou ODS, 

ČSSD, uskupením Domov nad Nisou, TOP 09 a Novou budoucností pro Jablonec. 

NA KOALICI V JABLONCI SE DOHODLO PĚT STRAN, JSOU V NÍ ODS I ČSSD 

- 20.11.2014, ceskenoviny.cz, str. 0. Z domova - V Jablonci se překvapivě dohodla na 

spolupráci vítězná ODS s ČSSD, jejíž zastupitelé spojení s občanskými demokraty 

krátce po volbách jednomyslně odmítli… 

DOHODNUTO. JABLONEC POVEDE VELKÁ KOALICE, ANO A ZMĚNA BUDOU 

V OPOZICI - 20.11.2014, liberec.iDNES.cz, str. 0 zprávy -  Na rozdíl od Liberce mají 

už v Jablonci nad Nisou jasno, kdo po komunálních volbách město povede. Ve středu v 

noci politici podepsali koaliční smlouvu. Vládu vytvoří vítězná ODS spolu s ČSSD, 

uskupením Domov nad Nisou, TOP 09 a Novou budoucností pro Jablonec. 

NA KOALICI V JABLONCI SE DOHODLO PĚT STRAN, JSOU V NÍ ODS I ČSSD 

- 20.11.2014, libereckadrbna.cz. Politika - V Jablonci se překvapivě dohodla na 

spolupráci vítězná ODS s ČSSD, jejíž zastupitelé spojení s občanskými demokraty 

krátce po volbách jednomyslně odmítli…  

ANO ROZBILO KOALICI V JABLONCI NAD NISOU - 20.11.2014, 

libereckenovinky.cz, regiony - Dlouhé desítky hodin práce na společném programu, 

koaliční smlouvě, domlouvání personálií a na dalších dokumentech, které jednotlivé 

strany v průběhu posledních třech týdnů po volbách chystaly, přišly zcela vniveč. A to v 

okamžiku, kdy v závěru minulého týdne ANO přišlo s překvapivým vyjádřením, že je 

pro ně nepřijatelná koalice se Změnou pro Jablonec (ZpJ). Píše se v Prohlášení ČSSD 

Jablonec nad Nisou a Nová budoucnost pro Jablonec… 

KOALICE V JABLONCI NAD NISOU - 20.11.2014, ČT 24, str. 5, 11:00 Studio ČT24 

Zprávy - Zastupitelé v Jablonci se dohodli na koalici. Město povede vítězná ODS spolu 

s ČSSD, Domovem nad Nisou, Novou budoucností a TOP 09. Krátce po volbách přitom 

sociální demokraté spolupráci s občanskými demokraty odmítali. Na radnici koalice 

obsadí 18 z 30 míst. Primátorem bude zřejmě znovu Petr Beitl z ODS. 

DOHODA O KOALICI V JABLONCI NAD NISOU - 20.11.2014,  ČT 1, 12:00 Zprávy 

ve 12 - Zastupitelé v Jablonci nad Nisou se dohodli na koalici. Město povede vítězná 

ODS spolu s ČSSD, Domovem nad Nisou, Novou budoucností a TOP 09. Krátce po 

volbách přitom sociální demokrati spolupráci s občanskými demokraty odmítali… 

NOVOU KOALICI V NOCI DOHODLI V JABLONCI NAD NISOU - 20.11.2014, ČRo 

Sever, str. 2, 16:00 Události v regionu - Novou koalici v noci dohodli v Jablonci nad 

Nisou. Koaliční smlouvu podepsaly společně vítězná ODS s Českou sociální 

demokracií, uskupení Domov nad Nisou, TOP 09 a Nová budoucnost pro Jablonec. Jde 

už o druhou koaliční smlouvu po volbách… 
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JABLONEC NAD NISOU AKTUÁLNĚ - 20.11.2014, Hitrádio FM, str. 2, 17:00 Zprávy 

Ústecko - V Jablonci se překvapivě dohodla na spolupráci vítězná ODS s ČSSD. Její 

zastupitelé přitom spojení s občanskými demokraty krátce po volbách jednomyslně 

odmítli. Nová koalice se shodla i na programových prioritách a primátorem by měl být 

opět Petr Beitl z ODS… 

DOHODNUTÁ KOALICE V JABLONCI NAD NISOU - 20.11.2014, ČT 1, 18:00 

Události v regionech - Téměř po 6 týdnech od voleb mají politici konečně jasno, kdo 

bude příští 4 roky vládnout v Jablonci nad Nisou. Překvapením je, že se spolu dohodli 

občanští a sociální demokraté, mezi kterými panuje dlouhá léta velká rivalita. * Pavel 

Svoboda, kandidát na náměstka jabloneckého primátora /ČSSD/: „Přes jasné 

programové výhrady vůči občanským demokratům, přes to, co jsme 4 roky kritizovali, 

tak ta odpovědnost, kterou máme za ten mandát od voličů, nás donutila, že jsme s nimi 

začali jednat…“ … Koalice 5 stran bude mít v 30členném zastupitelstvu většinu 18 

hlasů, pokud nedojde k dalšímu překvapení a zastupitelé přesně za týden nové vedení 

města skutečně zvolí…  

ČSSD SE DOHODLA NA KOALICI S ODS V JABLONCI NAD NISOU - 

20.11.2014, parlamentnilisty.cz, str. 0, Politici voličům: Pavel Svoboda, klub ČSSD: 

JSME PŘIPRAVENI PŘIHLÁSIT SE K ZODPOVĚDNOSTI ZA CHOD MĚSTA -  “I když 

nejsme s občanskými demokraty za jedno v některých programových bodech a 

nesouhlasíme s některými jejími kroky, které jsme hlasitě kritizovali během uplynulého 

čtyřletého období, kdy na radnici vládli, po rozpadu téměř jisté koalice s hnutím ANO 

cítíme povinnost vůči svým voličům. Přestože jsem před časem říkal, že s ODS já 

osobně do koalice nepůjdu, uvědomil jsem si, že nemohu zklamat důvěru voličů, kterou 

ve mě vložili. Jsme připraveni přihlásit se k zodpovědnosti za chod města, a to i za cenu 

dříve odmítané koaliční platformy…“ * Jindřich Berounský, zastupitel Změny pro 

Jablonec: JAK SE ANO V JABLONCI SAMO POSLALO DO OPOZICE A ZMĚNU 

VZALO SEBOU - Pár dojmů zastupitele Jablonce nad Nisou, který už myslel, že díky 

angažmá v jabloneckém zastupitelstvu, trvajícím nepřetržitě 12 let, jej nic nepřekvapí, 

ale ono se přeci jen nějaké našlo. Hnutí ANO a jeho neuvěřitelná cesta do opozice, kam 

sebou strhlo i Změnu pro Jablonec. V opozici se tak v tuto chvíli nachází 2 politické 

subjekty, které chtěly změnit poměry ve městě, a to ve spojení s ČSSD a Novou 

budoucností pro Jablonec. Samotná série společných jednání těchto 4 politických 

subjektů je na knižní publikaci… - Přestože Změna pro Jablonec toho času směřuje do 

opozičních lavic a povolební situaci v Jablonci považuji za tristní, musím uznat, že 

rodící se koalice ODS + ČSSD + Domov nad Nisou + TOP 09 je logickým a 

pragmatickým spojením, které dali dohromady "vyjednavači" ANO "pod taktovkou" 

pana Zemana. Tomu především může být vděčný i "znovuzrozený" budoucí primátor 

Petr Beitl, který se nedávno předčasně rozloučil vlastním informačním letákem s funkcí 

a jabloneckou veřejností. Jabloneckou paradoxní situaci podtrhuje skutečnost, že nový 

formát koalice s ODS byl utvořen v den, kdy měla být obnovena jednání o původní 

koalici ANO + ČSSD + Změna (s personálními úpravami podle ANO)+ Nová 

budoucnost - ve středu 19. 11., a to díky plánovanému "nezávaznému" jednání 

zastupitelů ODS a ANO na čtvrtek 20.11., tj. dnešní den. * Renata Sotáková, 
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předsedkyně Oblastní organizace ANO Jablonec: KOALICE NEPŘINESE TAKOVOU 

ZMĚNU, KTEROU JABLONEC POTŘEBUJE - Vyjádření Hnutí ANO Jablonec nad 

Nisou k ukončení koaliční smlouvy: Respektujeme rozhodnutí našich dnes již bývalých 

koaličních partnerů ČSSD, Změna pro Jablonec a Nová budoucnost pro Jablonec o 

odstoupení od koaliční smlouvy, kterou jsme podepsali 21. října 2014. Souhlasíme s 

tím, že jsme se postupem času dostali do fáze, kdy pokračování takové spolupráce 

nebylo možné. Jako Hnutí ANO však spatřujeme příčiny této patové situace v něčem 

jiném, než uvádějí politické strany a hnutí, a nesouhlasíme s tím, že konec koalice 

zapříčinilo Hnutí ANO. Hnutí ANO v Jablonci nad Nisou se zúčastnilo komunálních 

voleb poprvé a hned s velikým úspěchem. V základních prioritách těsně po volbách 

jsme se s partnery shodli, v detailech jsme ale začali nacházet nepřijatelné rozpory. Jako 

nováček na regionální politické scéně jsme byli v jisté nevýhodě, která pramenila mimo 

jiné z toho, že v naší členské základně nemáme tzv. přeběhlíky a nenecháváme se 

ovlivňovat starými zavedenými strukturami, jejichž zákulisní tlaky byly v mnoha 

ohledech znát. Toho samozřejmě nelitujeme, ale jsme na to hrdí. Naším cílem nebylo 

získání lukrativních postů, ale nastavení vedení magistrátu tak, abychom mohli plnit 

program, na základě kterého jsme dostali mandát od voličů… Bez ohledu na výše 

uvedené přejeme Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou do příštích čtyř let jen to 

nejlepší. Máme ovšem obavu, že mu nově vzniklá koalice nepřinese takovou změnu, 

kterou potřebuje. Pro naše voliče budeme v každém případě pracovat v opozici se 

stejným nasazením, jako kdybychom byli ve vedení magistrátu. Není to ta lehčí cesta, 

ale popereme se s tím… 

KRÁTCE - 21.11.2014, Hospodářské noviny, str. 10, Názory – „Shodli jsme se na 

programových prioritách i na rozložení sil ve vedení města v příštích čtyřech letech. 

Voliči nám to budou určitě zazlívat, ale jinak to poskládat nešlo,“ - Lukáš Pleticha, člen 

ČSSD o nečekané koalici ODS a ČSSD v Jablonci nad Nisou. 

 „UPEKLI“ VELKÝ KOALIČNÍ KOLÁČ. VYDRŽÍ DRUHÝ POKUS POLITIKŮ? - 

21.11.2014,  Jablonecký deník. Titulní strana - Povolební jednání v Jablonci se ve 

středu v pozdních nočních hodinách uzavřela podpisem koaliční smlouvy mezi vítěznou 

ODS, ČSSD, uskupením Domov nad Nisou, TOP 09 a Novou budoucností pro 

Jablonec. Ustavující zastupitelstvo se koná za týden. „Shodli jsme se na programových 

prioritách i na rozložení sil ve vedení města v příštích čtyřech letech,“ uvedl stručně 

Petr Beitl s tím, že ale jednali i s ANO 2011. Beitl by měl podle všeho na postu 

primátora zůstat a ODS i náměstka. Druhé dva posty má obsadit ČSSD.  

JABLONEC: ODS SE VRACÍ DO HRY - 21.11.2014, Liberecký deník, str. 2, 

Liberecko - Vítězná ODS se v sousedním Jablonci překvapivě dohodla s ČSSD, jejíž 

zastupitelé spojení s občanskými demokraty krátce po volbách jednomyslně odmítli. V 

koalici bude s nimi ještě Domov nad Nisou, primátorem by měl opět být Beitl.  

V JABLONCI VZNIKLA NOVÁ KOALICE. ANO A ZMĚNA JSOU ZE HRY - 

21.11.2014,  Mladá fronta DNES, str. 2 - Primátor Petr Beitl bude stát v čele Jablonce i 

v příštích čtyřech letech. Vítězná ODS sestavila novou pětibarevnou koalici… 

JABLONEC OVLÁDNE PĚTIČLENNÁ KOALICE - 21.11.2014, Právo, str. 10. 

Severovýchodní Čechy - Politický majstrštyk se povedl jabloneckému primátorovi Petru 
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Beitlovi (ODS). Přestože občanští demokraté ve volbách zvítězili, ještě před týdnem to 

vypadalo, že skončí v opozici. Nakonec se jablonecké ODS podařilo vyjednat 

pětičlennou koalici i primátorský post. Koaliční smlouvu podepsali v noci na čtvrtek 

zástupci ODS, ČSSD, uskupení Domov nad Nisou, Nová budoucnost a TOP 09. „Je to 

blok zkušených zastupitelů, který zajišťuje kontinuitu toho, co se tu za čtyři roky 

podařilo,“ řekl Právu jablonecký primátor Petr Beitl, který podle koaliční dohody 

zůstane i nadále primátorem… - Jestli bude nově sestavená pětičlenná koalice pevnější 

než předchozí koalice, se však ukáže až na výsledku ustavujícího jednání zastupitelstva 

ve čtvrtek 27. listopadu od 15 hodin na jablonecké radnici, kde bude volen primátor i 

členové rady města… 

22.11.2014,  parlamentnilisty.cz. Politici voličům: Mgr. Jana Pastuchová (ANO), 

poslankyně Parlamentu ČR, zastupitelka Statutárního města Jablonec: KOPANEC 

SEM, KOPANEC TAM, HNUTÍ ANO ALE NENÍ MÍČ - - Nabízím svůj pohled na 

konec původní koalice v Jablonci nad Nisou, možná příliš osobní, ale situace si to 

vyžaduje. Mnohé už padlo, a ač už v politice mám nějakou zkušenost, nikdy jsem si 

nepředstavovala, že budu psát následující řádky. Povolební situace v Jablonci nad Nisou 

měla několik fází, vln, z nichž poslední smetla koalici Hnutí ANO, ČSSD, Změny pro 

Jablonec a Nové budoucnosti pro Jablonec. Důvody ke konci každý aktér popisuje 

trochu jinak… BEROUNSKÝ: VÝSLEDEK KOALIČNÍCH JEDNÁNÍ JE TRISTNÍ - -  

Změna pro Jablonec dodržela závazek svým voličům, když do poslední chvíle dělala 

maximum pro vytvoření koalice s hnutím ANO, ČSSD a Novou budoucností pro 

Jablonec. Tyto strany slibovaly změnu ve vedení města a byly si programově velmi 

blízké. Změna pro Jablonec držela linii, hájila své priority a jednala pouze s partnery, se 

kterými podepsala 21. 10. 2014 koaliční smlouvu… 

VELETOČE NA SEVERU SKONČILY. LIBEREC I JABLONEC MAJÍ KONEČNĚ 

VEDENÍ - 23.11.2014, parlamentnilisty.cz, str. 0 - Velké obraty zažila povolební 

vyjednávání v Liberci a Jablonci nad Nisou. V obou městech byli vítězové komunálních 

voleb nejdříve nadlouho vyšachování ze hry, aby se na poslední chvíli do vedení měst 

vrátili. A vše bylo jinak, než se měsíc zdálo… 

V JABLONCI SE ČSSD DOHODLA NA KOALICI S ODS - 23.11.2014, 

libereckenovinky.cz, regiony - Na základě událostí posledních několika málo dní, kdy 

těsně před podpisem koaliční smlouvy zkrachovala vyjednávání s hnutím ANO, se 

ČSSD v Jablonci domluvila pro období 2014 – 2018 na spolupráci s vítěznou ODS… 

POZICI JABLONECKÉHO PRIMÁTORA OBHÁJIL BEITL (ODS) - 27.11.2014, 

parlamentnilisty.cz, str. 0. Politici voličům - Aktualita z Jablonce nad Nisou, kde se 

konalo ustavující zasedání zastupitelstva města: Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 konalo 

ustavující zasedání zastupitelstva města Jablonec. Zastupitelé složili slib a tajnou volbou 

zvolili členy rady a primátora města. Pozici primátora obhájil Ing. Petr Beitl (ODS), 

posty náměstků obsadili Mgr. Pavel Svoboda (ČSSD) pro oblast humanitní, který bude 

zároveň statutárním zástupcem primátora, dále JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (ČSSD) pro 

rozvoj města a Ing. Miloš Vele (ODS) obhájil post náměstka pro ekonomiku a majetek. 

Zvolení vedení města proběhlo v souladu s podepsanou koaliční smlouvou… 
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JABLONECKÝM PRIMÁTOREM JE ZNOVU PETR BEITL Z ODS - 27.11.2014, 

parlamentnilisty.cz. Monitor dkr, čtk - Jabloneckým primátorem je znovu Petr Beitl z 

vítězné ODS. V tajné volbě mu dnes hlas dalo 20 z 30 přítomných zastupitelů, osm 

hlasů bylo proti a dva byly neplatné. Původně přitom hrozilo, že ODS skončí v opozici. 

PRIMÁTOREM JABLONCE NAD NISOU ZVOLEN OPĚT BEITL - 27.11.2014, 

novinky.cz - Ačkoliv byl občanský demokrat Petr Beitl vyhlášen v celorepublikové 

soutěži Svazu měst a obcí letos v září nejlepším primátorem uplynulých čtyř let, krátce 

po říjnových volbách to vypadalo, že v čele 45tisícového města skončil. I přesto, že 

ODS ve volbách zvítězila. Ve čtvrtek však byl do funkce znovu zvolen…  

JABLONECKÝM PRIMÁTOREM SE DNES ODPOLEDNE STAL OPĚT PETR 

BEITL Z ODS - 27.11.2014, ČRo Sever v 16:00 Události v regionu - Jabloneckým 

primátorem se dnes odpoledne stal opět Petr Beitl z ODS. V tajné volbě dostal hlas od 

dvaceti zastupitelů. Koalice ODS, sociálních demokratů, Domova nad Nisou, Nová 

budoucnost pro Jablonec a TOP 09 má v zastupitelstvu osmnáct mandátů… 

V ČELE JABLONCE NAD NISOU ZŮSTÁVÁ PETR BEITL Z ODS - 27.11.2014, 

ČRo Sever v 17:00 Události regionu -  Zastupitelé v Jablonci nad Nisou dnes odpoledne 

v tajné volbě zvolili primátorem Petra Beitla z ODS. Ten obhájil svůj post a zůstává v 

čele města na druhé volební období. Zastupitelé mu dali 20 z 30 hlasů.  

JABLONECKÝM PRIMÁTOREM JE PETR BEITL - 27.11.2014, Hitrádio FM v 

17:00 Zprávy Ústecko - Jabloneckým primátorem je znovu Petr Beitl z vítězné ODS. V 

tajné volbě mu dnes hlas dalo dvacet ze třiceti přítomných zastupitelů. Osm hlasů bylo 

proti a dva byly neplatné… 

JABLONECKÝM PRIMÁTOREM JE ZNOVU PETR BEITL Z ODS - 28.11.2014, 

tydenvlk.cz, str. 0,    čtk - Jabloneckým primátorem je znovu Petr Beitl z vítězné ODS. 

V tajné volbě mu 27. listopadu hlas dalo 20 z 30 přítomných zastupitelů. 

JABLONECKÝM PRIMÁTOREM JE ZNOVU PETR BEITL Z ODS - 28.11.2014, 

ČRo Sever v 15:20. Informace ze severu Čech - Svůj post primátora v Jablonci nad 

Nisou obhájil Petr Beitl z ODS. Na ustavujícím zastupitelstvu zvolili zastupitelé i tři 

náměstky a radu. Ekonomiku města bude už druhé volební období řídit občanský 

demokrat Miloš Vele. Náměstkem pro školství, zdravotnictví, kulturu a sociální oblast 

bude advokát Pavel Svoboda z ČSSD. Rozvoj města bude mít na starosti jeho 

spolustraník poslanec Lukáš Pleticha… 

ROZHODNUTO. ZVOLILI JE! - 28.11.2014, Jablonecký deník. Titulní strana - Nic 

výjimečného se na ustavujícím zastupitelstvu v Jablonci neudálo. Druhá koalice drží. 

Většinou hlasů byl primátorem zvolen Petr Beitl, jeho statutárním náměstkem Pavel 

Svoboda. Ve vedení města dále usedne Miloš Vele a Lukáš Pleticha. Neuvolněným 

radním pro koordinaci a kulturu je Petr Vobořil. V radě usedne ještě Marek Řehoř, 

Božena Caklová, Petr Roubíček a Pavel Žur… 

JABLONEC MÁ NOVOU VLÁDU. VEDE JI OPĚT PRIMÁTOR PETR BEITL - 

28.11.2014, Mladá fronta DNES, str. 2. Kraj Liberecký - Jablonec má od včerejška 

oficiálně novou vládu. Primátorem zůstává Petr Beitl z ODS… 
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NOVÍ PRIMÁTOŘI I NA SEVERU - 28.11.2014, Haló noviny, str. 2. Z domova - 

Jablonec nad Nisou a Liberec mají své primátory. Zbývá tak už jen Most, kde se 

ustavující zastupitelstvo koná ve středu, a Chomutov, kde se volby budou opakovat. 

Jabloneckým primátorem byl poprvé zvolen Petr Beitl z vítězné ODS. Tento post už 

sice zastává od 12. března 2012, kdy se Jablonec zařadil mezi statutární města. Po 

minulých komunálních volbách byl zvolen starostou… 

CHYSTAL SE DO OPOZICE - 28.11.2014, 5plus2, str. 1. Titulní strana -  Trochu 

unáhlená byla od primátora Petra Beitla myšlenka na krok do opozičních lavic. Přestože 

prvních devět dní a devět nocí, jak sám přiznal, nestačilo po volbách ODS k tomu, aby 

našla partnery pro vládu na příští čtyři roky, nakonec se ochotní spoluhráči k 

občanským demokratům přidali sami. Nová koalice ODS s ČSSD, Domovem nad 

Nisou, TOP 09 a Novou Budoucností pro Jablonec má v třicetimístném zastupitelstvu 

18 hlasů. Primátor Beitl zůstává nejvyšším mužem Jablonce… 

POZICI JABLONECKÉHO PRIMÁTORA OBHÁJIL PETR BEITL 

Tisková zpráva města ze dne 28.11.2014 - Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 se konalo 

ustavující zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou. Zastupitelé složili slib a 

tajnou volbou zvolili členy rady a primátora města. Pozici primátora obhájil Ing. Petr 

Beitl (ODS), posty náměstků obsadili Mgr. Pavel Svoboda (ČSSD) pro oblast 

humanitní, který bude zároveň statutárním zástupcem primátora, dále JUDr. Ing. Lukáš 

Pleticha (ČSSD) pro rozvoj města a Ing. Miloš Vele (ODS) obhájil post náměstka pro 

ekonomiku a majetek. Zvolení vedení města proběhlo v souladu s podepsanou koaliční 

smlouvou. Primátor Petr Beitl ve svém projevu vyzval své kolegy v zastupitelstvu ke 

spolupráci, zdůraznil nutnost hledání společných a pro město a jeho občany 

nejvhodnějších řešení. Pojďme do toho s pokorou, protože každý z nás bude muset 

respektovat názor druhých, bude o něm muset přemýšlet a diskutovat,“ řekl Beitl. 

„Věřím, že my všichni jak tu sedíme a složili jsme zastupitelský slib, jsme připraveni 

tuto odpovědnost unést,“ dodal v závěru své řeči. V úvodu ustavujícího zasedání 

zastupitelstva všech 30 zastupitelů vzešlých z říjnových komunálních voleb složilo 

v souladu se zákonem o obcích slavnostní slib, poté byla zahájena volba členů vedení 

města a volba členů rady města. Nově zastupitelé ještě pověřili koordinací kultury a 

sportu ve městě neuvolněného člena rady města. Jediným kandidátem byl Petr Vobořil 

(Domov nad Nisou), který získal podporu od 20 zastupitelů. RADA MĚSTA Jablonec 

nad Nisou je složena z devíti členů, kterými byli zvoleni: Petr Beitl (ODS), Pavel 

Svoboda (ČSSD), Lukáš Pleticha (ČSSD), Miloš Vele (ODS), Petr Vobořil (Domov nad 

Nisou), Petr Roubíček (TOP 09), Božena Caklová (ODS), Marek Řehoř (Domov nad 

Nisou) a Pavel Žur (Nová budoucnost pro Jablonec). ZASTUPITELŮM POMŮŽE NOVĚ 

5 VÝBORŮ - Výbory zastupitelstva jsou iniciativní a kontrolní orgány. Ze zákona 

vzniká v každé obci finanční výbor a kontrolní výbor. Je věcí každého zastupitelstva, 

zda si zřídí i výbory pro další oblasti své činnosti. Oproti minulému volebnímu období 

v Jablonci přibyl dopravní výbor. Zastupitelé na svém ustavujícím zasedání schválili 

zřízení finančního výboru, kontrolního výboru, výboru pro hospodaření s majetkem 

města, výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města a dopravního výboru. 

Každý výbor vždy musí mít lichý počet členů, v Jablonci to je maximálně 13 členů. 



206 

 

 

 

 



207 

 

 

 

 



208 

 

 



209 

 

 



210 

 

ROZPOČET MĚSTA 

NÁVRH: KDY PROJEDNÁN A SCHVÁLEN. INVESTIČNÍ AKCE  

JEDNÁNÍ O ROZPOČTU NA ROK 2014 bylo započato již v září roku 2013. Návrh 

prošel třemi čteními za účasti jednotlivých správců rozpočtu, vedoucích oddělení a 

ředitelů organizací, jež jsou napojeny na rozpočet města a byl projednán se všemi 

řediteli základních i mateřských škol. Finanční výbor počátkem února návrh rozpočtu 

doporučil ke schválení. Následně byl rozpočet zveřejněn na úřední i elektronické desce. 

Zastupitelstvo pak tento strategický dokument schválilo 20. února 2014. Do této doby 

město hospodařilo dle pravidel rozpočtového provizoria, tedy způsobem, který 

praktikuje dvacet let, aniž by to jeho chod nějak omezovalo. V únoru zastupitelé 

schválili většinou hlasů rozpočet na rok 2014 v celkovém objemu 924 935 000 korun. 

V komentáři předkladatelů zaznělo, že zadlužení města se za poslední tři roky podařilo 

snížit o 172 milionů a rozpočet počítá na konci roku se zadlužením 223 milionů. 

Sestavení rozpočtu na rok 2014 obdobně jako rozpočtu na rok 2013 bylo cíleno na 

stabilizaci hospodaření města. I pro letošní rok byl rozpočet sestaven jako schodkový, a 

to ve výši 45 858 tisíc korun. Schodek měl být kryt zapojením prostředků minulých let, 

čili ze zůstatků na běžných a fondových účtech města a prostředků ve správě aktiv.  

ROZPOČET BYL LETOS ŠTĚDŘEJŠÍ k jednotlivým komisím města, které přidělují 

finance jednotlivým organizacím na základě jejich žádostí dle nového dotačního 

systému. Rozpočet počítal s částkou 7,6 milionu korun pro sportovní komisi, s částkou 

1,6 milionu pro kulturní komisi a 3,7 milionu pro humanitní komisi. Projekt Jablonec 

měl být podpořen částkou 2,6 milionu. Jak již bylo zmíněno, návrh byl jako vždy 

projednán s řediteli jednotlivých městských organizací a sestaven s důrazem na jejich 

potřeby. Do kultury a kulturních zařízení město hodlalo poslat o tři miliony více než 

vloni, celkem 46 milionů. Sport si měl přijít na 37,7 milionů. Nároky městské policie na 

rozpočet 2014 zůstaly stejné jako v loňském roce, tj. pětadvacet milionů korun. 

INVESTICE DO ROZVOJE MĚSTA VYŠŠÍ - Vloni nastavený trend mírně se 

zvyšujících investic do rozvoje města měl pokračovat i v roce 2014. Oproti loňskému 

rozpočtu, kdy bylo na investice určeno více jak 115 milionů korun, vzrostly plánované 

investice do rozvoje Jablonce na více než 126 milionů. Největší investicí bylo zateplení 

ZŠ Arbesova (429 žáků), v rozpočtu bylo vyčleněno 20 milionů korun. Byl potřeba 

zateplit obvodový plášť pavilonů a vyměnit okna. Další významnou investicí byla 

okružní křižovatka Belgická. Výstavbu mělo v plánu Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Město počítalo v rozpočtu s investicí 6,5 milionu korun na chodníky, autobusové 

zastávky a veřejné osvětlení. V plánu na následující rok bude pak čtvrté rameno okružní 

křižovatky, které ji přímo propojí s průmyslovou zónou v bývalém areálu LIAZu, 

nicméně již letošní rozpočet pamatoval na přípravu stavby částkou 400 tisíc korun. Za 

třetí: Obdobnou a pro město velmi významnou stavbou je rekonstrukce ulice 

Želivského, která patří do majetku Libereckého kraje. Rekonstrukcí samotné 
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komunikace se bude zabývat Krajská správa silnic LK. Jablonec za částku 9,1 milionu 

korun počítal s výstavbou levostranného chodníku od čerpací stanice Shell po AKT 

Čechy a od ulice U Pošty po křižovatku Ostrý 

roh. Integrovaný plán rozvoje města ve 

vymezené zóně Žižkův Vrch a okolí je již 

v kronice zmíněn. Tak jen, že letos se město 

hodlalo věnovat hlavně opravám chodníků, 

komunikací, veřejného osvětlení, stavbám 

kontejnerových a parkovacích stání, 

revitalizovat zeleň a vysazovat novou. Vše 

z větší části pokryvají dotace z EU, které se 

podařilo získat již v roce 2009. Dalšími 

významnými investicemi byly rekonstrukce ul. 

Lesní, rekonstrukce ul. Vrkoslavická poničené 

loňskými přívalovými dešti, II. etapa úpravy 

plochy pro tržnici za autobusovým nádražím, 

příspěvek dopravnímu podniku na rekonstrukci 

tramvajové trati. Pokračovat se mělo 

v revitalizaci objektu radnice, např. vstupní 

parter, obnova fasády a věže radnice, repase 

oken. * Investiční akce v roce 2014: Doprava, 

infrastruktura  - 61,5 milionu (např. okružní 

křižovatka Belgická, Lesní, Vrkoslavická, 

Pasecký vrch – veřejné osvětlení, vodovod; 

chodník v ul. Želivského, IPRM Žižkův Vrch). 

Stavby města - 47,7 milionu (např. zateplení ZŠ 

Arbesova, oprava technologie v Bazénu, 

kanalizační přípojka MŠ Tichá, radnice…). 

Příprava investic – projektová dokumentace - 

1,4 milionu (rekonstrukce ul. Nový Svět, 

rekonstrukce ul. Ladova, sjezd k LIAZu…). Volný čas - 7,5 milionu (úpravy okolí 

přehrady – mobilní převlékací kabiny, lehkoatletická hala na Střelnici, dětská hřiště 

v rámci IPRM, hřiště v ul. Sokolí). Ostatní investice - 6,3 milionu (rekonstrukce 

tramvajové trati, přeložky v nemocnici) Projektové dokumentace a studie 1,8 milionu.  

BŘEZEM 2014: ÚVODNÍK V JABLONECKÉM MĚSÍČNÍKU POD TITULKEM: 

LETOŠNÍ ROZPOČET JE JIŽ OPTIMISTIČTĚJŠÍ - Vážení spoluobčané, nadešel čas, kdy 

již tradičně zastupitelé Jablonce schvalují rozpočet města. I když jde o rozpočet roku 

2014, nese v sobě dědictví minulosti v kladném i záporném smyslu. V našem případě 

převážně v tom záporném, a to v již mnohokrát zmíněném dluhu z minulosti. Letošní 

rozpočet je jiný – optimističtější, než ten první, který jsem zastupitelům předkládal v 

roce 2011. Musím konstatovat, že naše společné finance se povedlo v posledních třech 

letech stabilizovat. Snížili jsme zadlužení města ze 452 na 280 milionů korun. 

Rozpočet počítá na konci tohoto roku se zadlužením již jen 223 milionů korun. 
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Zmíním se o dvou, z mého pohledu zásadních ekonomických ukazatelích. Prvním je 

provozní saldo, které se nám podařilo dostat na částku 127 milionů Kč. Druhým 

ukazatelem je dluhová služba. Ta klesla na 7,59 procent. Co to pro město Jablonec 

znamená? Nyní jsme v očích bankovních domů hodnoceni jako klient, který má 

zdravé financování a dostal se ze stavu ohrožení. A jak se nám to povedlo? Recept je 

prostý. Rokem 2011 jsme začali výrazně šetřit a dnes sklízíme ovoce. Je jenom na 

zastupitelích v dalších volebních obdobích, jak s tímto výchozím stavem naloží. Zda 

budou pečlivě o každé koruně přemýšlet, nebo půjdou cestou, že utratí víc, než jim 

rozpočet dovolí. Potom bychom se snadno dostali ke stavu z roku 2010. Takové 

chování by bylo velmi nebezpečné a cesta zpět už by se nemusela povést. V úvodu 

píšu, že rozpočet navazuje na předchozí období. Proto je třeba zrekapitulovat několik 

údajů z loňska. Rok 2013 jsme díky konzervativnímu plánování skončili s přebytkem 

6,5 milionů Kč. Daňové výnosy v roce 2013 byly oproti našemu předpokladu vyšší o 39 

milionů Kč. Pro rok 2014 plánujeme o 25 milionů korun vyšší daňové výnosy ze 

státního rozpočtu, než jsme předpokládali v roce loňském. Tato pozitivní čísla nám 

velmi pomohou v rozpočtu 2014. I pro letošní rok máme povinnost uhradit 57 

milionů Kč z městského dluhu a k tomu pět milionů na úrocích. Proti roku 2011 je to 

již příznivější. Tehdy to bylo více než třiasedmdesát milionů. Co to znamená pro rok 

2014? Poprvé po třech letech nemusíme přistoupit ke krácení výdajů v žádných 

kapitolách. Pro nás občany to znamená, že budeme opravovat náš společný městský 

majetek v objemu financí jako v roce minulém. Městská doprava nezaznamená žádná 

omezení a budeme ji, včetně seniorského jízdného, dotovat částkou 44,5 milionů Kč. 

Provoz škol a školek je zajištěn a počítáme i s dalšími opravami a údržbou. Zde 

přiznávám, že dohnat zanedbaný stav objektů z minulosti se nám nedaří, nebo to jde 

příliš pomalu. Financování sportu, kultury a sociální oblasti je zajištěno s vyšším 

příspěvkem města než v letech předchozích. Do rozvoje města letos vložíme částku 

150 milionů Kč. Co říci na závěr? Věřím, že takto připravený a zastupitelstvem 

schválený rozpočet je dobrý. Pokrývá veškeré potřebné výdaje na to, aby se v našem 

Jablonci hezky žilo. Přibydou opravené komunikace, chodníky, můžeme si zajít za 

kulturou do Eurocentra, divadla či kina. Bude nám k dispozici městský bazén i naše 

městská sportoviště. Nezapomněli jsme na sociální služby, ani na to, že všichni občas 

potřebujeme městskou nemocnici. S detailnější skladbou rozpočtu je možné se 

seznámit na webových stránkách města. Ve svém výčtu jsem nezmínil v současné 

době velmi diskutovaný problém jabloneckého teplárenství. Celou tuto problematiku 

vnímám jako velký dluh vůči lidem připojeným na centrální zásobování teplem. I když 

se nejedná o dluh vedený v účetnictví, je to jistě dluh morální. Prodejem teplárny jsme 

historicky získali částku 250 milionů a dalším příjmem do rozpočtu byly i vyplacené 

dividendy ve výši 80 milionů. Po odečtení kupní ceny za akciový podíl od druhého 

akcionáře je saldo ve prospěch města silně pozitivní a je třeba jej do obnovy systému 

vrátit. - Miloš Vele, náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku města.  
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: PŘÍJMY, VÝDAJE, DANĚ, DOTACE 

SKUTEČNOST: Schválený rozpočet 924 935 000 Kč dosáhl po osmnácti rozpočtových 

změnách během roku výše 1 061 559 000 Kč. Hospodaření města skončilo přebytkem 

104 450 802,34 Kč. Pro srovnání: v loňském roce bylo schváleno 846 081 000 Kč, po 

devatenácti změnách 976 673 000 Kč, přebytek 6 549 000 Kč. 

PŘÍJMY schválené / skutečnost (v tis. Kč): 

o daňové 495 102 / 526 001 (v roce 2013: 470 002 / 509 713) 

o nedaňové 131 581 / 135 142 (v roce 2013: 140 509 / 152 125) 

o kapitálové 62 200 / 107 941 (2013: 20 200 / 33 396) 

o dotace 133 023 / 93 424 (2013:  685 / 89 720) 

o financování 103 029 / -47 281 (2013: 121 685 / 83 048) 

celkem 924 935 / 815 227 (2013: 846 081 / 868 002)  

VÝDAJE schválené / skutečnost (v tis. Kč):  

o běžné 717 301 / 608 167 (v roce 2013: 671 110 / 639 476) 

o kapitálové 150 463 / 149 890 (2013: 117 867 / 171 421) 

o financování 57 171 / 57 170 (2013: 57 104 / 57 103) 

celkem 924 935 / 815 227 (2013: 846 081 / 868 002) 

Výdaje investiční 149 890 (v roce 2013: 171 421 tis. Kč) a neinvestiční 608 166 (v roce 

2013: 639 476 tis. Kč) činily celkem 758 056 (v roce 2013: 810 897).  

JEDNOTLIVÉ DANĚ vypadaly následovně (v tis. Kč):  

o z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 105 087 (v roce 2013: 101 392) 

o z příjmu fyzických osob z podnikání 2 664 (2013: 7 926) 

o z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 11 434 (2013: 10 008) 

o z příjmu právnických osob 109 428 (2013: 98 329) 

o DPH 222 486 (2013: 210 187) 

o z nemovitosti 16 486 (2013: 22 589) -  celkem 467 831 (2013: 509 713)  

DOTACE celkem (v tis. Kč) 93 424 (v roce 2013: 89 720), z toho globální 33 760 

(2013: 33 669), ostatní 59 664 (2013: 56 051). Ostatní dotace konkrétně (v tis. Kč):  

Veřejnoprávní smlouvy 38, dětské dopravní hřiště 64, sociálně právní ochrana dětí 

6 005. Prevence kriminality – investice – kamerový systém 296, program 114080 částka 

135. Vybavení jednotek požární ochrany 58, rekonstrukce požárních zbrojnic 51, 

investiční dotace VISO – varovný informační systém 3 859. Projekty Základních škol - 

EU 2, kraj 100, grantový projekt EU - 1 160. Městská knihovna 1 022. Eurocentrum 

Jablonec 188. Dům dětí a mládeže Vikýř 185. Základní umělecká škola 41. Speciální 

Mateřská škola – kraj 6. Výkon pěstounské péče 2 464. Volby: zastupitelstvo 1 120, 

Evropský parlament 963. Aktivní politika zaměstnanosti 2 594, veřejně prospěšné práce 

7 250. Program MPZ 1 115. Odlehčovací služba CSS 242, pečovatelská služba 1 039, 

rehabilitační a fyz. medicína 40. Nemocnice Jablonec: vzdělávání lékařů 1 605, 

pohotovost 1 653, lůžková část 172, ORL 72, mamograf 4 823, zateplení 2 328. IPRM – 

OS Řetízková 5 225. ZŠ Arbesova 12 450. Oprava DPS – příspěvek od obce 50, dotace 

na úpravu okolí přehrady 556, oprava kapličky v Proseči 160. Management hospodaření 

s energií – projekt E1 a E2 částka 256. Obnova porostů 20, lesní hospodářství – státní 

správa lesů 103, péče o krajinu 88. Úroky k úvěru Panel 66. 
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MĚSTO PŘISPÍVALO:  

o na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ 33,57 / v roce 2013 33,45 Kč  

o na jeden den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ 111,15 / 2013: 110,47 Kč 

o na jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ 38,25 / 2013: 39,66 Kč  

o na jeden den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 1,79 / 2013: 1,99 Kč  

o na jeden den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 9,74 / 2013: 3,80 Kč 

o na jeden den a uživatele terénní pečovatelské služby 51,34 / 2013: 44,47 Kč  

o na jeden den a jednu matku v Domě pro matky s dětmi 54,80 /22013: 54,79 Kč 

o na jednoho návštěvníka knihovny 65,24 / 2013: 64,70 Kč  

o na jednoho návštěvníka divadla 135,47 / 2013: 111,35 Kč  

o na jednoho návštěvníka kostela svaté Anny 112,99 / 2013: 73,82 Kč  

o na jednoho návštěvníka kina 59,34 / 2013: 53,74 Kč  

o na jednu vstupenku na akci Eurocentra 113,65 / 2013: 148,78 Kč  

o na hodinu sportování na jednom kurtu v sportovní hale 123,03 / 2013: 117,14  

o na jednu hodinu sportujícího občana na zimním stadionu 53,78 / 2013: 58,03 Kč  

o na jednoho přepraveného občana v Městské hromadné dopravě 4,40 / 2013: 4,46 

Kč a na jednoho přepraveného občana tramvají 5,64 / 2013: 5,64 Kč  

o na jednu vstupenku do bazénu 26,16 / 2013: 26,21 Kč  

o na jeden metr čtvereční hrobového místa za rok 54,73 / 2013: 60,11 Kč 

 

SOCIÁLNÍ PREVENCE, PRORODINNÁ POLITIKA 
 STATISTIKA, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI  

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE působí na magistrátě třetím rokem. Sociální pracovníci 

pomáhají řešit klientům jejich nepříznivou sociální situaci, která může vzniknout 

například v důsledku ztráty zaměstnání, nízkých příjmů, ztráty bydlení, závislosti na 

návykových látkách, zdravotního postižení, nemoci či věku. Proto se sociální pracovníci 

zaměřují nejčastěji na práci s osobami se zdravotním nebo duševním onemocněním, se 

seniory, s osobami žijícími rizikovým způsobem života a osobami bez přístřeší, s 

nezaměstnanými, s osobami s materiálními problémy, s obětmi agrese nebo domácího 

násilí a na práci s cizinci. Za třetí rok činnosti přišlo na oddělení sociální péče požádat o 

pomoc na osm stovek občanů. Některým z nich bylo poskytnuto třeba ´jen´ sociální 

poradenství, ale se 478 z nich bylo pracováno dlouhodoběji.  

SOCIÁLNÍ KURÁTOR PRO DOSPĚLÉ poskytuje poradenskou, socioterapeutickou a 

sociální pomoc občanům při překonávání obtížných životních situacích a při jejich 

integraci do společnosti. Jedná se zejména o pomoc při pracovním uplatnění, ubytování 

či finančním zajištění. Služba je součástí systému sociální prevence, sloužícího k 

ochraně společnosti před sociálně patologickými jevy. Sociální kurátor pro dospělé 

pracuje především s občany propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby, 

občany, jimž byl výkon trestu podmíněně odložen, závislými na alkoholových nebo 

nealkoholových látkách, žijícími nedůstojným způsobem života, propuštěnými ze 

školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti. 

Sociální kurátor v průběhu roku 2014 pracoval s 239 klienty. 
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VEŘEJNÝ OPATROVNÍK -  Opatrovnictví dospělých je zákonné zastoupení zletilého 

občana, který byl (např. z důvodu duševního onemocnění nebo nadměrného požívání 

alkoholu či omamných látek) omezen ve svéprávnosti. K jeho ustanovení dochází na 

základě rozhodnutí soudu, a to po předchozím rozsudku o výši omezení dotyčného. 

Opatrovnictví v ČR je ošetřeno převážně v občanském zákoníku a občanském soudním 

řádu. Jak vyplývá ze statistického přehledu, v průběhu roku 2014 došlo k výraznému 

nárůstu nesvéprávných klientů v opatrovnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. 

 V opatrovnictví města: v roce 2014 to bylo 65 nesvéprávných klientů. Rok 2007 

/ 12, rok 2008 / 11, rok 2009 / 12, rok 2010 / 19, rok 2011 / 19, rok 2012 / 28, 

rok 2013 / 31.  

 Noví nesvéprávní klienti v opatrovnictví města: v roce 2014 / 36. Rok 2007 a 

2008 / 0, rok 2009 / 4, rok 2010 / 7, rok 2011 / 3, rok 2012 / 9, rok 2013 / 4. 

 Počet umístěných v ústavu sociální péče nebo domově pro seniory: v roce 2014 

to bylo 41 osob. Rok 2007 a 2008 / vždy 1, rok 2009 / 3, rok 2010 / 5, rok 2011 / 

6, rok 2012 a rok 2013 / vždy 9. 

 Dlouhodobý pobyt v psychiatrické léčebně: v roce 2014 / 4, rok 2007 a rok 2008 

/ vždy 2, rok 2009 / 1, rok 2010 / 6, rok 2011 a rok 2012 / vždy 4, rok 2013 / 5. 

Pobyt doma: 2014 / 20, 2007 / 9, 2008, 2009 a 2010 / vždy 8, 2011 / 9, 2012 / 

15, 2013 / 20.   

 

 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ. MÍSTO PRO DĚTI.  SENIOŘI.  MOST K NADĚJI  

PRORODINNÁ POLITIKA pokračovala v Jablonci také v roce 2014, a to realizací akcí 

pro rodiny jako byl například Den rodiny či Den otců. Prorodinné aktivity města byly 

prezentovány také na veletrhu Euroregion Tour. Týden partnerství pak řadou přednášek, 

volnočasových a dalších aktivit upozorňoval na důležitost dobrých partnerských a 

manželských vztahů. Týden seniorů a jeho nabitý program pak přispěl k setkávání 

generací. Pro seniory, kteří jsou mimochodem v Jablonci mohutně akční, byly 

uspořádány oslavy Mezinárodního dne žen a Svátku matek. Celé rodiny i školní 

kolektivy navštívily v září v Eurocentru velkou výtvarnou výstavu dětských prací 

nazvanou Se skřítkem Pastelkou do pohádky. V prosinci se město společně s dalšími 

organizátory připojilo k akci Dopis pro Ježíška. Většina akcí i mnohé další jsou 

zmíněné ve druhé kapitole kroniky. 

MÍSTO PRO DĚTI - Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež připravila letos seznam 

pravidel, která by měla splňovat místa přátelská dětem a rodinám. Označení ´Místo pro 

děti´v průběhu roku získalo v Jablonci několik restaurací, firem a dalších institucí.  
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ - Město plnilo cíle 2. komunitního plánu sociálních a 

souvisejících služeb 2012-2015, které byly rozpracovány do Akčního plánu 2014. 

Pravidelně se scházely čtyři skupiny pracovní a jedna řídící, které mimo jiné začaly 

s přípravou 3. komunitního plánu na období let 2016–2019. I letos spolupracovalo v 

oblasti plánování sociálních služeb sedmatřicet organizací a pravidelných pracovních 

jednání se účastnilo více jak šest desítek zástupců organizací, města a občanů. V oblasti 

sociálních služeb nechyběla intenzivní spolupráce s Krajským úřadem Liberec. Z akcí 

bych připomenula již tradiční Týden sociálních služeb s bohatým doprovodným 

programem či Dny otevřených dveří organizací poskytujících sociální služby. 

MOST K NADĚJI - Komunitní plánování sociálních služeb řeší také problematiku 

drogově závislých. Jednou z organizací, se kterou město spolupracuje a kterou finančně 

podporuje, je Most k naději, který nabízí také tzv. Terénní program. Jeho pracovníci se 

na území města pohybují třikrát týdně a vyhledávají aktivní uživatele drog v jejich 

přirozeném prostředí, tj. v barech, hernách, na ulici nebo i v ´squatech´. Místní drogová 

scéna je v Jablonci dlouhodobě velice široká a otevřená. Není problém potkat uživatele 

drog a nabídnout mu služby. Pro rady se mohou obracet i rodiče a blízcí uživatelů. Za 

poslední rok se počet závislých zvýšil na 180 osob – většinou se jedná o uživatele 

pervitinu. Těm bylo poskytnuto odborné poradenství, sociální poradenství a také 

výměna jejich použitých injekčních stříkaček za sterilní. Terénní pracovníci jich vloni 

vydali 35 310 a vybrali 32 849. V rámci programu se jedná o největší objem 

vyměněného materiálu v celém Libereckém kraji. K tomu přičtěme dalších 170 

stříkaček nalezených přímo v ulicích a parcích. Hlavním smyslem výměnného 

programu je ochrana zdraví aktivních uživatelů drog, kteří nejsou motivovaní ke změně 

životního stylu či úplné abstinenci, a zároveň ochrana zdraví širší veřejnosti.  

SPOLUPRÁCE S NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI - V roce 2014 bylo do pravidelné 

spolupráce s městem zapojeno 45 neziskových organizací. Řada z nich působí i v roli 

poskytovatele sociálních služeb, podílí se na komunitním plánování, je zapojena do 

aktivit v rámci prorodinné politiky města. Do pravidelných úspěšně realizovaných 

aktivit patřil již 15. ročník ´Dne zdravotně postižených´ a 12. ročník projektu ´Společně 

nejen na jevišti´. Nově se konala akce ´Pojďme žít zdravě´ s nabídkou aktivit z oblasti 

podpory zdraví a zdravého životního stylu. Zorganizována byla ve spolupráci s 

odborem zdravotnictví krajského úřadu. Dobře se rozvíjela spolupráce jednotlivých 

neziskových organizací při organizování společných akcí. Při řešení bezbariérovosti 

města se řešilo sedmapadesát kombinovaných podnětů a připomínek od občanů, 

neziskových organizací, z pracovních skupin komunitního plánování, od členů komise 

humanitní péče. Nejvíce byly opět zastoupeny podněty k bariérám pro nevidomé a 

slabozraké občany, osoby s omezenou schopností pohybu a maminky s kočárky. Co je 

vyřešeno? Například jsou v budově magistrátu v ulici Komenského pro maminky s 

dětmi nově k dispozici přebalovací pulty, obě budovy magistrátu jsou osazeny novými 

typy zvukových majáků pro nevidomé a slabozraké osoby, nové informační středisko v 

budově radnice je vybaveno komunikátorem pro osoby s postižením sluchu. 
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DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA PRO REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY -  Na 

základě vyhlášené výzvy pro předkládání žádostí o dotaci na podporu sociálních služeb 

bylo podáno třicet žádostí šestnácti organizací v celkové výši 5 877 092 korun. Řídící 

skupiny komunitního plánování sociálních služeb a komise humanitní péče doporučily 

zastupitelům rozdělení 3 698 000 Kč na osmadvacet sociálních služeb poskytovaných 

občanům města od šestnácti organizací. Vloni organizace poskytující registrované 

sociální služby získaly z rozpočtu 3 366 000 korun. 

 

            POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:  

           druh sociální služby – schválená výše dotace: 

1. Naděje: noclehárna 200 000 Kč, azylový dům 400 000 Kč, nízkoprahové denní 

centrum 300 000 Kč, terénní programy pro osoby bez přístřeší 85 000 Kč, 

terénní programy pro osoby sociálně vyloučené 285 000 Kč.  

