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STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC: ODPADY 

STOLNÍ KALENDÁŘ ODPADY 2015 obdržela zdarma každá domácnost v Jablonci 

společně s lednovým Jabloneckým měsíčníkem. 
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I. POČASÍ, 

PŘÍRODA 
REKAPITULACE: VEDRO, SUCHO, NEVÍDANÉ ÚKAZY 

EXTRÉMNĚ TEPLÝ A PLNÝ REKORDŮ, tak takový byl rok 2015 - co se počasí 

týkalo. Zeměkoule si prožila nejteplejší léto v historii měření, tedy od konce 19. století. 

Rekord ve zvyšování teploty překonaly v roce 2015 Jižní Amerika a Asie, rekordy 

ostatních světadílů ale pocházely z let 2010-2014, což může být dost alarmující zpráva: 

nejde o výkyv, ale o trend. Co u nás v České republice? Bilance letošního extrémního 

sucha je plná čísel a statistiky. Tož tedy: červenec byl třetím nejteplejším červencem od 

roku 1961. S teplotou 20,2 °C byl o 3,3 °C teplejší než dlouhodobý průměr. Teplejší byl 

už jen červenec v roce 1994 (21 °C) a 2006 (21,4 °C). Slunce v červenci svítilo o 

čtvrtinu víc, zažili jsme třiapadesát tropických dní, což je čtyřikrát víc než je obvyklé. 

Za tropický je považován takový den, kdy teplota v meteorologické budce vystoupí na 

30 °C a víc. Rok má 365 dní, takže zhruba sedmina z nich byla tropických. V teplotně 

nadprůměrném červenci byla ve třinácti dnech alespoň na jedné stanici naměřena také 

tropická noc. To znamená, že teplota během noci neklesla pod 20 stupňů Celsia. 

Tropická noc se vyskytla téměř na polovině z 250 měřících stanic. I přes to, že Česko 

v červenci zažívalo tropické léto, na některých meteorologických stanicích klesla rtuť 

teploměru pod bod mrazu. V červenci bylo sedm dní, kdy byl aspoň na jedné ze stanic 

zaznamenán mrazivý den. Třikrát mrzlo na Sněžce, Poštovně, na Šumavě v Horské 

Kvildě, Volarech a Březníku i na rašeliništi ve stanici Jizerka. Srpen byl vůbec 

nejteplejším měsícem od roku 1961. S průměrnou měsíční teplotou 21,3 °C překonal o 

0,4 °C dosavadního rekordmana, tedy srpen 1992. Nejteplejším dnem roku byl 8. srpen 

– v Řeži u Prahy naměřeno 40 °C. Za prvních osm měsíců roku 2015 spadlo na území 

České republiky jen 353 mm srážek, což je od roku 1961 druhý nejnižší srážkový úhrn 

za uvedené období, nižší 335 mm byl zaznamenán jen v roce 2003. Nicméně, pojďme 

se trochu ochladit. Arktický den – kdy by teplota nevystoupila nad -10 °C, jsme nezažili 

žádný. Ledových dnů bylo též poskromnu. Za celý leden nebyl v Praze-Libuši naměřen 

jediný ledový den tj. celý den teploty pod nulou. V sobotu 10. ledna bylo pak zřejmě 

nejtepleji v Ústí nad Labem - Vaňově, kde naměřili 16,8°C. Teploty nad nulou a obleva 

byly i u nás, v nedalekém Liberci ukazoval teploměr 14,2 °C, čímž byl překonán rok 

1991 s teplotou 13,5 °C. Pro srovnání: Nejnižší průměrná teplota byla v lednu naměřena 

v roce 1963, kdy přístroje ukázaly mínus 10,8 °C, naopak nejvyšší průměrnou teplotu 

3,4 °C jsme naměřili v roce 2007.  
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ZPĚT DO PRVNÍHO MĚSÍCE ROKU 2015 A DO NAŠEHO KRAJE - Lednová rána a 

podvečery u nás nebyly tak zádumčivě tiché, jako jindy. Rozezníval je zpěv ptáků, kteří 

navzdory miliony let starým instinktům neodlétli za teplem. Výskyt stěhovavých 

opeřenců hlásili pozorovatelé z celého Libereckého kraje. Z druhů, které jindy míří do 

teplých krajin, to byla zejména červenka obecná a také budníček menší, k vidění však 

byly také pěvuška modrá či pěnice černohlavá. Kromě těchto zpěváčků jsme mohli 

spatřit i některé druhy severských kachen či hus, které jindy přes naše území jen táhly a 

letos zůstaly. Klimatické změny se ale nepromítly jen do chování ptactva. Přírodovědci 

vypozorovali, že postupně probíhá proměna studenomilných druhů za ty teplomilné.   