2. Most k naději: Kontaktní centrum 80 000 Kč, Dům na půl cesty 40 000 Kč, 

terénní programy pro osoby závislé na návykových látkách 120 000 Kč.  

3. Diakonie ČCE Jablonec: pečovatelská služba 200 000 Kč, nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež 418 000 Kč, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

200 000 Kč. 

4. Rytmus Liberec: sociální rehabilitace 44 000 Kč.  

5. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje: osobní asistence 176 000 

Kč, odborné sociální poradenství 15 000 Kč.  

6. Hospicová péče Sv. Zdislavy: odborné sociální poradenství 41 000 Kč.  

7. ´D´o.s.: odborné sociální poradenství 107 000 Kč.  

8. Rodina 24: osobní asistence 123 000 Kč.  

9. Laxus: odborné sociální poradenství 13 000 Kč.  

10. Středisko pro ranou péči Liberec: raná péče 74 000 Kč.  

11. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Jablonec: odborné sociální 

poradenství 24 000 Kč.  

12. Advaita: odborné sociální poradenství 120 000 Kč, služby následné péče 63 000 

Kč, terapeutická komunita 90 000 Kč.  

13. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klub Jablonec: sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi 74 000 Kč.  

14. Compitum: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   53 000 Kč. 

15. Fokus Liberec o.p.s.: Sociálně terapeutická dílna 60 000 Kč, podpora 

samostatného bydlení 257 000 Kč.  

16. REP, občanské sdružení:  odborné sociální poradenství 36 000 Kč. 
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DIAKONIE CČE A OCENĚNÍ JEJÍ PEČOVATELCE  

JABLONECKÁ PEČOVATELKA 2014 - Vloni bylo u nás poprvé uděleno ocenění za 

práci v sociálních službách. Protože vyvolalo kladný ohlas mezi pečovatelkami i 

uživateli jejich služeb, rozhodlo se vedení města cenu ´Jablonecká pečovatelka´ udělit 

letos znovu. Organizace, které nominovaly nejlepší pečovatelku či asistentku: Centrum 

sociálních služeb Jablonec, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, 

středisko Diakonie Církve českobratrské evangelické Jablonec, Domov důchodců 

Jablonecké Paseky, Hospicová péče sv. Zdislavy, Rodina 24. Nominované se ucházely 

v dubnu a květnu o přízeň Jablonečanů v anketě Cena veřejnosti. Přišlo 645 hlasů, z toho se 

390 objevilo na internetu a zbytek byl v hlasovacím boxu ve formě fyzických anketních 

lístků. Vítězka Martina Kurpitová, pečovatelka Diakonie ČCE, získala 259 hlasů. 

Navrhovatel její nominaci zdůvodnil: Martina Kurpitová již pět let s láskou 

zprostředkovává seniorům dění ve světě, venku i za oknem. Je trpělivá, empatická a 

všemi oblíbená. Celý život pracovala v administrativě, a když pak jednou zastoupila 

nemocnou pečovatelku, uvědomila si, že právě pomáhat ostatním dává jejímu životu 

ten pravý smysl. Je ráda, že může klientům pomoci prožít klidné a důstojné stáří. 

Největší odměnou je pro ni jejich úsměv. Ocenění bylo vyhlášeno v  červnu v divadle, 

kde se konal tradiční koncert u příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech.  

DIAKONIE ZNAMENÁ POMOC. Proto tuto značku převzaly protestanské církve. 

Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhou největší nestátní neziskovou 

organizací poskytující sociální služby. V České republice existuje 33 středisek a osm 

speciálních škol. V Libereckém kraji je středisko v Jablonci ale jediné. Poskytuje tři 

služby: pečovatelskou pro seniory a osoby se zdravotním postižením, služby 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež od šesti do šestadvaceti let, kteří se dostali 

do tíživé situace a od letoška také nově sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
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ORGANIZACE ZŘÍZENÉ A ZALOŽENÉ MĚSTEM 
 Centrum sociálních služeb, p. o., Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou  

 Dům dětí a mládeže Vikýř, přísp. org., Podhorská 946/49, Jablonec nad Nisou 

 

Nisou 

 Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., Mírové náměstí 3100/19, Jbc.   

 Jablonecká energetická, a. s., Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou  

 Mateřské školy – viz níže Školství 

 Městská knihovna, p. o., Dolní náměstí 600/1, Jablonec nad Nisou  

 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s., Liberecká 1900/5, Jablonec nad Nisou 

 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., Nemocniční 4446/15, Jablonec nad Nisou 

 SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o., U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou 

 Technické služby Jablonec, s. r. o., Souběžná 2349/7, Jablonec nad Nisou 

 Základní školy – viz níže Školství  

 Základní umělecká škola, přísp. org., Podhorská 2500/47, Jablonec nad Nisou 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO MAGISTRÁTU (ISM) - Na konci června byly v jablonecké 

radnici zpřístupněny nové prostory, do kterých se přesídlilo vnitřní Informační středisko 

magistrátu. Ten se tak více otevřel a přiblížil občanům svou nabídkou maximálních 

možných úředních úkonů, a to konkrétně: • Czech Point • Ověřování podpisů a listin • 

Příjem dokumentů pro podatelnu • Příjmová pokladna – platby pro města • Informace o 

činnosti a struktuře MMJN • Ztráty a nálezy • Kopírovací služby • Prodej pytlů SKS • 

Nahlížení do Sbírek zákonů • Výdej pytlů na separovaný odpad • Dobíjení 

elektronických Opuscard • Evidence pošty pro občany trvale hlášené na úřední adrese • 

Příjem žádostí o rybářské lístky a jejich výdej, vč. výběru poplatků. Zásadní novinkou 

bylo zavedení vyvolávacího systému, který řadí po sobě příchozí klienty a umožňuje 

pracovnicím operativně reagovat. Díky fungování a výstupům z tohoto systému bylo 

možno zmapovat, že jen za období července a srpna zde bylo 4 200 klientů. Z nich se 

nejvíce (910) dostavilo za účelem ověřování podpisů a listin, 823 si jich přišlo pro pytle 

na separovaný odpad, 519 požadovalo dobití elektronické Opus karty, 459 žádalo o 

výstupy ze systému Czech point, 297 využilo ISM jako detašovaného pracoviště 

podatelny a 276 osob uhradilo prostřednictvím zdejší pokladny svou platbu vůči městu. 

Zbývající klienti pak využili ostatních nabízených služeb, zejména poskytování 

informací o fungování magistrátu. 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC) - Někteří návštěvníci města stále ISM 

zaměňují s Turistickým informačním centrem města, které již delší dobu působí v 

rekonstruovaném objektu staré fary, domě manželů Schejbalových v Kostelní ulici. Že 

TIC patří ve svém ranku mezi ty nejlepší v Česku, dokazuje letos získaný certifikát 

Českého systému kvality služeb od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a to za moderní 

způsoby komunikace. Konkrétně byly oceněny jeho webové stránky i aktivní práce s 

facebookovým profilem či twitterový účet. Předností centra je podle hodnocení i přímý 

kontakt se zákazníky a identifikace jejich očekávání, plusové body navíc získalo za 

krizové scénáře, řešení stížností a připomínek. 
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ŠKOLSTVÍ 

STATISTIKA, KONKURZY, ZMĚNY ŠKOLSKÝCH OBVODŮ 

STATISTIKA ÚVODEM - Město Jablonec nad Nisou bylo v roce 2014 zřizovatelem 

devíti plně organizovaných základních škol (ZŠ), osmnácti mateřských škol (MŠ), jedné 

základní umělecké školy (ZUŠ) a jednoho domu dětí a mládeže (DDM), všechny 

organizace byly zřizovány jako příspěvkové. Vedle toho na území města v oblasti 

základního vzdělávání nabízely své služby také čtyři školy jiných zřizovatelů. 

 Mateřské školy měly v roce 2014 opět plně využitou kapacitu. Pro školní rok 

2014–2015 bylo do školek přijato 1 613 dětí, z toho do MŠ speciální osm 

desítek dětí. Do mateřských škol docházelo třiačtyřicet dětí cizinců, z toho 15 

dětí z Ukrajiny, 14 ze Slovenska, 3 děti byly z Vietnamu, po dvou z Polska, 

z Bulharska a z Maďarska, po jednom dítku z Číny, z Německa, z Litvy, 

z Moldavska a z Rumunska. V mateřských školách pracovalo 129 učitelek, 39 

kuchařů či kuchařek, 35 provozních pracovníků. Obdobně jako v minulých 

letech zůstaly v mateřských školách děti s odkladem školní docházky, které od 

září 2014 obsadily čtyřiaosmdesát míst.  

 V Jablonci nepůsobily klasické jesle, ale služby na zajištění hlídání a výchovy 

dětí ve věku od 2 měsíců do 7 let nabízela čtyři soukromá zařízení. 

 Základní školy navštěvovalo 3 523 žáků, z toho 1 769 dívek. Vzděláváni byli ve 

152 třídách, což je průměr 23,2 žáků na třídu. Oproti loňskému roku přibylo ve 

školách 104 žáků, celkový počet tříd se o čtyři zvýšil. Do prvního ročníku 

nastoupilo 495 prvňáčků, což je o tři desítky více než v minulém školním roce. 

V tomtéž období ukončilo povinnou školní docházku 353 žáků, z toho na 

čtyřleté gymnázium bylo přijato 47 žáků / 13,3 %, na střední odbornou školu 

198 žáků / 56,1 %, na střední odborné učiliště 87 žáků 24,6 %. Maturitní obory 

začalo studovat 245 žáků tj. 73,8 % z vycházejících, učební obory začalo 

studovat 87 žáků tj. 26,2 % z vycházejících žáků. Na víceletá gymnázia odešlo 

po 5. ročníku studovat čtyřiadvacet žáků, tj. 6,2 % z celkového počtu. V pátých 

ročnících se učilo cizím jazykům 3 073 žáků, z toho 3 073 anglický jazyk, 933 

se učil současně i německý jazyk. Na základních školách studovalo 109 

zdravotně postižených. Povinnou školní docházku formou domácího vzdělávání 

plnilo sedm žáků, docházku v zahraničí 19 žáků. Na základní školy docházelo 

114 žáků cizinců, z toho: 47 žáků z Ukrajiny, 36 ze Slovenska, 15 z Vietnamu, 4 

z Polska, 3 z Číny, po dvou z Kosova a z Bulharska, po jednom z Lotyšska, z 

Moldavské republiky, z Ruska, z Makedonie a z Albánie. Školní družinu (ŠD) 

navštěvovalo 1 109 žáků, tj. 52 % z celkového počtu žáků prvního stupně ZŠ, z 

toho 823 žáků 1. a 2. ročníku, tj. 74,2 % z celkového počtu žáků docházejících 

do ŠD. Ve školních jídelnách se stravovalo 3 093 žáků, tj. 87,8 % z celkového 

počtu, eno na školách 567 600 obědů. 

Základní školy měly v pedagogickém sboru 210 učitelů - 178 žen a 32 mužů, 34 

vychovatelek školní družiny, 46 kuchařek školní jídelny, 54 provozních 

pracovníků – uklízečky, školníci. Celkem 344 lidí. 
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KONKURZ NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTA schválila rada města na lednovém 

zasedání u následujících jabloneckých škol: • Základní školy Jablonec nad Nisou, Na 

Šumavě 43, příspěvková organizace • Mateřské školy Jablonec nad Nisou, 28. října 16, 

příspěvková organizace • Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková 

organizace • Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace • 

Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace • Mateřské 

školy Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace • Mateřské školy 

Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace • 

Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace • Mateřské 

školy Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace • Mateřské školy 

Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace • Mateřské školy 

Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace • Mateřské školy 

Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace • Mateřské školy 

Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace • Mateřské školy 

Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace • Mateřské školy Jablonec nad 

Nisou-Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace • Mateřské školy Jablonec 

nad Nisou-Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace. Požadavky: Splnění 

předpokladů pro výkon funkce ředitele/ředitelky školy stanovených zákonem č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Znalost problematiky řízení škol a příslušných právních předpisů. 

Občanská a morální bezúhonnost. Dobrý zdravotní stav. Organizační, řídící a 

komunikační schopnosti. Přihlášky šlo podat nejpozději do 3. 3. 2014 do 12.00 hodin, 

nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky byl stanoven k 1. srpnu 2014.  

ZMĚNA ŠKOLSKÝCH OBVODŮ - Povinnost stanovit školské obvody mají města ze 

školského zákona. Jablonec je poprvé měnil v roce 2001, v dalších letech byly obvody 

už jen drobně upravovány například kvůli pojmenování nových ulic. Tentokrát byla 

změna vyhlášky razantnější, zastupitelé ji schválili v prosinci s platností od 2. ledna 

příštího roku. Hlavním důvodem změn byla za prvé nedostatečná kapacita Základní 

školy v Pivovarské ulici a za druhé stále se zvyšující počet osob s trvalým bydlištěm na 

radnici. Za 1.: V posledních letech přicházejí do prvních tříd silnější ročníky a ZŠ v 

Pivovarské s 280 žáky měla a má problémy s kapacitou. S ohledem na prostor nemůže 

totiž požádat o navýšení. Proto byl zmenšen její školský obvod odeberáním ulice 

Sadová a části ulic U Balvanu a Nádražní a více využita volná kapacita sousední školy 

v Pasířské ulici. Za 2.: Jablonecká radnice uvedená jako trvalé bydliště některých 

občanů spadá do školského obvodu ZŠ 5. května. Tito občané však ve skutečnosti žijí 

na celém území města, přihlašují děti do škol nejblíže bydlišti a přednostní právo v ZŠ 

5. května nevyužívají. Podle nově upravené obecně závazné vyhlášky je radnice jako 

samostatný objekt zařazená do všech školských obvodů ve městě. A ještě za třetí: Nově 

pojmenovaná ulice Vřesová byla začleněna do školského obvodu ZŠ Na Šumavě. 

 JABLONECKÉ ŠKOLSKÉ OBVODY PLATNÉ OD 2. 1. 2015:  

obvod č. 2: ZŠ Liberecká 26 * č. 3: ZŠ 5. května 76 * č. 4: ZŠ Na Šumavě 43 * 

obvod č. 5: ZŠ Pasířská 72 * obvod 6: ZŠ Mšeno, Mozartova 24 * č. 7: ZŠ 

Pivovarská 15 * obvod č. 8: ZŠ Kokonín, Rychnovská 216 včetně odloučeného 
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pracoviště Vrkoslavice, Janáčkova 42 * obvod č. 9: ZŠ Mšeno, Arbesova 30 * 

obvod č. 10: ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10. 

VÝDAJE MĚSTA NA ŠKOLSTVÍ V LETECH 2009 - 2014 (v tis. Kč): rok 2009 celkem 

54 708, rok 2010 celkem 55 823, 2011 – 51 568, 2012 – 55 730, 2013 – 54 819, rok 

2014 celkem 54 828 z toho předškolní zařízení 18 032, základní školy 35 148, ZUŠ – 

637, DDM Vikýř 1 011. Údaje jsou včetně investiční dotace. Platy pracovníků ve 

školství jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských úřadů a 

v uvedených částkách nejsou zahrnuty. Školství je v současné době ze strany města 

financováno ze dvou kapitol – z kapitoly odboru humanitního a z kapitoly odboru 

správy majetku, jenž zabezpečuje opravy a údržbu školských objektů. Tyto finanční 

prostředky nejsou v uvedených číslech zahrnuty, jsou uvedeny následovně.  

OPRAVY ŠKOL Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU - Oddělení správy nebytových objektů 

magistrátu vykazovalo za rok 2014 ve větších opravách ve školství opravy následující:  

 ZÁKLADNÍ ŠKOLY VČETNĚ ŠKOLNÍCH JÍDELEN A TĚLOCVIČEN 

Základní škola Liberecká: oprava sociálního zařízení – chlapci 122 000 Kč, 

oprava mrazicího boxu 181 000 Kč; ZŠ 5. května a ZŠ Sokolí: oprava 

kuchyňských prostor 96 000 Kč, oprava šaten 87 000 Kč; ZŠ Šumava: výměna 

copilitových stěn v tělocvičně a na schodišti 865 000 Kč, oprava maleb a odpadů 

47 000 Kč; ZŠ Pasířská: oprava soc. zařízení 489 000 Kč; ZŠ Mozartova: 

oprava oken v tělocvičně 48 000 Kč, oprava školního hřiště 37 000 Kč; ZŠ 

Pivovarská: vestavba šaten 1 603 000 Kč; ZŠ Rychnovská 216: oprava střechy 

44 000 Kč; ZŠ Janáčkova: přepojení objektu do kanalizačního řadu 236 000 

Kč;  ZŠ Arbesova: rekonstrukce zmíněna již v kapitole rozpočtu, šlo o největší 

investici za 20 milónů korun – zateplení, výměna oken; ZŠ Pod Vodárnou: 

výměna oken 909 000 Kč, oprava výtahu 179 000 Kč. 

 MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠ Havlíčkova: oprava světel 13 000 Kč; MŠ 

Zámecká: oprava světel 13 000 Kč, odstranění havárie kotle 12 000 Kč; MŠ 

Hřbitovní: lokální oprava střechy 49 000 Kč, výměna koberce 39 000 Kč, 

oprava maleb 15 000 Kč; MŠ Pasířská: úprava odsávání kuchyně 19 000 Kč;  

MŠ Slunečná: oprava střechy na jednom pavilonu 75 000 Kč; MŠ Lovecká: 

oprava radiátorů 11000 Kč, výměna vodovodních baterií 10 000 Kč; MŠ 

Střelecká: přepojení objektu do kanalizačního řadu 213 000 Kč, lokální oprava 

fasády 27 000 Kč a úprava odkanalizování suterénu 26 000 Kč; MŠ Čs. 

Armády: výměna určených oken 194 000 Kč; MŠ Jugoslávská: oprava omítek 

v suterénu 21 000 Kč, oprava světel 16 000 Kč, lokální oprava oplocení 10 000 

Kč; MŠ Dolní: úprava elektroinstalace 18 000 Kč, oprava světel 16 000 Kč; 

MŠ Tichá: oprava světel 58 000 Kč, výměna plynového ohřívače vody a 

určených radiátorů 37 000 Kč, oprava určených krytů radiátorů 27 000 Kč; MŠ 

J. Hory: úprava vodoinstalace a kanalizace v kuchyni 36 000 Kč; MŠ 

Mechová: oprava kanalizace v kuchyni 9 000 Kč; MŠ Arbesova: úprava 

elektroinstalace 12 000 Kč; MŠ 28. října oprava kotelny 23 000 Kč; MŠ 
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Husova: výměna kotlů 303 000 Kč; MŠ Nemocniční: oprava nátěru oplocení 

36 000 Kč, odstranění havárie elektroinstalace 26 000 Kč; Speciální MŠ 

Palackého 37: výměna oken 1 673 000 000 Kč, oprava podlahy v herně 70 000 

Kč, oprava elektroinstalace 26 000 Kč. Odloučené pracoviště MŠ U Přehrady: 

úprava soc. zařízení 44 000 Kč, oprava elektroinstalace 16 000 Kč; Svobodná 

základní škola Rybářská 35: oprava osvětlení 58 000 Kč, úprava topení 32 000 

Kč; Speciální ZŠ Liberecká 31: oprava maleb 52 000 Kč, oprava 

zabezpečovacího systému 24 000 Kč; odloučená pracoviště ZŠ Polní: oprava 

elektroinstalace 24 000 Kč, oprava statiky budovy 22 000 Kč; ZŠ J. Hory 33: 

úprava prostor kuchyně 71 000 Kč, oprava terasy 42 000 Kč. 

ZLATÝ ÁMOS 2014 - anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky měla před 

celostátním kláním svá regionální kola. Jedno z nich se konalo počátkem února 

v libereckém centru iQpark. Z nominovaných kandidátů z Libereckého, Ústeckého a 

Královéhradeckého kraje vybrala odborná porota do celostátního finále dva postupující 

do pražského semifinále. Libereckým Ámosem se stala pro rok 2014 Jitka Knížková ze 

Základní školy Šumava v Jablonci. Svoji učitelku z prvního stupně postrčili na příčku 

nejvyšší její odchovanci – letos již šesťáci. K nominaci sehráli vlastní scénku Školní 

inspektor. „Nečekala jsem to. Oficiálně už s nimi nemám nic společného, ale měli jsme 

tak báječný vztah, že přátelství trvá dál,“ řekla šťastná učitelka a prozradila, že děti, 

které vedla od první do páté třídy, za ní stále chodí, sdělují novinky o sobě a radí se s ní. 

Když děti končily pátou třídu, dostaly od své třídní dárek – knihu vzpomínek na pět 

uplynulých školních let. Není divu, že do Prahy na finále jeli v březnu podpořit svoji 

učitelku i její žáci plus kolegové ze školy, a to autobusem, který vypravilo město. Finále 

se zúčastnil i primátor Petr Beitl, který Jitku Knížkovou také přivítal na radnici. 

Jablonec již jednoho Zlatého Ámose má. Je jím pedagog Luboš Blahout z Gymnázia Dr. 

Randy, jenž se stal vítězem celorepublikového finále v roce 2005. V roce 2014 titul 

Zlatý Ámos v jeho 21. ročníku získala chemikářka Ivana Hájková z prostějovského 

Gymnázia Jiřího Wolkera. Porota vybírala ze šestice finalistů, mezi nimiž se ctí 

bojovala i Jitka Knížková z Jablonce. Co závěrem?  Dvě krásná poděkování.  

 Milí čtenáři, chtěla bych touto cestou veřejně poděkovat vedení města a 

zejména panu primátorovi Petru Beitlovi. Díky své bývalé třídě jsem se 

zúčastnila jako soutěžící ankety Zlatý Ámos a postoupila až do celostátního 

finále. Již od regionálního kola projevilo vedení města veliký zájem a podporu. 

Mezi 16 semifinalisty jsem byla jediná, koho pan primátor (popř. starosta) 

pozval na osobní setkání a nutno říci, že již v tomto případě sklidil tímto 

činem mezi ostatními obdiv. Chci poděkovat ale zejména za obrovskou 

podporu ve finále. Nejen tím, že město vypravilo autobus pro fanoušky, ale i 

osobní účast pana Beitla přímo na finále,  kdy si pan primátor musel upravit 

program a dokonce spolu s manželkou seděli ne na VIP místech, ale přímo 

mezi ostatními v centru dění.  I tady byli jediní ze zástupců měst, kteří na 

finále dorazili. Sice jsem nedosáhla na metu nejvyšší, ale jako město jsme 

vyhráli na celé čáře. Takže, milý pane primátore, ještě jednou Vám za Vaši 
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obrovskou podporu děkuji. - Jitka Knížková, ZŠ Šumava - P.S. Samozřejmě 

bych touto cestou chtěla poděkovat  i Vám všem, kteří jste mi posílali SMS pro 

získání titulu Ámos sympaťák, bylo Vás opravdu hodně a moc si toho vážím. 

 Vážený pane primátore, dozvěděl jsem se o přijetí Ámosky Libereckého kraje 

Jitky Knížkové. Chci Vám touto cestou za její přijetí poděkovat a vyjádřit 

obdiv. Není v naší republice mnoho primátorů, kteří dokážou ocenit práci 

pedagogů. Žáci a studenti z Jablonce nad Nisou do ankety Zlatý Ámos 

pravidelně navrhují své pedagogy. Není výjimkou, že postoupí do semifinále a 

finále. Však také profesor Luboš Blahout získal v roce 2005 titul nejvyšší – 

Zlatý Ámos. Ještě jednou děkuji a přeji hodně štěstí ve Vaší náročné funkci. - 

Slávek Hrzal, ředitel ankety Zlatý Ámos. Dětská tisková agentura  

MATEŘSKÉ ŠKOLY: STATISTIKA, ZAJÍMAVÉ AKCE A AKTIVITY - Statutární město 

Jablonec v roce 2014 kapacity v mateřských školách nenavyšovalo. V letech 2008 až 

2013 se podařilo postupně zvýšit počet o více než 300 míst, a proto nevznikal zásadní 

problém s přijímáním dětí ve věku od tří a více let. Každoročně se daří také přijmout 

zhruba stovku děti mladších tří let. Jak již bylo zmíněno v úvodu, mateřské školy měly i 

letos opět plně využitou kapacitu. Pro školní rok 2014–2015 bylo přijato 1 613 dětí 

umístěných v dvaasedmdesáti odděleních. Pro zajímavost počet dětí v mateřských 

školách v předcházejících letech. Školní rok 2006/07 – 1 262 dětí, 2007/08 – 1 287,  

2008/09 – 1 332,  2009/10 – 1 338,  2010/11 – 1 426, 2011/12 – 1 520, 2012/13 – 1 553, 

2013/14 – 1620. Mateřské školy, které zdobí pěkné - byť neoficiální názvy, nabízejí 

mnohé zajímavé akce i aktivity. Které to jsou?  

POHODA - Mateřská škola v ulici Tichá 19, Jablonecké Paseky. Právní subjekt od  

1.1.2010, počet dětí 104. Zajímavé akce roku 2014: Lyžařský a plavecký výcvik a kurz 

bruslení; návštěva ZŠ Šumava, beseda pro rodiče předškoláků ve spolupráci s pedagogy 

ZŠ, ekologické programy v MŠ s Ekologickým centrem Sedmihorky; karneval, Dny 

otevřených dveří, zdobení májky, velikonoční dílny v domově důchodců, Vítání jara, 

pálení čarodějnice – akce pro rodiče s dětmi. Kurz 1. pomoci pro děti – ČČK, třídenní 

výlet s ekologickým programem – Sedmihorky; Srdíčkové dny – vystoupení pro rodiče; 

výlet - farma Na Slunci Lučany nad Nisou; výlet a spaní na Ještědu, spaní ve školce, 

rozloučení se školkou pro prvňáčky; Den dětí - cesta za pokladem; Hrajeme si se 

slovíčky – logopedická prevence, ukázkové hodiny výchovně vzdělávací práce a 

zájmových aktivit pro rodiče; sportovní dopoledne; vystoupení dětí - hip–hop, městské 

divadlo; Šmouliáda v městské hale; Podzimní veselice, Čertí radovánky v městské hale; 

vánoční dílny i pro rodiče, zpívání koled a zdobení vánočních perníků v domově 

důchodců. Beseda dětí s příslušníky MP, s chovateli psů, s ornitology. Zájmové aktivity 

– přírodovědné, seznamování s AJ, hra na flétnu, hudebně pohybové. Divadlo v MŠ, 

návštěvy představení v divadle, Eurocentru, kině Junior. 

KOSTIČKA -  Mateřská škola Kokonín, Dolní 3969 a iště v ulici 

Rychnovská 215.  Právní subjekt od 1. 1.2010. Počet dětí 72.  Zajímavé akce roku 2014:  

Lyžařský a plavecký výcvik, výlety (Kopanina, Malá Skála, Frýdštejn, Drábovna, 

Dobrá Voda, výlet v Českém ráji – Trosky, Hrubá Skála - Valdštejn ), celodenní výlety 
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po Jizerských horách, rozhledny - Královka, Černá Studnice, Horní Maxov, Severka, 

návštěva zámku Sychrov, Hrubý Rohozec, Valdštejn, návštěva botanické zahrady a 

ZOO v Liberci, návštěva ekofarmy v Lučanech, návštěva muzea Betlému v Kryštofově 

údolí, Městské knihovny v Jablonci nad Nisou. Návštěva prvních tříd v ZŠ Kokonín, 

akce s rodiči : Rozloučení se školáky, Cesta za čarodějnicemi a jejich pálení, Jarní dílna 

pro rodiče a děti, Výchovné akce pro děti: s hasiči z Kokonína - předvádění techniky; 

s Policií ČR - práce se cvičenými psy; městská policie – Příhody medvídka pandy 

Fandy, ekologická beseda pro děti, zdravověda, Lidové zvyky: Mikuláš (pro rodiče a 

děti), Vánoční zpívání pod stromem, Vánoce a Ježíšek ve školce, Masopust, vynášení 

Morany, Zajíčkova cesta - hledání velikonočního pokladu, Soutěž ve sběru papíru za 

podpory rodičů - třídění odpadu, pohádky v Eurocentru a v divadle, pohádky pro děti v 

mateřské škole od p. Enochové, divadélko ŠUS, kouzelník ve školce ke Dni dětí, 

ekologická beseda pro děti. Závěrečná hra pro rodiče a děti Putování pohádkou. 

MŠEŇÁČEK - Mateřská škola ve mšenské ulici Josefa Hory 31. Právní subjekt od 

1.1.2010, počet dětí 105. Zajímavé akce roku 2014: Plavecký a lyžařský výcvik, akce 

pro rodiče (stopovaná, pálení čarodějnic, odpoledne pro maminky, odpoledne pro 

tatínky, sportovní odpoledne v Srnčím dole, karneval, Drakiáda, Svátek světel, vánoční 

dílna a besídka, velikonoční dílna); exkurze do požární zbrojnice; pohádky a kouzelník 

v MŠ; návštěvy městského divadla, kina Junior, městské knihovny, Střediska 

ekologické výchovy Divizna; Oldřichov v Hájích a Český ráj, ZOO Liberec, EKO 

programy v MŠ (soutěž ve sběru papíru); Jablonecká písnička a vánoční koncert, 

celoroční spolupráce s 9. ZŠ Arbesova a 6. ZŠ Mozartova; Mgr. Kozlovská pro rodiče 

předškoláků - Školní zralost a připravenost, přednáška – městská policie; hledání 

velikonoční kraslice, soutěž o nejhezčí velikonoční slepici, vystoupení na 

Velikonočních trzích; raftování na Jizeře, škola v přírodě – Sedmihorky; Kytička 

písniček – přehlídka pěveckých sborů v Eurocentru; soutěž v jízdě na koloběžkách, 

skákací hrad na školní zahradě, výlety (Černá Studnice, Proseč, Maxov – farma, 

Jizerské hory, Botanicus Lysá nad Labem), rozloučení se školáky s přespáním v MŠ. 

POD LESEM - Mateřská škola, Československé armády 37, Rýnovice.  Počet dětí 67. 

Právní subjekt od 1. ledna 2010. Zajímavé akce roku 2014: Výtvarné soutěže, 

seznamování se s anglickým jazykem, plavecký a lyžařský výcvik, podzimní a jarní 

dílna s rodiči, návštěva čertího hradu, čertí rej, vánoční nadílení, vánoční zpívání v 

kostele, karnevalový rej spojený s pohádkovým příběhem, spolupráce s městskou 

knihovnou, vynášení baby Zimice, jarní zpívání na schodech, přednášky ze světa zvířat, 

světadílů, poznávací výlety, návštěva policie ve školce, spolupráce s Dopravním 

podnikem měst Liberce a Jablonce n. N., pohádková představení v MŠ, Eurocentru a 

městském divadle, pravidelná návštěva počítačové učebny v ZŠ Pod Vodárnou, 

návštěvní dopoledne v ZŠ s předškoláky před vstupem do základní školy, spolupráce s 

psychologickou poradnou v Jablonci, Pohádkový les společně se ZŠ Pod Vodárnou, 

loučení se školkou – spaní ve školce, šerpování školáků, fotografické portfolio dítěte, 

návštěva ZOO v Liberci, barevné dny ve školce, divadelní představení v městském 

divadle a v mateřské škole, keramické dílničky, závěrečná ukázka z angličtiny, 

evakuace dětí společně s hasiči, dopolední výlety dle počasí v průběhu celého roku. 
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MUCHOMŮRKA - Mateřská škola v Mechové 10 aodloučené pracoviště v ulici 

Mozartova 22. Právní subjekt od 1. 1.2010. Počet dětí v roce 2010 – 97,  2011 - 104,  

2012 – 110, 2013 a 2014 – 124. Zajímavé akce roku 2014: Dýňobraní, dopoledne s 

dravci, Sedmihorky – environmentální výchova a výlety za dobrodružstvím; Den s 

koníčky v Hraběticích; plavecký kurz a lyžařský výcvik na Severáku; vánoční 

keramická výstava, vánoční koncert v ZŠ Mozartova, vánoční zpívání koled s rodiči, 

Ježíšek ve školce, zdobení stromečků pro zvířátka, Doktorů se nebojíme - první pomoc, 

karnevalové veselení, velikonoční keramická výstava, zdobení májky, čarodějný rej – 

Císařský Kámen, pasování na školáky, výlet na Hrubý Rohozec, Zrcadlovou Kozu a do 

Dolánek, návštěva ZOO v Liberci, prohlídka eko-farmy Na Slunci a celoroční sběr 

suchého chleba pro zvířata. Výtvarný sluníčkový den, Květinový den - pro děti a rodiče; 

3. místo v lehkoatletickém závodě Libereckého kraje: Běh nás baví; Den s tenisem a 

fotbalem, setkání s hasiči. Aktivity: hra s keramickou hlínou, logopedie, tenisová 

přípravka. Kroužky: angličtina a taneční. Celoročně: návštěvy představení v divadle. 

U PĚTI VEVEREK - Mateřská škola ve Mšeně, Arbesova 50. Počet dětí 56. Právní 

subjekt od 1. ledna 2012. Zajímavé akce roku 2014: Stopovaná s rodiči a opékání buřtů, 

plavecký výcvik, barevný týden, Interhaf – jak se chovat při napadení psem, návštěva 

ekologického centra Střevlík, podzimní dílnička, soutěž o nejkrásnějšího Podzimníčka, 

jablíčkové dny, dílna se ZŠ Arbesova, návštěva kouzelníka. Prožitkový projekt: 

Tajemství starého knoflíku - seznamování dětí s životem našich prapraprababiček. 

Evropský projekt: Větrníkový den. Prožitkový projekt: Co se děje školičko, je tu nebe 

nebo peklíčko – děti i učitelky si hrají v převlecích na andílky a čertíky – eliminace 

stresu, vánoční dílna se ZŠ Arbesova, soutěž o nejkrásnějšího anděla – výzdoba 

mateřské školy, návštěva divadelního představení v Jablonci nad Nisou, pečení cukroví 

a perníčků, Adventní jarmark v MŠ – odpoledne pro děti a rodiče, Štědrý den v MŠ - 

vánoční posezení u stromečku, podvečerní dětské zpívání koled před MŠ pro rodiče s 

výstavkou dětské keramiky, keramické dílny, návštěva Naivního divadla v Liberci, 

lyžařský kurz, Den paní Zimy - den v bílém (učitelky + děti), pečení koblih, Masopust 

se ZŠ Arbesova, vynášení Morany - rozloučení se zimou, spaní společně s prvňáky v 

mateřské škole. Karnevalový rej U Pěti veverek, Divadlo Agnes v MŠ, návštěva 

služebny horské služby v Bedřichově – ukázka a jízda na sněžném skútru. Palačinkový 

den, velikonoční dílna se ZŠ Arbesova, čarodějnický rej s opékáním vuřtů, dílnička v 

MŠ s rodiči, Ekoden se ZŠ Arbesova, polodenní výlety do okolí města, trampolíny v 

Janově, návštěva ZUŠ, návštěva Farmy Na Slunci v Maxově, oslava MDD – sportovní 

dopoledne, rozloučení se školáky, stopovaná rodičů s dětmi zakončená na Jindřichově. 

ADÉLKA - Mateřská škola v ulici 28. října 16 / 75 dětí. Právní subjekt od 1. 1. 2012.  

Zajímavé akce roku 2014: Plavecký výcvik, městská policie – příběhy medvídka Fandy, 

výlety do okolí – Bedřichov, Severák – drakiáda, Proseč, trampolíny Janov. Doktorů se 

nebojíme – aktivní poznávání první pomoci s ČČK; soutěž o nejtalentovanější MŠ; 

Uspávání broučků - akce pro děti a rodiče; tenisová hala Proseč – podzim i jaro; 

divadelní představení – MD i pohádky v MŠ; vánoční besídky a nadílka v MŠ. 

Prohlídka betlémů – Kryštofovo údolí; lyžařský výcvik – Severák; návštěva HS 

Bedřichov; karneval v městské hale CORNY. Výlety na Bedřichov, Severák – 
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bobujeme; spolupráce se ZŠ - návštěva 1. třídy. Putování za velikonočním zajíčkem, 

zdobení májek před radnicí. Probouzení broučků. Výlety do okolí – skřítek Sklenaříček, 

Petřín, pramen Nisy, Bramberk, atd. Exkurze: kde pracuje táta s mámou – požární 

zbrojnice, pošta, sklárna Janov, pekárna, tiskárna, atd. Divadelní představení: 

Eurocentrum, divadlo i v MŠ. Návštěva jízdárny. Spolupráce se Střevlíkem, Diviznou, 

ekologické středisko v JBC, oslava dne dětí, celodenní školní výlet, rozloučení se školáky. 

POD PEŘINKOU - . 

Právní subjektivita od 1. 1.2008. Počet dětí v roce 2009 – 69, 2010 a 2011 – 92, od roku 

2012 – 95.  Zajímavé akce roku 2014: Dýňobraní, Jablíčková slavnost na zahradě MŠ, 

pohádkové spaní ve školce, Čertí rej s mikulášskou nadílkou, vánoční dílna v MŠ pro 

rodiče s dětmi, zpívání sborečku na Vánočních trzích a v kostele dr. Farského, 

Štědrodenní zdobení stromku pro zvířátka v Srnčím dole (akce pro rodiče s dětmi), 

lyžařský a plavecký výcvik, beseda pro rodiče na téma školní zralost, výlet na zámek 

Sychrov (pohádková prohlídka), návštěva Kozí farmy v Pěnčíně, návštěva libereckého 

Dinoparku, karneval v MŠ, účast na výtvarných soutěžích, velikonoční dílna v MŠ pro 

rodiče s dětmi, cesta za velikonočním zajíčkem, zpívání sborečku na Velikonočních 

trzích a v divadle při různých akcích, čarodějnický průvod a pálení čarodějnic na 

zahradě MŠ, návštěva dětí v domově důchodců a LDN, návštěva útulku Dášenka v 

Lučanech, besídka a výlet ke Dni matek, stanování s rodiči na Malé Skále, Den dětí 

(návštěva hasičů na zahradě MŠ), návštěva Policie ČR – ukázka práce, Český Honza - 

pohádková cesta Srnčím dolem (pro veřejnost), výlet na závěr školního roku, keramické 

dílny pro seniory a rodiče, rozloučení se školáky na zahradě MŠ (akce pro rodiče s 

dětmi), týdenní ozdravný pobyt na Máchově jezeře, kroužky v MŠ: keramika, výtvarná 

dílnička, flétna, pohybový kroužek, hip-hop, angličtina, sboreček, hudebně pohybový 

kroužek, výlety do okolí Jablonecka, ukázkové hodiny kroužků a další. 

JABLŮŇKA - Mateřská škola ve Hřbitovní 10. Právní subjekt od 1. Ledna 2012. Počet 

dětí 100.  Zajímavé akce roku 2014: Kurzy plavání ve spolupráci s Plaveckou školou, 

zimní kurz lyžování za spolupráce SK SKI, Policie Liberec. Exkurze: muzeum, 

jablonecká radnice, městská knihovna, základní škola – vánoční betlémy, jízdárna 

Jablonec, IQ park v Liberci. Školní výlety: Farma Na Slunci – Horní Maxov, rozhledny 

okolo Jablonce nad Nisou, domácí zvířátka - Sestroňovice, Rádlo – Motýlí louka. 

Celoškolní výlet – Jedeme do Planetária v Praze. Dětská vystoupení: Kytička písniček, 

Velikonoční trhy, Hrajeme a zpíváme pro rodiče – u stromečku ve školce, při 

ochutnávce jídel veselé pískání. Výstavy: Eurocentrum – My jsme muzikanti, Malujeme 

pro skřítka Pastelku. Jiné akce školy: beseda s policií, dílny pro rodiče s dětmi – 

Velikonoce s keramikou, Vánoční tradice, Čertík naděluje, návštěvy městského divadla, 

divadelní představení ve školce, vánoční posezení u stromečku, Let čarodějnic, 

masopustní rej, vaříme pro rodiče, Pejsků se nebojíme, Den dětí – sportovní dopoledne, 

Dravci na školní zahradě, Svatojánské ohně – odpoledne na školní zahradě, slavnostní 

večeře s budoucími školáky, eko dílny v MŠ, Dýňobraní. 

KAPIČKA - Mateřská škola v ulici Husova 3 / 55 dětí.  Právní subjekt od 1. ledna 

2012. Zajímavé akce roku 2014:  Plavecký a lyžařský výcvik, karnevalový rej masek se 

soutěžemi – dětské dopoledne, velikonoční dílna s rodiči, ukázka výcviku psů na 
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zahradě školy, návštěvy představení v městském divadle, pohádky ve školce, 

představení kouzelníka s nafukovacími hračkami a dárky pro děti, návštěva městské 

knihovny s nejstaršími dětmi, schůzka s učitelkami prvňáčků pro rodiče předškoláků, 

pravidelná návštěva sauny od října do dubna, pravidelná dechová rehabilitace, zdravotní 

cvičení – konzultace s rodiči, příběhy medvídka Fandy- beseda městské policie, jak se 

máme chovat k pejskům – obrana (beseda), delší výlety do okolí Jablonce, nosíme 

kaštany do krmelce pro zvířata, dárečky pro maminky s představením Co už všechno 

umíme, velikonoční dílna pro rodiče a děti, rozloučení se školáky a se školním rokem, 

vánoční dílna s rodiči s pohoštěním, vánoční besídka pro děti s dárky, kreslení obrázků 

pro skřítka Pastelku, dny otevřených dveří s ukázkami práce zdravotníků. 

ŽLUTÁ ŠKOLKA -  odloučené pracoviště 

Nemocniční 15a. Právní subjekt od 1. ledna 2010. Počet dětí v roce 2009 – 66, od roku 

2010 – 106. Zajímavé akce roku 2014 v MŠ Jugoslávská: Tříkrálové zpívání; 

karnevalový rej; masopustní průvod; velikonoční a vánoční dílny s rodiči; posvícení; 

zajíčkova koleda; pálení čarodějnic; olympijské hry na Střelnici; výtvarná výstava v 

Eurocentru; vystupování sboru; týdenní pobyt na horském hotelu Stráž; Dětský den v 

MŠ; rozloučení se školkou - sportovní odpoledne s rodiči; vystoupení dětí pro rodiče; 

návštěva ZŠ Liberecká; Malý čtenář - pravidelné programy v knihovně; beseda s 

příslušníky policie; výlet do Vysokého n. J. - pohyblivý betlém, mikulášská nadílka s 

pohádkou; lyžařský a plavecký výcvik; divadelní představení v mateřské škole a 

v divadle. * MŠ Nemocniční: karneval; masopust v nemocnici; velikonoční dílna; 

hledání velikonočního zajíčka; pletení pomlázek; soutěže čarodějnic v létání na 

košťatech; návštěva městské knihovny; beseda s příslušníky policie; výlety - farma 

Sluníčko na Maxově; besídka ke Dni matek; Den dětí; Mikulášská a vánoční nadílka v 

MŠ; vystoupení v domě seniorů; výstava betlémů v ZŠ Liberecká, vánoční dílna; 

vystoupení pro sestřičky (důchodce) v nemocnici. 

PAMPELIŠKA - Mateřská škola v Lovecká 11 a odloučené pracoviště v Sokolí 9.  

Počet dětí 110. Právní subjekt od 1. ledna 2010. Zajímavé akce roku 2014: Plavecký 

výcvik, podzimní slavnost na zahradě, spaní ve školce pro předškoláky, fotografování 

dětí, sobotní karneval pro rodiče s dětmi v prostorách sálu firmy BAK, pálení 

čarodějnic, rozloučení se školáky, informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků s 

učitelkami ZŠ v Sokolí 9, návštěvy divadel, Eurocentra, knihovny, Muzea skla a 

bižuterie, Galerie Belveder, svíčkárny Rodas Liberec, divadla v MŠ, školní výlet na 

zámek Loučeň s jeho labyrinty v zámecké zahradě, ZOO v Liberci, Dýňobraní 

(spolupráce s Domem vína), Den matek, Den dětí, Den otců, sběr papíru, přednáška – 

Jak se chovat k pejskům, Zdravá pětka, Mikuláš s čerty a anděly - děti z 9. třídy ZŠ 5. 

května, velikonoční a vánoční dílny pro rodiče s dětmi, angličtina, němčina ve třídě 

Včeliček v rámci výuky, Bílý den - oslava zimy ve školce - bílé mrazivé masky, 

Střevlík - Oldřichov v Hájích, hledání pokladu velikonočního zajíčka v Jablonci i v 

Oderwitz, akce třídy Včeliček - seznamování s němčinou, Muzeum skla a bižuterie, 

Ptačí svatba - Vogelhochzeit v Německu, Klobouková party, výstava, návštěva rodičů z 

Oderwitz a seznámení se školkou v Jablonci i městem, rodinný víkend českých a 

německých rodin v Harrachově. 



229 

 

PASTELKA - Mateřská škola, Nová Pasířská 10. Právní subjekt od 1. 1. 2012. Počet 

dětí 102. Zajímavé akce roku 2014:  Vítání ročních dob: první jarní, letní, podzimní a 

zimní den; plavecký a lyžařský výcvik, atletika v lehkoatletické hale Střelnice. Divadla 

v MŠ, městské divadlo, Eurocentrum, Junior, Ahojky – klaunské vystoupení, 

fotografování dětí. Ekologické centrum v Eurocentru, taneční kroužek v divadle (pro 

rodiče). Předvánoční odpoledne pro rodiče s dětmi - Adventní zahradní slavnost. 

Mikulášská nadílka, vánoční a velikonoční zpívání, vánoční nadílka, Sněhulkiáda na 

zahradě – charitativní akce Sněhuláci pro Afriku; informativní schůzka pro rodiče 

předškoláků před zápisem do ZŠ a setkání se zástupci ZŠ a PPP. Návštěva dětí v ZŠ, 

maškarní bál s programem Krejčík Honza v městské hale u bazénu. Exkurze - povolání 

rodičů: pekárna, hasičská zbrojnice, nemocnice, rychlá záchranná služba, apod. Vítání 

jara s dětmi a rodiči – tvořivá dílna i pro veřejnost; Den otevřených dveří, návštěva 

Farmy Na Slunci za celoroční sběr suchého pečiva. Cesta za velikonočním zajícem, 

pálení čarodějnic, besídky k Svátku matek, kouzelník k MDD, polodenní výlety 

Mravenčí stezka, babka Bylinkářka, celodenní školní výlet na Mirakulum, sportovní den 

na školní zahradě, soutěž ve sběru papíru. Rozloučení se školáky. Městská policie: 

Příběhy medvídka Fandy a exkurze na služebnu. Soutěž v jízdě na koloběžkách na 

cyklostezce Nová Pasířská. Kroužky: pěvecký, keramika, taneční, výtvarně pracovní, 

angličtina, jazykové hrátky 

SLUNEČNICE - Mateřská škola v ulici Slunečná 9. Počet dětí 70. Právní subjektivita 

od 1. ledna 2012. Zajímavé akce roku 2014: Předškolní děti - plavecký výcvik, divadlo 

v MŠ - Pohádka o kominíku Josífkovi, Medvědí pohádky, Kouzelný hrnec, Malířská 

pohádka; městské divadlo: O třech námořnících, Kuba a Kubikola, Z pohádky do 

pohádky, Český Honza, Zimní příběhy včelích medvídků; masopustní týden završený 

karnevalem a pochodem masek; velikonoční dílna, velikonoční zajíček, zdobení májek 

u radnice, Den otevřených dveří, tajný výlet, výlet na Prezidentskou chatu, čarodějný 

den; Barevný týden; loučení se školáky – slavnost, spaní v MŠ; ohňová šou; výlety: 

Jičín město pohádek, Farma Na Slunci, Staré Hrady u Jičína; Klobouková slavnost, 

Jablíčkový týden, Týden DRAKA – výstava; pravidelně solná jeskyně; městská policie 

- Panda Fanda, výchovný program; Martinská pouť; mikulášská nadílka, vánoční dílna. 

Besedy s učitelkami ZŠ Šumava a ZŠ Sokolí. Kroužky: keramický, výtvarný, 

seznámení s anglickým jazykem, hudebně pohybový, logopedická prevence. 

MOTÝLEK - Mateřská škola Střelecká 14. Počet dětí 70. Právní subjekt od 1. ledna 2010.  

Zajímavé akce roku 2014: Podzimní slavnost na zahradě – Bramboračka, Dýňobraní – 

zdobení dýní s rodiči, Mikulášská nadílka ve školce, vánoční zpívání před radnicí, 

lyžařský kurz na Severáku, plavecký kurz v městském bazénu, Vánoční a Velikonoční 

dílna s rodiči, karneval s rodiči v klubu Woko, pěvecká vystoupení DPS Sluníčko 

(Velikonoční trhy, Kytička písniček, Den pro postižené), spolupráce se ZŠ Pivovarská 

(návštěva v 1. třídě, pohádky a besídky školáků), polodenní výlet na farmu v Pěnčíně, 

výlet do ZOO Liberec, celodenní výlet na Máchovo jezero, oblíbené spaní ve škole s 

předškoláky, rozloučení s předškoláky – Začarovaná zahrada, cvičení v atletické hale 2x 

týdně, pálení čarodějnic na zahradě, návštěva divadla, divadelní společnosti ve školce. 
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ČTYŘLÍSTEK - Mateřská škola v  

Nezvala 12. Počet dětí 162. Právní subjekt od 1. ledna 2012.  Zajímavé akce roku 2014: 

Divadelní představení v MŠ, v městském divadle. Nabídka kurzů: lyžařský a plavecký 

výcvik, kurz bruslení. Akce pro rodiče: tematicky zaměřené tvořivé dílny, setkání 

rodičů budoucích prvňáčků s pedagogy ZŠ Na Šumavě, Den otevřených dveří, schůzka 

rodičů nově přijatých dětí do MŠ, školní akademie v klubu WOKO spojená s loučením 

se školáky, tematicky zaměřené zahradní slavnosti. Akce pro děti: návštěva dopravního 

hřiště, spolupráce s městskou policií, návštěva v první třídě ZŠ Šumava, prožívání tradic 

a významných dnů mateřské školy – čertí školka, vánoční pohoda, průvod čarodějnic a 

čarodějů, sportovní dopoledne, oslavy Dne dětí. Účast na akcích a výtvarných 

soutěžích: Dýňobraní, zdobení vánočního stromu v Eurocentru a májky před radnicí, 

účast na výstavě výtvarných prací dětí v Eurocentru a ve výtvarné soutěži Skřítek 

Pastelka, Výlety: vycházky do přírody, spolupráce s Ekocentrem Střevlík, výlet na hrad 

Staré hrady, exkurze do svíčkárny v Liberci, návštěva Muzea hraček v Albrechticích. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA MONTESSORI, Zámecká 10. Počet dětí 60. : Právní subjektivita 

od 1. ledna 2009. Zajímavé akce roku 2014:  Projekt Já jsem muzikant, karneval na 

sněhu, Týden zimních radovánek, jarní, podzimní a vánoční dílna s rodiči a dětmi, 

návštěvy divadel, tematický den Království zvuků, aktivní účast na výstavě výtvarných 

prací My jsme muzikanti a hudební vystoupení v rámci jejího zahájení, návštěva 

výtvarné výstavy, Děti učí rodiče, loučení s předškoláky, Hruškobraní, Zálesácký den 

ve spolupráci se ZŠ, projekt Za klobouky celého světa, Den barev, Mikulášské rejdění, 

vánoční zpívání u radnice, vánoční posezení a zpěvy v MŠ, interaktivní návštěvy dětí 

MŠ v ZŠ Montessori; vedení praxí a odborná spolupráce pro SPgŠ Liberec, diplomové 

kurzy Montessori, AMI, TUL – pedagogická fakulta, UHK - pedagogická fakulta, 

informativní semináře Montessori pro rodiče, semináře pro předškolní pedagogy z 

Jablonce nad Nisou, zapojení do projektu S Mrkvičkou na zkušenou a možnost 

týdenních stáži v rámci tohoto projektu. 