Únor byl sice chladnější než leden, ale stále dost teplý. U nás nejnižší teploty mínus šest 

stupňů Celsia, nejvyšší deset. Březen byl proměnlivý měsíc s velkými rozdíly mezi 

minimálními ranními teplotami a maximálními odpoledními. Naladil nás jarně – nejen 

podle kalendáře, ale pak přišla studená sprcha nebo přesněji sněhová, a to rovnou 

kalamita. Poslední březnový den se na Jablonec během pár ranních hodin svalil sníh. 

Napadlo minimálně patnáct centimetrů, k tomu mohutný vítr, pak déšť, kroupy a opět 

hustá chumelenice. Březen se rozhodně neloučil jarně. Duben více než aprílový. 

Velikonoce bílé, u nás sníh zasypával jarní trhy na náměstí a o pár dní později vše jinak. 

V sobotu 25. dubna teploty leckde přesáhly 25 °C – u nás dvaadvacet. Podle 

meteorologů to byl první letní den (sic!). Pátý měsíc byl z pohledu průměrných teplot 

poměrně normální, nicméně kolem dvacátého května teploty výrazně poklesly na 

ranních sedm stupňů, na horách dokonce mrzlo. Zato již na první červnový víkend jsme 

se dočkali tropických teplot a s tím spojených rekordů. Nejvíce slunce pálilo ve 

středočeské Řeži, kde bylo 33,7 stupně Celsia. Parádně bylo i u jablonecké přehrady, 

která se ocitla v obležení lidí. Dlužno přiznat, že ukázkového počasí si většina užívala 

jen na břehu, v šestnáctistupňové vodě bylo jen pár otužilců. Noc ze soboty na neděli 

byla přímo tropická, což v červnu není až zase tak obvyklé. Více tropických dnů a nocí 

přinesl červenec. I přes to, že Česko zažívalo tropické léto, na některých 

meteorologických stanicích klesla rtuť teploměru pod bod mrazu. U nás mrzlo na 

Jizerce. Sobota 8. srpna byla v Česku nejteplejším dnem roku, nejen nás sužovalo 

úmorné sucho. Liberecký kraj vyhlásil stav zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. 

Jablonecké technické služby svlažovaly kropicími cisternami nejen centrum města. 

Devátý měsíc roku začal tropickými teplotami, ale už 6. září na Sněžce poprvé sněžilo. 

Ve druhé polovině měsíce opět výrazná vedra přecházející v parádní babí léto. Říjen 

coby jediný měsíc nebyl teplotně nadprůměrný. Čtrnáctého října sněžilo dokonce i 

v nižších polohách. U nás? U nás jenom pršelo. Už v listopadu však bylo teplo a padaly 

rekordy. Teplé ráno desátého přepsalo tabulky na 121 ze 136 stanic, na nichž se teploty 

sledují minimálně třicet let, ale také u čtyř stanic měřících sto a více let. I poslední 

měsíc v pořadí dvanáctý byl extrémně teplý.  Od 23. do 28. prosince padlo několik 

teplotních rekordů. Vánoce byly klasicky naplněné vším, co k nim patří. Mimo sněhu, 

po něm ani zdání. Byly to nejteplejší prosincové svátky za posledních deset let. 