HLÁSKA - Mateřská škola speciální, Palackého 37: Mateřská škola pro děti s vadami 

řeči a děti s tělesnými a mentálními vadami. Zařazení dětí na doporučení odborného 

lékaře. 

Počet dětí v roce 2009 a 2010 – 53 dětí, 2011 a 2012 – 56, 2013 a 2014 – 80. Zajímavé 

akce roku 2014: MŠ Hláska se představuje – ukázka práce s dětmi v mateřské škole 

speciální, jízda na koni v Nové Vsi nad Nisou v jízdárně p. Kellera, Karnevalový rej, 

Strašidelné hraní - odpoledne pro děti a rodiče, Pálení čarodějnic, velikonoční a vánoční 

vyrábění – dílny pro děti a rodiče, vystoupení dětí na Velikonočních a Vánočních trzích, 

výlet školy do ZOO v Praze, Pohádkový les - zábavné odpoledne pro děti a rodiče s 

opékáním buřtů a pohádkovou cestou na školní zahradě, Rozloučení se školáky - 

divadelní představení a návštěva ZOO v Liberci s překvapením na závěr školního roku, 

projekt zaměřený na ekologickou výchovu Voda z Jizerských hor, plavání dětí, projekt 

zaměřený na logoprevenci - Logoprevence v říkadlech včetně seminářů pro rodiče; 

realizace projektu v rámci udržitelnosti Zvládneme to hravě – odpolední aktivity pro 

děti z běžných mateřských škol zaměřené na logopedické hry, cílené posílení a 

vyrovnání všech psychomotorických oblastí, individuální logopedickou péči. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY: STATISTIKA, ZAJÍMAVÉ AKCE A AKTIVITY - V roce 2014 

pokračoval přechod silnějších ročníků dětí z mateřských do základních škol. Loňský 

nárůst o tři desítky dětí a výběr školy zákonnými zástupci přispěl ke zvýšení počtu 

prvních tříd, který vzrostl - včetně třídy Montessori, na jedenadvacet tříd. V roce 2014 

do nich chodilo 495 prvňáčků. Oproti loňsku přibyli v základních školách celkově ve 

všech třídách 104 žáci, celkový počet tříd se o čtyři třídy zvýšil. Naplněnost ve školním 

roce 2014–2015 vypadala následovně: uváděno v pořadí škola – její kapacita - počet 

žáků - počet tříd - průměr žáků na třídu.  

 ZŠ Liberecká 26: 700 – 663 žáků – 27 tříd – průměr na třídu 24,56 

 ZŠ 5. května 76:  500 - 283 - 13 - 21,77 

 ZŠ Na Šumavě 43: 700 – 504 - 22 - 22,91 

 ZŠ Pasířská 72: 720 – 411 - 18 - 22,83 

 ZŠ Mozartova 24: 900 – 434 – 19 - 22,84 

 ZŠ Pivovarská 15: 280 -280 – 12 - 23,33 

 ZŠ Rychnovská 215: 420 – 340 – 14 - 24,29 

 ZŠ Arbesova 30: 560 – 442 – 18 - 24,56 

 ZŠ Pod Vodárnou 10: 270 – 187 – 9 - 20,78 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE MŠENĚ, ARBESOVA 30: Počet žáků 442. Zajímavé akce 

roku 2014: Školní družina - maškarní karneval, pálení čarodějnic, Hledání školního 

skřítka – přespání ve školní družině, příměstský tábor, cyklus akcí Zdravá pětka. 1. 

stupeň - plavecký výcvik, Pohádkový les – akce 5. tříd pro MŠ a žáky 1. - 4. tříd, cyklus 

besed s městskou policií, výstava výtvarných prací, Dýňobraní, Den otevřených dveří 

pro rodiče prvňáčků (účast rodičů ve výuce). 2. stupeň - lyžařský, cyklistický a vodácký 

kurz pro žáky sportovních tříd, Ekoden – módní přehlídka, Akademie – rozloučení s 

devátými třídami, Masopust, seznamovací kurz žáků 6. tříd při vytváření nových 

kolektivů, program Bavíme se sami pro 2. stupeň. Další akce - vánoční dílna pro 

mateřské školy, vánoční dílna a trhy pro veřejnost, Předškoláček, kroužky (keramika, 

sportovní hry, vaření, ruční práce, orientační běh, florbal). 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE MŠENĚ, MOZARTOVA 24: Počet žáků 434.  Zajímavé 

akce roku 2014:  Poznáváme cizí země – Itálii. Procvičujeme jazyky – návštěva 

anglického divadla The Bear, projekt EU Anglicky bez hranic, Active English Week - 

týdenní kurz s rodilými mluvčími. Prezentujeme se hudbou – DPS Vrabčáci, Vrabčata, 

přípravný sboreček, flétnový sbor. Pomáháme v nemocnici (vánoční přání, výrobky do 

aukce), organizujeme sbírku ve prospěch sdružení CPK – CHRPA. Účastníme se 

úspěšně celostátních soutěží SAPERE – vědět, jak žít, Helpík, Evropa ve škole, Školní 

časopis roku, Náš svět, účast na krajských soutěží v dopravní výchově, zeměpisu a 

biologii, Hravě žij zdravě, literární soutěže Máj - měsíc poezie, přehlídky školních DPS 

na Dětské scéně a ve Zlatém oříšku. Organizujeme sportovní soutěže Šplhoun, Žonglér, 

Mšenskou olympiádu i pro sousední školy, spoluorganizujeme s McDonald´s Cup 2014. 

Společně se bavíme při oslavách Halloweenu, Vánočních slavnostech, Barevných 

velikonočních dnech a Pasování na čtenáře. Hodnotíme vědomosti žáků při projektech 

Evropské státy za olympijským vítězstvím, Husitství a při vědomostních testech 
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Kalibro, tvořivost žáků na výtvarných výstavách v EUC a ke Dni matek, průběh 

školního roku v městském divadle při Mozart-revui. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU – KOKONÍN, RYCHNOVSKÁ 216: 

Počet žáků 319.  Zajímavé akce roku 2014: Martinská zábava, Den otevřených dveří, 

karneval, pálení čarodějnic, Vrkáček, Vítání budoucích prvňáčků, Rozloučení se školou, 

Podzimní běh parkem, Dýňobraní – oslava Helloweenu, projekt Separace a 

recyklohraní, Běháme celý rok – celoroční projekt, reprezentujeme ve sportu 

(Kinderiáda, Vrkiáda, Mikulášský víceboj, McDonald´s Cup, účast na okresním finále 

ve vybíjené dívek, školní ZOH, projekt Zimní den, Pohár rozhlasu, atletický čtyřboj), 

zpívání v Domě seniorů, exkurze přírodovědné, vlastivědné, společensko-vědní, 

turisticko-cyklistické, Slavnost Slabikáře – vítání prvňáčků ve světě čtení a knih, školní 

projekty (Cvičení v přírodě, Naše město, Týden země, Zdravý zoubek), účast na 

krajském finále dopravní soutěže v Liberci, spolupráce s firmou Laktea (mléčný 

program, Ovoce do škol), spolupráce s ekologickou organizací Střevlik v Oldřichově, 

akce k Vánocům (zpívání, Mikulášská nadílka, Andělská zábava), Den Země - akce na 

podporu zlepšení životního prostředí, Discomaraton, Slet čarodějnic – akce ŠD, 

zájmové kroužky – anglický, hra na flétnu, výtvarné techniky, tělovýchovný, malování 

na hedvábí, ruční práce, aerobik, dyslexie, hra na kytaru, přírodovědný, keramický. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC – RÝNOVICE, POD VODÁRNOU 10. Počet žáků 

187. Zajímavé akce roku 2014: Rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky od 4. 

ročníku, využívání vzdělávacích výukových programů od 1. ročníku, výuka anglického 

jazyka od 1. ročníku, nabídka zájmových kroužků. Vánoční zpívání v kostele v 

Rýnovicích. Pravidelné tradiční lidové akce – Vánoční trhy, Mikulášská besídka, 

tradiční dílny, maškarní karneval, čarodějnice, sportovní a dětský den ve spolupráci 

s MP a radou školy, adopce na dálku – desátým rokem přispíváme na vzdělávání 

indické dívky. Organizace Dětského dne, sběr papíru, třídění odpadu a vyřazených 

elektrospotřebičů a baterií. Účast na výukových programech ekologického centra 

Sedmihorky, aktivity v rámci udržitelnosti projektu ESF Umím to - příprava dětí na 

vstup do 1. ročníku ZŠ. Pravidelné návštěvy divadelních, filmových představení a 

kulturních akcí Eurocentra. Sportovní akce. Účast v soutěži ve zpěvu a recitaci – DDM 

Vikýř. Dny otevřených dveří pro budoucí žáky. Úspěchy v žákovských soutěžích a 

olympiádách. Kulturní vystoupení – Den matek, MDŽ. Projekt Dopoledne ve škole – 

účast na školních aktivitách dětí z MŠ Pod lesem. Účast na konverzačních soutěžích v 

anglickém jazyce, matematické soutěže - Klokan, Matematická olympiáda, 

Pythagoriáda, účast v soutěži Helpík- krajské, celostátní kolo, účast v zeměpisné, 

fyzikální a astronomické olympiádě. Prezentace školy na akci AMOS a na výstavě 

výtvarných prací pořádané magistrátem. Beseda pro 7. ročník – prevence. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI 5. KVĚTNA 76: Počet žáků 283. Zajímavé akce roku: 

Projekty z EU - Škola pro mě, Volím správnou kariéru, Integrace ICT do výuky, 

Zavádění metody CLIL na ZŠ prostřednictvím rodilých mluvčí, TechUp, projekt 

Ekozahrada, Vzdělávání cizinců z třetích zemí, předškoličky pro budoucí prvňáčky, 

adaptační pobyt pro žáky tříd Montessori, velikonoční dílny na Dolině, pečení cukroví, 

mikulášské dílny, Pasování na čtenáře, Dýňobraní. Den otevřených dveří, vánoční 
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představení pro rodiče, školní akademie, oslava Dne dětí – školní zahrada, Zahradní 

slavnost, Projektové dny - Zimní sportovní den, Osobnostní a sociální výchova, Den 

Země, Den Evropy, Bezpečnost na silnici, branný kurz, mediální výchova, výchova 

demokratického občana, atletický den, multikulturní výchova, plavecký výcvik, 

bruslení, florbalový turnaj, pro žáky v rámci prevence, Mikuláš, maškarní karneval. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI LIBERECKÁ 26. Počet žáků 663.  Zajímavé akce roku 

2014: Slavnost Slabikáře pro 1. třídy, Školní akademie a ocenění nejúspěšnějších žáků, 

ukázkové hodiny pro rodiče 1. a 2. tříd, celoškolní akce - vánoční zpívání, plavecký 

výcvik - 1. stupeň, zahraniční výjezdy – Budyšín, Drážďany, Žitava. Exkurze: 

Planetárium Praha, Jizerské hory, Krkonoše, pobytový program environmentální 

výchovy na Jizerce, týdenní harmonizační výukový pobyt Malá Skála - 1. třídy. 

Soutěže: Mikulášská laťka, řečnická soutěž, školní soutěž ve zpěvu. Soutěže - účast: 

literární soutěž MÚZA 2014, Řekni mi, co čteš - Městská knihovna v Jablonci., Jizerská 

vločka, Matematický a Přírodovědný klokan, Finanční gramotnost, Pythagoriáda, 

Logická olympiáda, Kramářské písně – výtvarně hudební soutěž, Rope skipping – 

skákání přes švihadlo atd. Den otevřených dveří pro 1. třídu, Poetické odpoledne – 

recitace, spaní ve škole, návštěvy divadla, koncertů, Sněhuláci pro Afriku, Pěvecké 

sbory: DPS Zvoneček - domov důchodců, adventní koncerty, letní trhy, hudební 

festival, DPS Rolnička - adventní zpívání v Budyšíně, vítání občánků na radnici, 

vystoupení pro dárce krve, Tříkrálové zpívání v divadle. Výstavy (AMOS, Velikonoční 

dílna, Dýňobraní aj.), autorské čtení s J. Kratschmarovou – 1. stupeň, jazykové 

vzdělávání žáků Německý klub s Anke - rodilá mluvčí, kroužek angličtiny pro 1. a 2. 

třídu. Kroužky: minivolejbal, florbal, dramatický, žurnalistka, paličkování, ruština. 

ŠKOLNÍ EXPRES V ZŠ LIBERECKÁ S TITULEM -  Tisková zpráva: Titulem TOP 

školní časopis 2014 se mohou chlubit v ZŠ Liberecká. Školní časopis s názvem Školní 

expres tu vydávají žáci z 2. stupně nepřetržitě od ledna 2006, do soutěže školních 

časopisů se ale přihlásili poprvé a hned si odnesli ocenění nejvyšší. „Na jaře jsme do 

soutěže zaslali několik našich čísel, v září nám bylo sděleno, že jsme mezi nejlepšími 

pěti školními časopisy ve finále, kterého jsme se v Hrádku nad Nisou v centru Brány 

Trojzemí zúčastnili. Úkolem bylo vytvořit prezentaci, představit náš časopis a způsob 

tvorby. Žáci, kteří tvoří redakční radu, se úkolu chopili nejen zodpovědně, ale i s 

nadšením a originálními nápady. Prvenství si právem zasloužili,“ chválila své 

svěřence Petra Endlerová, která na škole vede kroužek žurnalistiky, v jehož rámci 

žáci školní časopis tvoří. „Během finále jsme nejen prezentovali náš Školní expres, ale 

také jsme se seznámili s prací televizních moderátorů, kteří pro nás měli připravené 

úkoly. Zlepšovali jsme mluvený projev v nepřipravených situacích a poznali i jiné 

redakční týmy,“ vysvětluje jeden z redaktorů Školního expresu, Matyáš Benešovský, 

žák 8. ročníku. Soutěž pořádala Brána Trojzemí Hrádek nad Nisou ve spolupráci 

s městem, ZŠ TGM a odbornou skupinou Aperta.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA ŠUMAVĚ 43: Počet žáků 504.  Zajímavé akce roku 2014:  

Slavnost Slabikáře pro 1. třídy; akce školní družiny (např. Halloween, Zahradní 

slavnost, mikulášská besídka, karneval a mnoho dalších), vánoční a velikonoční 

výtvarné dílny, lyžařský kurz pro 4. a 7. ročník, harmonizační pobyt pro 6. ročník, 
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vodácký kurz pro 6. a 8. ročník, sjíždění Vltavy – rozloučení s 9. ročníkem; akce pro 

žáky v rámci prevence - Vrstevnické vztahy, akce Policie ČR a městské policie, Čas 

proměn (pro dívky), Láska ano, děti ne, Kouření, Den integrovaného záchranného 

systému apod.; účast v soutěžích, např. literární a výtvarné soutěže, Zpěváčci, sportovní 

akce a závody, vědomostní olympiády, sportovní aktivity – školní turnaje (florbal, 

fotbal, stolní tenis atd.); Sportovní dny, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky, 

aneb putování po šumavských řemeslech. V letošním roce jsme uspořádali druhý ročník 

tzv. Šumavasvětu. Jednalo se o celodenní akci, kde žáci naší školy připravili pro rodiče, 

absolventy i širokou veřejnost zajímavý program představující naši školu. V neposlední 

řadě má škola řadu volnočasových aktivit a kroužků. * Jablonecký deník ze dne 26.11. 

PŘED STO LETY UVÍTALA ŠUMAVA PRVNÍ ŠKOLÁKY - autorka Dagmar Březinová: 

Nejen otevření Panamského průplavu a začátek první světové války jsou spojené s 

dramatickým rokem 1914. K významným historickým datům, alespoň pro některé 

Jablonečany, patří také založení jablonecké základní školy Na Šumavě, která slaví letos 

sto let od zahájení školní docházky. „Od začátku byla naše škola německá. 

Historických pramenů po sto letech mnoho nezůstalo. V Městském archivu se nám 

podařilo vyhledat několik zdrojů. Patří k nim třeba kronika, která se ve škole kdysi 

dávno psala. Něco málo jsme z té kroniky získali, ale informací zase až tolik 

nemáme,“ informoval o významném výročí školy její ředitel Jan Kolář. „Nechtěli jsme 

vymyslet jen jednu velkou narozeninovou akci. Naopak, tak významné výročí se musí 

přece prolínat celým školním rokem. Akce, které běžně pořádáme, budeme motivovat 

stoletými narozeninami. Školu jsme vyzdobili zevnitř i zvenku tak, aby všem bylo na 

první pohled jasné, že číslo sto je pro nás letos velmi důležité,“ popsal aktivity ředitel 

Kolář. Nevynechal ani zajímavý projekt s názvem Kvetoucí škola, který v tomto 

slavnostním období školu také reprezentuje. „Děti zasadily sto krokusů na školní 

zahradě. Těším se na jaro, až rozkvetou. Další připomenutí kulatin školy určitě 

zakomponujeme do akce Šumava svět. Tu navštěvují nejen rodiče současných žáků, 

ale také absolventi, bývalí učitelé a mnoho dalších návštěvníků. A touto akcí se bude 

také naše stoleté výročí prolínat,“ zdůraznil ředitel Kolář. Škola má dostatek pozemků 

k tomu, aby si měly děti kam jít odpočinout o přestávce nebo aby se učily venku. 

„Máme pozemky, o které se musíme starat. Navázal jsem kontakt se Společností pro 

Jizerské hory, která měla připravený grant na rekultivaci zahrad a typického 

prostředí pro Jizerky. Projekt Kvetoucí škola nám přinesl námět, jak zahradu využít. 

A děti se do projektu zapojily od samého začátku, kromě prvňáčků všechny třídy,“ 

popsal první kroky úpravy školního pozemku Kolář. Z výzvy se ve škole zrodila stovka 

velmi zajímavých žákovských nápadů, jak má zahrada vypadat. Přinášely mnoho přání, 

například mít na pozemku bazének, přírodní učebnu a dokonce sochu ředitele školy. 

„Čerpali jsme ze všech výtvorů a začlenili je, ve spolupráci s architektkou, do 

realizace úpravy zahrady, na které se podílejí všichni žáci.  Dnes se na školní zahradě 

před budovou školy nachází například nový kompost, kruhový keltský kalendář 

vytvořený z dvanácti různých stromů nebo bylinkový či trvalkový kopeček. Na dalších 

čtyřech záhonech si mohou děti vypěstovat drobné plodiny, jako rajčata nebo bylinky. 

Ty se pak čerstvé dostanou třeba až do výuky ve školní kuchyňce,“ popsal záměr 
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projektu Kvetoucí školy ředitel. V nově upravené zahradě nebude chybět ani pódium, 

které může sloužit i jako venkovní učebna nebo odpočinkové místo. Už v minulém 

školním roce sem při letním počasí chodil první stupeň o přestávkách odpočívat. K 

samotnému dokončení přispělo také zbudování přístupové cesty a jezírko, které si přáli 

žáci. Nebude ale sloužit pro jejich osvěžení. Bude obsahovat dešťovou vodu a stane se 

domovem drobných živočichů. I to je možné využít v rámci výuky. V celém prostoru 

jsou také bezpečně umístěné klády, které slouží jako lavičky. Zahrada, první 

narozeninový dárek ke stoletému výročí, je dnes hotová a žáci se určitě těší na první 

hezké jarní dny, kdy ji začnou naplno využívat. Okolo zahrady jsou také ještě vysázené 

keře, některé z nich jsou jedlé, tedy ostružiny, maliny, kanadské borůvky a další. Na 

těchto lahůdkách si děti mohou pochutnat. Na projektový záměr dostala škola 140 tisíc, 

které beze zbytku je využila. Ředitel Jan Kolář začal už druhé období na svém postu. 

Od samého začátku chválil výborný pedagogický sbor, kterému není lhostejný osud 

školy. A ten má vizi, která jasně říká, jaké má škola a její zaměstnanci priority…   

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI PASÍŘSKÁ 72. Počet žáků 411.  Zajímavé akce roku 

2014: Realizace projektu Školička (1x týdně s našimi budoucími prvňáčky); 

elektronické žákovské knížky a třídní knihy (program Bakaláři) – přímá interakce s 

rodiči prostřednictvím webových stránek školy; aktivní účast školy v projektu 

Digitalizace škol, integrace dětí s poruchami učení a chování - individuální plány, 

logopedie; spolupráce 1. stupně školy s dětmi z MŠ Havlíčkova; podíl Občanského 

sdružení Pasířská na činnosti školy (např. podpora zájmových kroužků); lyžařský kurz 

(7. třídy), harmonizační pobyt (6. třídy), zimní a letní soustředění sportovních tříd a 

přípravek; účast na veletrhu AMOS v EUC; besedy v rámci prevence – městská policie 

a další organizace zabývající se prevencí; 1-2 denní projekty v rámci průřezových témat 

školního vzdělávacího programu, sportovní akce (McDonald´s Cup, Atletický čtyřboj, 

Pohár rozhlasu, krajské přebory a Mistrovství ČR v atletice, florbalové turnaje, plavání 

apod.); účast na olympiádách (matematika, čj, aj, zeměpis, dějepis, recitační soutěže, 

Pythagoriáda), školní akademie v EUC na rozloučenou s 9. třídami, Vánoční a 

Velikonoční trhy (ŠD), společné akce s rodiči našich žáků (tradiční červnová Paskiáda), 

žákovský parlament ve škole, zajímavé akce a projekty školní družiny. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI PIVOVARSKÁ 15: Počet žáků 280.  Zajímavé akce 

roku 2014: Realizace projektu dotovaného z fondu Evropské unie na zkvalitnění výuky: 

Učit se kreativně a efektivně. Ve třech celoročních kurzech probíhala ve škole výuka 

angličtiny pro rodiče a pro žáky 1. stupně s rodilým mluvčím. Škola pořádala hudebně 

dramatická vystoupení žáků, projektové dny a předškoličku pro budoucí prvňáčky. 

Uspořádala charitativní akci s výtěžkem pro UNICEF. Projekty žáků 1. stupně: 

Sluníčkový den, Pohádkový den, Hasík vedený požárníky, besedy s policisty, třídní 

akademie v 1. -5. ročníku, projekty EVVO a účast v celoroční akci Ovoce a zelenina do 

škol. Projekty žáků 2. stupně: Kramářské písně, Mazlíčci, Minerály, Smysly, Hasík, 

lyžařský výcvik 7. ročníku v Albrechticích, vodácké kurzy na Jizeře a Vltavě. 

Celoškolní soutěže ve zpěvu a recitaci, Matematický klokan 2014, turnaje v míčových 

hrách, XXI. ročník školní sportovní olympiády. Školní družina organizovala podzimní 

slavnosti, vánoční trhy a dílny, velikonoční trhy, oslavy Dne dětí spojené s přespáním 
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ve školní družině, návštěvu Babylonu. Při škole pracovalo 16 zájmových kroužků. 

Uskutečněny byly exkurze do muzeí, průmyslových výrob a Národního divadla. 

 

OSTATNÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ: DDM VIKÝŘ, ZUŠ 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VIKÝŘ sídlí v ulici Podhorská 49. Město Jablonec je jeho 

zřizovatelem od 1. ledna 2008. V DDM pracuje 75 zájmových útvarů, které navštěvuje 

683 dětí a žáků. Z toho 178 předškoláků, 444 žáků, 2 studenti, 59 ostatní. Vikýř je 

pořadatelem příležitostných zájmových akcí, v roce 2014 jich uskutečnil 196 za účasti 

12 239 osob. Příměstských a pobytových táborů a dalších činností spojených s pobytem 

se konalo 41 se 766 účastníky. Bylo organizováno 21 soutěží, kterých se zúčastnilo 829 

žáků. V domě dětí pracuje šest interních pedagogických pracovníků, 36 externích 

pedagogů a čtyři interní provozní pracovníci. V roce 2014 zde město zrekonstruovalo 

sociální zařízení a také se pokračovalo s modernizací učeben. Zajímavé akce roku 2014: 

Komponované programy: Maškarní rej na ledě s volbou MISS Maškara 2014, 

Mikulášské pohlazení, karneval. Sport: florbalový turnaj O pohár Vikýře, Jablonecká 

šestihodinovka – cyklistické závody pro školní družstva a jednotlivce; Soustředění a 

tábory (v rámci pololetních, jarních, podzimních a letních prázdnin): soustředění 

sportovních oddílů, 25 příměstských táborů pro děti již od 2,5 let (sportovní, taneční, 

přírodovědný, pro ZTP, výtvarný, adrenalinový, do pohádky za zvířátky, Fantasy park), 

pět táborů pobytových (Siesta, Zapomenuté údolí, Španělsko, Itálie), 37 dní dalších 

pobytových akcí. Ostatní: Múza 2014, Den Země, Mezinárodní den dětí, čarodějnice, 

soutěže a přehlídky – Zpěváčci, Kytarová struna; sportovní, výtvarné, hudební, 

adrenalinové aktivity pro veřejnost; celorepubliková sbírka Světluška; Evropský týden 

mládeže; Putování za houbovým dědkem; Advent s Vikýřem; akce v rámci 

velikonočních a vánočních tradic (výstavy, rukodělné dílny, atd.). Spontánní aktivity: 

Informační centrum mládeže, otevřená zahrada Vikýře - pikniky.  

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Podhorská 47 + odloučená pracoviště v ulici 

Mozartova 24 a Horní náměstí 1.  Zřizovatel: město Jablonec od 1. ledna 2008. Počet 

žáků ze základních a středních škol 1 089, z toho hudební obor 736 žáků, výtvarný obor 

221, taneční 84, literárně-dramatický 48 žáků. V ZUŠ pracuje pětatřicet učitelů a čtyři 

provozní pracovníci. Zajímavé akce roku 2014: Žákovské a klavírní večery - 8, třídní 

přehrávky - 30, absolventské koncerty – 3, vánoční koncerty – 2, vánoční vystoupení – 

6, koncert konzervatoristů, vystoupení pro seniory, pro dárce krve - 2, doprovod k 

vernisážím - 2, vítání občánků - 3, minikoncert pro žáky přípravného ročníku hudebního 

oboru, Jablonecký komorní orchestr – 8, soubor Nautica – 4, soubor Brass Jablonec – 9, 

dechový orchestr – 5, pěvecké sbory – 18 veřejných vystoupení (Zahrada písní, festival 

v Prievidze, výroční koncert, koncert v Praze s houslistou A. Shonertem atd.), koncerty 

v rámci Roku české hudby, koncert kytarového, smyčcového a pěveckého oddělení. 

Výtvarný obor – pět vernisáží, tři exkurze, taneční obor – osm veřejných vystoupení, 

jarní seminář hudební nauky. Všechny obory ZUŠ - Jarní koktejl v městském divadle, V 

rytmu ZUŠ a vánoční představení – Ten vánoční čas. Literárně-dramatický obor – dvě 

představení v Klubu Na Rampě. 
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ZDRAVOTNICTVÍ: NEMOCNICE 

ZÁKLADNÍ INFORMACE, STATISTIKA 

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, právní forma příspěvková organizace, adresa 

Nemocniční 15. Od roku 2003 je zřizovatel statutární město Jablonec. Rada nemocnice: 

Předseda - Ing. Petr Beitl, primátor. Členové - MUDr. Ivo Jörg, primář interny. MUDr. 

Marek Řehoř, lékař gastroenterologie. Ing. Miroslava Zajdová, a.s. Preciosa. Mgr. Soňa 

Paukrtová / po volbách Mgr. Pavel Svoboda, náměstek primátora. Kontrolní a poradní 

orgány:  Etická komise pro klinické hodnocení léčiv * Komise účelné farmakoterapie * 

Komise pro sledování nozokomiálních infekcí * Stravovací komise * Inventarizační 

komise * Škodní komise * Investiční komise * Skartační komise.  

STATISTIKA - Nemocnice zaměstnává 730 lidí, slouží nejen pro Jablonec, ale pro 

spádovou oblast s téměř devadesáti tisíci obyvateli. V zařízení je 377 lůžek, kde bylo 

letos hospitalizováno přes patnáct tisíc lidí, další tisíce ošetření zajistily ambulance.  

 Akutní lůžka a jejich průměrná obložnost v roce 2014 byla 76,5 % (v roce 2003 

/ 76,9 %), průměrná ošetřovací doba 5,1 dnů, stejně jako vloni. Počet tzv. 

´lůžkodnů´ 83 791, v loňském roce 83 876.  

 Nemocnice včetně následné péče: průměrná obložnost  80,3 %, v roce 2013 / 

80,7 %, průměrná ošetřovací doba 6,4 (2013/6,3) dnů, 107 583 (2013/107 645) 

lůžkodnů, 15 503 (v roce 2013/15 738) hospitalizovaných pacientů, počet 

porodů 1 326 (2013/1 417), počet operací 6 777 (2013/6 467). Denně se v 

jablonecké nemocnici dělá i dvacet třicet operací. Operuje se na pěti sálech, 

takže tomu je tento počet úměrný. Některé operace bývají i několikahodinové. Je 

to ale celorepublikový a celosvětový trend, že operatéři mají denně tak bohatý 

operační program. „Jako malá nemocnice máme výborné chirurgy, kteří už 

umějí velmi náročné operace, jako je třeba operace slinivky břišní. A ta je 

někdy náročná na krevní ztrátu a může trvat i pět až osm hodin. Jsou to 

operace, které jinde provádějí jen na klinikách,“ zní z jablonecké nemocnice. 

 Ambulantní péče: 195 484 (rok 2013/192 096) vyšetření.   

POČTY VYBRANÝCH VÝKONŮ v jednotlivých zdravotnických odděleních. Srovnání 

s loňským rokem (rok 2013/rok 2014).  

 Gastroenterologie: gastroskopie 2 016/2 247, kolonoskopie 2 116/2 559. ERCP 

534/541, EUS (endosonografie) 609/650.  

 Gynekologicko-porodnické oddělení: počet operací byl celkem 454/505, počet 

výkonů 1 159/1 128.  

 Chirurgické oddělení: počet operací celkem 2 345/2 482, traumatologické 

operace 685/703, cévní operace 182/211, bariatrické operace 96/88. 

 Interní oddělení: počet ambulantních vyšetření celkem 7 439/7 211, UZ štítné 

žlázy 2 781/2 730, UZ karotid a žil 522/283, ECHO kardio + jícen 1 959/1 606. 

 Oddělení klinické biochemie a hematologie: počet vyšetření celkem 2 836 211 / 

2 898 571, pro lůžková oddělení nemocnice 1 188 416/1 177 870. 
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 Onkologie: počet vyšetření 9 124/10 327, počet podaných chemoterapií 1 230 / 

1 615, počet lymfodrenáží 5 605/5 622. 

 ORL: počet operací 617/622, adenotomie 196/212, tonzilektomie 89/82, 

screeningové vyšetření sluchu u novorozenců 1 629/1 481. 

 Ortopedické oddělení: počet operací 715/774, TEP kyčelních kloubů 112/119, 

TEP kolenních kloubů 127/128. 

 Patologie a ordinariát soudního lékařství: počet pitev celkem 397/290, počet 

biopsií 8 632/9 193. 

 Pediatrické oddělení: počet ambulantních vyšetření 7 713/8 047, počet 

narozených dětí 1 433/1 327, počet dvojčat 17/5. 

 Radiodiagnostické oddělení – počet pacientů: magnetická rezonance 5 112 / 

5 309, CT 7 452/7 582, skiagrafie 29 803/30 431, skiaskopie 1 121/1 228, UZ 

vyšetření 12 736/9 118. 

 Rehabilitace a fyzikální medicína: počet lékařských vyšetření 3 495/3 522, počet 

výkonů fyzioterapeutů 190 813/158 204. 

 Urologické oddělení: počet operací 1 022/998, operace pro inkontinenci 85/80, 

onkologické výkony 218/278. 

 Centrální sterilizace: cykly v parním sterilizátoru 2 847/4 034. 

 ARO: počet celkových anestezií 5 781/ 6 086, počet regionálních anestezií 1 447 

/ 1 482, počet porodních analgezií 313/293.  

DVACET LET ARO – HISTORIE: Prvopočátky anesteziologie spadají do starověku. 

V Egyptě a v Sýrii používali lékaři odvary z opia a mandragory k potlačení bolesti. V 

českých zemích se dějiny moderní anesteziologie začaly odvíjet 8. února 1847, kdy 

Celestin Opitz podal éterovou narkózu v nemocnici Milosrdných bratří Na Františku v 

Praze. Byl mezi prvními, kteří v RakouskoUhersku začali s pokusy s éterovou 

narkózou na zvířatech. Následně ji zavedl do klinické praxe. První anesteziologická 

oddělení byla v naší zemi založena po 2. světové válce v Ústřední vojenské nemocnici 

v Praze, v nemocnici v Krči, v Brně u sv. Anny. V roce 1955 se obor stal samostatnou 

medicínskou disciplínou. SOUČASNOST: ARO v Jablonci má dvě části. Jedna z nich je 

anesteziologická, kde dává anesteziolog jakýsi ´servis´ operačním oborům. Jednoduše 

řečeno, člověk se s ním setkává při předoperačním vyšetření a potom, když mu dává 

narkózu proto, aby ho zákrok nebolel. Je to lékař, který podává anestézii, uspává na 

operačním sále. Druhou částí oddělení ARO je část lůžková. Má k dispozici šest lůžek, 

která se využívají pro pacienty v bezprostředním ohrožení selháním životních funkcí, 

jako je vědomí, oběh, dýchání a vnitřní prostředí. Anesteziolog se stará o lidi v 

bezvědomí, třeba po mrtvici nebo resuscitaci, po zástavě srdce nebo o ty, kteří upadli do 

kómatu z jiných příčin. To ale není jediné, co se zde odehrává. Lékaři se starají o 

pacienty po infarktech, po neurochirurgických výkonech, o pacienty se selháním 

dýchání nebo ledvin. Seznam činností je bohatý. Všechny vyžadují maximální 

soustředění a mnoho znalostí. * V 60. letech dvacátého století došlo k vyčlenění oboru 

ARO od chirurgie. Jablonecká nemocnice v roce 1994 otevírala zcela nový pavilon 

operačních oborů. ARO TEDY OSLAVILO V ROCE 2014 SVÉ DVACETINY. Po celou 

dobu vede toto oddělení primář MUDr. Martin Bartoň. 
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FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY, DOTACE, SPONZOŘI 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ V ROCE 2014: Statutární město 

Jablonec nad Nisou coby zřizovatel každoročně přispívá z rozpočtu nejen na obnovu 

zdravotnické techniky, ale i na provoz. V roce 2014 to bylo 500 000 Kč, Liberecký kraj 

stejně jako vloni 1 653 000, (dále údaje v tis. Kč) Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR 272,5 Kč, Ministerstvo zdravotnictví ČR 112 Kč, dotace – OP VK 1 605. Celkem 

tedy 4 142,5 Kč. FINANČNÍ ZDROJE NA INVESTICE (v tis. Kč): vlastní zdroje 44 147 

* statutární město Jablonec 4 770 * finanční dary 2 020. Celkem 50 937. 

EVROPSKÁ UNIE NA MAMOGRAFICKÉ PRACOVIŠTĚ – Tisková zpráva ze dne 

25.02.2014 - Začátkem roku 2012 město zažádalo o dotaci u Regionálního operačního 

programu Severovýchod na pořízení nového mamografu a datového úložiště pro 

jabloneckou nemocnici. Samotná akce byla 

realizována rovněž v roce 2012, přičemž dotace 

z EU byla přidělena až v září roku 2013. Koncem 

loňského roku bylo předloženo závěrečné 

vyúčtování s žádostí o platbu, v první polovině 

února letošního roku se uskutečnila ze strany poskytovatele dotace fyzická kontrola na 

místě. Celkové náklady akce činily 6,3 mil. Kč, statutární město Jablonec nad Nisou 

obdrží v průběhu března dotaci ve výši 4,8 mil. Kč. V rámci projektu „Nemocnice 

Jablonec nad Nisou, p. o. – obnova mamografického přístroje“ byl pořízen nový 

digitální mamograf a rozšířeno stávajícího datové úložiště pro archivaci digitálních 

snímků včetně výměny elektroinstalace, 

vzduchotechnicky a dalších drobných stavebních úprav. 

Nový přístroj zlepšuje kvalitu obrazu, zkracuje 

vyšetřovací čas, snižuje radiační zátěž a umožňuje tak 

snadnější zpracování a vyhodnocení digitálních snímků. 

SPONZOŘI NEMOCNICE V ROCE 2014 - finanční dary od 50 000 Kč: 

• Bayer s. r. o., Praha 

• DELIKOMAT s. r. o., Modřice 

• International Metal Plast spol. s r. o., Jablonec nad Nisou 

• JABLOTRON ALARMS a. s., Jablonec nad Nisou 

• Konak Vincent Václav, Jablonec nad Nisou 

• Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 

• Nadace PRECIOSA, Jablonec nad Nisou 

• TECHNOLOGY s. r. o., Praha 

• TRW Automotive Czech, s. r. o., Jablonec nad Nisou 

NADACE NEMOCNICE byla založena v roce 1993 za účelem zajištění finančních 

prostředků na pořízení a obnovu zdravotnické techniky v jablonecké nemocnici. 

Zřizovatelé: Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s., Nadace 

Preciosa, TRW Automotive Czech, s.r.o., plus statutární město Jablonec. V roce 2014 

přispěla nadace nemocnici na sonoendoskop pro gastro částkou 276 475 Kč, vloni to 
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bylo 210 000 Kč na vyšetřovací sestavu pro ORL. Nadace poskytuje finanční 

prostředky nejen nemocnici, ale i dalším zařízením a organizacím v Jablonci, pečujícím 

o nemocné a postižené. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

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 tedy do roku 2015. 

ÚVODEM MUDr. Vít Němeček, MBA, ředitel Nemocnice: … rok 2014 byl v 

pozitivním smyslu slova výjimečný. V ekonomické oblasti se nám velmi dařilo, dosáhli 

jsme čistého provozního zisku téměř 50 mil. Kč, což je nejlepší hospodářský výsledek 

za novodobou existenci nemocnice. Tento výsledek nám umožnil vyplatit 

zaměstnancům odměny v objemu přes 23 mil. Kč, navýšit mzdy od 1. 1. 2015 a 

současně realizovat investice v objemu přes 50 mil. Kč. Investice čím dál tím více 

směřujeme do stavebně technické části. V areálu nemocnice jsme v roce 2014 

provedli demolici staré vrátnice a kuchyně, rozšířili jsme parkovací místa, 

zrekonstruovali jsme starý vjezd u mateřské školy. Revitalizovali jsme tři operační 

sály, chirurgickou a interní JIP i urologickou ambulanci. V roce 2015 bude největší 

investicí obnova CT v ceně přes 38 mil. Kč (včetně DPH a osmileté záruky). Budeme 

pokračovat v revitalizaci interních oddělení, operačních sálů, zrekonstruujeme nový 

vjezd u interny a řadu úprav provedeme v servisních provozech nemocnice. Zásadní 

změnou bude výměna klinického informačního systému. Průběžně připravujeme i 

velké rozvojové projekty – tím prvním a největším je vybudování pavilonu pro 

lůžkové ARO a JIP chirurgických oborů. Dalším pozitivem je personální situace, 

nemocnice má odpovídající počty a strukturu pracovníků. Velmi nás těší, že po 

několika letech stagnace průměrné platy meziročně vzrostly na 104,5 %. Současně se 

navýšil počet zaměstnanců o čtrnáct úvazků. V oblasti výkonnosti a kvality péče je 

situace rovněž dobrá. Až na výjimky nemocnice splnila regulační parametry všech 

zdravotních pojišťoven. Plnili jsme rovněž kvalitativní i kvantitativní ukazatele NRC i 

zásadní úkoly vyplývající z naší akreditace. Samozřejmě, že vedle uvedených pozitiv 

existuje i řada problémů, se kterými se naše nemocnice potýká. Jsou to zejména 

nedostatečné finanční zdroje na investice do budov, rizika dalšího vývoje v úhradách 

zdravotní péče a omezené možnosti nemocnic čerpat z fondů EU v programovacím 

období 2014 – 2020. Na závěr dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům 

nemocnice za odvedenou práci, našemu zřizovateli i zastupitelstvu města za 

spolupráci a našim sponzorům za dlouhodobou podporu.  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA, náměstek 

hospodářsko-technické správy: … výroční zpráva za rok 2014 podává základní 

přehled o tom, jak si naše nemocnice v uplynulém roce vedla v oblasti zdravotní péče, 

ekonomiky, ale také rozvoji a realizovaných investic včetně plánů a výhledů do roku 

2015. Vzhledem k značné medializaci některých problémových okruhů týkající se 
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zdravotnictví (např. financování akutní péče, práva pacientů, informovaný souhlas 

pacienta apod.) je žádoucí, aby se zlepšila informovanost a komunikativnost všech 

zainteresovaných osob. Doufám, že naše výroční zpráva k zlepšení dané situace 

alespoň z části přispěje. Dále je nutné přijmout skutečnost, že k celé řadě složitých 

problémů a otázek dilematické povahy je třeba hledat zcela nový přístup nebo 

novelizovat současný celospolečenský konsensus. Nemocnice Jablonec usiluje o 

maximální nákladovou efektivitu při zajištění široké dostupnosti vybrané bazální a 

specializované zdravotní péče. Za vedení účetnictví, jeho správnost, úplnost, 

průkaznost, srozumitelnost, přehlednost a způsob zaručující trvalost účetních 

záznamů odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Na základě vyhodnocení 

použitých auditorských postupů nebyly účetním auditem zjištěny žádné významné 

skutečnosti, které by naznačovaly, že údaje uvedené ve výroční zprávě účetní 

jednotky by byly zkresleny a nepodávaly věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 

finanční situace účetní jednotky. 

ÚČETNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VČETNĚ ODPISŮ: zisk 7 351 409,28 Kč, z toho 

z hlavní činnosti – zisk 6 647 396,72 Kč, z hospodářské činnosti – zisk 704 012,56 Kč. 

Nemocnice dosáhla ve srovnání s loňskem o 19 359 000 Kč lepší výsledek hospodaření. 

Při hodnocení tohoto vývoje je třeba přihlédnout k těmto významným skutečnostem: 

• v roce 2014 obdržela nemocnice o 648 000 Kč méně provozních dotací, než 

vloni, investiční dotace byly naopak zúčtovány v částce o 196 000 Kč vyšší, 

• odpisy jsou v roce 2014 zúčtovány v částce o 1 047 000 Kč vyšší než vloni, 

• výsledek roku 2014 je zatížen daní z příjmů v částce 4 872 000 Kč, 

• ve výnosech roku 2014 je zaúčtována smluvní sankce ve výši 3 759 000 Kč. 

Pokud vyloučíme tyto vlivy, výsledek hospodaření roku 2014 je oproti předchozímu 

roku lepší o 21 970 tis. Kč, a to i přesto, že nemocnice zabezpečila meziroční nárůst 

osobních nákladů o 25 057 tis. Kč (včetně dohadné položky) a byly provedeny opravy 

v částce o 3 662 tis. Kč vyšší, než v minulém roce. Základem tohoto pozitivního vývoje 

jsou zvýšené tržby z prodeje služeb (o 69 432 tis. Kč), přičemž nárůst spotřeby 

materiálu a nákladů byl výrazně nižší, v případě spotřeby energie došlo dokonce k 

úspoře. Marže z prodeje zboží poklesla oproti roku 2013 o 1 907 tis. Kč. Rád bych na 

tomto místě poděkoval všem našim zaměstnancům, kteří se na výše uvedených 

výsledcích podíleli, za jejich úsilí, odpovědnou a svědomitou práci. Děkuji také 

našemu zřizovateli statutárnímu městu Jablonec nad Nisou a všem našim sponzorům 

za jejich vstřícnost a empatii.  

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE - Mgr. Jitka Řehořová, MBA, náměstkyně pro 

ošetřovatelskou péči: …na úvod mi dovolte, abych poděkovala všem pracovníkům 

úseku ošetřovatelské péče za jejich práci a péči o naše pacienty v roce 2014. Na 

počátku roku 2014 jsme v týmu sester upravily ošetřovatelskou dokumentaci, tak aby 

sestry prováděly záznamy v dokumentaci pouze jednou a zápisy byly přehlednější. 

Správné vedení ošetřovatelské dokumentace nesmí být podceňováno, ale zároveň 

musí být časově nenáročné. Sestry musí zaznamenat všechny činnosti, které u 

pacienta provádějí. Aby byly zápisy validní, musí mít sestra přehled o péči o pacienta 
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a musí spolupracovat se všemi členy týmu, kteří se o pacienta starají. Kontinuita péče 

je velice důležitá, protože s rozšiřujícím se množstvím kvalifikací nelékařských 

profesí, pečuje o jednoho pacienta více zdravotníků najednou. Musíme si tudíž 

předávat veškeré informace o pacientovi a nezanedbat žádné doporučení kolegy. 

Velká pozornost byla v roce 2014 věnována rizikům, která mohou pacientovi v 

průběhu hospitalizace hrozit. Snažíme se zajistit co nejbezpečnější prostředí a péči o 

pacienta. Proto rizika typu pádu, dekubitů, zhoršené výživy, soběstačnosti nebo 

sociálních podmínek zjišťujeme již při příjmu pacienta, provádíme preventivní 

opatření a přehodnocujeme je v případě změny zdravotního stavu pacienta. Jiné 

sledování rizik je u pacientů, kteří jsou hospitalizování krátkodobě, jiné je sledování 

rizik u pacientů dlouhodobě ležících v naší nemocnici. Průběžně po celý rok 2014 

jsme sledovali spokojenost hospitalizovaných i ambulantních pacientů pomocí ankety 

spokojenosti, kterou pacienti mohou vepsat do nabízených dotazníků. Jednorázově v 

měsíci březnu opět proběhlo hloubkové šetření spokojenosti hospitalizovaných 

pacientů, které již sledujeme třetí rok a můžeme porovnávat vývoj výsledků na 

jednotlivých odděleních v čase. Spokojenosti hospitalizovaných pacientů sledujeme v 

sedmi dimenzích, jako je příjem pacienta, hotelové služby, dostatek informací, 

dostatek soukromí pacienta, zájem a znalost lékaře, zájem sester a propuštění 

pacienta. S výsledky posléze pracujeme a provádíme nápravná a preventivní 

opatření. Tímto bych chtěla poděkovat našim pacientům za to, že napíší svůj názor a 

připomínky do dotazníků a svěřují se do péče zdravotníků jablonecké nemocnice. 

Věřím, že i v nadcházejícím roce bude naše nemocnice pacienty vyhledávána a 

pacienti i jejich rodinní příslušníci budou spokojeni se zdravotní péčí. Chceme, aby 

byli pacienti v naší nemocnici spokojení. Proto věnujeme velkou pozornost vzdělávání 

zdravotnických pracovníků, a to nejen v jejich odbornosti a kvalifikaci, ale také v tzv. 

měkkých dovednostech, jako je komunikace a duševní hygiena. Další vzdělávání  

pracovníků budeme podporovat i v roce 2015 a usilovat o zajišťování bezpečného 

prostředí v péči o pacienty i v pracovních podmínkách zaměstnanců nemocnice.   

PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. DOBROVOLNÍCI 

MANAŽERKA KVALITY Mgr. Petra Hybnerová:  Systém řízení kvality je v 

jablonecké nemocnici zaveden od roku 2007. Od té doby jsme absolvovali řadu 

externích auditů. Akreditováni jsme dle Národních akreditačních standardů SAK. V 

roce 2014 prošlo oddělení klinické biochemie a hematologie úspěšně dozorovým 

auditem ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2007. V témže roce absolvovalo i oddělení 

patologie dozorový audit NASKL. Ve druhém pololetí jsme se začali intenzivně 

připravovat na certifikaci systému bezpečnosti potravin dle normy ČSN EN ISO 

22000:2006, která je plánovaná na začátek roku 2015. Kontinuální zvyšování kvality 

je nedílnou součástí řídících činností. Odpovědnost za plnění jeho cílů je pracovní 

povinností na všech úrovních řízení i každého zaměstnance. V nemocnici působí 

manažer kvality, dále má každé oddělení svého zástupce manažera kvality, který se 

spolu s vedoucími pracovníky podílí na dílčích činnostech k identifikaci rizikových 

oblastí, nastavení opatření a průběžném zlepšování. Součástí užšího týmu pro řízení 
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kvality jsou interní auditoři. Postupně se podařilo tým stabilizovat. Auditoři z řad 

lékařů, nelékařských zdravotnických pracovníků i zaměstnanců hospodářsko-

technické správy jsou znalí jednotlivých procesů nemocnice, orientují se v základních 

legislativních normách a jsou schopni vnímat činnosti v návaznosti na další postupy. 

Někteří z auditorů se začali zaměřovat na vybrané specifické oblasti s cílem hlubší 

znalosti příslušné problematiky. Součástí systému je také kontrola uzavřené 

dokumentace a kořenové analýzy k potencionálním či vzniklým nežádoucím 

událostem. V roce 2014 jsme se hlouběji zaměřili na faktory, jež pozitivně i negativně 

ovlivňují postoje zaměstnanců na význam provádění auditů a k auditorům všeobecně. 

Usilujeme o to, aby auditoři byli 

zaměstnanci vnímáni jako kolegové, kteří 

jsou nositeli informací pro bezpečnou praxi, 

minimalizaci rizik v péči o pacienta, 

samotných zaměstnanců a celé organizace. 

Program zvyšování kvality navazuje na 

čtyři hlavní strategické cíle: spokojený 

pacient, spokojený zaměstnanec, vysoká 

odborná úroveň a ekonomická stabilita 

organizace. V jablonecké nemocnici je 

program zvyšování kvality a bezpečí 

poskytovaných služeb pravidelně 

aktualizován pomocí cílů a indikátorů 

kvality. Nastaveny a pravidelně 

aktualizovány jsou na úrovni vedení 

nemocnice i na všech odděleních. Kvalita 

zdravotní péče, bezpečnost jejího 

poskytování a předcházení možným rizikům 

je jedním za základních pilířů stability. 