POČASÍ V  NOVINOVÝCH TITULCÍCH - 3.1. Čekají nás mrazy, koncem ledna až 

třináct pod nulou - 5.1. Vydatné sněžení, náledí, sněhové jazyky. Meteorologové 

vydávají jedno varování za druhým - Počasí si s námi hraje, na víkend se prudce oteplí – 
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10.1. Po víkendu přijde ochlazení, větší zima udeří až v únoru – 12.1.  Bylo 16,8 stupně 

a meteorologové se stále nediví – Spadlé stromy i zatopené sklepy, hasiči měli 200 

výjezdů – Padaly teplotní rekordy, v Liberci bylo 14,2 stupně – Jizerskou 50 potrápila 

extrémní obleva. Závod museli zkrátit – Letošní Jizerskou padesátku poznamenaly 

rozmary počasí. Pořadatelé přesto závod, byť ve zkrácené podobě, zachránily - 

Rozmary počasí pokračují: přes týden velké teplo, na víkend se ochladí – 19.1. Tuhý 

mráz nebude ani do poloviny února – 26.1. Nevídaný úkaz. Ptáci díky teplu neodlétli a 

zpívají i v lednu – Příroda překvapila ornitology. Stěhovaví ptáci využili mírné zimy a 

stále pobývají v Česku. Pokud se neochladí, již tu zůstanou - 2.2. Na začátku února se 

ochladí a bude sněžit – 4.2. Meteorologové upozorňují na silný vítr a závěje – 16.2. 

Zima ještě ani nezačala a už pomalu končí. Bude kolem 10 stupňů - 1.3. Začátek března 

bude chladný a deštivý, pak se začne oteplovat – 7.3. Vyrazte na lyže, podmínky jsou i 

teď v březnu velmi dobré - 21.3. Areály končí sezonu, podmínky pro lyžování jsou ale 

skvělé – A slunce zmizelo. Skoro – Zatmění slunce. To je větší show než Silvestr - 23.3. 

- Počasí bude aprílové a teploty až 18 stupňů – Lyžařský byznys letos vynášel. Zlý byl 

jen start zimy – 26.3. - Potvrzeno, chráněný rys se vrátil do Jizerských hor - Deštníky 

budou v permanenci, méně pršet bude jen v sobotu – 28.3. Poslední šance. Většina 

lanovek se po víkendu zastaví – Sněhu dost, lyžaři už nemají zájem – 30.3. Na 

Velikonoce se ochladí, vrátí se i sníh - 31.3. Sníh, vítr, povodně: Hasiči zasahovali na 

stovkách míst, ČEZ vyhlásil kalamitu - 1.4. Sníh zaskočil silničáře. Liberec zažil 

kritický den, ve vánici šlo o životy - Sníh a vítr potrápily Jablonecko – 4.4. Lyžařské 

areály otevřou na prodloužený víkend – Škody po vichřici: ve státních lesích padlo až 

25 tisíc stromů – 4.4. V Jizerských horách naměřili skoro minus 15 stupňů - 6.4. 

Chladné počasí končí, v závěru týdne bude až 20 stupňů – 7.4. Lyžování o 

Velikonocích? Sníh i sluníčko – Horský byznys měl slabý rozjezd, pak vydělával – 

13.4. Aprílové počasí: bude pršet, sněžit, teploty dosáhnou až na 25 stupňů - 25.4. Příští 

měsíc bude v průměru chladnější a deštivější - 13.6. Letní sezóna na jablonecké 

přehradě začala - Novinkami letošního roku jsou nové toalety na Tajvanu, upravený 

břeh a dvě schodiště do vody přímo pod Slunečními lázněmi - 11. 7. Počasí se 

zbláznilo: Na horách mrzlo, nyní se má oteplovat – V horkém červenci na patnácti 

místech Česka mrzlo - 22.7. Vedro, Český ráj se stal Saharou – Český ráj a jih 

Českolipska nepatří letos v červenci mezi nejlepší místa k životu. Jsou tam největší 

vedra z celého Libereckého kraje – Klesá i jablonecká přehrada - 29.7. V horkém 

červenci na patnácti místech Česka mrzlo - I přes to, že Česko zažívá tropické léto, na 

některých meteorologických stanicích klesla rtuť teploměru pod bod mrazu. Nejnižší 

teplota byla naměřena na stanici Kvilda-Perla a to minus čtyři stupně Celsia – 8.8. 

Teplotní rekordy padaly všude na severu Čech – 39,3 °C. Ochlazení nečekejte - V 

červnu bylo i pod nulou, teď je hodně nad třicet - 10.8. Vedro v Libereckém kraji: z řek 

mizí voda, útočí vosy, ubylo ale zločinů – Vedra letos sužují Liberecký kraj s nebývalou 

intenzitou. Útočí bodavý hmyz, v potocích a řekách ubývá vody. Jen k jednomu jsou 

vedra dobrá: poklesla kriminalita -  11. 8. Vražedné sucho, úředníci už s hasiči zakázali 

zapálení ohně. Kraj vydal zákaz kouření a ohňů. Hrozí požáry  - 12.8 Kvůli požárům je 

zakázáno kouřit nebo péct špekáčky -  14.8. Jablonec nad Nisou: Díky kropení města se 

lidem lépe dýchá - 17.8. Kropení ulic příjemně chladí, bez prachu se i lépe dýchá - 6.9. 
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Na Sněžce už sněžilo, ale teplé babí léto přijde - 14.9. Začíná babí léto, jak má být – 

28.9. Krvavý Superměsíc po 33 letech - Přehrady vysychají jako nikdy – Kvůli suchu je 

hladina v jablonecké přehradě o více než tři a půl metru pod běžnou úrovní - 10.11. 

Extrémně teplé ráno přepisovalo rekordy - 12.11. Pokud nezaprší, přijdou problémy - 

21.11. - Sníh pokryl vrcholy hor - České hory pokryl sníh. V noci na sobotu napadl v 

Krušných a Orlických horách i v Krkonoších. Na silnice vyjeli silničáři - 25.12. Jarní 

počasí vystřídá před koncem roku mráz - 28.12. Přichází prudké ochlazení, Česko 

sevřou holomrazy – 31.12. Skiareály v kraji zuřivě zasněžují, silvestrovské lyžování už 

ale nestihnou – Hory už ztrátu nedoženou. Kvůli počasí přišly o miliony – Na Ještědu 

šplhá ztráta už k sedmi milionům – Vlekaři už se špatným koncem roku počítají.  

SNÍH NEJEN U NÁS - Výška sněhu v českých i zahraničních střediscích (v cm) 

ROK 2015:                         DEN: 
 

8.1. 12.1. 15.1. 22.1. 7.2. 

Ještěd 
 

20-70 20-70 20-60 20-60 20-60 

Medvědín 
 

40-80 40-80 50-90 50-90 60-100 

Černá Hora 
 

30-60 30-60 40-70 30-80 40-100 

Pec pod Sněžkou 
 

25-65 25-65 35-75 35-85 60-100 

Praděd 

 

60-80 60-80 70-90 80-110 100-130 

Monínec 35-65 35-65 20-50 10-30 45-75 

Klínovec 
 

30-60 30-60 30-50 30-50 60-100 

Zadov 
 

15-60 15-60 15-55 10-50 50-70 

Slovensko – Chopok 
 

30 50 50 50 100 

Slovensko – Skalnaté Pleso 
 

50 70 70 70 140 

Itálie – Passo Tonale 
 

5/350 5/350 5/350 5/350 5/400 

Rakousko - Bad Gastein 

 

40/135 40/150 40/150 40/150 40/240 

Francie - Alpe D´Huez 60/115 60/115 60/115 60/115 60/115 

Švýcarsko - Andermatt 0/300 0/315 0/315 0/315 0/350 
 

 
 

12.2. 28.2. 14.3. 28.3. 28.3. 

Ještěd 
 

20-60 20-60 15-45 0-10 20-40 

Medvědín 
 

60-100 60-100 40-80 10-20 30-70 

Černá Hora 
 

50-120 50-120 40-70 30-40 30-60 

Pec pod Sněžkou 
 

70-110 70-110 40-75 15-30 25-60 

Praděd 

 

140-150 140-150 120-155 120-155 120-150 

Monínec 45-75 45-75 0-50 0-50 0-40 

Klínovec 
 

70-110 70-110 40-90 10-30 40-70 

Zadov 
 

50-75 50-75 20-50 20-60 0-40 

Slovensko – Chopok 
 

80 80 120 40 123 

Slovensko – Skalnaté Pleso 
 

150 150 63 46 40 

Itálie – Passo Tonale 
 

5/400 5/400 5/400 5/250 5/95 

Rakousko - Bad Gastein 

 

50/245 40/240 40/240 0/50 0/50 

Francie - Alpe D´Huez 60/115 60/115 60/115 94/180 85/180 

Švýcarsko - Andermatt 0/350 0/350 0/350 10/290 0/250 
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ZIMA PŘEKONALA REKORDY - Poslední měsíce roku potvrdily, že mrazivé dny 

budou v našich klimatických podmínkách asi už jen výjimečné.  