DOBROVOLNÍK – Žluté vesty s tímto označením nosí lidí, s nimiž se v naší nemocnici 

můžeme setkat. Dobrovolníci jsou ti, kteří sem docházejí ve svém volnu a bez nároku 

na finanční ohodnocení se věnují zejména dlouhodobě nemocným. Snaží se vyplnit jim 

volný čas, zpříjemnit pobyt na lůžku či pomoci při některých činnostech. Tráví tak s 

pacienty i několik hodin týdně. Oblíbené je docela obyčejné popovídání si a 

naslouchání. Pozadu za tím není ani předčítání nebo různé výtvarné a hudební aktivity 

či doprovod na procházkách po chodbách a venkovním areálu nemocnice. 

VÁNOČNÍ DÁREK: NOVÝ KABÁT dostala koncem roku administrativní budova v 

areálu nemocnice. Na fasádě se objevilo devatenáct barevných odstínů! Celková 

rekonstrukce - zateplení fasády, střechy a nová okna, vycházela na 6,3 milionu korun, 

z toho 3,3 miliony uhradilo město. Zbytek činila dotace EU, a to z operačního programu 

Životní prostředí. Více jak 157 tisíc bylo ze Státního fondu Životního prostředí a zbytek 

z Fondu soudržnosti. Dokončení rekonstrukce bylo naplánováno na konec května 2015.  
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IV. kapitola 

EEKKOONNOOMMIIKKAA  
EKONOMICKÉ SUBJEKTY: FIRMY, PODNIKATELÉ, STATISTIKA, ADRESÁŘ 

STATISTIKA - Živnostenský úřad magistrátu v roce 2014 evidoval 17 594 podnikatelů 

/ v loňském roce 17 314. Nově jich přibylo 913 / vloni 680, naopak zrušeno bylo 388 / 

vloni 356 živnostenských oprávnění. Ekonomických subjektů působilo v Jablonci v roce 

2014 celkem 12 093 / vloni 12 146, z toho bylo fyzických osob 9 716 / vloni 9 807 a 

právnických osob 2 377 / vloni 2 239. 

ZAMĚSTNANOST - Jablonecko patřilo v roce 2014 k regionu s nejnižší 

nezaměstnaností v kraji. Počátkem roku tu bylo bez práce 7,5 procenta lidí, úřady 

evidovaly 4 521 žadatelů o práci. Nezaměstnanost u nás sice mírně stoupla na 7,5 

procenta, přesto byla v rámci kraje k nejnižším. V samotném Jablonci bylo k 

31.prosinci 2014 evidováno 2 091 uchazečů o zaměstnání (vloni 2 311, v roce 2012 pak 

2 041 osob), z toho žen 1 124 (2013/1 080 žen, 2012/1 027). Dosažitelní dosáhli čísla 

1 952, oproti loňským 1 956 a předloňským 1 906. Podíl nezaměstnaných osob ve věku 

15-64 let činil stejně jako vloni 6,4 % (v roce 2012 to bylo 6,2%). Poznámka k údajům: 

Údaje za roky 2012 a 2013 jsou kvalifikovaným odhadem – mikroregionální výkazy 

nejsou k dispozici. Od ledna 2013 byl místo míry registrované nezaměstnanosti 

vykazován podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o 

zaměstnání ve věku patnáct až čtyřiašedesát let ze všech obyvatel ve stejném věku. 

AŽ ČTVRTINU NA NÁJEMNÉM mohli v roce 2014 ušetřit živnostníci podnikající v 

nebytových prostorách magistrátu. O slevu museli podnikatelé požádat do konce 

března, přičemž se týkala období od letošního června do května 2015. Podmínkou pro 

její poskytnutí byla a je bezdlužnost, někteří podnikatelé dluhy díky této motivaci 

zaplatili. Poprvé město vypsalo patnáctiprocentní slevu nájemného před pěti lety. V 

roce 2009 a 2010 ji uplatnilo třináct žadatelům, pak ale zájem poklesl, přihlásil se 

jediný zájemce. Vloni, kdy radnice začala živnostníky motivovat výrazněji, se o slevu 

přihlásilo patnáct lidí. Na přání podnikatelů a obchodníků také byly zavedeny změny 

v parkování. Cílem všech opatření bylo přispět k tomu, aby ve městě nepřibývaly 

prázdné obchody. Volných prostor ale i tak spíše přibývá. Ve výběrovém řízení se 

nepodařilo pronajmout například ani atraktivní prodejnu bývalé lékárny v Podhorské 

ulici. Za 215 čtverečních metrů přitom chtěla radnice jen deset tisíc korun. Přihlásil se 

jediný zájemce ochotný platit sedm tisíc měsíčně. Problém podnikatelů a obchodníků v 

centru je v nákupní síle obyvatel. Město se vylidňuje, protože nejsou služby, které by 

zákazníky přilákaly. Není to však jen problém Jablonce, ale i řady dalších měst. Lidé 

odjíždějí nakupovat do nákupních center na periferii a tento trend narůstá.  
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ADRESÁŘ - Ročenka města uvedla tento přehled firem se 100 a více zaměstnanci:  

1. A. RAYMOND JABLONEC, s.r.o., Rýnovice, Československé armády 4609/27 

2. AKT plastikářská technologie Čechy, společnost s r.o., Rýnovice, ulice 

Želivského 4599/23  

3. ALFRED ENGELMANN CZ, spol. s r.o., Jablonec, Generála Mrázka 3652/3 

4. ATREA, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Československé armády 5243/32 

– změna adresy, info viz níže 

5. BALKANTOUR, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 487/17 

6.  C + C CIMBÁL, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Dlouhá ulice 415/3 

7. CIKAUTXO CZ, s.r.o., Kokonín, ulice Letní 3867 

8. INTERNATIONAL METAL PLAST, spol. s r.o., Kokonín, Rychnovská 326 

9. JabloPCB s.r.o. 27274705 Mšeno n. N. U Přehrady 5129/67 – změna adresy 

10. JABLOTRON ALARMS, a.s., Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 4567/33 

11. KBS Security s.r.o. 28745141 Jablonec n. N. Podhorská 1236/48 – nový subjekt 

12. MEGATECH Industries Jablonec nad Nisou, s.r.o., Na Hutích 1972/19 

13. PEKÁRNA ŠUMAVA, a.s., a PEKAŘSTVÍ ŠUMAVA GROUP, a.s., Jablonec 

nad Nisou, Na Výšině 3373/11 

14. PRECIOSA BEAUTY, s.r.o., Jablonec n. N., Průmyslová 1872/18                      

– nový název, vloni PRECIOSA FIGURKY, s.r.o. 

15. PRECIOSA, a.s., Jablonec nad Nisou, Opletalova 3197/17 

16. RIEGELEIN, k.s., Mšeno nad Nisou, S.K. Neumanna 3626/1 

17. SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o., Jablonec nad Nisou, 

Smetanova 4588/91 

18. SILNICE LK, a.s., Rýnovice, Československé armády 4805/24 

19. SOLITER, a.s., Jablonec nad Nisou, Nádražní 148/10  

20. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LIAZ, Rýnovice, Želivského 3993/13 

21. TECHNICKÉ SLUŽBY JABLONEC nad Nisou, s.r.o., Souběžná 2349/7 

22. TI AUTOMOTIVE AC, s.r.o., a TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, s.r.o., 

Rýnovice, Belgická ulice 4727/17 

23. TRW AUTOMOTIVE CZECH, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Na Roli 2405/26 

24. UNITHERM, s.r.o., Mšeno nad Nisou, Vedlejší ulice 88/25  

- Do úplného výčtu patří i příspěvková organizace 

25. NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, Nemocniční ulice 15, o níž jsou 

řádky v předcházející kapitole v oddíle ´zdravotnictví´ a samozřejmě také  

26. STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU, Mírové náměstí 3100/19 

 

NOVÁ ADRESA: RÝNOVICKÁ ZÓNA  - Až dvacetiprocentní nárůst obratu si připsala 

vloni jablonecká firma Jablotron. Ekonomický tygr s dvoumiliardovými tržbami chystal 

v roce 2014 nový byznys a pro své záměry potřeboval i více místa. Expandoval proto do 

rýnovické průmyslové zóny, kde na části pozemku připravil výstavbu skladu. Ten v 

budoucnu nahradí prostory, které si pronajímá mimo Jablonec. Do Rýnovic se počátkem 

roku odstěhovala i firma Atrea (viz výše změna adresy), která tam dokončila třípodlažní 

výrobní halu. Původní – v roce 2000 moderně zrekonstruovaný areál v ulici V Aleji,  
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ALTREA, VÝROBCE VZDUCHOTECHNIKY nabídnul na prodej. A tak tovární 

komplex, kde se až do roku 1995 vyráběla bižuterie, čekal na nového majitele, jenž by 

přispěl k oživení ekonomiky v regionu a přinesl nová pracovní místa. Výběrové řízení 

na koupi areálu - o rozloze pět a půl tisíce metrů čtverečních, vyhlásila realitní 

společnost Naxos, doporučená cena 33 500 000 korun, první kolo soutěže koncem 

května. Společnost Atrea, řadící se mezi evropskou špičku ve výrobě vzduchotechniky, 

vznikla v roce 1990 jako soukromá firma Petra Morávka. O šest let později se 

transformovala na společnost s ručením omezeným a přestěhovala se do prostor v 

jablonecké ulici V Aleji. Od roku 2005 má sesterskou firmu na Slovensku. V současné 

době zaměstnává více než 110 lidí. Orientuje se na export výrobků do celé Evropy, 

který již převyšuje 40 % celkového objemu produkce. Zatímco Atrea opoustila své 

původní výrobní prostory v centru města, Jablotron, který působí v Jablonci na třech 

různých adresách, žádnou ze svých současných provozoven rušit nehodlal. Naopak, 

zvažoval pořízení další nové. Význam Jablotronu si uvědomuje i magistrát, který firmě 

vyměnil pro její záměr pozemky. 

 

JABLOTRON: NEJOBDIVOVANĚJŠÍ FIRMA LIBERECKÉHO KRAJE  

JABLOTRON je ryze česká společnost, která na konci roku 2014 zaměstnávala na 450 

lidí. Firma vznikla v Jablonci v roce 1990 a dnes vyváží do více než osmi desítek zemí 

světa. Vloni překročil její obrat dvě miliardy korun, což je asi o pětinu více než v roce 

2012, kdy její zisk dosáhl zhruba 600 milionů. Letošní zisk před úroky, zdaněním a 

odpisy se zvýšil o 28 procent na 505 milionů korun. Připomeňme si, že v roce 2012 se 

umístila na 1. místě v anketě CZeCH toP 100 v kategorii elektrotechnika, elektronika a 

optika, stala se také ´Nejobdivovanější firmou Libereckého kraje´. Firma se zaměřuje na 

vývoj a prodej elektronických zabezpečovacích a signalizačních zařízení, ale poskytuje i 

bezpečnostní služby. V posledních letech skupuje bezpečnostní agentury v Česku a 

poskytuje zásahové služby prostřednictvím sdružení individuálních subjektů, které 

všechny na znamení partnerství s Jablotronem nesou označení kruhu. Dnes už díky nim 

disponuje flotilou více než dvou stovek aut a jako jediná zásahová služba má v 

republice k dispozici také vrtulník. HOLDING tvoří šest firem, kromě Jablotron Alarms 

je součástí koncernu výrobce komunikační techniky Jablocom, poskytovatel služeb 

bezpečnostního centra Jablotron Security, výrobce elektronických systémů Jablopcb, 

poskytovatel služeb pro monitorovací centra Jablonet a distributor pro Slovensko 

Jablotron Slovakia. Jak již bylo naznačeno, firmě pomáhá při vývoji nových produktů, 

systematicky doplňuje například sortiment alarmů o nové položky, které vynikají nejen 

moderní technologií, ale také špičkovým vzhledem. Společnost však dlouhodobě 

investuje nejen do vlastního výzkumu a vývoje každoročně desítky milionů korun., ale 

také do podpory vzdělávání. Nezapomíná pomáhat potřebným, ať jsou to senioři či 

bezdomovci. O tom všem svědčí následující řádky z médií.  
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VÝVOZ DO EU, TRŽBY, TECHNICKÁ ŠKOLA, DÁRCOVSTVÍ    

JABLOTRON OTEVŘE VLASTNÍ ŠKOLU, MÁ PŘIPRAVIT ŠPIČKOVÉ TECHNIKY 

15.10.2014 - e15.cz, str. 0 - Výrobce zabezpečovací techniky Jablotron chce v Jablonci 

otevřít vlastní střední školu zaměřenou na strojírenství a elektrotechniku. Elitní 

technické lyceum by mělo výuku zahájit už 1. září 2016. Cílem projektu je připravit 

špičkové odborníky v technických oborech, kteří firmám stále citelněji chybí. „Aby 

mohly české průmyslové podniky úspěšně fungovat, potřebují kvalifikované a dobře 

motivované techniky. Protože cítíme svůj díl odpovědnosti za budoucnost, tak 

nebudeme pouze jako ostatní volat, aby státní správa dodala, ale chceme sami 

přiložit ruku k dílu a nikoli jen pro vlastní potřebu,“ řekl majitel Dalibor Dědek… 

JABLONEC NAD NISOU: JABLOTRON ZVAŽUJE ZALOŽENÍ TECHNICKÉ SŠ 

15.10.2014 - genusplus.cz, str. 0. Zpravodajství - Jablotron Alarms a Liberecký kraj 

uzavřeli memorandum o rozvoji technického vzdělávání. Memorandum o společném 

záměru na rozvoji technického vzdělávání je podepsáno s účinností do března roku 

2015 a jeho finálním cílem je vznik závazné smlouvy, která umožní založení nové 

střední výhradně technicky zaměřené školy zřizované Jablotronem. „Hledáme možnosti 

jak umožnit Jablotronu založení nové střední školy, která by připravovala špičkové 

odborníky nejen pro okamžité uplatnění na trhu práce, ale i k dalšímu studiu na 

technicky zaměřených vysokých školách. Celý proces je zahájen v souladu se 

současným trendem, kterým se ubírá moderní profesní vzdělávání, kde dochází k 

velmi těsné spolupráci mezi vzdělávací a podnikatelskou sférou, která může vést až 

ke vzniku nového vzdělávacího subjektu. Škola se zázemím úspěšné firmy by měla 

velký potenciál získávat žáky nejen z našeho kraje, ale rovněž z ostatních oblastí 

republiky, což by bylo prospěšné i pro samotné Liberecko,“ objasňuje důvody podpisu 

Alena Losová, radní pověřená řízením resortu školství, mládeže a zaměstnanosti… 

V KRAJI VZNIKNE ELITNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA JABLOTRONU 

16.10.2014, denik.cz, str. 0, Liberecký kraj - Firma Jablotron postupně převezme 

technické obory jablonecké střední školy a začne v nich školit špičkové odborníky. 

Otevřít by mohla už v roce 2016… - Firma není jediná, která se angažuje ve vzdělávání 

potenciálních zaměstnanců. Zájem soukromých firem stále vzrůstá. V současné době 

tak Liberecký kraj, jako zřizovatel středních škol, spolupracuje například s firmou 

Preciosa, která se angažuje ve sklářské škole v Kamenickém Šenově, nebo se 

společnostmi Crystalex a Lasvit. Ty podporují nadané studenty formou finančních 

stipendií nebo praktických stáží přímo ve firmách… 

JABLOTRON OTEVŘE SVOU ŠKOLU PRO TECHNIKY 

17.10.2014 - Jablonecký deník, str. 3 - …Vznik nové školy ale s ohledem na 

dlouhodobou strategii školství znamená utlumení oborů školy jiné. „V tomto případě by 

byly využity nenaplněné kapacity u čtyřletých maturitních oborů ve Střední 

průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou, konkrétně pak u oboru Strojírenství, 

Elektrotechnika a Technické lyceum,“ nastínil plán Ivan Langr, mluvčí Krajského 

úřadu… 
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ČÁSTICOVÁ KAMERA Z JABLOTRONU USPĚLA NA VELETRHU V DUBAJI 

19.3.2014 - Chomutovský deník, str. 1 (lek) - Český výrobce alarmů, jablonecký 

Jablotron, úspěšně rozvíjí projekt unikátní vzdělávací pomůcky. S částicovou kamerou 

MX-10 soutěžil na veletrhu GESS (Gulf Educational Supplies and Solutions) v Dubaji v 

ostré konkurenci v kategorii věnované inovativním vzdělávacím řešením. Jabloneckým 

vývojářům vynesl přístroj ocenění. Účastníci hlasování v soutěži ocenili především 

unikátnost této pomůcky, která dokáže nahlédnout do neviditelného světa elementárních 

částic. Studenti fyziky na středních školách a univerzitách tak mají jedinečnou možnost 

v přímém přenosu sledovat jevy, které se daly dříve těžko mladým lidem přiblížit. 

KAMERA Z JABLOTRONU BODOVALA V DUBAJI 

15.3.2014 - 5plus2.cz, str. 0 - …Dubajský veletrh GESS je největší akcí v oboru 

vzdělávání na Blízkém východě. Účastní se ho asi 300 vystavovatelů a přes půl milionu 

návštěvníků z celého světa. Vzdělávací pomůcky pořadatelé letos oceňovali poprvé. 

Jablotron soutěžil v kategorii věnované inovativním vzdělávacím řešením. Jeho 

zařízení, které dokáže zachytit ionizujícího záření nebo analýzu radioaktivních zdrojů, 

najde uplatnění také v medicíně nebo průmyslových aplikacích … 

ČÁSTICOVÁ KAMERA JABLOTRONU USPĚLA V DUBAJI 

25.3.2014 - Technický týdeník, str. 2. Editorial/Aktuality - Český výrobce alarmů 

úspěšně rozvíjí projekt unikátní vzdělávací pomůcky. Pokračující spolupráce jablonecké 

firmy Jablotron, Ústavu technické a experimentální fyziky při ČVUT v Praze a 

Evropského centra pro jaderný výzkum CERN na projektu částicové kamery přinesla 

další ovoce. Částicová kamera MX-10 získala na vzdělávacím veletrhu GESS (Gulf 

Educational Supplies and Solutions) v Dubaji ocenění Product Innovation Award…  

OBRAT HOLDINGU JABLOTRON LONI PŘEKROČIL DVĚ MILIARDY KORUN 

18.3.2014 - finance.cz, Financninoviny.cz (ČTK) - Holding Jablotron, který vyrábí 

zabezpečovací techniku, měl loni více než dvoumiliardový obrat. Obrat jablonecké 

skupiny vzrostl o 300 milionů na 2,015 miliardy. Vyplývá to z informací, které ČTK 

dnes na veletrhu Amper v Brně poskytli zástupci firmy… 

DĚDKŮV JABLOTRON OČEKÁVÁ REKORDNÍ TRŽBY. DÍKY VÝVOZU DO EU 

3.1.2015 - Mladá fronta DNES, str. 1 (ČTK) - Jablonecký výrobce zabezpečovací 

techniky Jablotron očekává, že za rok 2014 jeho tržby vzrostou o více než pětinu a 

podobně by se měly tržby firmy vyvíjet i v tomto roce. „Nejvíc v loňském roce rostl 

export,“ řekl majitel společnosti Dalibor Dědek. V předloňském roce vzrostl obrat 

skupiny na 2,015 miliardy korun. Zisk před úroky, zdaněním a odpisy dosáhl 505 

milionů korun. Výsledky za loňský rok budou podle Dědka rekordní, stojí za nimi 

hlavně úspěšný export. „Vyvážíme více než osmdesát procent produkce, převážně na 

vyspělé evropské trhy,“ řekl majitel a doplněním, že nejvýraznější nárůst prodejů byl 

podle něj právě v zemích Evropské unie. „Sklízíme tak ovoce systematického 

marketingu a podpory prodeje. Tento systém jsme zavedli zhruba před deseti lety a 

postupně jej rozšiřujeme na další trhy. Princip spočívá v tom, že k produktům 

nabízíme současně perfektní prodejní a poprodejní servis… 
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DĚDKOVY KRUHY - 5.6.2014, Forbes Česko, str. 40. Rozhovor vedla Adéla 

Vopěnková - Večer s bezdomovci by mi byl milejší, nechal se slyšet majitel Jablotronu 

na úvod galavečeře, kterou Forbes uspořádal pro vybranou společnost. Večírek v 

pětihvězdičkovém hotelu, jehož výtěžek šel na charitu, se mu jaksi nezdál: celou dobu 

řešil, jak jdou dohromady delikatesy prokládané drahými víny a diskuse o 

dobročinnosti. On sám o ní něco ví. Věnoval desítky milionů na potřebné, slovo 

filantropie mu ale nejde přes pusu. Je to totiž DĚDEK, ovšem Dědek s velkým D. …Před 

třemi lety jsme spolu s Daliborem Dědkem absolvovali nečekanou exkurzi do 

temelínské elektrárny. Na tenhle letní výlet nikdy nezapomenu. Zajímalo ho tenkrát 

všechno – jak to vypadá uvnitř, jak se to řídí a také jak to mají zabezpečené. Svými 

zasvěcenými dotazy dokázal rozhodit jinak superklidné a speciálně školené dispečery 

ve velíně. A nezapomenu na něj také z toho důvodu, že zatímco z okýnek na nás při 

cestě zpátky sálalo teplo přes 40 stupňů, zakladatel firmy Jablotron ve své Octavii 

Combi zarputile odmítal pustit klimatizaci. Vyučený elektrikář a později vystudovaný 

strojař je sice nadšeným obdivovatelem vědy a techniky, jako uživatel se ji ale ze svého 

života paradoxně snaží vytěsňovat. Stejnou octavií neurčité barvy jezdí pořád, nad 

Applem zlomil hůl s tím, že už dávno není sexy, a každou středu si rezervuje jako den 

bez telefonu, kdy raději jezdí na kole nebo na běžkách a třídí si myšlenky. Aby si 

„zasloužil oběd“, skoro denně se noří do jablonecké přehrady. Tedy pokud zrovna není 

led, se sekerkou plavat ještě nechodí. Z Jablonce nad Nisou, kde strávil většinu svého 

života a kde je největším českým zaměstnavatelem, utekl do Jizerek. Odtud z dřevěné 

chalupy na samotě, která připomíná klasická horská stavení z předminulého století, 

promýšlí strategie a nové produkty pro své firmy. Ty dnes zastřešuje holding Jablotron, 

pod který spadá především výrobce zabezpečovací techniky Jablotron Alarms, Jablotron 

Securities a pak další čtyři firmy, které dohromady na obratech generují přes dvě 

miliardy korun ročně. Svoji techniku Dědek prodává do desítek zemí. Zajímavé je, že 

nejlepší výsledky má na nejobtížnějších evropských trzích. Dobře se mu v posledních 

letech vede i doma, kde skupuje jednu bezpečnostní agenturu za druhou. A protože se 

mu daří, považuje za „normální slušnost“ v rámci možností pomáhat těm, kdo to 

potřebují. Proto tenhle rozhovor bude víc než o vydělávání peněz o jejich utrácení. 

DŮM PRO SENIORY U PŘEHRADY - Loni jste koupil za 11 milionů korun budovu 

bývalé jablonecké bižuterie. Má úžasnou polohu, jen pár kroků od přehrady v 

Jablonci, ale v tuhle chvíli vypadá jako ruina. Vy z ní přitom chcete vybudovat 

moderní soukromé zařízení pro seniory. Na kolik vás to celkem vyjde, než bude 

zařízení připravené? - Asi tak na 60 milionů korun. * To má být nějaký váš nový 

byznys? - To ne. Beru to tak, že je to věc, která mi dává smysl. Chci tu budovu dát do 

pořádku a vybavit tak, aby byla obyvatelná a svým obyvatelům poskytla pohodlí. 

Provozovat by ji měl už někdo jiný, někdo, kdo to umí. * Počítáte s nějakými dotacemi 

a kdy byste to měli otevřít? - Ne. Chceme ukázat, že to jde i bez nich. Já tvrdím, že za 

nějakých jedenáct tisíc měsíčně na osobu to bude možné provozovat. Mohlo by to být 

připravené na konci roku. Zatím je to hrubá stavba, všechno se trochu protahuje, 

protože jsme se tam potkali s několika problémy, změnila se legislativa, pak se zjistilo, 

že tam jsou problémy se statikou, ale zatím k tomu termínu pořád směřujeme. * A pro 
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kolik lidí tam bude místo a jak je budete vybírat? - Ten dům by měl pojmout kolem 

devíti desítek lidí. Už teď se nám jich přihlásilo víc, ale já bych rád, aby to v první řadě 

byli rodinní příslušníci našich zaměstnanců. Prostě proto, že bez nich bychom si tohle 

nemohli nikdy dovolit. * A dovedete si představit, že tam dožijete i vy? - Právě že ano, 

já od začátku říkám, že si na tomhle projektu musíme dát záležet, protože až mě tam 

budou vodit po těch chodníčkách kolem přehrady, aby to bylo pohodlné.  

OSVĚTLENÍ PŘECHODU I UBYTOVNA PRO BEZDOMOVCE * Tohle ale není jediná 

nezisková aktivita, kterou financujete. Kromě domu pro seniory jste také zaplatil 

osvětlení v Jablonci, ubytovnu pro bezdomovce v Praze na Žižkově nebo třeba 

zachránil Prezidentskou chatu v Jizerkách. Podle jakého klíče si vlastně vybíráte, co 

podpoříte? - Ty věci vznikají spontánně. Jednou v zimě jsem třeba seděl v kanceláři a z 

okna viděl, jak auto porazilo na potemnělém přechodu chlapíka s kočárkem. Tak kvůli 

tomu to osvětlení. Nebo jsme se svého času s kamarádem na běžkách zastavovali na 

vyhlídce v Hejnicích. Podivovali jsme se, jak je možné, že chrám Navštívení Panny 

Marie, který lidé před námi postavili jen s pomocí koní a primitivních nástrojů, naše 

generace, která létá do vesmíru, není schopná opravit. Až jsme se do toho nakonec 

pustili sami.  * Vy jste věřící? - Ale ne, já jsem totální neznaboh. Jsem sice pokřtěný, ale 

ateista. Mám v sobě nějaký odpor ke všemu dogmatickému. Jakmile někdo řekne, je to 

tak a tak, já se hrozně rád ptám proč. * V Praze jste měl v plánu postavit nejprve stan 

pro bezdomovce. Nakonec je z toho azylový dům, který funguje už dva roky. Co vás 

přivedlo k tomuhle? - To zase vzniklo shodou okolností. Byl jsem jednou v zimě na 

poradě u nás v Praze na Chodově, řešili jsme problém zvýšeného počtu výjezdů na 

vloupání kvůli bezdomovcům, kteří se do domů schovávají před mrazem. Když chytíte 

na místě takového člověka, tak co s ním? Nezbude nic jiného než ho vykopnout na ulici. 

A co ten člověk udělá?  * Půjde do dalšího? - Jistě. A to byl právě ten problém, který 

jsme chtěli řešit. Já to mám v životě jak v nějakém filmu, třeba přijde malá privatizace a 

velká amnestie, a tak se pustím do alarmů. Stejně tak po téhle poradě jsem šel večer s 

manželkou do Národního a kousek za divadlem se nějaký bezdomovec zrovna cpal do 

krabice a bylo sakramentsky zima, nějaké minus tři stupně. A já jsem si říkal, do 

prkýnka práce, vždyť my řešíme následek, a nikoli příčinu. Tak jsem druhý den volal na 

magistrát, co bychom my jako firma mohli udělat. No nakonec jsme koupili nafukovací 

halu a víte, jak to dopadlo – předali jsme ji před Vánocemi městu, oni nám poděkovali a 

po Novém roce nám ji zase vrátili. Nikdo nechtěl mít bezdomovce ubytované ve své 

čtvrti. * Co jste pak s halou udělali? -Nakonec jsme ji prodali a ten první rok jsme to 

museli vzdát, ale druhý už jsme jednali s jednotlivými čtvrtěmi. To bylo docela 

paradoxní, protože ačkoli na jednotlivých zasedáních řekli ne, tak se vždycky našla 

hrstka úředníků, kterým to bylo proti srsti, a snažili se nám pokoutně napomáhat. Takže 

když jsme si třeba pronajali soukromý zasíťovaný pozemek a žádali o povolení 

přechodné stavby, tak nás ti úředníci naváděli, co a jak. Na úřadě nám oficiálně 

vysvětlili, že je to zdlouhavý proces a že to nestihnou. Poštou mi pak přišly kopie z 

téhož městského úřadu, kde povolovali cirkus – tedy přesně totéž – a potřebovali k tomu 

čtyři dny. To byly takové lapálie. Pak jsme si raději na Žižkově pronajali jeden 

neprosperující hotel, který jsme během čtyř dnů zrekonstruovali, vyklidili, 
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vymalovali… * A s tím už problémy nebyly? - Kdo vám může zakázat ubytovávat lidi v 

ubytovacím zařízení, které má veškeré certifikáty? Loni jsme tak mohli poskytnout šest 

a půl tisíce noclehů. A proběhlo to bez nejmenšího problému. Já musím ohromně 

pochválit Naději, Armádu spásy a Arcidiecézní charitu, které to pro nás provozovaly, 

měly to opravdu zmáknuté. Byl pro mě třeba šok, když mi řekli, že se začne pouštět 

přesně v osm hodin večer, a já jsem tam přijel někdy v půl šesté, sněžilo, bylo nějakých 

minus osm, tam stála fronta bezdomovců a já si připadal jak v nějakém ruském filmu z 

20. let. Ti lidé byli zasněžení, kouřilo se jim od pusy, nemluvili, jak zástup duchů. * A 

mluvil jste s nimi? - Nejdřív jsem z toho byl úplně otřesený, tak jsem raději lezl po 

štaflích a opravoval zářivky. Pak je začali v osm pouštět a oni chodili dovnitř, 

modrofialové tváře, nemluvili, měli tam k dispozici čtyřlůžkové pokoje, sprchy a 

povlečení… Já jsem potom vydával horký čaj. A ty lidi když se umyli, svlíkli špinavé 

kabáty, ohřáli se, vypili ten čaj, tak se najednou začali bavit. Abych to zkrátil, prostě do 

baráku vešli jako stíny nebo duchové ze záhrobí a během několika minut se změnili v 

lidi, normální, komunikativní, kteří vyprávěli velice zajímavé příběhy. Tenhle jediný 

moment stál za všechny peníze a úsilí, které jsme do toho dali. * Od té doby už azylový 

dům funguje druhou sezonu. Jste s tím pořád spokojený? - Ano, několik lidí se díky 

tomu podařilo z bezdomovectví dostat, z toho mám radost. Také jsem na zastupitelstvu 

s oficiálním poděkováním dostal knihu „Významné pražské vily“. Když mi ji předávali, 

říkal jsem, že se to k problematice bezdomovců opravdu hodí, a představil si, jako to 

odvezu na Žižkov, ať si v tom ti bezdomovci listujou. Nahlas jsem ale radši nic neřekl, 

protože jsem byl opravdu rád, že se tohle povedlo. * Před měsícem jste také věnoval 

čtvrt milionu jednomu z vědců, kterého vybrala komise fondu Neuron, jenž se 

zaměřuje na podporu vědy. Během předávání ceny jste pak jen tak mimoděk zaplatil 

vysněný výlet do CERN dvanáctiletému školákovi, co má zálibu v červích dírách. 

Přitom nesnášíte, když se o vás říká, že jste filantrop. Proč vlastně? - Protože mně to 

přijde jako nabubřelé slovo. Já se nezabývám filantropií. * A jak tomu tedy říkáte? - Já 

tomu říkám prostě dárcovství. * A proč to děláte? - Protože naše firma generuje 

dostatek prostředků k tomu, abychom mohli pomáhat. Jestliže chceme žít v lepším 

světě, není to o čekání na zázrak, ale o tom, že si svět musíme měnit my sami. A je 

úplně jedno, jestli někdo, kdo sedí s dítětem v parku, posbírá bordel nebo jestli někdo dá 

milion korun na osvětlení přechodu. To je úplně stejné. * Měl jste to vždycky takhle 

nastavené? - Já nevím, byl jsem tak asi vedený doma. Ale byl jsem normální kluk. 

Žádný Mirek Dušín. Pamatuju si třeba, jak jsme s kamarády rozbíjeli lahve na silnicích 

a koukali, jestli o ně píchnou auta. Pak nás tam chytil policajt a za ucho nás přived 

domů… * Chcete říct, že to přišlo až s věkem? -  Ono jakmile začnete odpovídat za 

víc lidí, tak si chtě nechtě uvědomíte, že je na vás víc vidět. Že jste jako rybička v 

akváriu. A jestli chcete, aby se lidi u vás ve firmě nějak chovali, tak je prostě nemůžete 

do něčeho nutit a sám jezdit v nablýskaném autě s černými skly. Já čím jsem starší, tím 

víc přemýšlím o tom, co tady po nás zůstane. Asi tu nejsme jen od toho, abychom snědli 

příslušné metrické centy jídla a vydýchali příslušné množství kyslíku, předali své geny 

příští generaci, to nás moc od těch zvířat neodlišuje. A jestliže tady po nás něco má 

zbýt, tak jediné, co tady můžeme nechat, je to, že jsme byli někomu užiteční. A já jsem 
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teď v pozici, že si toho můžu víc dovolit. * Nejslavnějšího českého vězně Jiřího Kajínka 

nedávno přestěhovali k vám do blízké rýnovické věznice. Už jste se s ním seznámil? - 

Slyšel jsem, možná na to přijde. Nechte se překvapit.  * Mě vůbec překvapilo, když 

jsem se dozvěděla, že část vašich alarmů montují vězni z Rýnovic. Myslela jsem si, že 

je to další z vašich charitativních aktivit. Jak vznikla tahle zvláštní spolupráce? - 

Jednoduše. Jednoho dne jsem dostal na stůl pozvání od místní věznice, že zvou 

podnikatele na exkurzi, ředitel se při ní ptal, jestli bychom neměli pro vězně práci. 

Mluvil o tom, že je to pro ně výchovné a že jsou schopni nabídnout velice zajímavé 

podmínky. Já si to tam prošel a přes všechnu tu hrůzu, kterou jsem tam viděl, jsem si 

uvědomil, že to není špatný nápad. * Takže tohle neberete jako charitu? - Vůbec ne. 

Tohle je byznys. Nemyslete si, mezi odsouzenými je spousta šikovných, schopných lidí, 

někteří jsou tam třeba proto, že někoho přejeli. A i mezi horšími případy se najdou 

skvělí pracovníci. Koneckonců ještě z dob Liazu si pamatuju, že nejlepší pracanti byla 

třetí nápravná skupina, což byli vrazi, to znamená lidé zavření na strašně dlouho. Pro ně 

to totiž bylo rozptýlení a hlavně nějaká smysluplná náplň dne. * Vy jste do Liazu, tedy 

Libereckých automobilových závodů Jablonec, nastoupil po škole. A přestože jste dnes 

považovaný za jabloneckého patriota, tenkrát jste k němu neměl žádný vztah. Proč 

jste tam šel? - Oni se rozhodli zřídit skupinu aplikovaného výzkumu a já, který jsem byl 

čerstvě po škole, jsem dostal příležitost ji udělat. Byl jsem nadšený, protože v tom roce 

1985 tohle byla automobilka, která vyhrávala Dakar, měla vlastní vývoj a jejich 

produkty byly na svou dobu opravdu dobré. Jenže pak jsem rychle vystřízlivěl. * Proč? - 

Ukázalo se, že to je hrozný moloch. Vždycky přišla schůze, kde se udělal plán, řeklo se, 

co všechno se udělá, a za tři měsíce se sešla podobná schůze, kde si ti samí lidi stanovili 

ty samé úkoly, jenom posunuli termín, rozdělili si odměny a tak to šlo dokolečka dál. Z 

toho jsem byl docela otrávený, ale zůstal jsem tam. Především díky tomu, že se mi 

otevřela možnost podívat se do Anglie. * Jak jste k tomu přišel? - Liaz potřeboval 

nakoupit nějakou šíleně drahou technologii. Já tomu trochu rozuměl, tak rozhodli, že mě 

tam pošlou…   
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PRŮMYSL 

 ABB: ENERGETIKA, AUTOMATIZACE  

ABB ČR je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. 

Umožňuje zákazníkům ze sféry průmyslu a výroby a distribuce energií zlepšit 

výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. ABB má 

kolem 150 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. V České republice působí na 

osmi lokalitách a zaměstnává více než 3300 lidí. Firma letos oznámila další významný 

krok pro posílení významu své české pobočky na evropském trhu. Jednalo se o 

převedení výrobkové skupiny průmyslových vidlic a zásuvek ze společnosti ABB 

CEWE ve Švédsku do ABB v Jablonci nad Nisou. Konsolidace výrobních činností měla 

vést k optimalizaci nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti skupiny obsahující 2 800 

typů výrobků, od jednoduchých průmyslových vidlic - běžně známých pod názvem 

trojfázové zásuvky, až po složitější rozvodnice modular combi. Kromě výrobků bylo do 

jabloneckého závodu převedeno i výrobní zařízení, mimo jiné automatizovaná výrobní 

linka na výrobu vidlic a zásuvek a dále lisy pro výrobu plastových dílů společně s 

robotickými periferiemi pro kompletaci. Všechny přesouvané výrobky byly součástí 

výrobkového portfolia ABB ČR již dříve a nyní měly být namísto ze Švédska dodávány 

z České republiky. Jablonecká ABB je výrobcem a dodavatelem domovních 

elektroinstalačních přístrojů - vypínačů a zásuvek. Vloni oslavila 145 let od svého 

založení - viz kronika z roku 2013. V portfoliu výrobků má patnáct designových řad v 

mnoha barevných a materiálových kombinacích. Přesunem výroby se počet 

zaměstnanců jablonecké pobočky nezmění, zůstane jich čtyři sta čtyřicet.   

TRW: ZAMĚSTNAVATEL ROKU 

TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. – Je jedním z největších světových výrobců 

nejen brzdových a bezpečnostních systémů. K největším odběratelům patří 

Volkswagen, Opel, PCA, Renault, ale také Audi, Daimler a další. Koncern má po světě 

700 tisíc zaměstnanců a na dvě stě poboček. Z bývalých Autobrzd přes Lucas vzniklo 

TRW i v Jablonci. Firma s českým sídlem u nás již popáté zvítězila mezi podniky do 

pěti tisíc zaměstnanců a stala se i letos ´NEJLEPŠÍM ZAMĚSTNAVATELEM ROKU 

V LIBERECKÉM KRAJI´. Přispěl k tomu mimo jiné i fakt, že zde každoročně 

navyšují platy, letos o dvě a půl procenta. Například hrubá dělnická mzda tak dosahuje 

32 tisíc korun měsíčně. Nejen penězi si však TRW udržuje pracovníky. V nabídce je 

řada zaměstnaneckých benefitů v podobě delší dovolené, různých vzdělávacích kurzů či 

vlastního nestátního zdravotnického zařízení, jež disponuje nejen ordinací pro léčebnou 

a preventivní péči, ale také rehabilitačním centrem. TRW totiž razí pravidlo, že pokud 

chce dosáhnout velkých výsledků, musí mít vzdělané a zdravé lidi. Roční obrat 

jablonecké a frýdlantské pobočky dosahuje bez padesáti milionů jedenáct miliard a jde 

dál nahoru. V Jablonci má TRW i vývojové centrum, což je tak trochu jistota, že firma, 

která je v regionu jedním z největších zaměstnavatelů, ve městě do budoucna zůstane.  
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DO JABLONCE NAD NISOU ZA SKLEM A BIŽUTERIÍ  

SVAZ VÝROBCŮ SKLA A BIŽUTERIE byl coby dobrovolné zájmové sdružení založen 

v roce 1991, původně pod názvem Svaz výrobců bižuterie. Již tehdy ale reprezentoval 

zájmy nejen bižuterního průmyslu, ale i sklářství. 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, 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 2014 svaz sdružoval přes pět desítek firem ze zhruba stovky 

bižuterních výrobců regionu, reprezentoval tak na tři tisícovky jejich zaměstnanců. Jeho 

členy však byly a jsou též jednotlivci, obchodní organizace a další subjekty spjaté s 

tímto oborem, jako odborné školy a muzeum. Což dokládá i následující seznam:  

ČLENOVÉ SVAZU VÝROBCŮ SKLA A BIŽUTERIE  - 3DSTYL s.r.o. - zlatnictví, 

klenotnictví, služby * AAC s.r.o. - lampové perle  * AG PLUS s.r.o.  - štrasová 

bižuterie, borty * AHOY s.r.o. – bižuterie s přírodními materiály * ALDIT s.r.o. – 

skleněná a kovová bytová svítidla * ALL BEADS CZ. s.r.o. – skleněné perle * ARCON 

BIJOUX, COLLEGIUM TRADE s.r.o. – skleněná bižuterie * ARTGLASS s.r.o – 

výroba křišťálových svítidel * ARTIA BIJOUX s.r.o – štrasová bižuterie, skleněné 

figurky a květiny * ATLAS – rokajlová bižuterie * BEADEX s.r.o. – skleněné perle * 

BIJOUX-PRO spol. s r.o. – dovoz komponentů * BIŽU-NOVA s.r.o. – štrasová 

bižuterie a polotovary * Blažek – GLASS BEADS - skleněné perle * CRYSTAL-ZONE 

- výroba a prodej bižuterie a bižuterních kovodílů * FaBOS s.r.o. – kovodíly, kovová 

bižuterie * G&B beads s.r.o. – skleněné perle, bižuterie *  GALVANOTECHNA 

DRUŽSTVO – galvanizace * GLASS MOTIV BEADS s.r.o. - skleněné perle, bižuterie 

* GLASSUNICUM – skleněná bižuteri, perle * GRANÁT, DUV, Turnov – výroba 

šperků * Hejral Vladimír: KOV A ŠPERK – šperky * HOLBOVÁ ALENA – výroba 

skleněné bižuterie * JABLOBIJOUX spol. s r.o. - export bižuterie * JAROŠ GLASS 

WORKS - hutně tvarované sklo, ruční výroba * JBX Promotion s.r.o. - marketingové 

služby * JBX Retail s.r.o.  - velkoobchod bižuterie * JSB bijoux s.r.o. - kovová a 

skleněná bižuterie * TOMÁŠ KASAN, KLAMT PETR - mačkané perle a komponenty 

* LAMPGLAS s.r.o. - ruční výroba skleněných perlí a šperky * LIGLASS, a.s. - 

skleněné šperky, lampové perle, skleněné kameny * LIVO s.r.o. - skleněné perle * 

LUCID s.r.o. – kovodíly * L&SBOHEMIA s.r.o. - kovová bižuterie * MANFRED 

LINDNER - bižuterie s polodrahokami * MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE v Jablonci 

nad Nisou * NATĚLO – výtvarná skupina: autorské šperky pěti výtvarnic, regionální 

značka Lužické hory, Máchův kraj * ODVÁRKA BIJOUX - štrasová bižuterie * 

PAPERBOX.cz - Ing. Jakub Mašíček - obalový materiál * PAS Jablonec a.s. - skleněné 

perle, bižuterie * RAUTIS, a.s. - vánoční ozdoby ze skleněných perlí * REXPO – 

skleněná bižuterie * SEBERA – BIŽUTERIE s.r.o. - skleněná bižuterie * SKLENĚNÁ 

BIŽUTERIE a.s. - skleněné perle, bižuterie * SKLENĚNÉ KAMENY s.r.o. - skleněné 



255 

 

kameny * SKLEO - benátská zrcadla, vitráže, skleněné plakety a ocenění * SŠŘaS 

Jablonec n. N. * STEFANY - šperky z přírodních kamenů * STROUHALOVÁ 

MARTINA - výroba a design, zlatnictví, klenotnictví, výtvarné návrhy  * SUPŠ a VOŠ 

Jablonec nad Nisou * SUPŠ a VOŠ Turnov * SUPŠ sklářská, Železný Brod * 

SAFAFAIR - výroba kovové kamenové bižuterie * HANA ŠEBKOVÁ ´příběh perel ´ * 

TRITON TURNOV s.r.o. - výroba certifikovaných šperků s českým granátem * YANI, 

Drahomíra Krupková - rokajlová bižuterie * WAGA s.r.o.  

BIŽUTERNÍ PRŮMYSL PATŘÍ NA JABLONECKU stále k nosným oborům, podle 

odhadu svazu zaměstnává až osm 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. Řada akcí, které se konaly v roce 2014, měly za 

cíl pomáhat kvalitní jabloneckou bižuterii propagovat. Již v lednu svaz uzavřel dohodu 

o prezentaci jabloneckých výrobců na ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁH V SOČI. 

Ve třech vitrínách měli návrháři a na čtyři desítky výrobců z Jablonce představit nejen 

své brože či náhrdelníky, ale také klobouky a šaty. To vše v předstihu předvedli i na 

módní přehlídce k zahájení MEZINÁRODNÍHO TRIENÁLE SKLA A BIŽUTERIE v 

Jablonci. Třiatřicet návrhářů a bižuterních firem poslalo na přehlídkové molo moderní 

kreace doplněné výlety do 60., 70. a 80. let v podobě modelů, jež dodalo Muzeum skla a 

bižuterie. Svaz výrobců skla a bižuterie v Jablonci také připravil projekt, který vznikl na 

základě iniciativy Muzea skla a bižuterie. Je zaměřen na cestovní kanceláře a nese 

název DO JABLONCE NAD NISOU ZA SKLEM A BIŽUTERIÍ. Zahrnuje návštěvu 

muzea, předvádění výrobních technologií a návštěvu Palace Plus jako prodejního místa, 

které zároveň nabídne také doplňkový program v kreativní dílně nebo i módní 

přehlídku. Vše si mohou cestovní kanceláře objednat pro své klienty, se kterými zamíří 

na půl dne nebo den do Jablonce. Nejen uvedené akce, ale i další počiny svazu ukázaly, 

že kolaps tradiční české výroby bižuterie nenastal. Navzdory současné levné konkurenci 

ze zahraničí či rozpadu exportní skupiny Jablonex před pěti lety. A tak dál v současné 

době vznikají každoročně v kraji kolem Jablonce, Zásady a Železného Brodu kolekce 

módní bižuterie - nepřeberné variace náhrdelníků, náramků, náušnic, broží a dalších 

ozdob. Zákazníci oceňují moderní design, tradiční materiály a postupy, kvalitu skla 
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vyrobeného v regionu a jeho zpracování, v neposlední řadě i dodržování přísných 

hygienických norem. Výrobci pak čerpají tvůrčí invenci z vlastní kreativity, ale také z 

módních center jako jsou Paříž, Miláno, Londýn nebo New York. Na mezinárodních 

výstavách jsou jejich výrobky tradičně oceňovány prestižními cenami. 

MADE IN JABLONEC V PALACE PLUS 

ČESKÁ BIŽUTERIE A SKLO – Jednou z klíčových marketinkových aktivit Svazu 

výrobců skla a bižuterie je centrum Palace Plus v jablonecké Palackého ulici. Jde 

pravděpodobně o největší prodejnu bižuterie ve střední Evropě, vždyť na ploše sedmi 

stovek metrů čtverečních nabízí na pět tisíc druhů bižuterie! Vše z produkce třiceti 

regionálních výrobců pod společnou značkou Made in Jablonec. Dále tu jsou v nabídce 

i výrobky firem Crystalex Nový Bor, Bohemia Poděbrady a akciové společnosti 

Preciosa. Pro zákazníky s tvůrčím duchem je připravený rozsáhlý hobby sektor. 

Kamenný obchod je otevřen od pondělí do pátku, denně od devíti do sedmnácti hodin, 

v sobotu od devíti do dvanácti. Pro skupiny po předchozím objednání otevírá pak dle 

dohody. Tolik k prodejně, ovšem Palace Plus je víc než obchod. Otevřený byl sice 

teprve 28. listopadu 2013, ale se sympatickou vervou naplňuje, co si předsevzal: Být 

nejen centrem prodeje skla a bižuterie, ale stát se i místem tvůrčích setkání a půdou pro 

prezentaci regionálních tvůrců. Nabízí vzdělávací programy a semináře, má stálou 

tvůrčí dílnu, připravuje módní zpravodajství a přednášky módních tvůrců včetně 

módních přehlídek. V jeho prezentaci nechybí i tato ´HÁDANKA´: Česká bižuterie 

MADE IN JABLONEC - co znamená tento pojem pro dnešního zákazníka?  

1. Tradiční světoznámou českou bižuterii.  

2. Historické "rodinné stříbro" českého průmyslu.  

3. Rukodělnou výrobu skleněných perlí, perliček a komponenetů.  

4. Ruční výrobu kovových bižuterních dílů. 

5. Exklusivní regionální design bižuterie oceňovaný na zahraníčních trzích. 

ODPOVĚĎ: KAŽDÝ Z TĚCHTO ATRIBUTŮ JE PRAVDIVÝ! 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Palace Plus nabízí na pět tisíc druhů bižuterie 

 



257 

 

ŽENA REGIONU NAVRHLA ŠPERKY PRO SOPHII LORENOVOU 

ŠENÝR BIJOUX funguje v Jablonci coby rodinná firma od roku 1900. Pro legendární 

italskou herečku Sophii Lorenovou vyrobila firma luxusní bižuterní set ze skleněných 

kamenů, jenž bude herečce připomínat letošní předsednictví v porotě České Miss 2014. 

Luxusní soupravu tvoří široký jemný náhrdelník připomínající dekorativní krajku a 

drobné náušnice. Kamínky mají tvar hrušky. "Dlouho jsem studovala aktuální 

fotografie herečky, než vznikl návrh," vysvětlila majitelka firmy Olga Kopalová. Ta 

letos spolu s 21 dalšími významnými firmami Libereckého kraje představila český 

sklářský a bižuterní design podnikatelům v Monaku a také získala titul ´Žena regionu´. 

  - vice II. kapitola: Společnost: Lidé / Rodáci.   

ČESKÁ MINCOVNA: SÁZKA NA VLASTNÍ PRODUKTY - MINCE, MEDAILE 

ČESKÁ MINCOVNA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST, je výhradním dodavatelem 

tuzemských oběžných mincí pro Českou národní banku (ČNB) – tento program tvoří v 

současné době asi pětinu tržeb, razí i pamětní mince a medaile. Mincovna je poslední 

firmou, která zůstala v Jablonci v provozu z někdejšího sklářského a bižuterního gigantu 

Jablonex Group. Od roku 2010 je jejím stoprocentním vlastníkem společnost Monetica, 

od té doby platí i název Česká mincovna. Vloni jsme si připomínali datum 1.7.1993, 

který byl dnem jejího otevření. Za ty dvě desítky let existence vyprodukovala mincovna 

2,7 miliardy českých oběžných mincí v hodnotě přes deset miliard korun. Jsme-li u 

výročí, v roce 2014 uplynulo dvacet let od první ražby stříbrných pamětních mincí pro 

Českou národní banku a dvacet let od ražby bimetalové mince ´Vstup ČR do Evropské 

unie´ v hodnotě 2 500 korun. 

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY mincovny již v roce 2012 ukázaly silný zájem Čechů o 

zlato. Tržby ve výši 705 miliónů korun tehdy totiž vzrostly oproti předchozímu roku o 

šest procent. Nicméně již v roce 2013 odbyt investičního zlata začala firma cíleně 

tlumit, aby se jeho prodej stal jen doprovodným segmentem. I tak v roce 2013 utržila za 

zlaté slitky 300 milionů korun. Představovalo to meziroční nárůst zhruba o čtvrtinu, 

přestože množství prodaného zlata vzrostlo téměř dvakrát. Důvodem byly loňské nižší 

ceny tohoto drahého kovu. Největší zájem o zlato byl podle informací z mincovny po 

dubnovém pádu kyperských bank, kdy se ceny ocitly na úrovni února 2010. Za duben a 

květen tak Česká mincovna prodala více než třetinu svého celkového ročního obratu ve 

zlatých slitcích. Nejoblíbenějším mezi investory byl slitek o hmotnosti jedné troyské 

unce (31,1 gramů), který se aktuálně prodává zhruba za 27 250 korun. V prvním 

pololetí roku 2014 prodala Česká mincovna o 50 % více zlatých investičních slitků do 

hmotnosti jedné troyské unce, než tomu bylo vloni. Dařilo se nabízet zlato také 

drobným střadatelům. Jsme-li u zlata, jen tak na okraj. Kdo byl za rok 2013 největším 

producentem zlata ve světě? Nabídka zlata vloni činila globálně 4 340 tun (sic!)  - 

uvedla to společnost Safina ve své analýze. Dle ní pokryla objem ze dvou třetin těžba 

kovu, jednu třetinu tvořila recyklace a největším producentem zlata v roce 2013 byla 

Čína s 13 % světové dodávky. Vraťme se však do jablonecké mincovny. Jak již bylo 

řečeno, začala se soustředit především na vlastní program, tedy na ražbu emisí medailí, 

mincí a Smart mincí, což je její vlastní produkt. Vše je součástí dlouhodobé strategie 
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s cílem – laicky řečeno: podporovat to, co se vymýšlí a vyrábí v Jablonci nad Nisou. 

Aby uspokojila všechny zájmy sběratelů, kteří se zpravidla zaměřují jen na určité série, 

chce společnost razit více historických osobností, památných staveb, sportovců nebo i 

zvířecích motivů, důkazem jsou níže zveřejněné řádky z médií. V roce 2014 sběratele a 

investory zaujaly hlavně emise vydané k výročí úmrtí Karla Velikého, k zisku zlatých 

medailí českými sportovci na olympiádě nebo pocta Oldřichu Kulhánkovi v podobě 

pamětní medaile na motivy jeho dvousetkoruny s Komenským. Velký zájem byl také o 

pamětní mince České národní banky, způsobil to především extrémně nízký náklad 

nejnovější zlaté pamětní mince ze série ´Mosty ČR´ s motivem Jizerského mostu na trati 

Tanvald-Harrachov. Z emisní ceny 15 500 Kč se mince dokázala vyšplhat o více jak 

dvacet procent, náklad byl hbitě vyprodán a tržní cena za provedení vysoký lesk se mezi 

sběrateli dosahuje až dvacet tisíc. Dlužno přiznat, že nová strategie firmě zajišťuje vyšší 

rentabilitu. Zatímco celkové tržby se snížily oproti zmíněným 705 milionů v roce 2012 

na současných šest set milionů, hospodářský výsledek společnosti se nezměnil. I proto 

mincovna pomýšlí na další růst. Z areálu u přehrady by se ráda přestěhovat do budovy 

někdejší porodnice v Turnovské ulici. Firmě se líbí napojení na silniční síť a poloha na 

okraji města. O získávání nemovitosti, která nyní patří Libereckému kraji, začala v roce 

2014 vyjednávat. Změny jí posvětil koncem roku i kardinál Dominik Duka, který 

požehnal nejen firmě, ale i jejím zaměstnancům a dokonce i lisům. V tomto směru nešlo 

o gesto náhodné, ale naopak o dlouhodobou a vzájemnou spolupráci. Mincovna totiž 

vydala v minulosti řadu titulů s duchovní tematikou, letos už převzal kardinál záštitu 

nad ražbou zlaté a stříbrné pamětní mince k 1200. výročí úmrtí Karla Velikého a nad 

ražbou mincí s motivem Palladia země české k příležitosti jeho korunovace papežskými 

korunkami. V sérii půlkilogramových platinových medailí vydala letos mincovna další 

sakrální stavbu - katedrálu sv. Petra a Pavla v Brně a nakonec se přihlásila k projektu 

České Vánoce s českým Ježíškem, tedy k myšlence, že dárky nosí Ježíšek. Následující 

řádky žádný svatý nenadělil, přinesly je o mincovně nejen regionální média. 

Rekapitulace s pomocí titulků a několika řádků je dle mého zajímavým počteníčkem.     

JABLONECKÁ MINCOVNA VYROBILA MINCI NA PAMÁTKU KARLA 

VELIKÉHO - 22.1.2014, 5plus2.cz, str. 0 - Zlaté a stříbrné pamětní mince k 1200. 

výročí úmrtí Karla Velikého vyrazila Česká mincovna v Jablonci. Představí ji 25. ledna 

při příležitosti mše za Karla Velikého, která se uskuteční v katedrále sv. Víta… 

Reverzní strana mince nese portrét Karla Velikého, jeho latinské jméno Carolus 

Magnus a letopočty 814 (rok úmrtí) a 2014 (rok výročí). Averzní strana mince je 

opatřena portrétem britské královny Alžběty II., v současnosti jedním z 

nejvýznamnějších potomků Karla Velikého, a to v 41. generaci. Výtvarnou předlohu 

vytvořil uznávaný akademický sochař Vladimír Oppl. První exemplář pamětní mince 

dostane kardinál Dominik Duka. Mince váží 15,56 gramu a vychází v limitované sérii 

500 kusů. Sběratelé si ji mohou koupit za 16 900 Kč. Stříbrnou minci o hmotnosti 13 

gramů lze pořídit za 890 Kč a mincovna jich vyrazí tisícovku. V následujících dvou 

letech sérii doplní ještě další dvě mince s portréty císařů Svaté říše římské, s Karlem IV. 

a Karlem I. Rakouským…  
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PENÍZE: OTEC EVROPY Z JABLONCE MÁ ZLATOU I STŘÍBRNOU VERZI - 

29.1.2014, genusplus.cz    str. 0 -  V letošním roce uplynulo 1 200 let ode dne, kdy 

zemřel Karel Veliký, nazývaný též otec Evropy. Česká mincovna v Jablonci k tomuto 

výročí v těchto dnech vydává zlaté a stříbrné pamětní mince, jejichž autorem je 

špičkový český akademický sochař Vladimír Oppl. Pamětní mince byly představeny o 

víkendu na slavnostní Mši svaté, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Ten také 

přijal od zástupců České mincovny první exemplář zlaté mince určený pro 

Arcibiskupství pražské … 

NA MINCÍCH JE PORTRÉT „OTCE EVROPY“ - 31.1.2014, Mladá fronta DNES, 

str.3 – … Portrét Karla Velikého ponesou mince, které v Jablonci razí v licenci 

novozélandské mincovny. Takzvané smart mince jsou skutečným platidlem a mají větší 

sběratelskou hodnotu než medaile. Stříbrné mají nominální hodnotu jednoho 

novozélandského dolaru a zlaté pěti dolarů. Všechny mají společnou lícovou stranu s 

britskou královnou Alžbětou II. Ta je jedním z nejvýznamnějších potomků Karla 

Velikého, a to ve 41. generaci. Mezi potomky se ale hlásí například i Schwarzenbergové 

nebo Lobkowiczové … 

ČESKÁ MINCOVNA VYDÁVÁ SPECIÁLNÍ MEDAILE K OLYMPIJSKÝM HRÁM 

V SOČI - 8.2.2014, Děčínský deník, str. 2 – Česká mincovna v Jablonci zahájila prodej 

stříbrné medaile k zimním olympijským hrám 2014 v Soči. Pokračuje tak v tradici – 

pamětní medaile k olympijským hrám razí pro českou veřejnost již od letních 

olympijských her v Atlantě 1996. Šestnáctigramové medaile si mohou Češi pořídit ve 

dvojím provedení – ve stříbře za 990 Kč a v pozlaceném stříbře za 1 890 Kč. Autorem 

pamětních medailí k ZOH v Soči je jablonecký medailér a pedagog Petr Horák …. 

ČESKÁ MINCOVNA VYDALA MEDAILE K OLYMPIJSKÝM HRÁM V SOČI - 

10.2.2014, ibrno.cz.  Zajímavosti - … Ústředním motivem pamětních medailí je 

olympijský stadion Fišt stojící v Soči. Právě na něm se bude konat dnešní úvodní i 

závěrečná ceremonie her a předávání olympijských medailí. Stadion pojme celkem 40 

000 diváků a počítá se s ním do budoucna také na Mistrovství světa ve fotbale 2018. 

Reverzní strana nese stylizovanou českou vlajkou a nápis Český olympijský výbor 

2014, se kterým mincovna dlouhodobě spolupracuje. Stříbrné i pozlacené stříbrné 

medaile vyrazí Česká mincovna v nákladu 1 000 kusů … 

JABLONEC NAD NISOU: PAMĚTNÍ MINCE PŘIPOMENE JAPONSKÉ 

RYCHLOVLAKY - 17.2.2014, genusplus.cz, str. 0 - Letos uplyne půlstoletí od zahájení 

provozu japonských rychlovlaků Šinkanzen. Česká mincovna k tomuto kulatému výročí 

vyrazí oválnou pamětní minci od jabloneckého medailéra Josefa Oplištila, autora více 

jak jedenácti úspěšných realizací pamětních mincí České národní banky. „Tématu 

dopravy se věnujeme dlouhodobě v rámci ucelené sběratelské série. Na minci se již 

objevil Titanik nebo Orient Express. Tato série je pro nás vývojovou laboratoří nových 

technologií a postupů. V rámci ní jsme uvedli první oválnou pamětní minci, první 

barvenou minci a na aktuální emisi zkoušíme selektivní pokovení zlatem,“ uvedl Lukáš 

Jokl, marketingový manažer České mincovny … 
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MEDAILE PŘIPOMENE ÚNOROVÝ PŘEVRAT V ČESKOSLOVENSKU - 24.2.2014, 

novinky.cz. Ekonomika -  Mimořádná ražba Pražské mincovny (jde o jiný subjekt než je 

Česká mincovna – pozn. kronikářky) s názvem Memento 25. února 1948 – 

komunistický puč v Československu připomene medailonem události, které vedly k 

uchopení moci Gottwaldovými komunisty. Emise je pokračováním série, kterou 

mincovna vydává jako připomínku komunistické perzekuce. Následuje po medailích s 

názvy 21. srpen 1968, 17. listopad 1989, Milada Horáková a Heliodor Píka. Již 66. 

výročí únorových událostí připomíná medailon, který vznikl v několika provedeních ze 

zlata, stříbra i z mědi. Motiv mimořádné ražby zpracovala jablonecká výtvarnice Petra 

Lamačová-Čánská … 

ZLATÉ OLYMPIONIČKY SE SKVÍ NA SBĚRATELSKÉM UNIKÁTU - 28.2.2014, 

Jablonecký deník. Titulní strana - … Jablonecká Česká Mincovna připravuje ražbu 

zlatých a stříbrných mincí s portréty zlatých českých olympioniků ze Soči. Martina 

Sáblíková a Eva Samková se tak zařadí do vybrané společnosti po bok Báry Špotákové, 

Jan Železného, Jaromíra Jágra nebo paralympijského cyklisty Jiřího Ježka. Skicu a 

sádrový model vytvořil akademický sochař Jiří Dostál… 

SÁBLÍKOVÁ A SAMKOVÁ SE UŽ V JABLONCI RAZÍ NA MINCE - 1.3.2014, 

Chomutovský deník, str. 1 - S Martinou Sáblíkovou jsem byl poslední týden od rána do 

večera,“ vtipkuje akademický sochař Jiří Dostál při představování mince, jejíž skicu a 

sádrový model vytvořil v rekordně krátkém čase. Zlaté a stříbrné mince s portréty 

olympioniček Martiny Sáblíkové a Evy Samkové chystá jablonecká Česká mincovna … 

 

 

MUZEUM PŘEDSTAVUJE MIZEJÍCÍ OBOR MEDAILÉRSTVÍ - 4.3.2014, ct24.cz, 

str. 0 Zprávy -  Pamětní mince či medaile už dávno nemusí být jen z kovu. Výtvarníci, 

kteří se zabývají medailérstvím, se postupně snaží objevovat nové netradiční materiály. 

Na brněnské výstavě v Moravském zemském muzeu jsou tak k vidění medaile z 

mramoru, marcipánu, vosku i ze šroubků a nýtů stavebnice Merkur … -  Medailér je v 

podstatě sochař, který se specializuje na nízký reliéf. Obor medailér se vyučuje pouze v 

Jablonci nad Nisou … - Lité i ražené práce více než dvacítky medailérů doplňují ukázky 

prací jedenácti absolventů vyšší odborné školy z Jablonce, které se snaží oprostit od 

klasické pamětní medaile, jak je lidé většinou znají z předrevolučního období …  
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RAŽBA PŘIPOMÍNÁ TRAGICKÝ 15. BŘEZEN 1939 - 12.3.2014,  iprosperita.cz, str. 

0 - Invaze Hitlerovy armády před pětasedmdesáti lety završila proces rozbití 

Československa. Na smutnou událost naší historie upozorňuje nová pamětní medaile 

Pražské mincovny (poznámka kronikářky - jde o jiný subjekt než je Česká mincovna). 

Motiv obou stran nové pochází z dílny jabloneckého rytce Luboše Charváta. Emise je 

pokračováním série, která mapuje zlomové události novodobých českých dějin. Velmi 

nízký náklad tuto novinku řadí k raritním ražbám … Medaile, která osudové dění před 

pětasedmdesáti lety připomíná, vznikla podle motivu jabloneckého rytce a pedagoga 

Luboše Charváta. Nese výstižný název: ´15. březen 1939 – vpád německých vojsk´ … 

SÉRIE MEDAILÍ PŘIPOMENE NEJKRÁSNĚJŠÍ ROZHLEDNY - 21.3.2014, i60.cz, 

str. 0. Peníze - Nejkrásnější české rozhledny připomene nová série pamětních medailí, 

kterou připravuje Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. Navazuje tak na populární 

edici věnovanou hradům a zámkům. Teď budou motivem vyhlídkové věže, které bude 

razit mincovna po dobu čtyř let - každý rok tři. První medaile je věnována nejstarší 

rozhledně Jizerských hor – Štěpánce … 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Česká mincovna 

KRÁLOVNU JIZERSKÝCH HOR VE STŘÍBŘE A ZLATĚ VYRAZÍ JABLONECKÁ 

MINCOVNA - 25.3.2014, liberec.iDNES.cz, str. 0 / Liberec – zprávy: Česká mincovna 

v Jablonci nad Nisou na zlatých a stříbrných medailích připomene dvanáctero 

nejzajímavějších rozhleden v Česku. Na první z nich se objeví rohanská Štěpánka, 

nejstarší rozhledna Jizerských hor, přezdívaná Královna …Po Štěpánce budou 

následovat její další kolegyně. V tomto roce se na medailích objeví ještě Josefova 

rozhledna na Kleti a věž Babylon na Blanensku …  

NEJKRÁSNĚJŠÍ ROZHLEDNY VYJDOU NA MEDAILÍCH - 27.3.2014, 5plus2.cz, str. 

0, Jablonecko – Dvanáct nejkrásnějších českých rozhleden se představí na pamětních 

medailích. Česká mincovna v Jablonci právě zahájila jejich ražbu … Na grafických 

návrzích série se budou střídavě podílet Jan Hásek, Luboš Charvát a Josef Oplištil. 

Všichni působící v blízkosti Jizerských hor, které jsou královstvím rozhleden … 

ZLATÉ OLYMPIONIČKY SE SKVÍ NA SBĚRATELSKÉM UNIKÁTU JABLONECKÉ 

MINCOVNY - 28.3.2014, denik.cz, str. 0 - V Jablonci nad Nisou vytvořili pamětní 
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mince věnované Martině Sáblíkové a Evě Samkové. Ze sádrového modelu ale musí 

zmizet olympijské kruhy. Pro jejich užití platí přísná pravidla, na mincích skutečně na 

rozdíl od skici a modelu nebudou … 

MEDAILISTKA SÁBLÍKOVÁ VYRAZILA V JABLONCI VLASTNÍ PAMĚTNÍ 

MINCI - 28.3.2014, 5plus2.cz, str. 0. Liberecko - Do jablonecké mincovny zavítala 

olympijskými medailemi ověnčená rychlobruslařka Martina Sáblíková. Přijela si vyrazit 

první ze série minci s jejím portrétem, které mincovna vyšle do oběhu mezi fanoušky na 

počest jejích medailových žní v ruském Soči. Dorazit měla i zlatá snowboardistka Eva 

Samková. Zraněná noha jí to však nedovolila, a tak ji zastoupil její trenér Jakub Flejšar. 

… Ještě než razící tlačítko zmáčkla Sáblíková, ředitel divize pro retail Aleš Brix 

prozradil, že mincovna v průběhu sočské olympiády hrála nervydrásající vabank.  Skica 

mince vznikla dřív, než Sáblíková medaili získala. "Skica byla hotová už v průběhu 

závodu na pět tisíc metrů. Tolik jsme totiž Martině věřili, že medaili přiveze," odhalil… 

V JABLONCI VYRAZILI HRABALOVU MINCI - 28.3.2014, Mladá fronta DNES, str. 

2, Kraj Liberecký - Česká národní banka vydává pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 

100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala. Bude jí 17 800 kusů, z toho 11 700 

ve špičkové kvalitě s leštěným polem a matovým reliéfem a 6100 mincí v běžné kvalitě.  

Autorem mince je akademický sochař Vladimír Oppl, razila ji Česká mincovna v 

Jablonci nad Nisou … 

ČESKÁ MINCOVNA PŘEDSTAVILA UNIKÁTNÍ KILOGRAMOVOU ZLATOU 

MEDAILI S PORTRÉTEM JANA AMOSE KOMENSKÉHO - 2.4.2014, 

investujeme.cz, str. 0. Investice - Jablonecká Česká mincovna dnes v Praze představila 

kilogramovou zlatou investiční medaili s portrétem Jana Amose Komenského. Ta je v 

pořadí již pátou ze série inspirované českými bankovkami. Mincovna vydává tuto sérii 

od roku 2010, kdy zahájila spolupráci s akademickým sochařem Vladimírem Opplem a 

dnes již zesnulým významným českým grafikem Oldřichem Kulhánkem. Práci na 

zbrusu nové investiční medaili po Oldřichu Kulhánkovi převzala jeho dcera, designérka 

Klára Melichová. Za nejcennější medaili z České mincovny zaplatí zájemce 1 470 000 

Kč, světlo světa jich spatří pouhá padesátka … Kilogramové medaile se razí na 

speciálním vysokotlakém lisu a patří se svými 85 mm v průměru a 11 mm tloušťky k 

největším ražbám České mincovny. S cenou 1,47 milionu Kč se suverénně jedná o 

nejcennější výrobek z Jablonce nad Nisou. Zajímavostí je, že o menší verze zlaté 

kilogramové medaile, tj. o čtyřicetidukáty o hmotnosti 139,5 gramu, se stejným 

motivem budou zanedlouho soutěžit účastníci televizní soutěže „Nejchytřejší Čech“, 

kterou připravuje Česká televize …Česká mincovna vydává investiční medaile o 

hmotnosti jednoho kilogramu ryzího zlata již od roku 2005, přičemž první medaile byla 

vydána k 1. výročí vstupu české republiky do EU. Cena této emise byla tehdy stanovena 

500 000 Kč. Od té doby se hodnota kilogramových medailí ztrojnásobila … 

ZA ZLATO ZLATÉ MEDAILE - 4.4.2014, 5plus2, str. 1 -  Velké troufalosti se 

dopustila jablonecká mincovna, když začala připravovat vydání zlaté medaile s 

portrétem Martiny Sáblíkové ještě předtím, než získala olympijské zlato. Úspěšná 

medailistka i její trenér se na tom shodli při zahájení ražby. První kusy medaile přitom 

Sáblíková osobně vylisovala … - Mince vyšly v trojím provedení. Nejdostupnějších 
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stříbrných desetigramových bude 2014 kusů a budou stát 590 korun. Hodnotnějších 

šestnáctigramových vyrazí 500 kusů a k dostání budou za 1 250 Kč. Nejvzácnějších 

zlatých čtvrtuncových vyjde jen 200 kusů a mincovna je nabídne za 9 950 korun … 

CHCETE MÍT DOMA KILOGRAM ZLATA S KOMENSKÝM NEBO S 

PŘEMYSLEM OTAKAREM ? - 4.4.2014, finparada.cz, str. 0. Investice - Nabízí se 

Vám možnost koupit si kilogramovou zlatou investiční medaili s portrétem Jana Amose 

Komenského, kterou v těchto dnech představila Jablonecká Česká mincovna. Pražská 

mincovna přichází s nabídkou investiční medaile s motivem Přemysla Otakara I. a Zlaté 

buly sicilské. Obě investice mají jedno “ALE“. Budete potřebovat více než milion 

korun. Kilogram zlata s Janem Amosem Komenským totiž stojí 1,47 milionu korun a s 

Přemyslem Otakarem prvním pak 1,14 milionu korun … 

ZLATÁ MINCE S JIZERSKÝM MOSTEM NA OZUBNICI JE NA SVĚTĚ - 16.5.2014, 

genusplus.cz. Servis - … Nominální hodnota pamětní mince, na které je zobrazen 

Jizerský most na ozubnicové železniční trati Tanvald – Harrachov, je 5 tisíc Kč, 

prodávat se však bude za 16 tisíc Kč. Mince je součástí desetidílného cyklu „Mosty“ a 

je sedmou v pořadí, kterou ČNB v letech 2011-2015 připomíná technicky a historicky 

zajímavé mostní stavby na území České republiky. Její průměr je 28 mm a je vyražena 

ze zlata o ryzosti 999.9. Konečná podoba mince vzešla z veřejné soutěže, do které bylo 

přihlášeno celkem 29 návrhů. Vítězný návrh podal výtvarník Vladimír Pavlica … 

Mince s Jizerským mostem byla vydána v počtu 8 600 půluncových kusů ve dvou 

stupních kvality - špičková s leštěným polem a matovým reliéfem v počtu 6 800 kusů, a 

v běžné kvalitě 1800 kusů. Ražbu mincí provedla Česká mincovna v Jablonci … 

PRAHA: NEJCHYTŘEJŠÍ ČECH SI VYBRAL DUKÁTY Z JABLONCE - 19.5.2014, 

genusplus.cz, str. 0. Zpravodajství - … Jiří Šafka z Hradce Králové coby „Nejchytřejší 

Čech“ byl ve finále postaven před závěrečné dilema k výběru výhry – vybere si milion 

korun v hotovosti nebo ve zlatě? „Pro studenta ekonomie je to jednoznačná volba. 

Vyberu si výhru ve zlatých dukátech,“ uvedl šťastný Jiří. Za výhru zvolil pět 

čtyřicetidukátů v ryzím zlatě s portrétem Jana Amose Komenského v hodnotě 1 000 000 

Kč. Dukáty vítězi věnoval partner soutěže jablonecká Česká mincovna, dukáty váží 

139,5 gramu, cena jednoho exempláře je stanovena na 200 000 Kč a mincovna je vydala 

v omezeném nákladu 100 kusů …  

VYHRYZKY MYŠÁKA RUPERTA - 20.8.2014, Moravskoslezský deník, str. 62. 

Příloha - deník junior - Česká mincovna v Jablonci nad Nisou vydává stříbrné pamětní 

mince k 50. výročí zahájení provozu japonských rychlovlaků Šinkanzen. Oválné 

pamětní mince s vlaky jsou třetí ze série věnované dopravě. První vlaky Šinkanzen série 

nula vyjely na trať mezi Tokiem a Ósakou 1. října 1964 a za první tři roky provozu 

přepravily 100 milionů cestujících … 

SOUKALOVÁ NAVRHLA POPRVÉ MEDAILE - 22.8.2014, 5plus2, str. 23. 

Jablonecko - Podle návrhu dvojnásobné stříbrné medailistky z olympijských her 

Gabriely Soukalové vznikly medaile pro akademické orientační běžce z celého světa, 

kteří před nedávnem měřili své síly v okolí Olomouce, Prostějova a Kroměříže. Na líc 

medaile umístila jablonecká biatlonistka, absolventka oboru ražené medaile a mince, 

motiv střelky z kompasu, rub tvořily dominanty Olomouce. 
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SVOU MEDAILI SI VYRAZILA I HELENA VONDRÁČKOVÁ - 27.8.2014, 

Jablonecký deník, str. 1 -Známé zpěvačce a držitelce zlatého slavíka Heleně 

Vondráčkové se v úterý dostalo pocty od České mincovny, která jí k jejímu 

padesátiletému jubileu na hudební scéně, nechala vyrazit omezenou sérii zlatých a 

stříbrných pamětních medailí s jejím portrétem. Stala se tak první popovou zpěvačkou, 

která se takovým kouskem může pochlubit. „Práce na medaili pro mne byla ctí, protože 

písničky Heleny Vondráčkové zná každý a provázely mně celý život. Jsem rád, že se 

medaile povedla,“ shrnul autor návrhu Jaroslav Bejvl … 

JAK SE RAZÍ HELENA A GOTT - 31.8.2014, Aha! neděle str. 30. Reportáž - Tohle 

zblízka může vidět jen málokdo! Nedělní Aha! mělo možnost navštívit jabloneckou 

Českou mincovnu, která razí všechny drobné peníze, ale také pamětní medaile. Minulý 

rok se na nich objevil Karel Gott (75), letos Helena Vondráčková (67) … 

SVÉRÁZNÁ MEDAILE PŘIPOMENE NEDOŽITÉ SEDMDESÁTINY IVANA 

MARTINA JIROUSE - 5.9.2014 investujeme.cz, str. 0 – … Medaile ve tvaru válce je 

vyrobená z oceli a výrazně se liší od čehokoliv, co bylo dodnes uvedeno na trh … 

Ocelová pamětní medaile vychází v omezené sérii 44 ks a na prodejnách mincovny ji 

zájemci pořídí za 6 202 Kč… 

VÁLEC Z OCELI, METAFORA LIDSTVÍ - 11.9.2014, Jablonecký deník, str. 3 -  

Česká mincovna zahájila veletrh Sběratel v pražských Letňanech velmi netradiční 

performancí. Společně s absolventem jablonecké SUPŠ a VOŠ Josefem Frühaufem 

představila pamětní medaili k nedožitým sedmdesátinám předního představitele českého 

undergroundu, básníka Ivana Martina Jirouse, zvaného Magor … 

ČESKÁ MINCOVNA VYDÁ NOVOU SÉRII S PREZIDENTY - 15.9.2014, 

genusplus.cz.  Zpravodajství - … Petr Koura je jedním ze dvou mužů, kteří dali tvář 

nové sérii zlatých a stříbrných medailí České mincovny ´Českoslovenští prezidenti´, 

druhým je vynikající český medailér Jiří Dostál … - Pro maximální objektivitu je 

medaile zabalena do bookletu s fotodokumentací a historickým textem Petra Koury. 

Každému prezidentovi věnuje mincovna medaili ve dvou provedeních – zlatý dukát 

(3,49 g) za 5 750 Kč a stříbrnou medaili za 1 450 Kč. 

VÝROČÍ NAROZENÍ PODNIKATELE TOMÁŠE BATI MLADŠÍHO PŘIPOMÍNÁ 

SPECIÁLNÍ KOLEKCE RAŽEB -17.9.2014 - Olomoucký deník, str. 6. Ekonomika – 

Dnes uplynulo sto let od narození Tomáše Bati mladšího. Památce tohoto významného 

podnikatele vzdává Pražská mincovna hold sadou tří exkluzivních ražeb. Jejich 

atraktivitu podtrhuje skutečnost, že návrhy, podle kterých vznikly, byly původně určeny 

pro mince České národní banky. Unikátní kolekce nese signaturu tří současných 

špičkových umělců: akademické sochařky Majky Wichnerové, akademického sochaře 

Zbyňka Fojtů a jaloneckého rytce a medailéra Luboše Charváta … 

BANKA I MINCOVNA VYDALY PAMĚTNÍ MEDAILI A MINCI - 17.9.2014, Mladá 

fronta DNES, str. 2. Kraj Zlínský - K oslavě nedožitých sta let Tomáše Bati juniora se 

Česká národní banka rozhodla vyjít vstříc jeho obdivovatelům, pamětníkům i 

sběratelům. Vydala totiž pamětní minci a medaili. Stříbrná mince s portrétem Bati 
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mladšího má nominální hodnotu 200 Kč … Významnou osobnost připomíná i mincovna 

v Jablonci nad Nisou. Ta vydala 99 kusů vzácné pamětní medaile z ryzího zlata … 

MLADÍ MEDAILÉŘI „VYTVOŘILI“ I PAMÁTKU NA MAGORA - 23.9.2014, 

Mladá fronta DNES, str. 3. Kraj Liberecký - Když chtějí pracovat samostatně, dostanou 

k tomu prostor. Když potřebují poradit, stačí se zeptat. Na tomto principu stojí přístup k 

mladým umělcům Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci 

… - Objevily to už i veřejné instituce a firmy, které tvůrčí nápady studentů rády 

využívají. V poslední době například Národní památkový ústav, město Frýdlant a 

tradičně Česká mincovna. …pamětní medaile, kterou chce Frýdlant razit k ročním 

oslavám Frýdlantského Millenia, ponese námět čtyřiadvacetiletého studenta druhého 

ročníku vyšší odborné školy z Jablonce Aleše Vrkoslava …- Student Josef Frühauf je 

zase autorem pamětní medaile k nedožitým sedmdesátinám hlavního představitele 

českého undergroundu, básníka Ivana Martina Jirouse, zvaného Magor. Jeho atypická 

medaile vyrobená z oceli se výrazně liší od čehokoliv, co kdy svět spatřil. Vytvořil totiž 

válec a vlastní medaile je nalisovaná na obou jeho koncích, uvnitř je skrytý portrét a 

úryvky Frühaufovy básně volně inspirované tvorbou Ivana Martina Jirouse. Kdo by se 

chtěl dovnitř podívat, musí medaili násilím zničit…. - Mistrovský kousek se povedl i 

jeho spolužačce Haně Dýckové, která vytvořila návrh plakety Patrimonium pro futuro 

pro Národní památkový ústav. Tou budou památkáři odměňovat nejvýznamnější počiny 

při ochraně kulturního dědictví. Ústav její práci vybral v konkurenci 27 návrhů. Vyšší 

odborná škola pro medailéry má v současné době 21 studentů. Jabloneckou uměleckou 

průmyslovku navštěvuje 109 mladých umělců. 

MASARYK ZAHÁJÍ NOVOU SÉRII MEDAILÍ - 23.9.2014, Slovácko - regionální 

týdeník, str. 3. Zpravodajství - Hodonínský rodák, od jehož úmrtí uplynulo 

sedmasedmdesát let, Tomáš Garrigue Masaryk, se opět objeví na medaili. Česká 

mincovna v Jablonci nad Nisou totiž vydává novou sérii zlatých a stříbrných mincí. 

„Vydat pamětní medaile všech prezidentů je pro nás velkou výzvou už jen v tom, že se 

musí vypořádat s kontroverzními postavami éry okupace a totalitních režimů,“ uvedl 

Lukáš Jokl, marketingový manažer mincovny. Ta letos vydává Masaryka a Beneše. V 

příštím roce přibudou Hácha s Gottwaldem … 

MINCE S PORTRÉTEM GUSTAVA FABERGÉ SE UKRÝVÁ V EXKLUZIVNÍM 

ZLATÉM VEJCI - 9.11.2014, topvip.cz, str. 0 - Česká mincovna z Jablonce nad Nisou 

představila k příležitosti 200. výročí narození Gustava Fabergého, zakladatele světově 

proslulé klenotnické dynastie, své nejnovější pamětní mince. Tato dynastie je známa 

především jako dodavatel klenotů – tzv. Fabergého vajec – ruskému carskému dvoru. 

Mincovna se jimi nechala inspirovat a ve spolupráci s českým klenotníkem ruského 

původu Alexandrem Belovem vytvořila pro pamětní mince exkluzivní schránky volně 

inspirované vzácnými vejci. Vzácné klenoty – schránky ve tvaru vajec – v nichž se 

ukrývá pamětní mince, vznikají ručně ve šperkařské dílně. „Kolekce z osmnácti 

karátového zlata zahrnuje čtyřikrát deset klenotů ve tvaru vejce na téma »Čtvero ročních 

období«. S těmi přicházíme na trh postupně, aktuálně máme v nabídce alegorii podzimu 

– vejce obalené zlatým listím, jemuž na kráse přidává různobarevný smalt. Exkluzivitu 

podtrhují brilianty, žluté safíry a olivíny,“ uvedl Aleš Brix, obchodní ředitel České 
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mincovny. Kromě čtyřiceti zlatých klenotů v ceně takřka půl milionu korun za kus 

vznikne také stovka stříbrných, za ně dá zájemce necelých padesát tisíc. Cena je včetně 

mince, která se ukrývá uvnitř…Autorem mincí je Asamat Baltaev, rodák z Čuvašské 

republiky. Tento nadaný absolvent Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou (obor 

ražená mince a medaile) již zazářil vítězstvím ve výtvarné soutěži České národní banky 

na návrh pamětní mince Železobetonový most v Karviné-Darkově… 

PĚTADVACET LET SVOBODY PŘIPOMENE UNIKÁTNÍ SADA MINCE A 

MEDAILE - 12.11.2014, investujeme.cz – Jablonecká Česká mincovna dnes slavnostně 

představila sadu mince a medaile, kterou vydává k 25. výročí událostí 17. listopadu 

1989 Česká národní banka. Na medaili je zpodobněn Václav Havel, který je s událostmi 

roku 1989 neoddělitelně spojený … 

JABLONEC NAD NISOU: 25 LET SVOBODY PŘIPOMENE MINCE A MEDAILE - 

13.11.2014, genusplus.cz. Zpravodajství - … medaili není možné zakoupit samostatně, 

ale pouze společně s pamětní mincí. Sada je balena v luxusní dřevěné etuji a doprovází 

ji brožura o životě a díle Jiřího Harcuby. Byla vyrobena v množství 4 000 kusů. Cena 

sady je u České mincovny stanovena symbolicky na 1 989 Kč… 

ZLATKA S PORTRÉTEM HELENY VONDRÁČKOVÉ PRO POTŘEBNÉ - 

13.11.2014, Haló noviny, str. 13.  Mozaika zajímavostí - Česká mincovna vysekla v 

srpnu Heleně Vondráčkové poklonu zlatou a stříbrnou pamětní medailí. Stalo se tak k 

výročí padesáti let na scéně populární hudby, které zpěvačka v letošním roce oslavila. 

Helena si dokonce mohla v Jablonci nad Nisou první medaili se svým portrétem osobně 

vyrazit. Ještě ten den oznámila úmysl věnovat tuto medaili do dobročinné aukce … 

SADA S PORTRÉTEM HAVLA JE I POCTOU MEDAILÉROVI - 14.11.2014, 

Jablonecký deník, str. 1 - Jablonecká Česká mincovna představila sadu mince a medaile, 

kterou vydává k 25. výročí událostí 17. listopadu 1989 Česká národní banka. V 

novodobé historii je to vůbec poprvé, kdy je na trh uvedena taková sada vytvořená k 

jedné významné události. Výjimečnost situace podtrhuje fakt, že návrh stříbrné medaile 

pochází od jednoho z nejvýznamnějších českých medailérů, nedávno zesnulého 

profesora Jiřího Harcuby, a je tak poctou in memoriam jeho dílu … - V soutěži na 

umělecký návrh pamětní dvousetkoruny k výročí událostí 17. listopadu dala banka 

přednost návrhu studenta jablonecké vyšší odborné školy, Jiřímu Hanušovi. Oslovil 

jeho jedinečný nápad ztvárnění českého lva ve dvou epochách našich dějin – v letech 

1948 – 1989 v kleci za zavřenými mřížemi a po roce 1989 s otevřenými mřížemi…  - 

Na lícní stranu medaile, která v sadě s mincí právě vyšla, umístil Harcuba Havlovo 

krédo – „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Na rubové straně je pak 

Havlův portrét v nezaměnitelné Harcubovské stylizaci … 

MINCOVNA DOSTALA POŽEHNÁNÍ KE ZMĚNÁM - 19.12.2014, 5plus2, str. 2 -

Nová Česká mincovna se rodí v Jablonci nad Nisou. Vsadila na jinou výrobní a prodejní 

strategii a chce si vybudovat i nové sídlo. Změny jí posvětil před nedávnem i kardinál 

Dominik Duka. „Je to velmi výjimečné, že jeho Eminence žehná firmě, ale pojí nás 

dlouhodobá vzájemná spolupráce,“ vysvětlil ředitel mincovny Radek Šulta … 
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SSkklloo::  SKLENĚNÁ REPUBLIKA. KŘEHKÁ KRÁSA   

ČESKÉ SKLÁŘSTVÍ - O tom, že sklářský a bižuterní průmysl, který u nás patří k 

tradičním průmyslovým oborům, prošel v uplynulých letech zásadními změnami, svědčí 

analýza nazvaná ´Ekonomický, sociální a kulturní význam sklářského a bižuterního 

průmyslu v České republice´, která byla vypracovaná vloni dle zadání Svazu průmyslu a 

dopravy ČR. Mimo jiné z ní lze vyčíst, že za uplynulá dvě desetiletí se snížil počet 

zaměstnanců v oboru téměř o šedesát procent, produkce skla přesto vzrostla více než 

dvojnásobně. Tržby oboru přitom vzrostly o 26 procent v poměru k přepočteným stálým 

cenám z roku 1991 (bez přepočtu dokonce o 160 procent) a produktivita práce vztažená 

na tržby k roku 1991 vzrostla třikrát (bez přepočtu šestkrát). Pohled do historie oboru 

ovšem také napovídá, že se s hospodářskými krizemi vypořádával velmi těžce – ze skla 

se obvykle vyrábějí předměty, které jsou zbytné, nebo lze jejich nákup alespoň odložit. 

Zvlášť tíživé proto pro obor byly například roky 2008 až 2010. 

POČÁTKY TRADICE českého sklářství sahají do doby posledních Přemyslovců. 

Ve 13. století se začínaly vyrábět dekorativní poháry a skleněná okna. Největší 

rozkvět zažilo české sklo nejprve ve druhé polovině 16. století. U nás ve Mšeně 

založil sklářský rod Wanderů v roce 1548 první hutě, které se brzy staly přední 

sklárnou českého království. Díky tomu ožil i nedaleký, válkou zpustošený 

a desítky let neosídlený Jablonec. Lidé z Jizerských hor se začali věnovat 

novému řemeslu a předávat si jej z otce na syna. Další rozkvět přinesl objev 

českého křišťálu, stalo se v první polovině 18. století. Velký boom pak přichází 

ve dvacátých letech a později v osmdesátých letech 20. století.  V poslední době 

se však často zdálo, že české sklářství má to nejlepší za sebou. Zejména přelom 

století a první desetiletí nového letopočtu nebylo pro toto naše tradiční 

umělecké řemeslo šťastným časem. Doslova nenávratně zmizela řada 

historických a zavedených skláren, a ty, které zbyly, musely znovu bojovat o 

ztracené trhy v zahraničí, kde mívaly svého času nálepku nejvyšší kvality. 

Šikovnost našich mistrů křehké krásy ale vše zlé přežila. Ruční výroba skla už 

sice není hlavním tahounem celého odvětví, vzestup se dnes týká hlavně 

plochého obalového skla, ale dá se říci, že sklářství se opět začíná vyhřívat na 

světovém výsluní. Snad o tom svědčí i řádky následující… 

SKLENĚNÁ REPUBLIKA – pod tímto názvem představila koncepční výstava českého 

autorského skla tvorbu dvaceti sklářských výtvarníků čtyř generací mužů i žen ze všech 

regionů republiky. Slavnostní zahájení bylo v únoru na veletrhu Ambiente v německém 

Frankfurtu nad Mohanem, ale navštívit ji šlo i během léta v Jablonci. Pořadatelem 

výstavy, jež měla za cíl prezentovat na uměleckých artefaktech z let 2009-2013 pestrost 

aktuálních přístupů ke sklu jako prostředku uměleckého sebevyjádření, bylo jablonecké 
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Muzeum skla a bižuterie. Výstava byla součástí Mezinárodního trienále skla a bižuterie 

Jablonec 2014 a česká premiéra proběhla 26. 6. v kostele sv. Anny, kde byla přístupná 

do konce srpna. Součástí trienále byla i nekomerční přehlídka aktuální produkce více 

než sedmi desítek českých i zahraničních sklářských a bižuterních firem TRENDY. 

DESIGN. PRODUKCE (ve dnech 7. 6. - 28. 10. v hlavní budově muzea), mezinárodní 

výstava středních a vysokých škol nazvaná A. TO. MY! (19. 6. - 31. 8. v Galerii N), 

Mezinárodní bižuterní sympozium (30. 6. - 3. 7. v SUPŠ a VOŠ Jablonec) a další akce. 

Jablonec tak nabídnul přehlídku toho nejdůležitějšího ze současného skla a bižuterie. 

KŘEHKÁ KRÁSA – Čtyřdenní prodejní výstava podporovaná Českou centrálou 

cestovního ruchu CzechTourism se konala v Eurocentru potřetí. Představilo se na ní pět 

desítek sklářských výrobců a čtyři školy. Návštěvníci mohli nejen nakupovat, ale také 

vidět, jak se sklo a bižuterie vyrábí. Připravené byly ukázky foukání, broušení, rytí a 

malování skla, mačkání skleněných kamenů, zájemci si mohli vyzkoušet tradiční 

techniku podmalby, výrobu figurek, lampových perlí či černé bižuterie. Křehká krása 

byla letos spojená s mezinárodním trienále, které se prezentovalo výše zmíněnými 

dalšími výstavami skla a bižuterie. K prohlídce všech stačila jedna vstupenka. 

PO STOPÁCH SKLÁŘŮ. SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ 

VÝSTAVA CONCERTO GLASSICO se konala v září v Toskánském paláci v Praze a 

byla další z aktivit na podporu českého sklářského a bižuterního průmyslu. Prezentace 

měla za úkol navázat na velké momenty vzepětí našeho sklářského průmyslu pro 

výstavy v Bruselu, dnes již legendární EXPO 58 a 67, které ve své době daly významný 

impuls k nové tvorbě. Výstava Concerto Glassico představila nejen umělecká sklářská 

díla světoznámých mistrů, ale dala prostor i firmám. Mezi desítkami vystavovatelů 

nechyběla například sklárna Moser či Crystal Bohemia, ale také prezentace společnosti 

Preciosa, čím pochlubit se měl i Svaz výrobců skla a bižuterie Jablonec. Veškeré 

potřebné informace o historii českého sklářství i prezentace jednotlivých firem 

návštěvníkům zprostředkovaly dvě velkoplošné obrazovky s propagačními filmy 

vystavovatelů. Na informativních panelech se pak zájemci dozvěděli, že Concerto 

Glassico je projekt sdružení České umění skla (Czech Art of Glass), které vloni vzniklo 

na podporu českého sklářského a bižuterního průmyslu a prezentace České republiky v 

zahraničí. Bez zajímavosti není fakt, že sdružení medializuje spolu se státní agenturou 

CzechTourism turistický projekt PO STOPÁCH ČESKÝCH SKLÁŘŮ, kdy je možné 

absolvovat exkurze s průvodcem a výkladem ve vybraných historických hutích. 

SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ - Podařilo se českým sklářům zachránit nyní oživený tradiční 

obor? Nepodepíší se na jeho budoucnosti bouřlivé události na východě Evropy? Nehrozí 

českým sklářům ztráta ruských trhů? O těchto i řadě dalších otázek se hovořilo na 

veřejné debatě nazvané Sklářské svítání, které se konala v září v budově magistrátu v 

Jablonci. Svaz průmyslu a dopravy ČR toto sympozium pořádal potřetí – tentokrát v 

rámci trienále – prestižní přehlídky skla a bižuterie. „Akci připravujeme s téměř ročním 

předstihem, abychom byli schopni zajistit reprezentativní a zajímavé přednášky 

předních sklářských odborníků. Každý rok stoupá její prestiž a jsme nesmírně rádi, že 

stoupá i zájem médií prezentovat pozitivní výsledky tradičního odvětví sklářského 
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průmyslu,“ uvedli organizátoři ze svazu průmyslu. Spolupořadatelem akce bylo 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci, partnery potom akciové společnosti Crystalex, 

ČSOB, ČSOB Leasing a také Preciosa, které patří další prostor v kronice. 

PRECIOSA A JEJÍ KŘIŠŤÁLOVÝ SVĚT 

SPOLEČNOST PRECIOSA má své hlavní sídlo v Jablonci nad Nisou, šestnáct závodů 

v devíti českých městech a sedm poboček po celém světě. Se svými téměř pěti tisíci 

zaměstnanci patří k největším zaměstnavatelům v Libereckém kraji. Ve světle čísel 

vypadá cesta skla ze společnosti Preciosa následovně: produkce 500 000 komponentů, 

denně zpracuje 40 tun skla. Ve světě má 16 zahraničních zastoupení, ´obsluhuje´ 148 

zemí, ročně absolvuje 52 akcí a 1200 letů k zákazníkům. Není jen předním světovým 

výrobcem klasických křišťálových lustrů a moderních designových svítidel, ale také 

jedním z největších výrobců křišťálu na světě vůbec. 

PĚTAŠEDESÁT LET EXISTENCE světově proslulé značky Preciosa bylo připomenuto 

v loňském roce. Ačkoliv společnost Preciosa oficiálně vznikla v roce 1948, tradice 

zpracování křišťálu začala v horách Severních Čech už před sedmi stoletími. Již v roce 

1376 se zde rozhořela první sklářská pec a o několik století později se první lustry z 

českého křišťálu začaly vyvážet do celé Evropy. Dnes je slavné logo s hvězdou 

společnosti Preciosa jako symbol broušeného křišťálu známé v módním a bižuterním 

průmyslu nejen u nás, ale doslova po celém světě. Preciosa je světová nejen ve smyslu 

exportu křišťálového skla do celého světa,                                z webových stránek Preciosy: 

INSPIRUJEME K VYTVÁŘENÍ KŘIŠŤÁLOVÉHO SVĚTA 

 Jsme předním světovým výrobcem skla. 

 Již po desetiletí přinášíme do sklářství nové nápady, jak kombinovat barvy 

a křišťálové či skleněné komponenty.  

Navrhujeme unikátní svítidla a šperky s originálním rodokmenem.  

Naše řemeslo obdivují lidé ve více než 140 zemích světa. 

ale zároveň i tím, že postavila svůj úspěch na silném příběhu – propojila příběhy tří 

typických a silných křišťálových produktů. 

STOPY NAŠÍ PRÁCE NAJDETE V CELÉM KRAJI 

Křišťálové údolí se nachází v samém srdci Evropy, na severu České republiky. 

Již v roce 1548 zde byly založeny první sklářské hutě, zasazené do nádherné 

přírody Jizerských a Lužických hor. Nikdy nepřerušená tradice a vášeň pro sklo 

dala vzniknout mnoha firmám včetně Preciosy, která vyrostla 

v nejvýznamnější sklářskou firmu světa. Preciosa je zároveň největší sklářskou 

firmou v České republice a řadí se k největším zaměstnavatelům regionu. Ve 

svých 16 závodech v 9 městech dnes dáváme práci více než 5000 lidí. A to nejen 

v Křišťálovém údolí, ale i ve svých 16 zahraničních zastoupeních.  

V Preciose věříme v moderní sklářství. 

 První je příběh broušeného kamene a broušené perly, jenž se začal psát před 

třemi stovkami let v osmnáctém století.  

 Druhý příběh vypráví o skleněné perličce, která se dnes vyrábí v závodech 

Preciosy v Desné v Jizerských horách a v Zásadě. 
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 Třetí je fantastický příběh křišťálových svítidel, jejichž historie se připomíná 

s korunovací císařovny Marie Terezie. Příběh českého křišťálového lustru začal 

v roce 1724 založením první dílny v Kamenickém Šenově.   

SKLÁŘSKÉ UMĚNÍ JE PEVNĚ SPJATÉ S REGIONEM 

Jedinečné přírody a dědictví Křišťálového údolí si vážíme. Křišťálové údolí 

stálo u zrodu již několika světových sklářských firem a je domovem mnoha 

českých sklářských firem, škol a institucí: čtyř středních škol se sklářskými 

obory, šesti škol s designovými obory, Technické univerzity v Liberci, 

Výzkumného ústavu (který je naší součástí), Svazu výrobců skla a bižuterie, 

i originálního Muzea skla a bižuterie, kde je k vidění 12 000 000 kusů 

sklářských produktů z historie i současnosti. Jsme nedílnou součástí tohoto 

kraje,  a proto podporujeme prostřednictvím NADACE PRECIOSA neziskové 

projekty jak v Libereckém kraji, tak v celé České republice….  

NADACE PRECIOSA 

TRADICE NADAČNÍ ČINNOSTI – S společností Preciosa je 20 let nerozlučně spjata 

Nadace Preciosa, o jejímž založení představenstvo firmy rozhodlo koncem roku 1993. 