 2,5°C: o tolik převýšily teploty dlouhodobý průměr.  

 1,7 °C: o tolik za posledních sto let stoupla průměrná teplota na Zemi. 

 4,5°C: o tolik se teploty vyšplhaly nad průměr v zimě 2006-2007, která porazila 

letošní zimu.   

ZZiimmaa  uu  nnááss…… 

 
 

JABLONECKÁ ZIMA -  S příchodem nového roku 2015 u nás začala pravá zima. Od 

začátku zimního období napadlo ve městě více než devadesát centimetrů sněhu, z toho 

minimálně dvě třetiny v lednu. Zatímco začátek zimního období přinesl úsporu ve výši 

dva miliony korun, úklid sněhu a údržba městských komunikací už stály v prvním 

měsíci roku 7,5 milionu korun (v lednu 2013 to bylo 5 milionů a vloni jen 2,2 miliony – 

tehdy během ledna napadlo pouhých 13 cm sněhu). Technické služby při zimní údržbě 

spotřebovaly 750 tun inertního posypu a 1300 tun soli. Jen v lednu to bylo 250 tun 

inertu a 645 tun soli (leden 2013: 750 t inertu, 1300 t soli a leden 2014: 160 t inertu, 293 

tun soli). Letošní zima byla specifická i tím, že chvilku mrzlo a pak zase obleva, 

sněhové přeháňky se střídaly s omrzlicí nebo s deštěm. Právě teplotní rozdíly mají a 

měly vliv na spotřebu posypových materiálů. I když nesněží, jsou silnice lehce namrzlé 

a kloužou, nutno je ošetřit. Kromě technických služeb se do úklidu města zapojilo i 

sedm desítek dlouhodobě nezaměstnaných vedených na magistrátu v režimu veřejné 

služby a veřejně prospěšných prací. Pomáhali odklízet sníh od kontejnerových stání či 

na autobusovém nádraží, ale také s úklidem sněhu u škol, domu dětí nebo v areálu 

nemocnice. Práci osob pracujících v uvedeném režimu koordinuje organizace personálu 

a veřejných prací, což je oddělení fungující nově od března loňského roku.  

– viz KRONIKA 2013, III. kapitola Magistrát  
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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 

3.1. 0/-1 3/0 3/-1 3/0 2/-1 2/0 

5.1. -1/-3 2/-2 2/-3 1/-2 2/-4 1/-5 

8.1. 0/0 4/3 3/3 1/0 -2/0 -1/0 

10.1. 10/0 13/2 13/2 12/1 12/3 10/0 

12.1. 3/1 6/3 6/1 5/1 5/-1 5/2 

15.1. 2/2 7/2 5/1 5/2 3/1 6/3 

17.1. 2/-3 5/0 5/-1 4/-3 7/0 10/3 

19.1. 2/-2 3/-1 2/0 3/0 3/1 1/-1 

22.1. 2/-1 5/1 5/2 4/0 6/3 4/2 

24.1. -1/-3 2/-2 2/-2 1/-2 1/-2 0/-2 

26.1. -1/-2 3/1 3/0 2/0 2/-4 1/-4 

31.1. 1/-4 3/2 3/-2 2/-4 3/-5 0/-3 

ČTVRTEK 1.1. - Obleva. Ještě včera – ve starém roce, krásně bílo bylo. V noci už 

trochu mrholilo, přes den teplota stupínek nad nulou a sníh začal mizet. Padal ze střech 

společně s ledem, nebylo však toho ještě mnoho, takže bez nebezpečí pro kolemjdoucí. 

Nicméně k večeru už pořádně kluzko, zvláště v místech, kde byly ve dne ještě kaluže. 