V té době byla podniková nadace, nesoucí jméno svého zakladatele, zcela ojedinělou 

iniciativou české průmyslové firmy. Nově založená nadace byla zprvu orientovaná jen 

na oblast zdravotní a částečně také sociální, ale již v roce 1995 se změnila na všeobecně 

orientovanou. Došlo k vytvoření organizační struktury, která existuje do současné doby, 

kdy zaměření nadace představuje široce pojaté činnosti. Nadace podporuje obecně 

prospěšné činnosti především v Libereckém kraji a v místech, kde působí firma 

Preciosa. Orientuje se při tom na organizace a občanské iniciativy. Orgány nadace jsou 

rady - správní  a dozorčí, hlavní činnosti zajišťují fondy. Nasměrované jsou do oblasti 

zdravotnictví a péče o zdraví, školství a vzdělávání, vědy a výzkumu, humanitární a 

sociální péče, kultury a umění, tělovýchovy a sportu, ekologie a životního prostředí. Od 

roku 2004 je věnována větší pozornost také individuální sociální pomoci fyzickým 

osobám v nouzi, kdy jim pro poskytování příspěvků byla schválena zvláštní pravidla a 

tato orientace se stala trvalou součástí základních nadačních aktivit. Nadace Preciosa 

prostřednictvím svých sedmi fondů uděluje finanční příspěvky, specifickou záležitostí 

jsou pak nadační příspěvky věcné, mající většinou původ v darech od zřizovatele. Od 

doby založení podpořila Nadace Preciosa tisíce nejrůznějších veřejně prospěšných 

činností a pomohla mnoha potřebným, přičemž celkový objem poskytnutých darů 

přesáhl 165 miliónů korun. Nadace Preciosa tak svojí činností významně podporuje 

společenskou odpovědnost skupiny Preciosa a spoluvytváří občanskou společnost. Od 

počátku existence nadace ji akciová společnost Preciosa systematicky podporuje 

finančně. Nadace má i podporu i od samotných zaměstnanců, z nichž mnozí přispívají 

pravidelně. Vloni přispělo rekordních 400 lidí. Nadace v průběhu roku 2014, podobně 

jako v předchozích letech, rozdělila více než smluvně určený minimální výnos. Správní 

rada určila, že na základě důležitosti veřejných grantových řízení byla rozdělena částka 

800 tisíc Kč, a to stejně jak na podporu oblasti vzdělávání, tak na oblast sociální.  
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VV..  KKUULLTTUURRAA  

AA  SSPPOORRTT  
 

MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SKLA A BIŽUTERIE JABLONEC 2014 
Snímky ze slavnostního zahájení 29. června. Letní scéna Eurocentra (nahoře) 

 a záběr dole z hlavní budovy muzea.  Další info u muzea. Foto: VZ MSB 

ÚVODEM – Statutární město 

Jablonec nad Nisou je zřizovatelem, 

zakladatelem a podporovatelem 

řady organizací. Z kulturních 

institucí to 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 

pak SPORT, s.r.o., Jablonec. Pozadu s kulturními pozvánkami nebývají galerie či 

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE, které seznamuje návštěvníky nejen s historií 

tradičního průmyslového odvětví na Jablonecku. Podrobný přehled kulturních subjektů 

s popisem sídel, s adresami i s fotografiemi byl zveřejněn vloni – viz KRONIKA za 

ROK 2013, letos lze konstatovat, že v uvedených údajích nedošlo ke změnám. Nejde 

vyčíslit či vyjmenovat všechny kulturní a sportovní aktivity roku 2014. Snad ty 

nejvýznamější a nejzajímavější lze nalézt v ´akcích´ ve druhé kapitole, kde jsou 

důkazem pestré každodenní nabídky. Co se kulturních zážitků týká, vedle výše 

zmíněných je nabízely kina, kluby, hudební kapely i orchestry, pěvecké sbory, taneční 

soubory, divadelníci i mnohá další spolková uskupení.  
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PODPORA MĚSTA: PROJEKT JABLONEC. DOTACE, GRANTY, OPRAVY   

PROJEK JABLONEC 2014 - Statutární město Jablonec nad Nisou vynakládá nemalé 

finanční prostředky na podporu kulturních a sportovních akcí. Na oplátku požaduje, aby 

se uskutečnily na slušné úrovni, oslovily širokou veřejnost, pozvedly společenské dění, 

aby zkrátka přispěly k rozvoji města a spokojenosti jeho obyvatel. Všichni, kteří se 

věnují systematicky pořádání kulturních a sportovních akcí, mají od roku 2000 možnost 

získat podporu města v rámci projektu Jablonec, jehož koordinátorem je Eurocentrum. 

V průběhu let 2000–2014 se díky tomuto programu uskutečnilo 1 948 akcí, z pokladny 

města šla podpora ve výši 45 629 000 Kč. V roce 2014 bylo z  rozpočtu uvolněno 

2 411 000 Kč (vloni 3 187 000), z toho kultura získala 529 000 Kč, sport 432 000 Kč, 

na každoroční významné akce v zájmu města šlo 875 000 Kč, propagace stála 395 tisíc 

korun a zbytek byla režie koordinátora. K akcím v tzv. zájmu města patří například trhy 

s programem o Velikonocích a před vánočními svátky, Jablonecké podzimní slavnosti, 

ohňostroj s lampiónovým průvodem, Svěcení řeky Nisy, Jablonecké kulturní léto či Den 

památek. V roce 2014 bylo v rámci projektu uspořádáno 103 akcí.  

PROJEKT JABLONEC 2015 – Jeho návrh schválili zastupitelé na svém posledním 

zasedání koncem roku s tím, že finance byly navýšeny oproti letošku na 2 956 000 Kč. 

15. ročník projektu by tak měl opět obohatit kulturní a sportovní život v Jablonci a 

zároveň oživit střed města, městské parky a sportoviště akcemi pro širokou veřejnost. 

Do povinných akcí projektu pro rok 2015 nově přibyl Mezinárodní folklórní festival. 

DOTACE A GRANTY - V roce 2014 na ně byla vyčleněna částka 14 041 000 Kč, jejíž 

přerozdělení koordinoval odbor humanitní – oddělení školství, kultury a sportu. Vedle 

výše zmíněné podpory projektu Jablonec (2 411 000 Kč) získala kultura tři milióny 

korun, sport 7 990 000 Kč a zbytek rozdělovaly komise humanitní péče (460 000 Kč) 

s komisí pro výchovu a vzdělávání (180 000 Kč).  

OPRAVY - Oddělení správy nebytových objektů magistrátu ve výčtu větších oprav u 

městských zařízení uvedlo - vedle mnohých dalších, i organizace kulturní a sportovní:  

 Eurocentrum Jablonec, s. r. o. (oprava podia letní scény 126 000 Kč, oprava 

podlah klubu Na Rampě 111 000 Kč); 

 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. (oprava výtahu 129 000 Kč); 

 Městská knihovna, p. o. (oprava elektrické instalace 34 000 Kč); 

 Bowling u nemocnice (oprava střechy 42 000 Kč); 

 DDM Vikýř (oprava soc. zařízení 1 483 000 Kč); 

 ZUŠ Podhorská (oprava podlah, maleb a nátěrů 53 000 Kč); 

 SUPŠ (oprava maleb a nátěrů 39 000 Kč, oprava střechy 34 000 Kč); 

 DIAKONIE (oprava střechy 41 000 Kč); 

 objekt Uhelná 5 (oprava kanalizačních poklopů 21 000 Kč);  

 objekt Floriánova 6 (oprava střechy 20 000 Kč); 

 zahradní domek v Tyršových sadech (oprava elektroinstalace 21 000 Kč); 

 Hasičská zbrojnice v Proseči (oprava střechy 702 000 Kč) ); 

 Zimní stadion (výměna vrat s elektro pohonem pro výjezd rolby 223 000 Kč, 

oprava prasklin betonové plochy kluziště 52 000 Kč); 
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 areál Střelnice (atletický stadion: oprava povrchů 124 000 Kč, administrativní 

budova – kotelna - oprava nadstřešní části komínu 64 000 Kč, tribuna Jih - 

oprava a nátěr ocelové konstrukce střechy 106 000 Kč); 

 plavecký bazén (oprava hydroizolací hlavní podesty 100 tisíc korun, nátěr 

akumulační železobetonové akumulační nádrže proti propustnosti vody 90 000 

Kč, výměna opláštění tubusu kolem schodiště k tobogánům 362 000 Kč, oprava  

přepadového žlábku kolem bazénů 936 000 Kč, vzduchotechnika 72 000 Kč); 

 areál Čelakovského (údržba hřiště s umělou trávou 135 000 Kč); 

 sauna u přehrady (oprava vodovodní přípojky 117 000 Kč). 

KULTURA: Rok české hudby aneb Město plné tónů 
ČTYŘKOU KONČÍCÍ LETOPOČTY mělo v datu narození nebo úmrtí mnoho 

významných českých skladatelů. A proto jsou od roku 1924 roky se čtyřkou na konci 

slavené coby Rok české hudby. Tradice byla přerušena pouze v roce 1994.  

Z HISTORIE DO SOUČASNOSTI - Rok české hudby má tradici od oslav výročí Bedřicha 

Smetany v roce 1924, v roce 1954 byl vzpomenut Antonín Dvořák. Rok české hudby v 

roce 1974 byl chytrým tahem ´normalizační´ kulturní politiky. Podpořil tradiční 

českou hudbu i její export, ze soudobé hudby samozřejmě pouze autory tzv. 

doporučované. Rok 1984 tradici utvrdil. V roce 1994 nebyla vůle k pobídce a 

koordinaci, navíc převládala distance vůči jakékoli předchozí praxi, byť kořenila v 

době starší. Sté výročí úmrtí Antonína Dvořáka 1. května 2004, shodné s datem 

vstupu republiky do Evropské unie, a padesáté výročí úmrtí L. Janáčka byly impulsem 

k myšlence obnovy akce. Do spontánních příprav oslav výročí zejména těchto dvou 

skladatelů vstoupil tehdy program ´Česká hudba 2004 – nedílná součást evropské 

kultury´. Rok české hudby 2014 podpořilo Ministerstvo kultury ČR společně s resorty 

školství, zahraničí a místního rozvoje. Uměleckou záštitu převzali mezzosopranistka 

Magdalena Kožená a dirigent sir Simon Rattl, čestným prezidentem se stal šéfdirigent 

České filharmonie Jiří Bělohlávek. Akce měla využít nejen spontánního zvýšení zájmu 

o českou kulturu v zahraničí, ale podpořit finančně, organizačně a propagačně také 

domácí prostředí. Roky české hudby se nesoustřeďují pouze na tvorbu výročních 

autorů, na jeden druh či hudební žánr, ale na podporu české hudby jako celku. 

VÝROČÍ NĚKTERÝCH ČESKÝCH HUDEBNÍKŮ: Kryštof HARANT z Polžic, 

renesanční skladatel, 450. výročí narození (1564–1621) * 4. 1. Josef SUK, hudební 

skladatel a pedagog, člen Českého kvarteta, 140. výročí narození (1874–1935) * 18. 1. 

Otakar ŠEVČÍK, houslový pedagog, 80. výročí úmrtí (1852–1934) * 9. 2. Jarmila 

NOVOTNÁ, pěvkyně, 20. výročí úmrtí (1907–1994) * 15. 2. František Václav MÍČA, 

skladatel doby pobělohorské, autor 1. česky zpívané opery 270. výročí úmrtí (1694–

1744) * 15. 2. Jiří ŠLITR, skladatel, klavírista a výtvarník, 90. výročí narození (1924–

1969) * 16. 2. Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ, skladatel, varhaník, oblast české 

barokní hudby, 330. výročí narození (1684–1742) * 2. 3. Bedřich SMETANA, 

skladatel, zakladatel české národní hudby, 190. výročí narození, 12. 5., 130. výročí 

úmrtí (1824–1884) * 26. 3. Oskar NEDBAL, zakladatel české operety, první český 
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dirigent světového významu, 140. výročí narození (1874–1930) * 1. 5. Vilém 

BLODEK, skladatel, pedagog a sbormistr, 180. výročí narození a též 140. výročí úmrtí, 

3. 10., (1834–1874) * 1. 5. Antonín DVOŘÁK, skladatel, zakladatel české národní 

hudby, 110. výročí úmrtí (1841–1904) * 11. 6. Emil František BURIAN, skladatel, 

dirigent, představitel české hudební avantgardy, 110. výročí narození, 9. 8., 55. výročí 

úmrtí (1904–1959) * 29. 6. Rafael KUBELÍK, dirigent a skladatel, 100. let od narození 

(1914–1996) * 3. 7. Leoš JANÁČEK, skladatel a pedagog, 160. výročí narození (1854–

1928) * 7. 7. Vlastimil HÁLA, skladatel a aranžér, 90. let od narození (1924–1985) * 

10. 7. Iša KREJČÍ, skladatel, 110. výročí narození (1904–1968) * 28. 8. Bohuslav 

MARTINŮ, skladatel, 55. výročí úmrtí (1890–1959) * 5. 9. František Václav MÍČA, 

skladatel, autor první česky zpívané opery, 320. výročí narození (1694–1744) * 12. 9. 

František Xaver RICHTER, skladatel, houslista světového významu, 225. výročí úmrtí 

(1709–1789) * 21. 10. Dalibor VAČKÁŘ, skladatel, 30. výročí úmrtí (1906–1984) * 30. 

12. Josef Bohuslav FOERSTER, skladatel a pedagog, 155. výročí narození (1859–1951)  

MĚSTO PLNÉ TÓNŮ – pod tímto názvem se k letošnímu Roku české hudby připojil 

poprvé i Jablonec, a to hned bohatým programem. Produkcím pod širým nebem počasí 

přálo střídavě, přesto se s každým dalším pořadem zvyšoval počet lidí v publiku. Město 

plné tónů si tak našlo odezvu mezi širokou veřejností. Někteří přišli na určitý program 

cíleně, jindy převažovali rodiče účinkujících, nechyběli náhodní kolemjdoucí. Pódium 

na Mírové náměstí sloužilo až do září a vystřídaly se tu mnohá hudební uskupení. Své 

65. výročí založení si zde připomenul legendární pěvecký sbor Janáček, odehrál se zde i 

14. ročník Jabloneckého hudebního festivalu, na kterém se představily dětské pěvecké 

sbory nejen z Česka, ale také z Mexika, USA, Itálie, Polska, Německa a Litvy. 

Vystoupení žáků Základní umělecké školy provázela v kostele sv. Anny výstava prací z  

výtvarného oddělení nazvaná ´Když barvy hrají´. Nejen centrum města ožilo hudbou, 

neopakovatelnou atmosféru poskytlo přehradní molo, ale ožil také Tyršův park, 

koncertní sál ZUŠ, kostel sv. Anny i jeviště divadla. Nejen hudba, ale i divadelní 

představení byly součástí nabídky, která vypadala takto: 29. 4. Zahajovací koncert – 

Jablonecký komorní orchestr ZUŠ v městském divadle. Ve druhé části koncertu F. 

Lamač a kytarový pedagog p. Jiroš. * Květen – červen: koncerty ZUŠ - IuventusGaude! 

Nautica Komorní soubory i klavíristé školy. * Koncem června v období letního 

slunovratu - molou na přehradě: komorní orchestr Quatro Sukovu Suitu a také 

Mozartova Malá noční hudba. * Červenci až srpen: 1) Společné neděle v Tyršově 

parku: 7 koncertů  různých žánrů od dechovky, přes cimbálovou muziku po dixilend. 2) 

Před radnicí: 6 koncertů -  vždy ve středu. * Městské divadlo: 23. 7. Prodaná nevěsta v 

nastudování Severočeského divadla. 24. 7. Southampton youthorchestra (Anglie): 

Slovanské tance, symfonickou báseň Vltava z cyklu  Má Vlast a Tance z Prodané 

nevěsty.  6. 8. Klavírní koncert Ivo Kahánka.  * 16. 9. Kostel sv. Anny: Labyrint světa a 

ráj srdce na hudbu Petra Ebena a recitací Marka Ebena. * 30. 9. Slavnostní zakončení 

v městském divadle: Houslový koncert „Fis mol“ Henryka Wieniawského a  Symfonie 

č. 8 A. Dvořáka. Petr Matěják s Filharmonií Hradce Králové. Tolik k programu, zbývá 

dodat, že na projektu Roku české hudby v Jablonci se podílely organizace zřizované a 

založené městem, a to ZUŠ, Eurocentrum i Jablonecké kulturní a informační centrum, 

hlavním koordinátorem a tvorbou programu bylo pověřeno divadlo. 
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MĚSTSKÉ DIVADLO 

„Velký podíl na pestrosti, bohatosti a kvalitě programu Městského divadla v Jablonci 

mají všichni jeho mecenáši, kteří k němu chovají srdečný vztah a projevují jej mimo 

jiné i výraznou finanční podporou. V tomto směru patří velký dík statutárnímu městu 

Jablonec, bez jehož peněžní pomoci bychom se neobešli. Máme štěstí, že všichni 

vrcholní představitelé města, bez ohledu na politickou příslušnost, si jsou vědomi 

významu kulturního stánku ve městě a vnímají i jeho regionální přesah. Samozřejmě 

neméně důležití jsou i další sponzoři,“ svěřil se médiím ředitel divadla Pavel Žur s tím, 

že kromě přímé podpory z města se divadlu daří získávat prostředky z grantů a dotací. 

Jablonecké divadlo tak v roce 2014 uspělo i na Státním fondu kultury České republiky, 

mezi pravidelnými podporovateli je například i Nadace Preciosa. 

MGR. PAVEL ŽUR, ŘEDITEL DIVADLA – Jablonecký patriot (nar. 1966), který 

zůstal věrný svému rodnému městu. Vystudovaný pedagog šéfuje divadlu a vedle toho 

stále – již třiaadvacátý rok, vede dětský pěvecký soubor Vrabčáci. Angažuje se i v 

politice. Byl členem městské rady, působil coby krajský zastupitel, po letošních volbách 

je městským zastupitelem a předsedou kulturní komise. * Na otázku co považuje za svůj 

největší životní úspěch, odpovídá: Určitě fakt, že jsem u Vrabčáků zůstal tak dlouho. 

Přestože mám náročnou práci, jako je management divadla, tak mi zbyl ještě kus 

času na práci s dětmi. Je to zpětná odezva i pro mě. Jestliže se pohybuji mezi 

manažery, podnikateli a dalšími lidmi, kteří podporují kulturu, jsem rád, že se vracím 

do reálného světa plného bezprostřednosti, kterým dětský svět bezesporu je. Co se 

divadla týče, pak jsem hrdý na tým, který se mi podařilo vybudovat. Kolektiv divadla 

vytváří perfektní servis nejenom hercům a zpěvákům, ale zároveň i návštěvníkům. 

Myslím si, že v tomhle ohledu jablonecké divadlo snese srovnání s těmi nejlepšími. 

ČINNOST DIVADLA - Bezesporu k nadstandardním aktivitám v činnosti se zařadila 

nabídka kulturních akcí v letním období…, takže žádné divadelní prázdniny! Letošní 

představení a koncerty navíc probíhaly v rámci Roku české hudby pod společným 

názvem Jablonec nad Nisou – město plné tónů. Jak je již výše psáno, divadlo bylo 

hlavním koordinátorem projektu, do něhož zprostředkovalo mnohý zajímavý program.  

KMENOVÝ REPERTOÁR divadla tvořila opět představení předplatitelských skupin, a 

to: tři skupiny činoherní (DA a DB a skupina představení tematicky zaměřených na 

mládež DS), kombinovaná řada se zastoupením různých žánrů (ND), představení pro 

děti (RD) a cyklus koncertů vážné hudby (H). V rámci abonmá prvních pěti skupin 

k nám zavítaly na čtyři desítky renomovaných pražských i mimopražských souborů. Z 

pražských nejvíce inscenací odehrálo Divadlo Ungelt – připomeňme představení 

Deštivé dny s excelentním Richardem Krajčem, Poslední romance či Kurtizána. Z 

mimopražských hostovalo v Jablonci nejčastěji Severočeské divadlo Ústí nad Labem, 

jež uvedlo jeden z nejslavnějších baletů Čajkovského Labutí jezero a operu G. 

Pucciniho Tosca. Předplatitelům ´H´ se v pravidelných hudebních cyklech představili 

špičkoví interpreti – sólisté, soubory i vícečlenná tělesa. Nezapomenutelné bylo 

vystoupení Českého saxofonového kvarteta společně s Davidem Ebenem, vynikajícího 

Smyčcového Tria Gideon, dechového seskupení Five Star Quartet, mladé talentované 
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houslisty Julie Svěcené, výjimečného Škampova kvarteta, osobitého hobojisty Viléma 

Veverky a Kvarteta Martinů, barokního souboru Musica Florea. Z větších těles 

účinkovala v divadle Filharmonie Hradec Králové, která koncertovala v rámci 

Novoročního koncertu a na podzim společně s mladým nadějným houslistou a 

jabloneckým rodákem Petrem Matějákem, pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera.  

Z TRADIČNÍCH PROJEKTŮ se uskutečnilo v lednu Tříkrálové zpívání, jehož se 

zúčastnilo 430 zpěváčků v osmi školních sborech z celého regionu. V březnu se konal 

již XIV. ročník hudebně-dramatického festivalu Rodáci Jablonecka, kdy se v programu 

tří festivalových dnů představili hudebníci, herci, tanečníci a výtvarníci, kteří ve svém 

oboru dosáhli výrazných úspěchů a mají úzkou vazbu na zdejší kraj. Ve znamení 

několika výjimečných projektů byl říjen, který nabídnul XII. ročník komponovaného 

pořadu Společně nejen na jevišti, dvanáctou přehlídku neprofesionálních dětských 

tanečních souborů Podzimní fantazie 2014 a XXVIII. ročník celostátní přehlídky 

scénického tance mládeže i dospělých Tanec, tanec…2014. V listopadu byl realizován 

V. ročník pěvecké soutěže Hvězdy nad Ještědem – tento originální projekt autorů 

ředitele divadla Pavla Žura a vynikajícího hudebníka Petra Hostinského patří k dalším 

výrazným aktivitám našeho divadla. To se podílelo také na realizaci krajského kola 

celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů a regionální postupové 

přehlídky dětských a dospělých tanečních skupin scénického tance Tanec srdcem.  

STATISTIKA A HOSPODAŘENÍ - V roce 2014 přišlo do divadla 57 836 diváků a 

uskutečnilo se zde 174 akcí (vloni 169), z toho jich bylo osmadevadesát pro veřejnost 

(32 108 diváků), osmapadesát pro školní mládež (16 728 diváků), sedmnáctkrát byly 

prostory poskytnuty neprofesionálním souborům (9 000 diváků) – například Smíšenému 

pěveckému sboru Janáček, Folklórnímu souboru písní a tanců Nisanka, Tanečnímu a 

pohybovému studiu Magdaléna, Taneční škole X-Dance, Dětskému pěveckému sboru 

Vrabčáci a Skřivánek, dále základním a středním školám, vícekrát realizovala své 

hudební i komponované projekty Základní umělecká škola a statutární město Jablonec, 

v rámci agentážní činnosti zprostředkovalo divadlo jedno představení pro jabloneckou 

nemocnici. Divácky nejžádanějším žánrem byla již tradičně činohra – 35x na velké 

scéně, 2x na malé scéně, s průměrnou návštěvností 412 diváků. Ze šesti 

předplatitelských skupin byl největší zájem o ´DA´ - průměrná návštěvnost 451 diváků 

a o ´DB´ s průměrnou návštěvností 427 lidí. Nedílnou součástí činnosti divadla byla a je 

i nabídka pro školy, kde se letos návštěvnost ve srovnání s loňskem (17 123) mírně 

snížila. Seniorům byly věnovány koncerty a představení se vstupem zdarma, případně 

s výraznou slevou z ceny vstupenky. Majitelům hudebního cyklu byly nabídnuty v 

průběhu sezóny prémiové vstupenky na mimořádné koncerty. Slevy byly poskytnuty na 

vybrané koncerty a představení také pedagogům jako poděkování za aktivity spojené s 

návštěvou dopoledních představení. Slevy při nákupu vstupenek mohli využít rovněž 

držitelé ZTP a ZTP/P průkazek. Zachován zůstal pro návštěvníky divadla speciální 

autobusový spoj, jezdící zdarma po skončení večerních představení. 

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ -  Hospodaření divadla skončilo lepším výsledkem 

než v roce 2013 (tehdy mělo ztrátu ve výši 1 533 000 Kč, která na základě schválení 

správní rady byla převedena do neuhrazených ztrát minulých let). K dobrému výsledku 
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přispělo i zvýšení příspěvku zakladatele oproti loňsku. Letos zastupitelé odsouhlasili 

dotaci na provoz ve výši 9 142 000 Kč a částka byla poskytnuta v plné výši. Ačkoliv 

ztráta z hospodaření v hlavní činnosti po poskytnutí příspěvku od zakladatele činila 56 

tisíc korun, byla vzhledem k ziskové doplňkové činnosti 226 000 Kč vyrovnána a tím 

byl v roce 2014 vytvořen zisk ve výši 170 000 Kč. Po schválení správní radou byl 

zaúčtován do rezervního fondu, jehož výše tak dosáhla 609 tisíc Kč. 

 

EUROCENTRUM  

JEDNATELKOU SPOLEČNOSTI je Ing. Marta Procházková (1956), která se 

po volbách v roce 2014 stala členkou městského zastupitelstva. Pod jejím vedením je 

víceúčelový areál Eurocentra v Jiráskově ulici - a tedy v samém středu města, 

vynikajícím zázemím, sloužícím mnoha kulturním i společenským akcím. Mimo jiné 

zde probíhají konference a semináře podnikatelských subjektů, samospráv a občanských 

sdružení. Zdejší prostory jsou pro tyto účely zařízeny a vybaveny moderní technikou. 

AREÁL ZAHRNUJE budovu Centra obchodní spolupráce - velký a malý sál, restauraci, 

letní scénu a výstavní pavilon označovaný písmenem ´A´ plus kino Junior. Pod správu 

Eurocentra patří také další dvě kina - Radnice a Letní. – více viz KRONIKA 2013  

NEJEN KOORDINÁTOR - 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. Je 

koordinátorem projektu, který podporuje kulturu, sport a společenské dění v našem 

městě. Projekt Jablonec byl poprvé zrealizován pod názvem ´Jablonec nad Nisou 2000´, 

navázaly pak další, v názvu se měnil a mění vždy jen datum daného roku. O projektu a 

jeho finanční podpoře ze strany města jsou již v kronice řádky, stejně jako o řadě akcí, 

které se v Eurocentru odehrávají. Nicméně je na místě zmínit, že Eurocentrum vedle 

vlastních akcí pořádá i městské trhy a slavnosti. Konkrétně v průběhu roku realizuje 

akce velikonoční a vánoční, v září pak Jablonecké podzimní slavnosti. Součástí všech 

jsou prodejní trhy s tradičními rukodělnými výrobky a stylovým zbožím, samozřejmostí 

pak jsou doprovodné akce. Velikonoční trhy provází program ve folklórním stylu, na 

Jabloneckých podzimních slavnostech se představují především místní umělci a 

soubory. Vánoční trhy se nesou v adventním duchu. Slavnosti se odehrávají na 

Mírovém náměstí i v jeho okolí a v areálu Eurocentra. 

VELETRHY A VÝSTAVY - Do samotného programu Eurocentra jsou pravidelně 

zařazeny tři výstavy a veletrhy. Prvním je EUROREGION TOUR – březnový veletrh 

cestovního ruchu. FARMÁŘSKÝ DEN, který byl již před dvěma lety coby doprovodná 

součást 3. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Česko - polské setkání 2012. Do 

třetice pak říjnová Burza vzdělávání AMOS – výstavní prezentace a burza škol i 

volnočasových aktivit včetně nabídek pracovních příležitostí firem působících v oblasti 

vzdělávání. Výstavní plocha s malými stánky uvítala veletrh vzdělávání v roce 2014 již 
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po patnácté. Především mladým lidem a absolventům škol pomohla svými informacemi 

v orientaci při jejich rozhodování, co budou dělat dál. 

SETKÁVÁNÍ: OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTEM  

SETKÁVÁNÍ / SPOTKANIA - tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí / 

tradycja, kulturu i codzienność na czesko-polskim pograniczu. Partneři Eurocentrum 

Jablonec a Miejski Dom Kultury Muflon Jelenia Góra-Sobieszów ukončili závěrečným 

seminářem tříletý česko-polský projekt ´Setkávání´. Na semináři, který se konal 

v Jablonci a následně v Jelení Hoře, zhodnotily ředitelky obou organizací Marta 

Procházková a Aleksandra Jarocińska projekt jako celek i jeho jednotlivé aktivity. Za tři 

roky trvání projektu v letech 2010-2013 bylo zrealizováno třicet společných aktivit a 

vydány dvě publikace, týkající se zvyků v česko-polském pohraničí z obdoví Velikonoc 

a Vánoc. Myšlenka a cíl projektu byly definovány následovně: Obyvatelé 

přeshraničních oblastí se příliš neznají a nestýkají. Oddělují je hory a hranice, ale 

pomyslná hranice je i ve vědomí lidí. A to chceme změnit - tuto hranici neznalosti a z 

toho plynoucí nedůvěry odstranit. Tím, že se vzájemně o sobě něco dozvíme, poznáme 

své tradice, zvyky, kulturu. Tím, že se budeme setkávat… Aktivity projektu byly 

rozděleny do čtyř oblastí: 

1. SETKÁVÁNÍ S FOLKLÓREM – sem patří největší akce projektu ´Mezinárodní 

folklorní festival-česko-polské setkání´, který byl projektem založen, odehrály 

se první tři ročníky festivalu. Další aktivity byly spojeny s poznáváním lidových 

tradic během velikonočních a vánočních svátků, včetně výstav tradičních 

výrobků a výtvarné dílny.  

2. SETKÁVÁNÍ S HUDBOU – tato oblast představovala hudební amatérskou scénu 

v česko-polském pohraničí, ať už formou koncertů nebo pěvecké soutěže. 

3. SETKÁVÁNÍ S FILMEM – v rámci víkendů s českým a polským filmem mohli 

diváci zhlédnout nejznámější filmy svého přeshraničního partnera. Největší 

ohlas měla tato akce u dětských diváků. Filmy Krteček v Polsku a naopak Bolek 

a Lolek v Čechách neměly konkurenci. 

4. SETKÁVÁNÍ S FOTOGRAFIÍ – závěrečná výstava fotografií ´Jak žijeme´ 

vznikla z vybraných snímků vyhlášené fotosoutěže, jejímž cílem bylo 

zdokumentovat v průběhu jednoho roku život obyvatel regionu. Na výstavě byly 

zastoupeny snímky českých i polských autorů, které vybrala mezinárodní porota.  

Projekt by nemohl být uskutečněn bez podpory Statutárního města Jablonec, který byl 

v první investiční části rovněž partnerem projektu, a města Jelení Hora. Obě města 

poskytla projektu finanční podporu. Hlavní částí spolufinancování přispěl Evropský 

fond pro regionální rozvoj, projekt byl podporován z Operačního programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013. Na semináři v Jelení Hoře 

ocenil ve svém projevu tamní radní pan Janusz Wojtas význam projektu pro vzájemné 

poznávání lidí a jejich kultur v příhraničí slovy: Žijeme vedle sebe, dělí nás sedemdesát 

kilometrů a v  podstatě jsme se příliš neznali. A to se mění. Potkáváme se, 

navštěvujeme se a navazujeme spolupráci. A v tom chceme i dál pokračovat…  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

VÝROČÍ NEJEN STARÉ RADNICE - 

Městská knihovna Jablonec, příspěvková 

organizace, slavila vloni devadesátiny, což 

je zachyceno v kronice 2013. Letos si 

třemi akcemi připomenula jiné datumy. 

STARÁ RADNICE byl název výstavy k 

145. výročí postavení budovy staré 

radnice. UČITEL A KNIHOVNÍK JULIUS 

STREIT – výstava připomenula 130. 

výročí narození prvního ředitele městské knihovny. K 100. výročí narození Bohumila 

Hrabala se vztahoval zábavný kvíz HRABALOVSKÝ MĚSÍC.  

STATUS A ČLENSTVÍ - I v roce 2014 měla status veřejné základní knihovny s 

univerzálním knihovním fondem a s pověřeným výkonem regionální funkce v okrese 

Jablonec. Knihovna je institucionální člen Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků, člen Sdružení uživatelů LANius a Clavius, a člen pracovní skupiny 

knihoven Euroregionu Nisa.  

STRUKTURA, POBOČKY - Vedle pracoviště v hlavní budově v objektu staré radnice 

na Dolním náměstí má pobočku v Centru sociálních služeb v ulici Palackého, 

v Dělnické ulici v Kokoníně, v Mozartově ulici ve Mšeně a v ulici Na Šumavě. Na 

uvedených pobočkách se konaly v roce 2014 revize fondu, který obsahuje 25 564 

svazků, z toho 0,4 % bylo nezvěstných. Také sem bylo vyexpedováno 756 nových knih, 

vyřazeno 619 a vyměněno 908 svazků. Pobočky byly nově připojeny do on-line režimu 

se serverem v hlavní budově, což je ideální pro přenos dat a údajů o knihách, čtenářích 

a výpůjčkách. V hlavní budově najde čtenář oddělení půjčoven pro dospělé čtenáře, děti 

i mládež, do oddělení ostatních služeb patří studovna, čítárna, multimediální oddělení, 

provoz poboček, funguje tu audiovizuální oddělení, které zajišťuje nejen propagaci, ale 

především nabízí kulturní a vzdělávací programy. Součástí jsou dále oddělení 

zpracování fondu, regionální a ekonomicko-správní oddělení. 

STATISTIKA - Knihovní fond ke konci roku 2014 tvořilo 104 026 jednotek, z toho 

potom 10 897 náleží do výměnného souboru. Složení knihovního fondu: knihy 100 530, 

dokumenty - zvukové  2 335, zvukově obrazové 1 015, elektronické 114, ostatní 32. 

Knihovna odebírá 225 exemplářů titulů docházejících periodik. Přehled výpůjček, 

návštěvníků a registrovaných uživatelů: Knihovnu v roce 2014 navštívilo 105 093 

uživatelů, z toho 86 793 fyzických a 18 300 virtuálních prostřednictvím vzdáleného 

přístupu jednak do elektronického katalogu pro vyhledání požadovaných dokumentů, 

jednak do výpůjčního protokolu pro rezervace, objednávky a prolongace. Na 

jednotlivých odděleních a pobočkách se v součtu zaregistrovalo 4 521 uživatelů, z toho 

1 490 do patnácti let. Celkem se zde vypůjčilo 225 361 knihovních jednotek, nejvíce 

beletrie 105 368, periodik 83 334, naučné literatury 30 671, z dokuemtů na 2 127 

zvukových, 3 093 zvukově obrazových, 567 elektronických a 201 ostatních. Ve 

srovnání s loňskem poklesla návštěvnost o 2,2 %, registrace o 3,5 % a výpůjčky o 8 %. 
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FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ, DOTACE - Rozpočet pro rok 2014 byl sestaven jako 

ztrátový, a to ve schválené výši osmatřicet tisíc korun. Hlavní činnost vykázala zisk 

devět tisíc korun, doplňková pak šestnáct tisíc. Organizace dosáhla zisk celkem ve výši 

pětadvacet tisíc Kč, čímž se částečně pokryla ztráta z předchozích období a na účtu. 

Dotace (v tis. Kč) na provoz od zřizovatele činily 6 964, od Krajského úřadu Liberec 

969, státní 53. Z grantového programu VISK 3 Ministerstva kultury ČR získala 

knihovna 53 tisíc Kč na připojení systémů městských poboček Kokonín a Šumava 

s hlavní budovou. Společnost TRW Automotive Czech přispěla částkou deset tisíc na 

obnovu a aktualizaci knihovního fondu. 

REKONSTRUKCE  -  Knihovna se v roce 2014 dočkala také nových toalet. Tedy těch 

u audiovizuálního sálu, kde WC pro návštěvníky rozhodně neodpovídaly současnému 

standardu. Toalety byly společné pro muže a ženy a se značně dožilým vybavením. 

Rekonstrukce vyšla městskou pokladnu na téměř 900 tisíc korun, součástí modernizace 

byla i úprava baru u zmíněného sálu.  

LOVCI PEREL A ČTENÁŘI ROKU - Knihovna se samozřejmě neobejde bez čtenářů a 

tak je namístě, že dovede pochválit ty nejaktivnější a poděkovat jim tak za využívání 

knihovnických služeb. V Jablonci byly počátkem března oceněny dokonce celé rodiny, 

přičemž kritériem výběru bylo množství výpůjček evidovaných v knihovním systému 

Clavius a registrace v knihovně 

alespoň jednoho z rodičů a dítěte. 

Čtenářem roku 2014 se stala rodina 

Slavíkova za 207 výpůjček, rodina 

Gaislerova za 169 výpůjček a rodina 

Machačných za 147 výpůjček. 

Jablonecká knihovna eviduje 

nejpilnější čtenáře od roku 2011, 

před dvěma lety ocenila 

nejaktivnějšího seniora, vloni se 

zaměřila na děti. Nejen výpůjčkami 

je organizace živa. Její programová 

nabídka je více než pestrá. 

V kulturně-výchovné činnosti 

nechybí zajímavé přednášky, besedy 

a mnohá setkání se zajímavými 

hosty, součástí jsou výstavy či 

soutěže. Jednou z nich byla i akce 

Lovci perel - soutěž na podporu 

čtenářství, která spočívala ve čtení 

perlorodek (označených knih) a 

vyplnění hracích karet s otázkami 

vztahujícími se k danému příběhu, 

za což soutěžící obdrželi perly. Soutěž probíhala od února do konce listopadu a zapojilo 

se do ní sedmdesát dětí ve věku 5-17 let, které přečetly 646 knih a nasbíraly 1 026 perel. 
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MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE 

 

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE - Stálé expozice Muzea skla a bižuterie 

v Jablonci prošly v roce 2014 proměnou. V průběhu prvého pololetí přibyla v hlavní 

budově nová stálá expozice historického šperku a spinadel ze sbírky Waldes, dosud 

umístěné v Galerii Belveder (součást muzea). Významně se rozšířilo i množství 

vystavených unikátních skleněných knoflíků, flakónů, luxusních nápojových souborů a 

prezentace současných výrobců. Díky mimořádné finanční dotaci zřizovatele, kterým je 

Ministerstvo kultury ČR, zahájilo muzeum tříetapový projekt modernizace stálých 

expozic již vloni. V roce 2014 veškeré změny a práce probíhaly za běžného provozu, od 

února zhruba do konce května, čímž byla samozřejmě částečně dotčena přístupnost 

expozic a pohodlí návštěvníků. To se muzeum rozhodlo kompenzovat poskytováním 

dvacetiprocentní slevy na vstupném. V souvislosti s provedenými změnami byla stálá 

expozice bižuterie přejmenována na ´Nekonečný příběh bižuterie´. Na konci ledna byla 

s autorem vítězné studie, kterým je pražská společnost Hlaváček architekti, uzavřena 

smlouva na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace k akci ´Dostavba hlavní 

budovy muzea´. Ve druhé polovině roku pak byla zahájena jednání týkající se návrhu 

nové stálé expozice vánočních ozdob. Muzeum dále zpracovalo na základě výzvy 

Ministerstva kultury opakovaně žádost o zařazení mezi výzkumné instituce - v roce 

2010 nebyla žádost posouzena kladně. S novou žádostí muzeum letos uspělo a může se 

tak zapojit do výzkumných projektů jiných institucí nebo zahájit své vlastní. 

HOSPODAŘENÍ v hlavní činnosti dosáhlo jablonecké muzeum vyrovnaného výsledku, 

a to díky zapojení fondu reprodukce majetku. Kladný hospodářský výsledek byl ve výši 

156 312 korun. Příjmy z prodeje služeb (vstupné) a zboží z hlavní činnosti dosáhly 

částky 1 107 000 Kč, což zůstalo přibližně na stejné úrovni s rokem předcházejícím. 

FINANČNÍ DARY, DOTACE - Muzeum získalo v roce 2014 finanční dary od Nadace 

Preciosa a Nadace pro záchranu Jizerských hor ve výši 105 000 Kč, granty a dotace od 

územních samosprávných celků dosáhly 496 000 Kč, z toho Jablonec podpořil Jarní 

ateliéry, Muzejní noc a Mikulášské ateliéry – každý částkou šest tisíc korun a na projekt 

´Mezinárodního trienále´ dal 300 tisíc Kč. Z našeho regionu pak připěly muzeu města 

Smržovka a Lučany nad Nisou, obce Albrechtice v Jizerských horách a Janov nad 

Nisou. Účelové dotace z Ministerstva kultury činila 2 388 000 Kč.  Liberecký kraj 

poskytnul účelovou dotaci 93 000 Kč na restaurování kulturní památky sbírky Waldes – 

šperková spínadla, která bude ovšem čerpána až v roce 2015. 

SPOLEK PŘÁTEL MUZEA SKLA A BIŽUTERIE v Jablonci byl založen v říjnu 2014 

s cílem budování a udržení dobrého jména muzea, rozšiřování povědomí, propagace a 

podpora jeho činnosti a zachování kulturních hodnot. Předsedou byl zvolen nestor 

jablonecké bižuterie Jaroslav Hlubůček. Ke konci roku měl spolek 21 řádných členů. 

ČLENSTVÍ, PARTNERSTVÍ - Muzeum je členem Svazu výrobců skla a bižuterie, kde 

mělo svého zástupce v jeho představenstvu a podílí se aktivně na většině jeho aktivit. * 

Muzeum je partnerem Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František a jeho 
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zřizovanou organizací – o.p.s. Cesty skla. Ředitelka muzea Ing. Milada Valečková je 

členkou správní rady, obě instituce mají vzájemně statut partnerů.  

PROGRAMOVÁ NABÍDKA A ZÁJEM NÁVŠTĚVNÍKŮ - Provozní doba muzea byla i 

letos opět rozšířena po dobu letních prázdnin o pondělky, a dále ve vánočním období o 

některé sváteční dny a rovněž o pondělí. Osvědčila se také upravená provozní doba na 

Galerii Belveder, která byla stanovena s ohledem na dramaturgii výstav zaměřenou na 

rodiny. Opatření se setkala s příznivým ohlasem u návštěvníků, jejichž počet po 

několika letech přesáhl třicet tisíc osob. A je opravdu z čeho vybírat. Muzeum skla a 

bižuterie a Galerie Belveder zvou každoročně na řadu zajímavých akcí v podobě 

tvůrčích dílen, tradiční Mariánskou sklářskou pouť na Kristiánově, na zajímavé stálé 

expozice, ale především na mnoho unikátních výstav. V roce 2014 to byly pozvánky 

například na ´6. Salon 2013´ - přehlídku aktuální tvorby výtvarníků sdružených v 

Asociaci umělců medailérů, ´Perličkové kabelky´ z muzejních sbírek, včetně těch z 

dřevěných nebo umělohmotných perlí, ´Zlomky příběhů´ - výstava představující 

akademického sochaře Vladimíra Komňackého ve všech polohách jeho rozmanité 

umělecké tvorby. Galerie začala i zakončila na vánoční notu. Počátkem roku dobíhala 

´Skleněná ZOO´ a závěr patřil vánočním ozdobám určeným na export do zámoří. 

Součástí činnosti jsou projekty ´Exponát měsíce´ i výstavy mimo vlastní prostory nejen 

v Jablonci. Samozřejmostí u výstav jsou vernisáže, publikace a katalogy s texty 

místních kurátorů. Jejich prodej se uskutečňuje jak v muzeu, tak i přes e-shop, kde 

zaznamenali objednávky nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Největší zájem byl tradičně o 

publikaci ´Skleněné vánoční ozdoby´ a ´Ingrid – víc než jen značka´, která byla větší 

část roku zcela vyprodána. Obě byly pro velký zájem znovu dotištěné.INNOST 

MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SKLA A BIŽUTERIE JABLONEC 2014 – projekt, který 

se jako červená niť táhnul celoroční činností. Nahlédněme proto do závěrečné zprávy o 

realizaci, kterou zpracovali ředitelka muzea Ing. Milada Valečková a hlavní kurátor 

muzea PhDr. Petr Nový. Financování projektu: v roce 2012 byla zejména na propagační 

aktivity vynaložena částka ve výši 350 tisíc Kč, v roce 2013 více jak 600 tisíc na 

pořízení mobiliáře, přípravu katalogu k výstavě Skleněná republika a propagační 

aktivity. V roce 2014 náklady dosáhly přes dva miliony korun, z toho částkou 1 500 

tisíc Kč přispěl zřizovatel muzea tj. Ministerstvo kultury ČR, 300 tisíc korun dalo 

statutární město Jablonec, které se stejně jako zřizovatel podílelo už na financování 

přípravy v roce 2013, a to ve výši sto tisíc korun. Stejnou výší příspěvku se podílela 

Nadace Preciosa a částkou 70 000 Kč Liberecký kraj, který projekt zařadil mezi 

nejvýznamnější akce na území našeho kraje. Pro Mezinárodní trienále skla a bižuterie 

Jablonec 2014 byl již v roce 2012 navržen jednotný vizuální styl, který provázel veškeré 

jeho akce a propagační aktivity a jehož autorem byl David Matura. V roce 2014 se v 

rámci projektu uskutečnilo pět výstav za účasti 76 současných výrobních firem, dvaceti 

sklářských výtvarníků a 16 středních a vysokých odborných uměleckých škol. Jednalo 

se tak jednoznačně o největší přehlídku současného skla a bižuterie na českém území za 

několik posledních let. Jen v Jablonci zhlédlo uvedené výstavy 16 413 návštěvníků. V 

rámci doprovodného programu byl uspořádán ve spolupráci s partnery komerční veletrh 

skla a bižuterie, módní přehlídka a odborný seminář.  
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HLAVNÍ POŘADATEL projektu: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 

Partneři: Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo průmyslu ČR, Liberecký kraj, 

Hospodářská komora ČR, Statutární město Jablonec nad Nisou, Svaz průmyslu a 

dopravy ČR, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, Svaz výrobců skla a 

bižuterie, společnosti Texo PlusLUS a Happy Materials. 

TRENDY.DESIGN.PRODUKCE, hlavní výstava projektu se konala ve dnech 7.června 

až 28.října. Motto: Sklářství a bižuterní výroba jsou konkurenceschopné a funkční 

oblasti průmyslu, schopné produkovat designově, umělecky a ekonomicky zajímavé 

produkty i nové technologie. Výstava, kterou v Jablonci zhlédlo 12175 návštěvníků, 

představila ve dvou sálech hlavní budovy muzea 76 sklářských a bižuterních firem a 

značek, v případě skla včetně účasti zahraničních firem z Finska, Německa, Rakouska, 

Slovenska a Turecka, které mají na českém trhu obchodní zastoupení. Muzeem vybraní 

účastníci se prezentovali novinkami a nejúspěšnějšími výrobky za poslední tři roky. 

Představené kolekce hodnotila mezinárodní komise ve složení: Chiara Squarcina, 

ředitelka Murano Museo del Vetro, Itálie. Kaisa Koivisto, šéfkurátorka, Suomen 

Lasimuseo Riihimäki, Finsko. Pierre Schlevogt, šperkař, pedagog, Německo. Kazimierz 

Pawlak, sklářský výtvarník a pedagog, Akademia sztuk Pieknych Wroclaw, Polsko. 

Jaroslav Polanecký, teoretik a pedagog, Univerzita JEP Ústí n. Labem. Vybrané kolekce 

obdržely ocenění ve formě autorských pamětních medailí, speciálně pro tuto příležitost 

vyrobených (v počtu 30 kusů) SUPŠ a VOŠ v Jablonci na návrh Hany Dýckové. Ceny 

udělovali rovněž partneři a muzeum. Většina vystavujících firem hodnotila projekt 

kladně a vyjádřila s tímto typem výstavy a způsobem prezentace spokojenost. Velká 

část vystavujících se rovněž rozhodla prezentované kolekce nebo jejich část ponechat 

po skončení výstavy trvale v muzeu. Výběr z nich bude vystaven ve stálé expozici jako 

stálá připomínka tohoto ročníku a současně upoutávka na připravovaný ročník 2017. 

A.TO.MY!  - výstava prací studentů oborových středních a vysokých škol se konala ve 

dnech 25. 6. – 31. 8. Záštitu převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Reprezentativní mezinárodní přehlídky studentského skla, bižuterie a šperku se pracemi 

z posledních tří let účastnili studenti 10 vysokoškolských ateliérů a 6 odborných škol z 

ČR, Slovenska a Polska. Výstava, kterou navštívilo 808 lidí, byla nainstalována v 

jablonecké Galerii N, jejíž prostory bezplatně zapůjčila Technická univerzita Liberec. 

SKLENĚNÁ REPUBLIKA - Výstava představila aktuální práce dvou desítek 

výtvarníků ze všech krajů ČR. Premiérově byla zahájena v únoru na největším 

světovém veletrhu spotřebního zboží Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem, jako tzv. 

special event (akce vyzvaná a sponzorovaná pořadateli Frankfurter Messe). Jablonecké 

muzeum bylo první paměťovou institucí, která se takto zúčastnila. Veletrh navštívilo 

114 000 návštěvníků ze 161 zemí světa. * Skleněná republika v Jablonci byla v kostele 

sv. Anny, který byl pro tyto účely bezplatně zapůjčen statutárním městem Jablonec – 

Jabloneckým kulturním a informačním centrem. Termín konání 26. 6. – 31. 8. zvolilo 

v Jablonci k prohlídce 2 572 zájemců. * A do třetice Praha: ve dnech 27. - 28. září byla 

výstava zpřístupněna v rámci Dní otevřených dveří v Nostickém paláci, sídle 

Ministerstva kultury ČR, kde ji vidělo 5 439 lidí. * Významným partnerem výstavy byla 

společnost TEXO PLUS Maršovice, která kromě výroby speciálního mobiliáře výstavy 
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zajistila sponzorsky její transport a instalaci ve Frankfurtu nad Mohanem a významně se 

podílela též na transportu a instalacích repríz v Jablonci a v Praze. 

MEZINÁRODNÍ BIŽUTERNÍ SYMPOZIUM - SUPŠ a VOŠ Jablonec, termín: 30. 6. – 

3. 7., účastnilo se 17 vybraných středoškolských a vysokoškolských studentů z ČR, 

Slovenska a Polska. Sympoziu udělilo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR a Svaz výrobců skla a bižuterie, stejně tak jako výstavě v Galerii 

Belveder, kterou si v termínu od 3. 7. do 28. 10. prohlédlo 858 návštěvníků. 

DOPROVODNÉ AKCE projektu navštívilo celkem 8 045 lidí. V nabídce byly: módní 

přehlídka ´Made in Jablonec 2014´, prodejní výstava skla a bižuterie ´Křehká krása´, 

diskusní seminář na téma současnosti a budoucnosti českého sklářství či ´Sklářské 

svítání, Hansi Falc Vobruba´ - výstava sklářské i bižuterní tvorby švédského výtvarníka. 

ZÁVĚR od vedení muzea zní: byly naplněny hlavní cíle projektu, konkrétně 

prezentace sklářství a bižuterie v ČR široké i odborné veřejnosti, a to v kontextu se 

zahraniční produkcí, posílení povědomí o severních Čechách jako centru sklářské a 

bižuterní výroby a v neposlední řadě představení Muzea skla a bižuterie v Jablonci 

jako centra prezentace sklářské a bižuterní výroby v Česku. Zejména mezi odbornou 

veřejností projekt přispěl k posílení vnímání muzea jako jedinečné, významné 

sbírkotvorné instituce, jež  se nezaměřuje jen na dokumentaci minulosti, ale aktivně a 

cílevědomě se zabývá a přispívá k rozvoji i prestiži současného českého sklářského 

průmyslu. Nezanedbatelným přínosem bylo významné obohacení sbírek muzea o 

velké množství exponátů prezentovaných v rámci projektu. Ten nabídnul pohled na 

současnou podobu tohoto tradičního průmyslového odvětví jako perspektivního a 

konkurenceschopného nejen v tuzemsku, ale i v mezinárodním srovnání.  

MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SKLA A BIŽUTERIE JABLONEC 2014 

      FOTODOKUMENTACE:  Výroční zpráva muzea 

 

Výstava TRENDY.DESIGN.PRODUKCE  

1. června – 28. října 2014, hlavní budova muzea, Jablonec nad Nisou 
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VÝSTAVA A.TO.MY! 

29. června – 31. srpna 2014, Galerie N, Jablonec nad Nisou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava 

SKLENĚNÁ REPUBLIKA 

7. – 11. ledna 2014,  

veletrh Ambiente 2014, 

Frankfurt nad Mohanem 
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Výstava 

SKLENĚNÁ REPUBLIKA 

29. června – 31. srpna 2014,  

kostel sv. Anny,  

Jablonec nad Nisou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava 

HANSI FALC VOBRUBA – 

SKLO A ŠPERK 

12. září – 28. října 2014, 

Galerie Belveder,  

Jablonec nad Nisou 
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SBORY, SOUBORY, SPOLKY 

JANÁČEK PĚTAŠEDESÁTILETÝ, PADESÁTNICE NISANKA 

I letos platí, co jsem tvrdila v loňské kronice. Podle počtu 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 některém z fotoklubů. Jmenovitý výčet byl vloni z podstatné části 

naznačen, letos na toto téma především v akcích. Úvodem patří prostor jubilantům. Jako 

prvnímu pěveckému sboru Janáček. Ten si připomenul vedle svých pětašedesátin i 

osmdesáté narozeniny svého dlouholetého dirigenta Josefa Bočka. Uplynuly rovné čtyři 

desítky let, kdy stál s dirigentskou taktovkou před svým milovaným sborem poprvé.   

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR JANÁČEK patřil a stále patří ve své kategorii mezi české 

špičky. V roce 2014 měl důvod k oslavám. Bylo tomu totiž pětašedesát let, kdy se 

původně mužský sbor změnil na smíšený. Oslavy jubilea začal sbor květnovým 

koncertem v Jablonci, tedy v místě svého založení. Dirigovala Olga Fröhlichová, jež je 

na postu sbormistryně devátou sezonu. Nejprve sama zpívala a v roce 2005 přijala 

nabídku zastoupit zvučná jména předchozích sbormistrů. U začátků sborové činnosti 

najdeme Františka Černého, Františka Chlebečka, Jiřího Pecháčka či Věru Vojtěchovou. 

Dlouhá léta se sborem spolupracoval klavírista a varhaník Jan Svoboda, na krátký čas se 

pomyslné taktovky ujal Vilém Valkoun, vynikající hudebník a klavírista. To bylo v roce 

2000, my se vraťme do roku 1964. Tehdy se stal sbormistrem Josef Boček, který spojil 

se sborem celý svůj život. V roce 1967 mu dal jméno po skladateli, jehož velmi uznával 

- Janáček. Pod Bočkovým vedením se sbor rozšířil o řadu výborných zpěváků, někteří 

zde zpívají dodnes. V roce 2004 dirigoval Josef Boček svůj poslední koncert. Zdravotní 

problémy mu nedovolily věnovat se dál tak náročnému koníčku, ale rozhodně se měl za 

čím ohlédnout. 80. léta minulého století byla obdobím největších úspěchů, pod vedením 

Josefa Bočka sbor získal trojnásobné vítězství ve velkých domácích soutěžích a posunul 

se do vybrané skupiny pěveckých těles, které ministerstvo kultury vysílalo 

reprezentovat republiku do zahraničí. A tak mu tleskali posluchači v Německu, 

Rakousku, Belgii, Polsku, Bulharsku, Itálii, Francii, Španělsku i Maďarsku. Vrcholem 

tohoto období byla turné do Velké Británie a Finska a především pak dvě cesty do USA, 

kde Janáček zpíval ve státech Connecticut, New York, Oregon a Washington. Janáček 

za dobu své existence nastudoval velká hudební díla, z nichž stojí za zmínku oratorium 

J. Haydna Il Ritorno di Tobia, koncertní program Janáček Opera Gala, zpívaný za 

doprovodu Dolnoslezské filharmonie z Jelení Gory, Mše D-dur Antonína Dvořáka a 

mše Jiřího Pavlici Missa Brevis Pastoralis. I současný repertoár sboru čítá velké 

množství skladeb všech uměleckých směrů, počínaje renesancí a konče skladbami 

současných skladatelů. Někteří z nich mu dokonce své skladby k provedení věnovali. 

Janáček je sbor čistých amatérů, které spojuje láska ke zpěvu a radost, kterou se snaží 

rozdávat návštěvníkům svých koncertů. To, že se sboru daří, dokazuje i přítomnost 

výborných mladých zpěváků, s nimiž přicházejí i nové nápady a tvůrčí atmosféra. 
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FOLKLORNÍ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ NISANKA se specializuje na oblast 

Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší. Věrnost svému kraji je snad jedním ze základů 

jejího úspěchu, stejně jako samozřejmost dodržovat tradice a důsledně dbát na tzv. 

krojovou kázeň. Zkrátka, jde o kolektiv lidí, který dělá folklor poctivě. Že se to vyplácí, 

 je důkazem jeho trvání podtržené letošním výročím. Nisanku založily Marta Nováková 

a Jiřina Koutová v roce 1964, tedy před pěti desíkami let. Mezi dalšími vedoucími 

souboru figuruje řada jmen, tím posledním je Jana Hamplová, jež stojí v čele souboru 

od roku 1997. S tancem začala samozřejmě již dříve, a to v roce 1985 v Malé Nisance, 

odkud se postupně protančila do dospělých. Na otázku, zda na vedoucí roli nebyla příliš 

mladá, odpovídá: Bylo mi jedenadvacet let, ale už před tím jsem byla ve výboru. Tehdy 

v Nisance docházelo ke generační obměně. Jiří Franc a mnozí jeho vrstevníci, kteří 

tančili jako děti u Marty Novákové, skončili. Mě navrhli, abych to po Jirkovi převzala. 

Řekla jsem si, proč ne. Sice jsem neměla zkušenosti ani s vedením souboru, taneční 

metodikou, ani s účetnictvím, ale chuť jsem měla. Začala jsem navštěvovat Školu 

folklorních tradic – čtyřsemestrální rekvalifikační kurz Ministerstva školství ČR, 

především jsem však měla velmi dobré základ získané za ta léta v Nisance.  

Odmalička jsme byli totiž drilováni v krocích i ve správném držení těla. Navíc jsem 

měla od začátku maximální podporu dvorní choreografky souboru Jany Hanajové, 

která působí v Nisance již od roku 1981 a vděčíme ji za úžasné choreografie. 

KDOPAK BY SE NISANKY BÁL – Ples pod tímto příhodným názvem byl první akcí 

k padesátiletému výročí, další pak následovaly. Nechyběl průřez celé tvorby souboru i 

zmapování uplynulých pěti desítek let v pořadu ´Jak to začalo´, folklorní festival v 

rámci Podzimních slavností, nové pásmo ´Kdyby nebylo´ zdůrazňující tradiční 

regionální řemesla - sklářství a kamenictví, vše vyvrcholilo tradičním komponovaným 

programem v divadle ´Vánoce s Nisankou´. Celoroční oslavy si užívali nejen současní 

členové Nisanky, ale i ti bývalí a příznivci souboru.   
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FESTIVALY, PŘEHLÍDKY: DĚTSKÉ SBORY OVĚNČENÉ  

Na počty zpívajících dětí a obětavých sbormistrů – nezřídka pedagogů, si v našem 

městě nemůžeme stěžovat. Stejně tak si sbory, ale i kapely a jiná muzikantská 

seskupení, nemohou naříkat na malé šance předvést svůj um divákům. A to nemluvím 

jen o soutěžních přehlídkách či hudebních festivalech, kterých je také až až. Nelze však 

vše v kronice obsáhnout, a tak následující řádky jsou pouhou hudební ochutnávkou. 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA školních dětských pěveckých sborů se konala na jaře po 

deváté na scéně Městského divadla Jablonec. Osmnáct sborů soutěžilo ve čtyřech 

kategoriích. Odborná porota hodnotila vystoupení z hlediska dramaturgie, intonace, 

hlasové techniky, instrumentálního doprovodu, hodnotila se i výsledná práce sbormistra 

s dětmi na jevišti. Jablonecké sbory se v konkurenci ostatních rozhodně neztratily. Zlaté 

pásmo v kategorii školních sborů získal DPS Vrabčata pod vedením Pavla Žura, za 

klavírního doprovodu Petra Hostinského, sbor působí při ZŠ Mozartova. Stříbrné pásmo 

získal v kategorii sborů Základních uměleckých škol jablonecký sbor Amici, Gaudete! 

pod vedením Tomáše Pospíšila a klavírního doprovodu Jany Kvochové. Bronzové 

pásmo za klavírního doprovodu Libora Sasky vyzpívala Rolnička ze Základní školy 

Liberecká. Zakladatelkou a sbormistryní Rolničky je Jaroslava Pokorná. 

KYTIČKA PÍSNIČEK - Přehlídka dětských pěveckých souborů mateřských škol se 

konala uprostřed května už po jedenácté, tentokrát v Eurocentru. Z Liberce se představil 

sbor Beruška a z domácích zazpívaly soubory Jablíčko, Notička, Sluníčko a Skřivánek, 

který byl organizátorem a jehož členové odpoledne plné písniček moderovali. 

JABLONECKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL patří dětským pěveckým sborům Libereckého 

kraje. Koncem května se přehlídka těch nejlepších konala v divadle, a to již po čtrnácté. 

Na pódiu se jako nejmenší představily děti z mateřských škol – Skřivánek z Jablonce a 

Sedmikráska ze Semil. Přespolním hostem byl dětský pěvecký sbor Javořičky ze 

západních Čech. Festival potvrdil, že učitelé a sbormistři ve školách se malým 

zpěvákům věnují a v Libereckém kraji je kvalitních dětských sborů dostatek.  

 

SKŘIVÁNEK: NEJMENŠÍ ZPĚVÁČCI V EVROPĚ 

SKŘIVÁNEK je dětský pěvecký sbor, který působí při Mateřské škole Mšeňáček 

na jabloneckém sídlišti Mšeno od roku 1986. Vedení od samého začátku spočinulo na 

sbormistryni Věře Pokorné. Každým rokem sbor navštěvuje zhruba dvacet až třicet 

zpěváčků nejen z uvedené školky, ale i z jiných mateřinek. Děti jsou zde ve věku od tří 

do sedmi let a jde o jev ojedinělý snad v celé Evropě. Nikdo nemá ve sboru tak malé 

děti jako Skřivánek z Jablonce! Přesto sbor stíhá jedno vystoupení za druhým. Na jaře 

již tradičně chodí do nemocnice na akci ´Těšíme se na miminko´, kam zve Skřivánek již 

deset let Asociace českých sester. Další vystoupení bylo v divadle na krajské přehlídce 

sborů, následovaly Velikonoční trhy v našem městě a vzápětí přehlídka dětských 

pěveckých sborů mateřských škol Libereckého kraje ´Kytička písniček´, kterou 
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Skřivánek dokonce organizoval. Malí zpěváčci nechyběli ani v Eurocentru na 

folklorním festivalu či v programu ´Jablonec sobě´. Celoroční činnost pak zakončil 

komponovaný program Vánoce se Skřivánkem. Nabídky na účinkování přicházejí však 

nejen z rodného města, ale i odjinud - z Prahy, Českých Budějovic, Poděbrad, 

Karlových Varů, ale také z Polska, Německa, Francie.  

 

VRABČÁCI  NA ´EVROPA SE OTEVÍRÁ´ 

VRABČÁCI, VRABČATA – dětský pěvecký sbor byl založen v roce 1992 při Základní 

škole Mozartova v Jablonci a dodnes zpívá pod vedením Pavla Žura. ´Vrabčí´ sbor bez 

diskuze patří ke stálicím dětských pěveckých sborů v v našem městě. Má na svém kontě 

mnoho úspěchů a ocenění, ale především pohody a radosti předané svým posluchačům a 

příznivcům. Reprezentuje nás i na nejrůznějších prestižních akcích, za celou svou 

historii procestoval přes dvanáct míst Evropy, pětkrát navštívil Spojené státy mexické a 

jednou USA. V roce 2014 se zúčastnil festivalu ´Evropa se otevírá´ ve španělské 

Barceloně. I letos pokračovala jeho pověstná spolupráce s populárními hvězdami. Díky 

Vrabčákům mohl Jablonec dosud hostit takové veličiny, jako je Lucie Bílá, Karel Gott, 

Eva Urbanová, Peter Dvorský, Bára Basiková, Daniel Hůlka či Daniela Šinkorová. Nyní 

Vrabčáci navázali velmi dobrou spolupráci s jazzovým a swingovým zpěvákem Janem 

Smigmatorem, který je veřejnosti znám z rozhlasového pořadu ´Evergreeny´ a byl letos 

hostem jejich adventního koncertu. Od zpěvačky Ivety Bartošové dostali na jaře 

Vrabčata a Vrabčáci dárek v podobě nového cédéčka s názvem ´Děkuju vám, andělové´. 

Zpěvačka tím poděkovala jabloneckému sboru, že jí pomohl vrátit se znovu na scénu 

populární hudby, když ji pozval na svůj koncert. Spolupráce, která byla pro interpretku 

významnou vzpruhou, se neomezila jen na jedno setkání. Následovalo pozvání do studia 

k pěveckému doprovodu Vrabčáků i Vrabčat dvou písniček Ivety Bartošové na její nové 

desce. Živé natáčení přineslo dětem silné dojmy i zajímavé zkušenosti. Zmíněn byl již 

adventní koncert, ten letošní byl v pořadí již jednadvacátý. Jeho pořadatelem byl Kruh 

přátel DPS Vrabčáci a Městské divadlo Jablonec. S dirigentskou taktovkou předstoupil 

samozřejmě sbormistr Pavel Žur, který sbor založil a řídí od samého počátku. Romana 

Halamová a Petr Hostinský byli ti, kdož obstarali klavírní doprovod. 

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA: IUVENTUS, GAUDE! NAUTICA 

NAUTICA KŘTILA CD - Historicky své první CD pokřtila jablonecká kapela Nautica 

v sobotu 17. května v klubu Chronos v Jabloneckých Pasekách. Křest skupiny, která 

vyhrála celostátní soutěž mladých talentů Zlatý oříšek a jež působí při Základní 

umělecké škole v Jablonci, obohatili mimo jiné hosté z kapely Mandragora a Eridu. 

IUVENTUS, GAUDE! ČILI MLÁDEŽI, RADUJ SE! - V září 2005 byl založen dětský 

pěvecký sbor při Základní umělecké škole Jablonec. Iuventus, gaude! pracuje pod 

vedením sbormistra Tomáše Pospíšila, hlasové poradkyně Lucie Jarešové a za klavírní 

spolupráce Jany Liškové Kvochové. V současné době jej tvoří 170 dětí rozčleněných do 

pěti sborových oddělení, od loňska včetně pětadvacetičlenného chlapeckého sboru. Již 
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rok po svém vzniku se sbor začal pravidelně zúčastňovat mezinárodních sborových 

soutěží a rozhodně ne bez úspěchu. V roce 2014 Iuventus, gaude! obhájil zlatou medaili 

ze 7. olympijských her v Cincinnati v kategorii duchovní hudba na největší sborové 

soutěži světa World Choir Games 2014 v lotyšské Rize. Před zraky dvaceti tisíc 

zpěváků získal zlatou medaili s celkovým hodnocením 82,38 bodů. A tak v úterý 

15.července o půl páté odpoledne Jablonec opět vítal na Mírovém náměstí zlaté 

olympioniky. Po zlatých biatlonistech jsme se radovali ze zlatých zpěváčků. 

WORLD CHOIR GAMES je největší světovou soutěží pěveckých sborů, která se koná 

vždy jednou za dva roky pokaždé na jiném světadíle. Olympiáda má dvě hlavní soutěže. 

Do té  otevřené se může přihlásit každý sám, do kvalifikační se sbory musí probojovat a 

svou roli hrají i výsledky z jiných soutěží. Akreditaci pro letošní ročník soutěže 

v lotyšské Rize získal sbor Iuventus, gaude! před dvěma lety v americkém Cincinnati. 

V roce 2014 se této soutěže zúčastnilo 460 sborů z třiasedmdesáti zemí pěti kontinentů. 

SLOVA SBORMISTRA - Určitě by se dal doplnit výčet dalších vystoupení sboru 

Iuventus, gaude! Vybrala sem místo toho ohlednutí sbormistra Tomáše Pospíšila za 

koncertním zájezdem na Slovensko: Nevím, zda jste v hornickém mundúru rozpoznali 

jablonecké děti, ale podle výrazu v jejich tvářích a ve zpěvu, který se hornickým 

vláčkem při jízdě do hlubin Slovenského středohoří nesl bych "iuvenťáky" s klidem 

pasoval na havíře. Dobrodružství v Hornonitranském báňském skanzenu bylo však 

jen jedním ze střípků jednoho z nejkrásnějších zájezdů koncertního sboru Iuventus, 

gaude! Pozvání na prestižní slovenský festival "Prievidza spieva" přišlo do sborového 

mailu v prosinci minulého roku. Ačkoli bylo pozvání velmi osobní a vycházelo z 

doporučení organizátorů festivalu Bohemia cantat, kde sbor přebíral cenu Sbor roku 

2012, dlouho jsme s potvrzením váhali. Dnes však děkuji naší "sborové mamině", 

Jiřince Bártlové, že mě pro festival přesvědčila. Všudypřítomná srdečnost 

organizátorů, uměleckých porotců i představitelů města, báječná pohoda mezi dětmi 

a jejich obrovské pracovní zanícení - to jsou hlavní atributy třídenního zájezdu, který 

sbor ve dnech 25. - 28. 4. prožil na pomezí západního a středního Slovenska. O úrovni 

festivalu, který se v hornickém městě Prievidza koná každé dva roky, svědčí nejen 

pozvání kvalitních sborů - mezi letošními byl i nejprestižnější slovenský mužský sbor 

Slovenských učitelů, který je mimo jiné jediný slovenský účastník letošní světové 

olympiády, kam se v červenci chystá i Iuventus, gaude! Na vysoké úrovni festivalu se 

podepsala i účast tříčlenné poroty z řad největších slovenských odborníků na sborový 

zpěv. Porota sledovala všechny koncerty a na závěrečném semináři slovně hodnotila 

výkony všech sborů. Pro jablonecké děti byly všechny tři festivalové koncerty jednou 

velkou premiérou. Na úvodním, pátečním koncertě sbor poprvé uvedl folklórní cyklus 

O Káče a s Káčou skladatele Jana Vičara, jemuž celý cyklus s doprovodem trubky, 

bicích, klavíru s vynikajícím barytonovým sólem našeho Vítka Rakušana (ředitel ZUŠ 

– pozn. kronikářky) zazpíváme 6. května v sále Bohuslava Martinů pražské AMU na 

jeho narozeninách. Nesnadného partu trubky se na Slovensku skvěle zhostil žák naší 

ZUŠky - Josef Pluhař a bicí soupravu úspěšně ukočíroval Martin Gorčík, bubeník 

kapely Nautica. Na dvou sobotních koncertech pak děti premiérovaly duchovní a 
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dětský program, který sbor připravuje na letní olympiádu v Lotyšsku. Navzdory 

čerstvě postavenému a náročnému repertoáru předvedly děti výjimečný výkon, který 

večer ocenila i porota. Ta shodně pozitivně hodnotila i zvuk sboru, který má na 

starosti naše Lucka Jarešová. Ačkoli děti mohly být na svůj výkon jen hrdé, samy si 

zrušily odpolední návštěvu v ZOO a vyžádaly si dvouhodinovou zkoušku. Takový 

potenciál nesmí sbormistr promarnit! Děti si samy vyříkaly nedostatky předchozích 

vystoupení a do ZOO se šlo v neděli. Ta byla již ve znamení úplné rekreace a díky 

skvělé organizaci Jiřinky Bártlové jsme stihli i prohlídku nádherného bojnického 

zámku a již zmíněného dobrodružství ve stále plně funkčních hlubinných dolech 

Cígel. Poděkování si zaslouží rodiče, které své svěřence v Jablonci přivítali s úsměvem 

až před nedělní půlnocí. Veliké poděkování směřuji do řad dospěláků, kteří slovenský 

zájezd připravovali a s 

dětmi absolvovali. Jejich 

nezištná práce je v dnešní 

době nedoceněná, ale o to 

je vzácnější. Poděkování 

patří i dětem, především 

za to, jak berou své 

zpívání vážně. Kéž jim to 

stále přináší užitek, 

radost a zasloužené 

odměny. 
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CÍRKEV 

PŘEHLED CÍRKVÍ PŮSOBÍCÍCH V JABLONCI je i s podrobnostmi – adresy, časy 

bohoslužeb, historie vzniku - otištěn v Kronice za rok 2013. Výrazné změny nenastaly. 

MŠENSKÁ KAPLIČKA: OPRAVA. VYSVĚCENÍ. MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN 

OPRAVENÁ KAPLIČKA NA HORNÍ PROSEČI byla 5. září 2014 za účasti veřejnosti 

slavnostně zasvěcena Panně Marii. Rekonstrukce stála 310 000 korun, z toho 150 tisíc 

korun bylo uhrazeno z městského rozpočtu a zbytek činila dotace Ministerstva kultury. 

Prosečská kaplička pochází 

někde ze šestnáctého 

století. Kdy byla přesně 

postavena, není jasné.  

Nicméně existuje na 

fotografii ze čtyřicátých let 

minulého století, kde je na 

ní letopočet 1570. Podle 

odborníků je kaplička - 

nacházející se na historické 

cestě z Rochlice k nám do 

Jablonce, dosti významným 

krajinotvorným prvkem a 

dokladem lidového stavitelství. Archeologické výzkumy v lokalitě prokazují osídlení 

v místě již na přelomu 14. a 15. století, písemné prameny se datují k roku 1559…  

Ale zpět do současnosti. Kaplička byla dlouho ve velmi špatném stavu, v poslední době 

jí hrozilo zřícení. Chátrání trápilo i místní obyvatele, kteří na její neutěšený stav často 

poukazovali při pravidelných setkáních vedení města s občany. Protože však objekt 

nebyl v majetku města, nešlo s ním nijak nakládat. Po projednání problému s orgány 

státní památkové péče, Národním památkovým ústavem a majitelem objektu byla 

kaplička v prosinci roku 2012 prohlášena Ministerstvem kultury za kulturní památku a 

došlo k dohodě s majitelem, že kapličku městu daruje. Zastupitelé přijetí pozdně 

barokní kaple do městského majetku odsouhlasili v únoru 2013 a následně uvolnili i 

peníze z rozpočtu na její záchranu. Zabezpečovací práce byly zahájeny již vloni na 

podzim, kdy byl objekt staticky zajištěn. V roce 2014 došlo k celkové rekonstrukci 

včetně odvodnění a výměny střechy - byl rekonstruován krov a položena nová břidličná 

krytina. Dle dochované fotodokumentace byly vyrobeny masivní dubové dveře s 

historizujícím kováním. Interiér objektu byl vyčištěn a opatřen novou omítkou s 

nátěrem. Vzhledem k regionálnímu významu požádalo město o spolupráci církev a 

nechalo kapličku vysvětit. Prosečská kaplička je nejmenší svého druhu na území 

Jablonce, druhá podobná se nachází ve Mšeně v ulici Palackého a patří rovněž městu.  

ŘÍJEN 2014  - Na adresu primátora Beitla dorazil děkovný list oceňující fakt, že se 

kaplička podařila převést do majetku města, opravit, vysvětit a předat klíče od ní 

obyvatelům Proseče. Dopis byl podepsaný Tomášem Jirsou, starostou Hluboké nad 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85381&x=800&y=555
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Vltavou a senátorem Parlamentu ČR plus Michalem Valnčíkem, autorem portálu o 

ohrožených či zničených kapličkách a kostelích, jenž ve svém volném čase mapuje 

poničené sakrální památky a snaží se, aby docházelo k jejich opravám.  

ROK 2015 - Prosečská kaplička je v republice čtvrtou nejlepší proměnou! Uspěla 

v soutěži MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN 2015 a čtvrté místo získala v konkurenci 

dalších devětadevadesáti památek.  

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI: POŽEHNANÁ MINCOVNA V POŽEHNANÉM MĚSTĚ 

PRIMÁTOR S CÍRKVÍ - Posezení se zástupci církví působících v Jablonci se konalo 

počátkem roku v komorním prostředí kanceláře primátora. Hovořilo se o společenském 

životě ve městě, o sociálních otázkách i sítích, výchově a péči o děti. Debata se dotkla i 

problematiky restitucí církevního majetku a dalších celospolečenských témat. Děkan 

římskokatolické církve Oldřich Kolář i farářka Miroslava Mlýnková vzpomněli na 

rozsvěcení vánočního stromečku na náměstí a spolu s ostatními se shodli, že by příští 

rok bylo příjemné spolupráci církví a města zopakovat. Primátor navrhl Velikonoce, 

jako další příležitost pro výraznější propojení městských a církevních akcí.  

NEJEN PRO BOHOSLUŽBY A CÍRKEVNÍ OBŘADY slouží prostředí kostelů. Často 

se využívá i ke kulturním a společenským událostem. Stejně tak tomu bylo v dubnu v 

kostele Povýšení svatého Kříže v Husově ulici patřící Starokatolické církvi. Konala se 

tam totiž prezentace tvorby mladých výtvarníků Máří Mikšaníkové – kreslené vtipy a 

obrazy undergroundových skupin, a Lukáše Faltejska – fotografie z podzemí 

nefunkčních dolů. O měsíc později a v tomtéž kostele měli milovníci hudby a zpěvu 

možnost poslechnout si varhany a ženský komorní sbor. Po skončení koncertu se 

posluchači v sakrálním prostoru kostelíka sešli ´na kus řeči´ s účinkujícími.  

NOC KOSTELŮ -  Přilákala v pátek 23. května mezi osmnáctou a čtyřiadvacátou 

hodinou davy zvědavců. Jablonecko otevřelo devět kostelů, přímo v  Jablonci pozvaly k 

prohlídce, ale i k popovídání či hudbě: husitský chrám Dr. Farského na náměstí Dr. 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85642&x=800&y=565
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Farského, starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže na náměstí Boženy Němcové, 

modlitebna Ochranovského sboru při ČCE v Máchově ulici 29 a modlitebna Bratrské 

jednoty baptistů v Máchově ulici 39b. Noc kostelů se i letos stala vítanou možností, aby 

si návštěvník - ať již ten, který do kostela chodí pravidelně, nebo naopak někdo, pro 

koho je církevní půda spíše neznámým teritoriem, rozšířil obzory a poznal něco nového. 

NEOBVYKLÝ SECESNÍ ZÁŽITEK - 3.6.2014, Naše rodina, str. 13, Svět víry, autor Petr 

Jan Vinš - Východnímu okraji města Jablonce nad Nisou dominuje působivá sakrální 

stavba - starokatolický kostel Povýšení svatého Kříže. I on letos otevřel své brány 

během Noci kostelů a nabídl návštěvníkům možnost seznámit se s jeho pohnutou 

historií i kouzlem secesní architektury. Severní Čechy jsou regionem se spletitou 

historií a sakrální architektura je něco, co o této historii často vypovídá, pokud člověk 

dokáže jejímu jazyku rozumět. * Secesní klenot * Jablonec nad Nisou je město plné 

secese, přesto ale v tomto slohu zbudovaný kostel představuje cosi mimořádného. 

Místní starokatolický farář Karel Koláček, který po celou Noc kostelů obětavě provází 

návštěvníky, se rád pouští do výkladu: „Kostel postavil známý německý architekt Josef 

Zasche, mezi jehož nejvýznamnější stavby patří například palác Adria v Praze. Náš 

kostel byl jedním z jeho vůbec prvních stavebních projektů a je unikátní tím, že se 

zachoval ve velmi čistém secesním stavu včetně interiéru a varhan, bez pozdějších 

úprav. Takto dochovaných secesních kostelů v celé střední Evropě příliš mnoho 

nenajdete." Jak postupně ubývá světla a Noc kostelů se stává opravdu nocí, vystupují 

architektonické detaily ještě působivěji. A nejvíce asi majestátní kříž, který celému 

interiéru kostela vévodí, rovněž dílo Josefa Zasche. „Všimněte si figur andělů po obou 

stranách, nezdá se vám, že už jste je někde viděli?" ptá se nás náš průvodce. 

Samozřejmě! Stejný andělský motiv vítá návštěvníka hned u vstupního portálu a 

symbolicky ho tak vede od vstupu do 

sakrálního prostoru až k oltáři, který je 

středem bohoslužebného slavení. * 

Kříž a dubová ratolest * Zasvěcování 

do tajů kostela ale pokračuje: „Secesní 

symbolika je velice působivá. Využívá 

motivů, které pocházejí ze světského 

prostředí a ze starých, třeba i 

předkřesťanských tradic, ale 

interpretuje je nově, křesťansky - v 

tom je její velký přínos. Podívejte se 

na kříž -zdánlivě jednoduchý, ale když 

se zahledíte pozorně, uvidíte, jak ho 

ovíjejí dubové ratolesti a nahoře se 

skládají do koruny. Kříž - nástroj 

umučení - se tím alegoricky stává 

stromem života, který Kristova 

vykupitelská oběť pro všechny lidi 

získala. A nejen to, i samotný dub, 
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který v germánské mytologii symbolizuje odvahu a pojí se s pohanským božstvem 

thorem, je tady ´christianizován´. Můžeme ho vykládat jako alegorii Kristovy odvahy, 

ale i rozhodnosti, kterou při pohledu na kříž má cítit věřící křesťan, který je povolán k 

tomu, aby na sebe vzal kříž vlastní. A v neposlední řadě je také dubová ratolest kolem 

kříže stálou připomínkou naší historie - toho, že tento chrám postavili čeští Němci, 

kteří odsud museli po válce odejít." * Dějiny plné zvratů * O dějinách kostela, ale i 

dalších chrámů a starokatolickém hnutí obecně, ví farář Karel Koláček opravdu mnoho, 

vždyť o něm napsal celou knihu, a návštěvník, který se zdrží v rozhovoru, se tak může 

dozvědět řadu zajímavých informací o tomto málo známém křesťanském proudu. 

Starokatolická církev byla zformována po I. vatikánském koncilu v roce 1870 těmi 

katolíky, kteří odmítli nově vyhlášené dogma o neomylnosti papeže a o jeho neomezené 

jurisdikci nad celou církví. V tehdejším Rakousko-Uhersku to byli právě německy 

mluvící obyvatelé severočeských měst, příslušníci inteligence a středostavovského 

měšťanstva, kteří se novému římskokatolickému učení vzepřeli a byli nuceni si vytvořit 

vlastní farní obce, aby mohli nadále žít jako katoličtí křesťané. Své původní kostely ale 

museli opustit, a tak si rychle zbudovali nové - nejenom v Jablonci, ale i ve Varnsdorfu, 

Desné a na dalších místech. Po druhé světové válce ale musela většina farníků odejít, 

protože byli německé národnosti, zkázu pak dokonala komunistická totalita, a tak se 

život do těchto chrámů začal vracet až po revoluci - jak ukázala i Noc kostelů. „Všechno 

zlé je i k něčemu dobré," uzavírá historický výklad místní farář s dovětkem: „Protože 

nebyly mnoho let prostředky ani možnost s kostelem něco dělat, zachovala se jeho 

vnitřní výbava v podstatě netknutá v původní podobě. Snad nejvíce patrné je to na 

varhanách, které jsme nedávno s přispěním dárců restaurovali. Kde jinde můžete 

slyšet originální secesní nástroj v tak unikátním secesním kostele?"  

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE MŠENĚ dostal nové hodiny už 25. září, ale až 

uprostřed října došlo k oficiálnímu vysvěcení. Zároveň s nimi se světily také varhany, 

které sem byly převezeny z jiné části Jablonce. Za účasti asi stovky lidí se konala 

nejdříve mše svatá, po ní následoval samotný církevní akt. Přítomní se poté mohli jít    

podívat do srdce nových hodin, za jejichž instalací je občanské sdružení Jablonecká 

přehrada. Myšlenka instalace hodin vznikla téměř před dvěma roky, vloni v říjnu byla 

zahájena peněžní sbírka, která vynesla 82 tisíc korun. Částkou 58 tisíc přispěl magistrát. 

Samotné hodiny včetně cimbálu vyšly na 120 tisíc korun, další finance šly na výrobu 

dřevěných okenních žaluzií, které jsou nainstalovány ze stran věže kostela z důvodu 

lepší slyšitelnosti cimbálu. Ciferník v noci svítí a podle počtu hodin se ozývá odbíjení 

od sedmé ranní do večerní dvaadvacáté. Jedním tónem se ohlašuje každá půlhodina.  

POŽEHNANÁ MINCOVNA V POŽEHNANÉM MĚSTĚ - Kardinál Dominik Duka 

navštívil počátkem prosince Jablonec, aby požehnal České mincovně. Před tím si 

prohlédl provoz a se zájmem sledoval, jak se rodí u nás mince i medaile. Při tom ocenil 

lidskou zručnost a přidal přání, aby zde vyrobené mince povznášely svou krásou naši 

mysl a jejich ryzost nás vedla k ryzosti života a životních postojů. Jablonec je 

požehnaným městem od září roku 2012, kdy novopečenému statutárnímu městu a jeho 

obyvatelům požehnal biskup litoměřické diecéze Jan Baxant. 
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SSPPOORRTT  
SPORTOVNÍ KLUBY. TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY. ORGANIZÁTOŘI 

 - podrobný přehled viz KRONIKA za rok 2013  

SPORT JABLONEC, S.R.O. – Patří mezi organizace zřizované a založené městem. 

Sídlo má na adrese U Stadionu 1, jednatelem je Ing. Milan Matura.  

HOSPODAŘENÍ - Dceřiná společnost města obdržela v roce 2014 dotaci z městského 

rozpočtu ve výši 21 805 000 Kč (v roce 2013 to bylo 22 162 000 Kč). Společnosti se 

dařilo po celý rok plnit finanční závazky vůči dodavatelům a zřizovateli a dosáhnout 

kladného hospodářského výsledku. I proto v roce 2014 mohly jablonecké školy dál 

využívat ve vybraných hodinách sportoviště zdarma. 

S pomocí města byla zrealizována mnohá rekonstrukce objektů. Podařilo se například 

dokončit opravu a od října zprovoznit tradiční saunu v atletické hale na Střelnici spolu 

s rehabilitačním zázemím. Zároveň byl realizován dlouhodobý záměr na zpřístupnění 

haly pro sportovce a návštěvníky s postižením pohybového ústrojí. Vybudována byla 

přístupová rampa i samostatné toalety v přízemí budovy. Větší opravy se uskutečnily 

v Plaveckém bazénu, kde po prodloužení letní odstávky bylo dost času na náročné 

práce. Konkrétní opravy a jejich finanční náklady jsou již v kronice zaznamenány, viz 

heslo:  PODPORA MĚSTA: PROJEKT JABLONEC. DOTACE, GRANTY, OPRAVY 

Společnost SPORT, která byla zřízena za účelem provozování sportovišť v majetku 

města, v roce 2014 spravovala tato zařízení: 

 AREÁL STŘELNICE: fotbalový stadion, atletický stadion, atletická hala 

 MĚSTSKÝ ZIMNÍ STADION v ulici Sadová 

 MĚSTSKÁ HALA v ulici U Přehrady   

 AREÁL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v ulici ČELAKOVSKÉHO 

 MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN v ulici Svatopluka Čecha 

 SAUNA SPORT v ulici Za Hrází  

 TĚLOCVIČNA V JUGOSLÁVSKÉ ULICI - ukončila provoz k listopadu 2014 

z důvodů demolice. Oddílu JUDO, který tělocvičnu využíval, byly na základě 

smlouvy poskytnuty prostory pro další činnost v objektu Sokolovny.  

 BŘÍZKY – UMĚLÁ TRÁVA - Fotbalové hřiště s umělým povrchem v Břízkách 

má na základě smlouvy o výpůjčce ve správě FK Jiskra Mšeno.  

 DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – provoz zajišťuje Městká policie Jablonec. 

Společnost Sport zajišťuje prostřednictvím svého pracovníka údržbu a opravy. 
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VÝZNAMNÉ AKCE ROKU 2014 
Výše zmíněná zařízení zvala i letos na řadu akcí, která nelze ani náhodou v kronice 

obsáhnout. Nelze ani vše zhlédnout coby divák. Lze ale připomenout ty nejvýznamější. 

ATLETICKÝ AREÁL NA STŘELNICI zahrnuje atletický stadion - dokončen v roce 2004 

a atletickou halu - rekonstrukce ukončena v prosinci 2007. Významné akce roku 2014: 

 Jablonecká hala 2014 

 Mistrovství ČR v požárním sportu – 28. ročník prestižní soutěže v disciplínách 

požárního sportu    

 Mistrovství ČR v atletice do 22 let 

 Mistrovství ČR družstev mladších žáků 

ATLETIKA: JABLONECKÁ HALA – Letos již 42. ročník závodů pořádal atletický 

oddíl TJ LIAZ. Coby jediný mezinárodní mítink na území České republiky si získal 

svou kvalitní organizací a skvělým obsazením velkou popularitu mezi závodníky řady 

zemí. Také letos byl o start v sobotu 25. ledna v Městské atletické hale na Střelnici 

velký zájem. Vedle našich přijeli reprezentanti z Polska a Německa, plus deset 

závodníků z Anglie z oddílu Herkules Wimbledon, který je dlouholetým partnerem 

jabloneckého oddílu. Akci ozdobila svou přítomností držitelka světového rekordu v 

hodu koulí Helena Fibingerová, která zde byla v roli ambasadorky soutěže ve vrhu koulí 

mužů. Ta byla pojata velkolepě jako show s hudbou a světelnými efekty. Přítomnost 

Heleny Fibingerové v našem městě nebyla náhodná, protože mistryně světa z roku 1983 

vytvořila právě v jablonecké hale na Střelnici 19. února 1977 výkonem 22,50 dosud 

platný halový světový rekord. Vedle Heleny Fibingerové ´dohlížel´ na dodržování 

soutěžních pravidel i další úspěšný reprezentant Imrich Bugár. Kvalifikační limit na ME 

splnil pak v Jablonci nejlepší český reprezentant Ladislav Prášil. 

MISTROVSTVÍ ČR V LEHKÉ ATLETICE - Poslední srpnový víkend patřil na 

jablonecké Střelnici mladým atletům do dvaadvaceti let. Záštitu nad akcí převzal 

primátor města Petr Beitl, který při zahájení popřál 458 závodníkům hodně štěstí v 

zápolení o medaile. Závodníci z šestaosmdesáti oddílů absolvovali na sedm stovek 

startů. Pořadatelé z atletického oddílu TJ LIAZ zajistili akci na vysoké úrovni, takže její 

hodnocení vyznělo pro Jablonec na výtečnou. Jediným šrámem na kráse bylo deštivé 

počasí, které výrazně ovlivnilo sportovní výkony. I přesto však byly překonány dva 

rekordy mistrovství a jeden byl vyrovnán. Domácí atleti z TJ LIAZ získali dvě 

bronzové medaile - Barbora Hamáčková, běh na 100 m překážek  (čas: 13,87 s) a 

Vojtěch Truhlář, trojskok  (14,40 m). Celkově výborný výsledek potvrdili jablonečtí 

atleti ještě ziskem dvou šestých míst a jedním osmým místem.  

MEMORIÁL KARLA LÍBALA - Už 27. ročník vzpomínkového závodu mužů a žen na 

3000 metrů se konal druhou únorovou sobotu v atletické hale na Střelnici. První běh byl 

odstartován třicet minut po desáté hodině. Před rokem zvítězil vytrvalec Vít Pavlišta ze 

Slovanu Liberec v čase 8:37,01, rekord Líbalova memoriálu drží z roku 1998 Jan 

Pešava z Dukly Praha výkonem 7:57,31. 
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FOTBALOVÁ ARÉNA NA STŘELNICI – Na základě nájemní smlouvy ji spravuje FK 

Baumit, který hraje na fotbalovém stadionu I. Gambrinus ligu. 

 1.Synot (Gambrinus) liga 

 Pohár ČMFS, Pohár Pošty 

 MC Donald Cup – pohár škol  

FOTBALISTÉ POTĚŠILI PACIENTY – Trochu z jiného ´soudku´ než z fotbalového 

trávníku je následující zpráva o tom, kterak po skončení podzimní části sezony přišli 

hráči prvoligového týmu fotbalového klubu Baumit Jablonec potěšit pacienty do 

nemocnice. Již tradičně v čase předvánočním zavítali do pediatrického oddělení a letos 

poprvé také na oddělení Centra doléčování a rehabilitace. Na obě místa přinesli věcné 

dárek. Ty v podobě výtvarných potřeb využijí v rámci arteterapie jak dětští pacienti, tak 

dlouhodobě nemocní. Trojice hráčů - Pavel Moulis, Vít Beneš a Roman Valeš přidali 

kalendáře a dětem plyšáky. 

MĚSTSKÝ ZIMNÍ STADION spravuje na základě příkazní smlouvy TJ HC Vlci. 

Ledovou plochu je možno si pronajmout. V roce 2014 byla rozšířena nájemní smlouva 

o přilehlý pozemek číslo 219/2 – parkoviště a příjezdová komunikace podél stadionu. 

Kromě 2. ligy ledního hokeje mužstva dospělých kategorie A zde funguje juniorský 

hokejový tým a na 250 dětí hraje v desítce mládežnických týmů.  

BRUSLENÍ: DŮM DĚTÍ VIKÝŘ I ŠKOLY - Na zimním stadionu i letos úspěšně 

pokračovala spolupráce s Domem dětí a mládeže Vikýř při pořádání sobotních akcí pro 

děti. Stejně úspěšně pokračovalo bruslení pro nejmenší s ´Brusličkou Petry Marat´, 

koordinátorkou bruslení jabloneckých škol.   

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA byla dokončena v roce 2002. Svojí koncepcí stavby i 

provozní dobou umožnuje fungovat coby víceúčelové zařízení nejen pro sport. 

Důkazem jsou i následující významné akce letošního roku: 

 16. - 18.5. Kvalifikace ME ve volejbale mužů  

 31.5 - 1.6. Festival tanečního mládí - mistrovství ČR  

 14.6. Turnaj v házené v rámci oslav 50. výročí vzniku TJ Elektro-Praga  

 26. - 27.9.  Pohár přátelství ve skocích na trampolíně  

 18.10. X-Dance Cup – Disko dance s Hip Hop 

 25.10. Národní pohár karate 

AREÁL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ČELAKOVSKÉHO  z roku 2010 zahrnuje 

travnaté fotbalové hřiště, multifunkční asfaltové hřiště, dětský koutek, on-line dráhu 

dlouhou 800 metrů, volný přístup s možností procházek a posezení na lavičkách. 

Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Rok 2014 byl 

posledním rokem udržitelnosti s povinností plnit přísná kriéria dotace. Celý areál 

využívali v průběhu roku nejen sportovci, ale i široká veřejnost. 

 13.5 Nort Cup – 5. Ročník mezinárodního fotbalového turnaje 

 7.6. Street basketbal – první ročník pouličního basketbalu středních škol    

 2.8. FK Baumit Cup – fotbalový turnaj žáků 
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 18. – 23. 8. Letní sportovní škola – novinka příměstského sportovního tábora 

 30.8. Den ekologie – 4. ročník tradičního dne přírody a její ochrany 

 18.–19.9. Jablonec na kolečkách s výzvou: Nechte doma auta a přijďte po svých 

 22.9. Turnaj Policie ČR – účast policejních týmů z našeho regionu 

 27.9. Velký petangový turnaj seniorů - 1. ročník    

MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN využívají samozřejmě především vyznavači kondičního 

a sportovního plavání. Ale i zde se odehrává zajímavý program, a to nejen ve vodě. 

 27.2. Akce VZP – měření tlaku, tělesného tuku, diagnostika pih, poradenství 

 22.3. Velká cena TJ Bižuterie a města Jablonec 

 4.4. Mšenská olympiáda 

 16.4. Duatlon a 19.4. Aquatlon – plavecká část 

 24. – 25.5. Oblastní přebory v plavání 

 14.6. Maškarní rej DDM Vikýř 

 21.9. Jablonecký triatlon MTB + Lékařský triatlon – plavecká část 

 1.10. Plavecká soutěž měst 

 4.10. MČR v plavání žáků se zdravotním postižením 

 24.10. Mezioddílové plavecké závody 

 13.11. Okresní kolo v plavání škol 

 26.11. Kurz totálního plavání s VZP 

 12.12. Rodinné štafety aneb vánoční plavání  

SAUNA U JABLONECKÉ PŘEHRADY prošla náročnou rekonstrukcí, která byla 

dokončena v říjnu 2012. Mimo jiné bylo nutno opravit rozvody elektřiny, obnovit 

obklady, zmodernizovat šatny a vůbec veškeré prostory. Zlatým hřebem nové sauny je 

potírna s výhledem do přírody a její dostatečný prostor pro všechny milovníky a 

milovnice saunování. Ti i ty mohou přijít čtyřikrát týdně společně a jednou sólo muži a 

jednou samotné ženy. Současná kapacita je padesát čtyři osob. Kromě pondělí je 

otevřeno každý den až do jednadvaceti hodin. Kdysi staré prostory by neměly šanci 

projít hygienickou kontrolou, ale té se už sauna u přehrady bát nemusí. 

 

ROČENKA: 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 nejvýznamnějším v roce 2014, 

které uvedla Ročenka města, patřily:  

 MISTROVSTVÍ ČR V BIATLONU mužů a žen - březen 2014: účast kompletní 

reprezentace České republiky 

 MEZINÁRODNÍ VELKÁ CENA MĚSTA JABLONCE: Český pohár v judu - 

mezinárodní judistická soutěž 

 CENA MĚSTA JABLONCE A TJ BIŽUTERIE - republikové závody v plavání 

 MISTROVSTVÍ ČR V ATLETICE 
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 KVALIFIKAČNÍ TURNAJ ME 2015 VE VOLEJBALE mužů – účast: ČR, 

Norsko, Španělsko, Ukrajina 

 JUNIOR NORTH CUP - celorepublikový žákovský turnaj v kopané 

 CZECH REPUBLIC FUTURE TOURNAMENT – ITF: XIV. ročník 

mezinárodního tenisového turnaje 

 SVĚTOVÁ SÉRIE V FOURCROSSU - areál Dobrá Voda ve dnech 24. – 26. 7.  

 ČESKÝ POHÁR V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ - reprezentační účast 

 MISTROVSTVÍ ČR VE SPOLEČNÝCH SKLADBÁCH - moderní gymnastika 

 MEZINÁRODNÍ ZÁVODY PŘÁTELSTVÍ ve skocích na trampolíně - 

reprezentační účast 

PARTNERSKÁ MĚSTA: HRY MLÁDEŽE A JÍZDA CYKLISTŮ - Sportovní aktivity se 

odehrávaly i na úrovni partnerských měst, a to: 

 Bautzen (Budyšín), Německo, s nímž Jablonec uzavřel dokument o partnerství 

22. 5. 1993. JÍZDA CYKLISTŮ PARTNERSKÝCH MĚST: tradiční třídenní 

cyklistická jízda tří partnerských měst na trase Budyšín – Jelení Hora – Jablonec 

nad Nisou. Konala se v květnu. 

 Jelenia Góra, Polsko - dohoda o partnerství z 19. 12. 2007: již zmíněná jízda 

cyklistů a v červnu třídenní SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE partnerských měst pro 

mladé sportovce z Jablonce n. N., Jelení Hory, Budyšína a Heidelbergu. 

VÝROČÍ: SOKOL, JUDO, HÁZENÁ   
ZAKLADATEL JABLONECKÉHO JUDA - Průkopník jabloneckého juda Zdeněk 

Blažek, který spolu s Václavem Vrkočem v roce 1945 založil místní oddíl, oslavil v 

pondělí 9. března osmdesáté narozeniny. Dlouholetému aktivnímu sportovci a 

činovníkovi popřál v rámci slavnostního zahájení Českého poháru judistů v městské 

sportovní hale také náměstek primátora Miloš Vele.  

HÁZENKÁŘI TJ ELEKTRO-PRAGA Jablonec si připomenuli letos 50 let svého 

založení. Oslavy ve dnech 13. - 15. června zahájil galavečer s oceněním zasloužilých 

sportovců a funkcionářů. Součástí oslav byl i mezinárodního turnaje mužů O pohár 

primátora a vše završil sportovní den pro děti plný soutěží a odměn. 

SOKOLSKÝ DEN – Sokolové v Jablonci si připomenuli zajímavou akcí pro veřejnost 

významné výročí 17. listopadu a také obnovení činnosti Tělovýchovné jednoty Sokol u 

nás v roce 1990. Sokolský den má už svoji tradici i letos byl zařazen do projektu 

Jablonec 2014. Organizátoři nabídli v sokolovně bohatý program pro širokou veřejnost, 

pro rodiny s dětmi počínaje až seniory konče. Sokol v Jablonci sídlí nedaleko centra 

města v monumentálním novorenesančním objektu, který slouží tělovýchovným 

aktivitám už od roku 1898 a ve své době byl jednou z největších tělocvičen v Čechách. 

Dnes je v něm mimo sportovních aktivit také nabídka ubytování. 
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PETŘÍN: STROMY PŘÁTELSTVÍ JABLONECKÝCH OLYMPIONIKŮ 

ZASAĎ STROM PŘÁTELSTVÍ – Štafeta s tímto názvem dorazila v úterý 18. listopadu 

do Jablonce k Petřínu. Akce měla nejen podpořit sportovce a jejich trenéry, ale jejím 

cílem je i obnova zeleně, která musela ustoupit stavbám sportovních areálů, stadionů a 

sportovních aktivit. Před jabloneckou dominantou se tak sešli sportovci, olympionici, 

zástupci Českého klubu olympioniků i představitelé občanského sdružení Plant a Tree 

of Friendship (Zasaď strom přátelství). Společně zasadili v parku vedle Petřína deset 

divokých třešní, z nichž pět nese společné jméno ´Stromy jabloneckých olympioniků´. 

Pětka je symbolická, stromy tak představují pět olympijských kruhů. Tradice má své 

kořeny v olympijském Soči, odkud je i jeden z hlavních tvůrců projektu Petr Chabluk. 