PÁTEK 2.1. – Ledovka nejen pohrozila. Obleva a následně trochu mrazu učinily 

leckteré chodníky a silnice neschůdné. SOBOTA 3.1. – Hlavní tahy silnic sjízdné, 

okrajové cesty uklouzané a mnohde neschůdné. Ledové plochy pokryl k večeru 

milosrdně sníh. Napadlo asi pět centimetrů. Radovali se motoristé, chodci a samozřejmě 

lyžaři. V následujícím měsíci nás čeká typická zima i větší výkyvy teplot - ve 

svém měsíčním výhledu o tom v sobotu informoval Český hydrometeorologický ústav, 

který vydal předpověď pro dny od 5. ledna do 1. února. Období bude teplotně i 

srážkově průměrné. Celkově bude počasí odpovídat roční době. Nelze však 

vyloučit kratší výkyvy jak do podprůměrných, tak do nadprůměrných hodnot, 

které k počasí ve střední Evropě patří. Konec ledna bude nejmrazivější a srážky 

budou blízko dlouhodobého průměru, který se pohybuje kolem 34 milimetrů. 
PONDĚLÍ 5.1. – Dnes nás mohutně zasypával sníh, zima vypukla, předpověď 

naplněna. Vzhledem k silnému větru lze očekávat mizernou úrodu ovoce, neboť 

pranostika praví: Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude 

málo ovoce. Na Jména Ježíš ke kamnům nejblíž.  Meteorologové upřesnili již 

vydanou výstrahu před sněžením a přidali varování před náledím. Sníh se z oblak valil a 

valil, nestačili jsme ho odklízet. Jablonec údajně vyhlásil kalamitní stav, ale po hodině 

byl zrušen s tím, že šlo o omyl. Nicméně pokud by takto sněžilo další dny, kalamita 

nastane. ÚTERÝ 6.1. - V noci dál chumelilo, bylo slyšet zvuk odklízecích strojů, které 

jezdily nepřetržitě. V Jizerských horách, Krkonoších, Jeseníkách a v Beskydech za 
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včerejší odpoledne do večera připadlo mezi dvaceti až padesáti centimetry sněhu.  

Probudili jsme se do krásně jasného rána, den byl plný běloskvoucího sněhu, slunečních 

paprsků. Zkrátka, oproti včerejšku pohodička. Tříkrálový den, jak se patří.  

OBLEVA I PADAJÍCÍ SEDLÁCI – Pranostika: Na Tři krále – zima stále; mnoho 

hvězd a o skok dále. Padají-li na Tři krále sedláci (= velké sněhové vločky), 

bude úrodný rok. STŘEDA 7.1. - Na svatého Knuta přichází zima krutá – 

což se dnes nestalo, snad jen trochu té inverze bylo - O svatém Luciánu bývá často 

mlha k ránu. PÁTEK 9.1. - Už včera odpoledne - O svatém Erhartu zima zebe 

do nártu. Na svatého Severína věší se maso do komína - začala obleva, která 

dnes vyvrcholila. Sníh mizí a k tomu pořádný vichr, déšť. Naplňuje se předpověď o 

tom, že: Počasí si s námi hraje, na víkend se prudce oteplí - Zatímco začátek 

týdne byl relativně studený, na víkend se má dostavit citelné oteplení a dešťové 

srážky i na horách. Začátek ledna přitom podle statistik vychází jako 

nejchladnější období roku. Zatímco v týdnu mohou ranní minima někde 

klesnout až na minus deset stupňů, na sobotu hlásí předpověď až deset stupňů 

nad nulou. SOBOTA 10.1. - Dnešní počasí nic moc. Teploty nad nulou, obleva 

pokračovala, k večeru pořádná dávka deště a opět vítr…, tedy spíše vichr. Na řadě míst 

republiky padaly teplotní rekordy a nejinak tomu bylo v našem kraji. V Liberci byl 

překonán rok 1991 (13,5°C), letos bylo totiž naměřeno 14,2°C. Zřejmě nejtepleji bylo 

v Ústí nad Labem - Vaňově, kde naměřili 16,8°C. Ze 138 stanic Českého 

meteorologického ústavu, které sledují teplotu přes třicet let, byl rekord pro desátého 

ledna překonán na čtyřiceti z nich. U šesti stanic šlo dokonce o absolutní lednový 

rekord. Malá rekapitulace uplynulého – tak trochu bláznivého, týdne. V pondělí 

zataženo až oblačno, na většině území se sněžením nebo sněhovými přeháňkami, které 

byly intenzivnější na horách. Nejvyšší odpolední teploty mezi -1 až 3 stupni, na horách 

kolem mínus čtyř. V úterý nejméně oblačnosti z celého týdne, polojasno až oblačno. Po 

ránu klesly teploty na -1 až -5 stupňů, na horách až k -8. Přes den v rozmezí -1 až 3 

stupně, v polohách nad 1000 metrů opět kolem mínus čtyř. Nejmrazivějším dnem týdne 

byla středa, kdy vrcholil příliv studeného vzduchu. Zejména po ránu vlivem relativně 

nízké oblačnosti teploty na sněhové pokrývce spadly až k -10 stupňům, jinde se držely 

mezi -3 až -7. Od čtvrtka oteplování, a to razantní. Velká oblačnost s deštěm, a to i v 

horských oblastech. Zatímco po ránu teploty klesly na nulu až -4 stupně, přes den už se 

pohybovaly mezi jedním až pěti stupni nad bodem mrazu. Velká oblačnost a poměrně 

intenzivní déšť nám počasí nadělilo v pátek. Ranní minima 3 až -1 stupeň vystřídaly 

denní maxima pět až devět stupňů. Ještě tepleji bylo v sobotu, kdy denní teploty šplhaly 

k jarním deseti až šestnácti stupňům. Při tom průměrná teplota u nás je v tomto období 

mínus 1,1 °C. PONDĚLÍ 12.1. – Sněhová krupice, která včera navečer zasypala a 

pokryla krajinu, vzala s oblevou opět za své, takže ráno nás čekal těžký a mokrý sníh. 

Tedy pokud vůbec někde nějaký ještě zůstal. Po víkendovém dešti i dnes přeháňky, 

téměř celý den mrholilo. Naplňuje se tedy předpověď, že množství srážek od 12. ledna 

do 8. února bude nadnormální, a to zejména v první polovině období. Při čemž 

průměrný úhrn srážek v České republice je v tomto období 35 milimetrů. Nicméně 
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k večeru déšť ustal, ztišil se i vítr. Teploty tři až sedm stupňů. VÍKEND 18.1. - V 

předchozích dnech se průměrné teploty pohybovaly kolem pěti stupňů a odkazovaly 

spíše k druhé polovině března. Teplé počasí vydrželo ještě ve čtvrtek, kdy bylo 

polojasno s teplotami od tří do sedmi stupňů. V pátek se malinko ochladilo, nízká 

inverzní oblačnost. Víkend byl ospalý, mlhavo, mrholení. Oproti předpovědi jsme 

nezaznamenali výrazný pokles teplot. ČTVRTEK 22.1. - Počasí beze změn, 

pošmourno, mlhavo. Malé zbytky sněhu, někde pořádně uklouzané. Slunko schované. 

Dnes odpoledne nepříjemně mrholilo. VÍKEND 24.-25.1. - Na některých místech lehce 

náledí, v neděli k večeru mokrý sníh. ÚTERÝ 27.1. - Přes noc pořádně nachumelilo. Na 

zábradlí u balkonu jsem naměřila sedmnáct centimetrů. Vzhledem k tomu, že teploměr 

ukazuje stupínek pod nulou, mohl by sníh vydržet. Je sice pod mrakem, ale krásně! 

Krajinu pokryla nadýchaná běloskvoucí peřinka.  

ÚNOR 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 

 

Jablonec  

nad Nisou 

Praha Plzeň Hradec 

Králové 

Brno Ostrava 

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

5.2. -3/-4 2/-3 -1/-4 1/-3 1/-2 1/-5 

7.2. -3/-5 3/0 1/-1 0/-1 2/-1 1/-2 

9.2. 1/1 5/1 3/2 3/1 3/1 1/1 

12.2. 3/-2 6/-1 4/1 5/2 4/0 5/-2 

14.2. 2/-1 3/1 1/-1 3/2 7/0 7/-4 

16.2. 8/-2 9/-1 4/-1 8/-1 9/-1 3/-5 

19.2. 4/-1 8/0 6/-2 5/-3 6/-1 7/0 

21.2. 5/0 8/1 8/1 8/1 7/1 11/2 

23.2. 5/0 8/2 6/2 9/2 7/2 10/4 

28.2. 3/-3 6/-2 6/-2 7/-1 8/0 6/1 

NEDĚLE 2.2. - První únorový den byla neděle plná bílého sněhu a slunečních paprsků. 