V Soči roste osmdesátiletý strom, který je jakousi symbolikou přátelství. Z toho vznikl 

nápad, začít sázet stromy na různých místech světa a vytvořit tak pouto mezi lidmi i 

podpořit ochranu životního prostředí. Nová alej sportovní slávy tak vznikla letos 

v únoru při ZOH v Soči, stromy přátelství rostou i v Praze na Mírovém náměstí a štěp 

toho původního osmdesátiletého ze Soči je od srpna v Pražské botanické zahradě. Další 

stromy byly vysazeny v Ostravě a Brně u příležitosti mistrovství světa v hokeji, v plánu 

je založení další aleje v Soči v souvislosti s pořádáním první Světové hry pro mladé 

krajany, která bude v dubnu 2015. Přítomní sportovci, kteří v Jablonci pomáhali sázet: 

Pavel Benc – účastník čtyř ZOH, legenda českého běhu na lyžích, člen předsednictva 

ČKO, Alena Bartošová – bývalá běžkyně na lyžích, účastnice dvou ZOH, Zdeněk 

Ciller – bývalý trenér běžkyní na lyžích, účastnic ZOH, Milena Cillerová – bývalá 

běžkyně na lyžích, účastnice ZOH, Roman Dostál – bývalý biatlonista, účastník tří 

ZOH, dnes spolukomentátor biatlonových sportovních přenosů České televize, Iveta 

Roubíčková – bývalá biatlonistka, účastnice dvou ZOH, Jiřina  Adamíčková, Bursová – 

bývalá biatlonistka, účastnice tří ZOH a host z Českého klubu olympioniků František 

Halíř - sáňkař, účastník ZOH. Přítomný primátor města Petr Beitl akci ohodnotil: Pro 

naše město je velká čest, že se přidalo mezi místa, kde již stromy přátelství rostou. 

Takové myšlenky by se měly podporovat a věřím, že v budoucnu budou v Jablonci 

přibývat nejen olympionici, ale také další stromy. 

 

MEDAILE: ZLATO, STŘÍBRO I BRONZ 
Zlaté, stříbrné i bronzové medaile obohatily i v roce 2014 sbírky jabloneckých 

sportovců. Opět mohu jen konstatovat, že veškerý výčet není snad ani možný. Řádky 

následující budiž důkazem, že se dařilo dětem, mládeži i dospělákům na té 

´opravdovské´ olympiádě v Soči.   

ZIMNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE - Mladí sportovci ze Ski klubu Jablonec 

úspěšně reprezentovali Liberecký kraj na VI. Zimní olympiádě dětí a mládeže 2014 v 

Novém Městě na Moravě, odkud přivezli rovných deset medailí. Konkrétně Štěpán 

Machač - 3 zlaté medaile v biatlonu, Barbora Antošová - 1 zlatou, 1 stříbrnou a 1 

bronzovou medaili v běžeckém lyžování, Masaříková Gabriela - 1 zlato a 1 stříbrnou 

medaili v běžeckém lyžování, Tomáš Dufek - 2 stříbrné medaile v běžeckém lyžování. 
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Naši tak přispěli k vítězství Libereckého kraje, který vyhrál zimní olympiádu už po 

šesté v řadě. Republiková soutěž krajských reprezentací v kategoriích mladších a 

starších žáků a žákyň svým charakterem navozuje atmosféru opravdových olympijských 

her. Mladí účastníci tak nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní 

ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy. 

BIATLON: ZOH V SOČI 
Předchůdce biatlonu vznikl už v 18. století v Norsku.  

 Poprvé pod pěti kruhy se coby nový olympijský sport objevil v roce 1924.  

Biatlon je atraktivní pro svoji nepředvídatelnost… 

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2014 V SOČI - Česká republika získala úctyhodných osm 

medailí, z toho jich pět putovalo do našeho města! Neuvěřitelnou radost tak udělali 

fanouškům biatlonisté klubu SKP Kornspitz Jablonec. Stříbrnou a bronzovou získal 

Ondřej Moravec, stříbro do sbírky přidala jablonecká rodačka Gabriela Soukalová a 

bronz vybojoval Jaroslav Soukup. Cenný stříbrný kov získala smíšená štafeta ve složení 

Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec. K 

olympijským úspěchům lze zařadit i dvě čtvrtá místa Soukalové a další umístění našich 

biatlonistů v první desítce. V dějišti ZOH byl po celou dobu i místopředseda Českého 

svazu biatlonu a předseda jabloneckého klubu Jan Matouš, který okomentoval dosažené 

úspěchy. Sice jsme to nikde moc nevykřikovali, ale vnitřně jsme věřili, že si jednu 

medaili ze Soči odvezeme. Ale pět? V to nemohl doufat ani ten největší bláznivý snílek. 

Nám zde dokonale vyšlo načasování sportovní formy, sebedůvěra sportovců, že na to 

mají, skvěle fungující servis a v neposlední řadě i obrovská pohoda v týmu, která 

nastala hned po prvním medailovém závodě. Jak to všechno vyšlo nám, tak se naopak 

zcela nedařilo biatlonovým velmocím, jako je třeba Německo a Rusko. Takže hodnotit 

lze jedině takto: Díky Ondro, díky Gábino, díky Jardo, díky Veroniko, díky trenéři, díky 

pro skvěle pracující servis. Prostě díky všem, kteří jste se o to více, ale i třeba jen 

nepatrně zasloužili. Ono to teď vypadá, že ten biatlon nic není, že se zde medaile 

sbírají jak houby v lese. Ale věřte, není tomu tak. Za každou medailí se skrývá 

neskutečná mnohaletá dřina a odříkání …  

OLYMPIONICI: BIATLONISTÉ KLUBU SKP KORNSPITZ JABLONEC 

 ONDŘEJ MORAVEC (narozen 9. 6. 1984 v Ústí nad Orlicí) - Trenér: Ondřej 

Rybář * Klub: SKP Kornspitz Jablonec * Výsledky na ZOH 2014 v Soči: 8. 2. 

2014 – sprint muži 10 km – 8. místo * 10. 2. 2014 – stíhací závod muži 12,5 km 

– 2. místo * 13. 2. 2014 – individuální závod muži 20 km – 18. místo * 18. 2. 

2014 – biatlon, muži, 15 km – 3. místo * 19. 2. 2014 - biatlon, smíšená štafeta – 

2. místo. Majitel nejbohatší medailové sbírky ze všech českých olympioniků v 

Soči - dovezl domů tři cenné kovy! Startoval už na své třetí olympiádě, ale až 

do Soči bylo jeho nejlepším olympijským výsledkem dvaatřicáté místo v Turíně 

2006. V dalším období mu prospěly speciální střelecké tréninky se sportovními 

střelci z SKP Plzeň a momentálně patří na biatlonové střelnici k nejrychlejším 

´zabijákům´. Kromě svých dvou individuálních medailí dovedl ke stříbru 

smíšenou štafetu jako finišman. 
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 GABRIELA SOUKALOVÁ (narozena 1. 11. 1989 v Jablonci nad Nisou) - 

Trenér: Ondřej Rybář, její rodiče Gabriela Soukalová a Karel Soukal * Klub: 

SKP Kornspitz Jablonec * Výsledky na ZOH 2014 v Soči: 9. 2. 2014 – sprint 

ženy 7,5 km – 29. místo * 11. 2. 2014 – stíhací závod ženy 10 km – 4. místo * 

14. 2. 2014 - individuální závod, ženy, finále, 15 km – 4. místo * 17. 2. 2014 – 

biatlon, ženy, 12,5 km – 2. místo * 19. 2. 2014 – biatlon, smíšená štafeta – 2. 

místo. * Gabriela Soukalová pochází z jablonecké sportovní rodiny. Její matka 

Gabriela Soukalová – trenérka biatlonu na sportovním gymnáziu v Jablonci, je 

bývalá reprezentantka v běhu na lyžích, držitelka bronzové medaile z MS v roce 

1974 a stříbrné medaile ze Zimních olympijských her 1984 v Sarajevu. Její otec 

Karel Soukal je bývalý skokan na lyžích. * Jedna z nejvýraznějších tváří české 

výpravy v Soči udělala od minulých her obrovský pokrok. Ještě ve Vancouveru 

2010 byla se štafetou až šestnáctá a ve svém jediném individuálním závodě 

tam obsadila 61. místo. V Soči v prvním závodě pokazila hned první střeleckou 

položku, v následné stíhačce ale obdivuhodně předběhla pětadvacet soupeřek 

a od medaile ji podle jejich vlastních rozverných slov dělilo jen to, že si musela 

pořád upravovat padající kalhotky. Když ale skončila těsně pod stupni vítězů i 

v dalším, vytrvalostním závodu, byla už hodně rozmrzelá a nevěřila si, že ještě 

medaili získá. Nakonec to dokázala v závodu s hromadným startem, poté 

výtečným výkonem přispěla ke stříbru smíšené štafety a skvěle běžela také ve 

štafetě žen, kde na druhém úseku předběhla jedenáct soupeřek. Má všestranné 

zájmy, vystudovala vyšší umělecko-průmyslovou školu v Jablonci nad Nisou, 

na které se věnovala mimo jiné návrhům medailí. Momentálně patří Gabriela 

Soukalová mezi nejpopulárnější české sportovní celebrity.  

 JAROSLAV SOUKUP (narozen 12. 7. 1982 v Jičíně) - Trenér: Ondřej Rybář, 

Marek Lejsek, Marian Málek * Klub: SKP Kornspitz Jablonec * Výsledky na 

ZOH 2014 v Soči: 8. 2. 2014 – sprint muži 10 km – 3. místo * 10. 2. 2014 – 

stíhací závod muži 12,5 km – 20. místo * 13. 2. 2014 – individuální závod muži 

20 km – 17. místo * 18. 2. 2014 – biatlon, muži, 15 km – 24. místo * 19. 2. 2014 

– biatlon, smíšená štafeta – 2. místo. * Pohodář žijící v Jilemnici získal hned v 

první soutěžní den v Soči historicky první olympijskou medaili pro český 

biatlon. Před devatenácti měsíci po hrozivém pádu na kole a těžkých 

zraněních nebylo jisté, zda se vůbec vrátí k vrcholovému sportu. Dokázal to a 

překvapil všechny. Ve smíšené štafetě potom přispěl ke stříbru a veze si domů 

další medaili. Je milovníkem aut, motorek a horských kol. Jeho dosavadním 

maximem bylo 3. místo z MS 2012 v závodě na dvacet kilometrů a 3. místo ze 

závodu smíšených štafet z MS 2013. Na ZOH ve Vancouveru skončil třicátý v 

boji na 20 kilometrů a sedmý s mužskou štafetou. V Soči prý splnil ´domácí 

úkol´, díky prémiím za medaile vydělal dceři Adélce na vysněnou skluzavku. 

 Veronika Vítková (narozena 9. 12. 1988 ve Vrchlabí) - Trenér: Jindřich Šikola * 

Klub: SKP Kornspitz Jablonec * Výsledky na ZOH 2014 v Soči: 9. 2. 2014 – 

sprint ženy 7,5 km – 16. místo * 11. 2. 2014 – stíhací závod ženy 10 km – 21. 

místo * 14. 2. 2014 – individuální závod, ženy, finále, 15 km – 6. místo * 17. 2. 
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2014 – biatlon, ženy, 12,5 km – 9. místo * 19. 2. 2014 – biatlon, smíšená štafeta 

– 2. místo. * Talent vrchlabské rodačky, která se stala mistryní světa v 

juniorské kategorii, omezila v červenci 2009 nemoc - zánět mozkových blan. 

Musela být hospitalzována, vynechala tři měsíce přípravy a toto onemocnění 

přibrzdilo její kariéru. V sezónách 2009–10 a 2010–11 hledala s trenérem 

Šikolou optimální způsob přípravy a postupně se začala vracet na výkonnost z 

doby před vážnou nemocí. V roce 2010 reprezentovala na ZOH ve Vancouveru 

(nejlépe 24. místo ve sprintu), v dalších sezonách se začala prosazovat ve 

Světovém poháru a loni rozbíhala bronzovou smíšenou štafetu na MS v Novém 

Městě na Moravě. Je excelentní střelkyní, doplácí však stále na slabší běžeckou 

část biatlonu. V Soči jí každý přál medaili, které už mezi tím měli parťáci 

Soukup, Moravec a Soukalová, a nakonec se dočkala stříbra ve smíšené 

štafetě, k němuž položila výtečný základ výborným výkonem na prvním úseku. 

MEDIÁLNÍ OHLASY – STEJNĚ JAKO OSLAVY, BYLY MOHUTNÉ.  

BIATLONISTI CHTĚJÍ ZÚROČIT TVRDOU DŘINU - 12.12.2013, 5plus2.cz - Český 

biatlonový tým si přeje navázat na loňskou historicky nejlepší sezonu. Tvrdé a poctivá 

příprava by mu mohla přinést první olympijskou medaili. Jejich jablonecký tým SKP je 

klubem mistrů světa. Během dvacetileté historie ho jeho členové vybojovali čtyřikrát. 

„Olympijské stupně vítězů jim ale dosud unikaly. Očekávání veřejnosti se nyní obrátilo 

ke Gabriele Soukalové, Ondřeji Moravcovi, ale i Jaroslavu Soukupovi, Michalu 

Šlesingrovi, Zdeňku a Veronice Vítkovým,“ potvrzuje trénér Ondřej Rybář… 

S + S + S. TŘI ŽENY, TŘI SPORTY A TŘI PŘEDOLYMPIJSKÉ TRIUMFY! - 

13.1.2014, Mladá fronta DNES. Titulní strana - Gabriela Soukalová ovládla i stíhací 

závod Světového poháru. Martina Sáblíková vyhrála na mistrovství Evropy na trati 5 

tisíc metrů. A Eva Samková dominovala v pohárovém klání ve snowboardcrossu. Být 

tak už o víkendu olympiáda! Potom by byl soupis českých úspěchů úžasný. Tři dámy, 

jejichž příjmení začíná na S, se postaraly o ty největší… -  Letos si Soukalová coby 

„žena ve žlutém“ a vedoucí závodnice Světového poháru na pozornost zvyká také. Stále 

však opakuje: „Jestli někdo ode mě něco očekává, je to jeho boj. Já od sebe nic 

nečekám. Přehnané nároky mohou brzdit. Dobře vím, jaký dokáže být biatlon 

nevyzpytatelný.“ Je nesporné, že do Soči zamíří coby jedna z top favoritek... 

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ OLYMPIONIČKY - 1.2.2014, Haló noviny, str. 12. Bonus -  

Haló pro Vás – Téma - Olympijské hry v Soči začínají už za necelý týden. Česká 

výprava čítá 89 jmen, díky hokejistům jasně převažují muži, ale pozor – mezi ženským 

olympijským osazenstvem můžete najít krásky, které by směle mohly kandidovat na 

Miss Soči 2014. Vybrali jsme osm nejkrásnějších českých olympioniček. A co je ještě 

více potěšující, jsou mezi nimi i velké aspirantky na medaile - Soukalová, Samková, 

Sudová. Takže, holky do toho! … 

MÁM V SOBĚ ČERTÍKA - 6.2.2014, Magazín Mladé fronty DNES, str. 4. Rozhovor 

vedl Tomáš Macek - Byl to zvláštní rozhovor. Odehrál se o půlnoci v mé fabii na trase 

Praha - Jablonec. Já řídil a ptal se, Gabriela Soukalová seděla vedle mě, sama si držela u 

pusy diktafon a odpovídala. Šetřili jsme tím čas, který se pro ni v olympijské zimě stal 

nedostatkovým zbožím. Uplynulo jen čtrnáct měsíců od prosince 2012, kdy poprvé stála 
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na stupních vítězů ve Světovém poháru. Během nich se však Gabriela Soukalová stala z 

neznámé biatlonistky českou sportovní celebritou, vítězkou sedmi pohárových závodů a 

tváří pro olympiádu v Soči. Najednou jako by závodila nejen na trati. Večer před tímto 

rozhovorem přiletěla z Francie. Z letiště pospíchala do ateliéru, kde pózovala pro 

fotoprojekt, který najdete v tomto magazínu. Poté jsem ji i s kufry naložil do auta a 

zavezl do Jablonce, aby se doma jen „otočila“ a zase vyrazila do světa. Tisíce Čechů u 

televizních přenosů trnou, když čtyřiadvacetiletá blondýna míří na padesát metrů 

vzdálenou sadu terčů. Jenže ona sama se na roli celebrity vůbec necítí… * Gabriela 

Soukalová, olympijská vítězka. Umíte si představit, co by to s vámi provedlo? - Tahle 

otázka mě docela rozesmívá. Hlavně ta olympijská vítězka. * Dobře, tak olympijská 

medailistka. Zůstaneme „při zemi“. - Byla by to nádhera. Jen si neumím moc 

představit život potom. Hlavně ty akce kolem. Ale já jsem sama vůči sobě natolik 

skeptická, že si to ani moc nepředstavuju. Uvidíme … 

TÉMĚŘ POLOVINA ČESKÝCH SPORTOVCŮ V SOČI JE Z LIBERECKÉHO 

KRAJE - 7.2.2014, ČRo Sever, str. 1, 13:20 Informace ze severu Čech - Slavnostním 

zahájením právě dnes v ruském Soči oficiálně začnou 22. zimní olympijské hry. Česká 

republika vyslala na vrcholnou akci tohoto roku 88 sportovců, z nichž je téměř 

polovina, konkrétně 42 z klubů a oddílů Libereckého kraje. S největším očekáváním 

fanoušků se na hrách bude muset vypořádat biatlonová výprava. Členové jabloneckého 

SKP v čele s Ondřejem Moravcem a Gabrielou Soukalovou namlsali příznivce třeba 

bronzovou medailí na loňském mistrovství světa na domácích tratích v Novém Městě na 

Moravě. Úspěch se proto logicky očekává i na vrcholné akci tohoto roku … 

JABLONECKÁ BIŽUTERIE SE PŘEDSTAVÍ NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V SOČI 

- 7.2.2014, zpravy.rozhlas.cz – regiony - Na XXII. zimní olympijské hry do Soči 

odcestovali z Libereckého kraje nejen sportovci, ale také výrobci bižuterie. V Českém 

domě budou vitríny plné jabloneckých korálků, rokajlů a perel … 

JARDA SOUKUP VYSTŘÍLEL BRONZ PRO SOUROZENCE - 10.2.2014, Jablonecký 

deník, str. 1 - První česká medaile! Dvojnásobná radost letí do Jičína ale i do Jablonce. 

Biatlonista Jaroslav Soukup si dojel v zahajovacím sprintu na deset kilometrů na 

olympijských hrách v Soči pro bronz. Jednatřicetiletý reprezentant, závodník SKP 

Kornspitz z Jablonce, nestačil pouze na norskou legendu Oleho Einara Björndalena a 

Rakušana Dominika Landertingera, čtvrtého Antona Šipulina z Ruska porazil o sedm 

desetin sekundy. Soukup se zároveň postaral o první českou biatlonovou medaili z 

olympijských her v historii … 

JILEMNICE A JABLONEC. GYMNÁZIA, KDE SE VYLÍHLY NADĚJE PRO SOČI - 

11.2.2014, Mladá fronta DNES, str. 1. Kraj Liberecký - Jablonec a Jilemnice mají v 

olympijském Soči pořádnou stopu. Sportovní gymnázia v obou městech vystudovalo 

přes deset reprezentantů, kteří bojovali nebo ještě bojují na současných ZOH … 

SNY O OLYMPIÁDĚ STOJÍ RODIČE DESÍTKY TISÍC KORUN ROČNĚ - 11.2.2014, 

Mladá fronta DNES, str. 1. Kraj Liberecký -  Hodně draho vyjdou sny rodičů o 

olympijském triumfu jejich dětí. „Za vybavení, za soustředění a za další věci utratí 

opravdu hodně peněz,“ tvrdí ředitel jabloneckého sportovního gymnázia Tomáš 
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Hofrichter: Vezměte si jen biatlon, naši studenti potřebují na závodění čtvery lyže a 

puška stojí padesát tisíc korun. Ptáme se rodičů: Dáte 20 tisíc za soustředění? … 

MAMINKA: GABČA POTŘEBUJE JEN TROCHU VÍC ŠTĚSTÍČKA - 15.2.2014, 

Litoměřický deník, str.1 - Severní Čechy/Jablonec n. N. – „Mrzí mě to. Je to škoda. Zase 

rozhodla jedna chyba,“ říká maminka nejlepší české biatlonistky Gabriely Soukalové. 

Gábina včera ve vytrvalostním závodu na 15 kilometrů vybojovala v Soči stejně jako ve 

stíhačce nepopulární čtvrté místo, vytoužená medaile jí unikla o devatenáct vteřin. „Je to 

krásný výsledek. Ale placka to není. Příště potřebuje trochu víc štěstíčka,“ věří 

Gabriela Soukalová starší. Páteční závod své dcery sledovala v Novém Městě na 

Moravě, kde ji v roli trenérky čekají závody Českého poháru v biatlonu. Kvůli závodům 

se předčasně vrátila ze Soči, kde přímo na závodišti dceru povzbuzovala … 

STŘÍBRNÁ GABČA - 18.2.2014 Jablonecký deník, str. 1 - Gabriela Soukalová to 

dokázala! V závodu žen s hromadným startem na 12,5 kilometrů získala jablonecká 

rodačka stříbrnou medaili. Po dvou čtvrtých místech, jež v Soči Gabriela oplakala, 

přišel skvělý závod a zisk olympijské medaile. Radost z jejího úspěchu má také 

maminka, která má stříbrnou medaili z roku 1984 ze Sarajeva… 

RODINNÉ STŘÍBRO ROZMNOŽILA DCERA - 18.2.2014, Mladá fronta DNES, str. 1 

– Gabriele Soukalové musel při její strastiplné pouti za olympijským stříbrem fandit 

celý rodný Jablonec. Dovolat se včera jejím rodičům vyžadovalo velkou dávku 

trpělivosti. Prozřetelnost, která řídí lidské osudy, tentokrát zafungovala, jak měla. 

Spravedlnost pak nebyla slepá. Alespoň ve sportu, kde se běhá na lyžích s puškou na 

zádech. Oboje si myslí Karel Soukal, jehož dcera Gabriela vybojovala v pondělí večer 

na olympiádě v Soči stříbro … 

TŘETÍ MEDAILE JE DOMA! A TRENÉROVI SE LESKLY OČI - 18.2.2014,  Mladá 

fronta DNES, str. 13 - Gabrielu Soukalovou přivedl k její první olympijské medaili 

trenér Ondřej Rybář, který stojí i za úspěchy biatlonistů Moravce a Soukupa… - 

„Naměkko úplně nejsem, ale spokojený jsem. Je to velká satisfakce, hlavně pro Gabču. 

Olympiáda se koná jednou za čtyři roky a ona dokázala všechno prodat hned při 

první příležitosti. Teď má biatlonovou kariéru před sebou, tak doufejme, že to není 

její poslední slovo …“ 

O MEDAILI SNILA ODMALA, ŘÍKÁ MATKA VÍTĚZKY - 18.2.2014, Lidové noviny, 

str. 16, Soči - Konečně, ulevila si česká sportovní veřejnost, když biatlonistka Gabriela 

Soukalová prolomila smůlu čtvrtých míst a v závodě s hromadným startem získala v 

Soči stříbrnou olympijskou medaili.  „Konečně,“ pravila i její matka téhož jména, jež 

jako Gabriela Svobodová vybojovala na zimních hrách v Sarajevu 1984 rovněž stříbro, 

ale coby běžkyně na lyžích ve štafetě na 4x5 kilometrů. „Ale Gábina má ještě dvě 

šance, ve štafetě a ve smíšené štafetě,“ upozornila šedesátiletá dáma, která už tři desítky 

let působí na sportovním gymnáziu v Jablonci nad Nisou jako trenérka biatlonu, že 

dcera může být v Soči ještě úspěšnější … 

MÁMA SOUKALOVÉ: GABČE UŽ JSEM KUPOVALA ČOKOLÁDOVOU MEDAILI 

- 18.2.2014, isport.cz, str. 0. ZOH Soči 2014 - Když po individuálním sprintu skončila 

její dcera hluboko v poli poražených, Gabriela Soukalová starší prohlásila, že tam ani 

nemusela jezdit. Nyní je majitelka stříbrné medaile z olympijské štafety v Sarajevu na 
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svou dceru náležitě pyšná.  - Prý jste po čtvrtém místě ve stíhacím závodě na letišti před 

odletem ze Soči přemýšlela, že byste Gabriele koupila alespoň čokoládovou medaili. Je 

to pravda? „Ano, o tom jsem přemýšlela. Říkala jsem si, že by to byl dobrý fór. Ale 

nakonec žádnou na letišti neměli, tak jsem ji koupit nemohla …“ 

GABČO, ČEKÁ TĚ ŠTRÚDL! - 18.2.2014, Blesk, str. 9, ZOH Soči - Už ví, čím svoji 

holčičku doma přivítá. „Upeču jí štrúdl,“ smála se Gabriela Soukalová starší (60). Zářila 

štěstím. Její Gabča dokázala to, co kdysi ona sama. „Moc jsem jí tu olympijskou medaili 

přála a jsem šťastná, že se jí to povedlo. Zaslouží si to,“ slzela štěstím stříbrná z 

běžecké štafety v Sarajevu 1984 …. 

MEDAILISTKA, KTERÁ SE V JABLONCI NA UMĚLECKÉ ŠKOLE UČILA 

NAVRHOVAT MEDAILE -18.2.2014, Mladá fronta DNES, str. 1. Liberecký kraj - 

Gabriela Soukalová se odmala věnovala klasickému lyžování, ale v 9. třídě základní 

školy přešla k biatlonu. Rodiče ji trénovali individuálně až do sezony 2012–2013. 

Vystudovala vyšší umělecko-průmyslovou školu v Jablonci nad Nisou, na které se 

věnovala mimo jiné návrhům medailí. Věnovala se také hře na klavír a ráda zpívá … 

ANKETA: CO BYSTE VZKÁZALI NAŠI MEDAILISTŮM NA OLYMPIÁDĚ? -  

19.2.2014, Jablonecký deník. Titulní strana - Petr Kareš, Jablonec, profesionální mistr 

světa v K1: Získat medaili na olympijských hrách je něco mimořádného a 

obdivuhodného. Dokázali to jen ti skutečně nejlepší sportovci světa. Gabrielo a 

ostatní, máte můj velký respekt a obdiv. Měli byste mít respekt a obdiv každého z nás. 

* Petr Urban, kreslíř a humorista, Smržovka, saně 13. a 16. místo ZOH 1988, 15. a 19. 

místo ZOH 1992: Milí naši olympijští medailisté, buďte zdraví a dejte bacha na 

závistivce a vykutálence, kteří se kolem vás začnou rojit a budou se chtít na vás 

přiživit. * Jiří Krytinář, herec a moderátor, Jablonec: Všem moc gratuluji, ať jsou z 

Jablonce či odjinud. Museli vynaložit nesmírné úsilí a píli, aby se dostali na špičku. 

Jsem hrdý na to, jak reprezentují Českou republiku, což se například o našich 

politicích rozhodně říct nedá. * Petr Beitl, primátor města Jablonec: Všem obrovská 

gratulace. Držíme palce ženám i mužům do štafet biatlonu. Olympionici nám dělají 

radost a nejen ti z Jablonce. Na oslavu máme v hlavách řadu plánů. Zasloužilo by si to 

také pomoc s dokončením biatlonového kolečka. * Martin Půta, hejtman, Liberecký 

kraj: Mám rád, když vítězové zpívají národní hymnu. Přeji českým reprezentantům a 

samozřejmě hlavně těm, kteří zároveň reprezentují kraj, další medaile. Je to krásná 

propagace našeho sportovního regionu. Vzkazuji všem: Vydržať! * Olga Lounová, 

zpěvačka a herečka, rodačka z Liberce: Velká gratulace všem, kterým se to povedlo. 

Když člověk hodně věří, tak na cíl dosáhne. Mladí v medailistech mají své vzory. 

Podpořte sport v našem regionu. I když není Jablonec horské středisko a sníh nemá 

pořád, sportovat tu jde. 

SHODLI SE: JSME MOC HRDÍ NA TAKOVÉ SPORTOVCE - 19.2.2014, Jablonecký 

deník, str. 2, Jablonecko - Sportovci, politici i umělci z Libereckého kraje nešetří 

superlativy. Čtvrtá medaile a opět zásluhou Jabloneckých. Soči, Jablonec n. N. – Další 

olympijský den a další cenný kov pro Českou republiku. Biatlonisté přepisují historii 
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opět. Díky Ondrovi Moravcovi z SKP Kornspitz Jablonec přidávají z úterního klání 

další kov do sbírky. Bronz získal ze závodu s hromadným startem … 

KONEČNĚ TO CINKÁ. BIATLONISTÉ MAJÍ ČTVRTOU MEDAILI! - 19.2.2014,  

Ústecký deník,  str. 2 - Severočeský Jablonec slaví! Biatlonisté, kteří závodí za SKP 

Kornspitz Jablonec, přinášejí do medailové sbírky České republiky už čtvrtý cenný kov. 

Ondra Moravec včera v závodu s hromadným startem mužů vyhrál bronz, Gabriela 

Soukalová v obdobném závodu v pondělí stříbro. Předtím si na vítězství sáhl Jaroslav 

Soukup a znovu Ondra Moravec. „Na radnici už jsme se rozhodli. Jablonec pomůže 

klubu dokončit asfalt na biatlonovém kolečku. A pro Gabču, naši rodačku, která tu 

absolvovala umělecko–průmyslovou školu, uchystáme něco podobného jako pro Báru 

Špotákovou,“ nadšeně plánuje jablonecký primátor Petr Beitl. Pro Barboru Špotákovou 

uspořádalo město po olympiádě v Londýně happening s kapelou Tři sestry … 

HRDINOVÉ Z JABLONECKÉHO KLUBU DRUZÍ V BIATLONU - 20.2.2014  Mladá 

fronta DNES, str. 1 - Před zhruba dvaceti lety byl biatlon spíše odstrkovaným sportem, 

ale teď je českou výkladní skříní plnou medailí. Včera se do ní zasklila na olympiádě v 

ruském Soči už pátá ve smíšené štafetě. Kvarteto z klubu SKP Jablonec Veronika 

Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec vybojovalo senzační 

stříbrnou pozici… 

VYSTŘÍLELI SPOLU STŘÍBRO - 20.2.2014, Jablonecký deník, str. 1 - Čtveřice 

Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukupa a Ondřej Moravec přidali do 

sbírky pátou olympijskou medaili pro Českou republiku v biatlonu ve smíšené štafetě. 

Jablonečané jásají dvakrát, vždyť medailisté jsou z domovského SKP Kornspit … 

SOUKUP MÁ MEDAILE I DÍKY ORTOPEDOVI - 20.2.2014, Jablonecký deník, str. 1 - 

Soči, Jablonec n. N. – Co stojí za úspěchem českého biatlonisty Jaroslava Soukupa? S 

trochou nadsázky je teď možné říct, že i podmínka lékaře biatlonové reprezentace a 

zároveň ortopeda liberecké nemocnice Martina Smetany. Když se k němu totiž týden 

před odletem na olympiádu v Soči dnes už bronzový medailista Soukup objednával na 

operaci předloktí, nebylo to jen tak. „Dělal jsem si legraci, a když se objednával na 

vyndání dlahy z předloktí, podotkl jsem, že ho objednám, ale jen když z olympiády 

přiveze medaili,“ usmívá se Smetana. Jak vidno Soukup si jeho slova vzal k srdci … 

CO SI ZA MEDAILE POŘÍDÍ? ANKETA S MEGA ÚSPĚŠNÝMI BIATLONISTY - 

21.2.2014, Blesk, str. 7. ZOH SOČI - Mají tolik medailí, že by na cestu domů skoro 

potřebovali vlastní letecký speciál. Kam si skvělí biatlonisté své placky vystaví a jak 

utratí finanční odměny? Ptali jsme se: 1. Kam si medaili či medaile vystavíte? 2. Jaká 

gratulace vás nejvíce potěšila? 3. Jak naložíte s odměnou za medaili? * Ondřej 

Moravec 1. „Zatím je nemám kam dát. Budu to směřovat k tomu, aby se v domku, který 

mám naprojektovaný, místo našlo.“ 2. „Od strejdy. Psal, že si kvůli mně vyplýtvá půlku 

dovolený, protože kvůli oslavám není schopný jít druhý den do práce.“ 3. „Chci si 

postavit barák. Ještě jsme s tím nezačali, ale teď to půjde snadněji.“ * Jaroslav Soukup 

1. „Mám vitrínku, kde je medaile z MS a univerziády. Tak si je tam budu muset nějak 

porovnat.“ 2. „Všechny byly suprový a jsem za to strašně rád, že mi kamarádi, známi a 

fanoušci píší.“ 3. „Slíbil jsem pořídit skluzavku pro dceru, které bylo dnes 10 měsíců. A 

ještě jsme se domluvili na pískovišti.“ * Gabriela Soukalová 1. „Tam, kde se mi budou 
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v interiéru nejlépe vyjímat.“ 2. „Gratulací přišla spousta. Úplně nejvíc si ale člověk váží 

těch, které jsou od těch nejbližších.“ 3. „Plánuji koupi pozemku v okolí Jablonce, aby 

na něm mohla v budoucnu něco stavět.“ * Veronika Vítková 1. „Ještě jsem nad tím 

nestihla přemýšlet, protože ji mám na krku teprve pár minut.“ 2. „Gratulací bylo strašně 

moc a já děkuji všem, co nám drží palce a fandí nám. A hlavně týmu a trenérovi.“ 3. 

„Možná že na jaře vyrazíme někam na dovolenou za exotikou.“ 

VÍTEK: MEDAILOVÉ ŽNĚ JSOU ZASLOUŽENÉ. V JABLONCI NA TO 

PODHOUBÍ BYLO - 21.2.2014, Mladá fronta DNES, str. 5. Kraj Liberecký - Kvůli 

problémům se zády, konkrétně s prasklou ploténkou s výhřezem, ztratil velký sen v 

podobě pátého startu na olympiádě. Přesto si zkušený biatlonista Zdeněk Vítek z 

Jilemnice a člen SKP Jablonec nad Nisou závodů v ruském Soči báječně užívá aspoň 

prostřednictvím televizních přenosů. „Celé olympijské hry si užívám opravdu šíleně, 

možná fakt víc, než kdybych tam byl a závodil. Musím používat jenom superlativa, 

protože naši kluci a holky jezdí skvěle. Pět medailí, o tom se nikomu nemohlo ani snít. 

K tomu není ani snad co říct, jenom si prožít,“ rozplýval se 36letý Zdeněk Vítek, 

bronzový medailista z mistrovství světa v ruském Chanty-Mansijsku v roce 2003 … 

NENÍ ZLATO JAKO ZLATO. JAK JE NA TOM TO OLYMPIJSKÉ? ČEŠI JEJ 

ZÍSKALI NĚKOLIKRÁT - 22.2.2014, Jablonecký deník, str. 1 - Česká republika žije 

olympiádou v Soči. Naši sportovci posbírali kromě jiných již dvě zlaté olympijské 

medaile. Ty mají pro sportovce i pro nás obrovskou hodnotu. Měly by však takovou 

hodnotu i jako investice? „Pokud bychom měli porovnávat zlaté medaile udělované 

sportovcům na největších sportovních svátcích s investičními a pamětními medailemi, 

které si kupují sběratelé a investoři, najdeme několik zásadních rozdílů. Největší 

rozdíl je samozřejmě ve složení. Na rozdíl od sportovců totiž zákazník, který si koupí 

zlatou pamětní medaili, dostane prakticky čisté, dvaceti čtyř karátové zlato o ryzosti 

999,9/1000. U stříbrných pamětních medailí je čistota podobná, 999/1000,“ říká 

Lukáš Jokl, marketingový manažer jablonecké České mincovny. I když to tak na první 

pohled nevypadá, není zlatá medaile jako zlatá medaile. Zlaté medaile rozdávané 

sportovcům na olympijských hrách mají pro sportovce i fanoušky bezesporu 

nevyčíslitelnou hodnotu, ale už více než sto let se nedělají ze zlata. Většinový podíl v 

každé zlaté medaili totiž tvoří stříbro, které je pouze pokryto tenkou vrstvou zlata. 

Skutečně zlaté medaile byly udělovány pouze na třech olympiádách -  v St. Louis v roce 

1904, v Londýně v roce 1908 a naposledy ve Stockholmu v roce 1912. Od té doby, jak 

pro zimní, tak pro letní hry, tvoří více než 90% zlaté medaile stříbro, zlato tvoří méně 

než 10 %, tedy běžně kolem 6 gramů … - Medaile udělované sportovcům na olympiádě 

v Soči jsou určitě uměleckým dílem. Kromě drahých kovů je v nich obsažen 

polykarbonát a výroba jedné medaile zabere v průměru 18 hodin ruční i strojové práce. 

S průměrem 100 mm patří mezi největší i nejdražší v historii olympijských her. Pouze 

medaile udělované v Turíně v roce 2006 měly o 7mm větší průměr, ale zároveň byly 

lehčí. Zajímavostí je, že medaile udělované sportovcům v Soči 15. února obsahovaly i 

kousek meteoritu, který ten den přesně před rokem vybuchl nedaleko města Čeljabinsk. 

VÍTEJTE DOMA! DNES VEČER U RADNICE - 25.2.2014, Jablonecký deník,  str. 1 – 

V úterý 25. února od 18 hodin na Mírovém náměstí v Jablonci uvítejte olympioniky…. 
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ÚČET OLYMPIONIKŮ Z LIBERECKÉHO KRAJE: ŠEST MEDAILÍ - 25.2.2014, 

5plus2.cz, str. 0. Liberecko - Celkem osm cenných kovů přivezli sportovci ze Zimních 

olympijských her v Soči. Šest z nich míří do Libereckého kraje … 

ZÁVODIT JE LEHČÍ NEŽ PLNIT POVINNOSTI MEDAISTY, VYHLÍŽÍ 

SOUKALOVÁ SVĚTOVÝ POHÁR - 25.2.2014,  isport.cz, str. 0 - ZOH Soči 2014 - V 

sobotu ještě část z nich závodila, v pondělí před půlnocí přiletěli speciálem do Prahy, 

dnes a ve čtvrtek mají naplánované uvítací programy ve svých domovech… taky si 

říkáte, že biatlonoví sběrači medailí ze Soči toho musí mít plné kecky? Nuže, asi mají. 

Ale nejraději by hned v týdnu jeli na další závody. Až je jim líto, že kolotoč pokračuje 

až další víkend. Český biatlon prožil v Soči olympiádu snů, do společné pokladnice 

přinesl nejvíc medailí z celé výpravy. Že by to ale mělo znamenat pokles motivace pro 

zbytek sezony, ve které na ně čeká běžný dojezd Světového poháru, o tom nemůže být 

ani řeč … 

CELEBRITY JAKO KDYSI ŠPOTÁKOVÁ. JABLONEC VÍTAL SVÉ HRDINY, 

SOUKALOVÁ NEZPÍVALA -25.2.2014, denik.cz, str. 0. Zimní sporty - Zcela zaplněné 

náměstí před jabloneckou radnicí dnes vítalo úspěšné olympioniky ze zimních her v 

Soči. Česká republika tam získala osm medailí, držitelé pěti z nich jsou spojeni s 

Jabloncem. Cenné kovy lidem na náměstí ukazovali biatlonisté Gabriela Soukalová, 

Jaroslav Soukup a Veronika Vítková … - O olympioniky byl dnes obrovský zájem, 

podepsat se museli stovkám lidí. Jen několika z nich se ale podařilo při autogramiádě 

získat podpis Soukalové. Držitelka dvou medailí totiž z olympiády přijela nachlazena, a 

proto náměstí opouštěla předčasně. Původně chtěla lidem i zazpívat, s ohledem na stav 

svých hlasivek ale od toho upustila. Stejně jako další jablonečtí olympionici si ale i 

Soukalová odnesla z dnešní akce pamětní stříbrnou medaili, kterou vydala Česká 

mincovna k olympiádě … 

BIATLONOVÉ NAGANO! JABLONEC BOUŘLIVĚ VÍTAL SOUKALOVOU A 

SPOL. - 25.2.2014, isport.cz, tr. 0 -  ZOH Soči 2014 - Přes tisíc lidí se mačkalo na 

jabloneckém náměstí před radnicí a v přilehlých ulicích, aby poděkovalo biatlonovým 

hrdinům z klubu SKP Kornspitz Jablonec, který získal v Soči pět z osmi českých 

medailí. Severočeské město připravilo na akci „Jablonec děkuje svým olympionikům“ 

bouřlivé přivítání. Mírové náměstí připomínalo atmosférou Staroměstské náměstí po 

Naganu v roce 1998 … 

JABLONEC SE STAL MEKKOU ČESKÉHO BIATLONU, NA NÁMĚSTÍ SLAVILI 

DO NOCI - 26.2.2014,  Jablonecký deník, str. 1 - Jeden a půl tisícový dav čekal před 

jabloneckou radnicí na své miláčky, olympioniky ze Soči. „Bravo!“ znělo odevšad. „Já 

mám takové štěstí,“ zářil medailér a bývalý ředitel umělecké školy, kde Gabriela 

Soukalová studovala, Jiří Dostál. Jemu patřil první úsměv a následné objetí dvěma 

medailemi ověnčené Jablonečanky, když včera večer olympijská suita předjela před 

jabloneckou radnici. Na Mírovém náměstí naše olympioniky čekal pořádný dav. 

Gabriela Soukalová, rodačka z Jablonce, poznamenala, že tolik lidí opravdu před 

jabloneckou radnicí ještě neviděla. „Je nádherné poslouchat českou hymnu v takovém 

momentě, kdy máte na dohled na živo ty úžasné mladé lidi, kteří svou pílí a dřinou 
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reprezentovali Českou republiku,“ okomentovala úterní jablonecké setkání se 

sportovci, při kterém nechyběla ohňová show, ohňostroj, promítání těch nejúspěšnějších 

momentů ze Soči i rozhovory … 

DAR PRO BIATLONISTY ZE SOČI: JABLONEC JIM VYLEPŠÍ AREÁL - 26.2.2014, 

Mladá fronta DNES, str. 1. Kraj Liberecký - Medaile Soukalové, Soukupa, Moravce a 

Vítkové pomohou celému biatlonu. Radnice dá za odměnu klubu SKP Jablonec peníze 

na sportovní areál Břízky. „Biatlonistům tam dobuduje zázemí,“ řekla mluvčí 

jabloneckého magistrátu Markéta Hozová. „Uvažujeme také o peněžních darech pro 

úspěšné olympioniky nebo o čestném občanství. Po letní olympiádě v Londýně ho 

obdržela Barbora Špotáková.“ SKP Jablonec shání peníze na prodloužení asfaltové 

dráhy, kde biatlonisté v létě trénují na kolečkových lyžích a v zimě na normálních. „I s 

odbočkou na střelnici má běžecký okruh zatím asi dva a půl kilometru,“ řekl předseda 

SKP Jan Matouš. „Rádi bychom ho protáhli zhruba o kilometr. Předběžný rozpočet je 

tři a půl milionu korun  …  

BIATLONOVÉ HVĚZDY ZAZÁŘILY NA JABLONECKÉM KOLEČKU - 29.3.2014, 

parlamentnilisty.cz. Obce voličům - Středeční exhibice hvězdných biatlonistů přilákala 

na jablonecké kolečko dle předpokladu stovky fanoušků z celé republiky. Ti zaplnili 

nejen tribuny, ale postávali i podél trati a na střelnici. Exhibici musel pořádající SKP 

Kornspitz Jablonec uzpůsobit podmínkám, proto se v prvním úseku trati kvůli 

nedostatku sněhu předvedli biatlonisté na kolečkových lyžích a do druhého úseku se 

přezuli do normálních lyží. Na prvních místech v jednotlivých kategoriích nakonec 

stanuli olympijští medailisté ze Soči - Veronika Vítková za ženy, Ondřej Moravec za 

muže a Gabriela Soukalová v mixštafetě. Na stupních vítězů na druhých a třetích 

místech fanoušci viděli Tomáše Krupčíka, Jaroslava Soukupa, Leu Johanidesovou a 

Lukáše Kristejna …  - Biatlonisty můžete vidět ještě ve čtvrtek 27. března od 15 h na 

jabloneckém zimním stadionu, kde si místo malorážky vezmou do rukou hokejky. 

K MEDAILÍM ZE SOČI DOSTALI TAKÉ KNIHU - 24.5.2014, denik.cz, str. 0. 

Liberecký kraj - „Jablonec je Mekka biatlonu!" ozývalo se ze všech stran po úspěchu 

našich biatlonistů v Soči.  Nejen Česká republika ale hlavně Jablonec nad Nisou se stal 

po olympiádě ve světě sportu populárnější než kdy dříve. S otevřenou náručí a 

úsměvem na tváři vítalo dva a půl tisíce nadšenců před jabloneckou radnicí olympijské 

hrdiny Jaroslava Soukupa, Veroniku Vítovou, Ondřeje Moravce a v neposlední řadě 

zdejší rodačku Gabrielu Soukalovou. Nejen o olympijském úspěchu ale i o historii 

tohoto sportu vyšla v polovině května kniha Josefa Trojana – Biatlon. Kniha mapuje 

historii biatlonu již od roku 1923, kdy začaly závodit první vojenské hlídky. Můžeme 

zde najít několik unikátních fotografií z prvních zimních olympijských her ve 

francouzském Chamonix o rok později, tedy v roce 1924, kde českoslovenští závodníci 

obsadili čtvrté místo. Dozvíte se vše o velkorážném biatlonu a přechod na malorážný, 

začátek žen v biatlonu v osmdesátých letech 20. století a nakonec i již zmíněný úspěch 

v Soči. Knihu doplňuje spousta dobových listin a čtyři stovky nádherných fotografií. V 

Jablonci ji lze zakoupit například v knihkupectví Beta v Komenského ulici nebo v 

knihkupectví Serius na Mírovém náměstí … 
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INVESTICE, REKONSTRUKCE 

KOLEČKO.  STŘELNICE. AREÁL ZDRAVÍ SRNČÍ DŮL   

KOLEČKO – Snad ve světle výše uvedených medailových úspěchů byla v roce 2014 

zrealizována kompletní rekonstrukce osvětlení běžeckých a biatlonových tratí na 

Kolečku, a to v původním rozsahu z 80. let minulého století. 

STŘELNICE - Občanské sdružení FK Jablonec pozemek i objekt bývalé restaurace 

Střelnice (zatížený exekucemi) získalo od majitele, jež nezvládal provoz ekonomicky. 

Vloni byla zahájena demolice bývalé budovy a na jejím místě vyrostlo do letošního jara 

nové víceúčelové zařízení se zázemím nejen pro sportovce, ale i pro ostatní návštěvníky 

areálu. Zapsaný spolek FK Jablonec, které celý projekt realizoval a jako jediný 

financoval - ve výši kolem třiceti milionů korun, zahájil zkušební provoz v červnu 

Dnem otevřených dveří. A co vše nová Střelnice – autorem projektu je architekt Boris 

Šonský, nabízí? Flexibilní víceúčelový sál se zázemím, galerií a předsálím – sál je 

vybaven pódiem a multimediální technikou. V předsálí je bar pro občerstvení a 

variabilní prostor s posezením včetně venkovní kryté terasy a galerie, jež poskytuje 

výhled na atletický stadion, ale především na panorama Jablonce a Jizerských hor. V 

sále se kromě konferencí mohou konat také koncerty a plesy. Počítá se, že nové 

prostory využijí zejména zájmové spolky na školní či sportovní akce, maturitní plesy, 

taneční a divadelní vystoupení, přednášky, školení, výstavy, veletrhy, konference, 

semináře či koncerty. V běžném provozu zde je jednoduché gastronomické zázemí 

kavárny pro sportovce a jejich doprovod, rodiny s dětmi i ostatní veřejnost. Výhodou je 

bezproblémové parkování. Obří skulptura oštěpu ma prostranství před vstupem je 

poctou oštěpařce Barboře Špotákové, čestné občance Jablonce. Zajímavostí je, že 

podobně veliké výtvarné dílo jako je oštěp v minulosti v areálu Střelnice už stálo. Těsně 

před rokem 1918 tu postavili sochu císaře Františka Josefa I. Mohutný mocnář se 

rozhlížel z více než třímetrového podstavce. Po pádu monarchie však byl stržen. Jsme u 

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE - Ačkoliv si mnozí Jablonečané pamatují Střelnici 

především jako místo, kam chodili na plesy či kde měl kamarád svatební hostinu, už 

jen ti nejstarší si vzpomenou, čemu vlastně vrch na samém úpatí města vděčí za 

jméno. Původně se tu totiž skutečně střílelo. Střelectví patřilo zřejmě mezi nejstarší 

sport provozovaný na našem území. Jablonecký střelecký spolek byl založen roku 

1760, i když jistě ne jako sportovní klub. Později se jeho sídlem stal právě prostor 

nynější Střelnice. V roce 1869 byl spolkem zakoupen pozemek, na kterém podle plánů 

architekta Marasse postavili střelecký areál. Základní kámen položili 8. května 1870 

a přesně po roce došlo ke slavnostnímu otevření. Po přestavbě roku 1888 přibyla 

střelecká stanoviště, roku 1890 byl založen park, dvě prostranství pro konání zábav, 

hudební pavilon a šenk s kuželnou. Ve druhé polovině 60. let minulého století 

necitlivá rekonstrukce z kdysi výstavní budovy udělala přežívající torzo. Tak tomu 

bylo do loňského roku, kdy zde byla poslední plesová sezona. Právě na zdejší plesy a 

zábavy vzpomínají Jablonečané nejčastěji. Od letoška nemusí už jen vzpomínat… 
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SRNČÍ DŮL nazývaný Areál zdraví, který od TJ LIAZ Jablonec odkoupilo v roce 2009 

město, byl v době výstavby (1976–1978) unikátním dílem nejen na území České 

republiky, ale i v měřítku evropském a světovém. Město mělo a má v plánu areálu vrátit 

někdejší lesk a postupně Srnčí důl renovovat jako celek pro volnočasové aktivity 

občanů, škol, zájmových spolků a tréninky místních atletů Již v loňském roce šlo čtvrt 

milionu korun do údržby, kterou zajišťoval Sport Jablonec. Tato dceřiná společnost 

města, spravující nejedno sportoviště, bude mít areál zcela ve své správě od roku 2015.  

 

 

 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK 

KAM A KDY ZA SPORTEM: PROGRAMY, POZVÁNKY 

PŘÍLOHA KRONIKY v tištěné verzi (v Jablonci k nahlédnutí v Městské 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: Den otevřených dveří v atletické hale – Vítězné moderní gymnastky se vracejí – 

Jablonecký běh do pohody již počtvrté – Do práce na kole – Házenkáři slaví jubileum – 

Křest knihy na kolečku – Prasoloppet opět u přehrady – Děti si prohlédly fotbalový 

stadion – Gymnastické mistrovství v Jablonci.  

TIŠTĚNÁ VERZE KRONIKY  

pokračuje programy a pozvánkami z Jabloneckého měsíčníku, a to: 

KAM A KDY ZA KULTUROU: PROGRAMY, POZVÁNKY  

a dále jsou přiloženy články zachycující 

ZAJÍMAVOSTI Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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POUŽITÉ ZDROJE: 
- Statutární město Jablonec nad Nisou www.mestojablonec.cz 

- tiskové zprávy 

- Jablonecký měsíčník  

- Ročenka 2014 

ZPRÁVY VÝROČNÍ A TISKOVÉ  

 Městské divadlo www.divadlojablonec.cz 
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