Co více si přát?! Splnila se i předpověď podle dlouhodobého výhledu Českého 

hydrometeorologického ústavu, že začátek února bude chladný. Až v průběhu druhého 

únorového týdne se prý začne oteplovat a po zbytek měsíce by se měly teploty 

pohybovat v rámci dlouhodobých průměrů: což je od -1,2 stupně po 1,5 stupně Celsia, 

průměrné srážkové úhrny mezi jedenatřiceti a čtyřiačtyřiceti milimetry. V každém 

případě se začal prodlužovat trochu den, což je milé. Viditelnosti pomáhá i zmíněná 

sněhová pokrývka. STŘEDA 4.2. – Počasí dále vcelku příjemné, byť slunce se ukazuje 

spoře. Nicméně děti, které mají jarní prázdniny, si mohou užívat zimních sportů. Mnozí 

školáci tak s chutí činí. ČTVRTEK 5.2. - Paráda, sice přimrzlo – ráno na teploměru 

mínus deset, ale krásně jasno, svítí slunce. Jen tak dál. PÁTEK 6.2. - Počasí stále dobré 

– jasno, slunce. VÍKEND 7.-8.2. – Včera začalo fičet a v noci na neděli už byl pořádný 

vichr. Prý severovýchodní o rychlosti až devadesát kilometrů v hodině. Na mnoha 

místech působil nesnáze – sněhové jazyky, závěje. U nás na kopci vyfoukal cesty a také 
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SILNICE DO HLADKA - Nic příjemného, pod sněhem na mnoha místech ledovatka a 

tudíž hrozba uklouznutí a pádu na obzoru. PONDĚLÍ 9.9. – Ještě během dne jsme byli 

nuceni odhazovat sníh. Už byl těžký, mokrý. Předzvěst oblevy? Rtuť pod nulou na 

teploměru tomu neodpovídala. Leč stalo se. V noci už moc nemrzlo a ráno…? 

ČTVRTEK 12.2. - Ráno nejen dnešní, ale i rána dnů předcházejících, nebyla mrazivá. 

Obleva skutečně přišla, takže šlo o strach leckde chodit. Na hlavu mohly spadnout 

rampouchy, kusy ledu na chodnících byly důkazem. Sníh nezmizel zcela, počasí začalo 

připomínat předjaří. Což není vůbec špatné. PÁTEK 13.2. - Pátek třináctého! Co se 

počasí týkalo, žádné neštěstí. Naopak. Sice trochu ledovatka, ale odpoledne 

optimisticky svítilo slunce a snažilo se rozehnat inverzní oblaka na obzoru. VÍKEND 

14.-15.2. – Slunečná obloha, k ráno a v pozdním odpoledni trochu mlhy či přesněji 

inverze? Teploty pár stupínků nad nulou. PONDĚLÍ 16.2. - Počasí začalo definitivně 

evokovat jarní představy. Jasná obloha plná slunečních paprsků vyvolávala pozitivní 

náladu, odpoledne jsme naměřili na teploměru až deset stupňů! ÚTERÝ 17.2. – Ráno 

trochu vítr, slunce ukryté za bílou mlhou, přesto jasno. Odpoledne osm stupňů, k večeru 

tři. Sníh i ledové plochy pomalu ale jistě mizí. PÁTEK 20.2. - Nádherně jasno, slunce, 

zpěv ptáku nejen po ránu, ale i během dne. Jaro se blíží? Doufáme! VÍKEND 21.-22.2. 

- Zatímco sobota byla ještě optimisticky plná slunce, neděle zakaboněná, inverze. 

Chvílemi poletovaly vzduchem sněhové vločky. S tím jarem to asi nebude tak žhavé. 

SOBOTA 28.2. - Poslední únorový týden uběhl jako voda, sice bez deště, ale zato s 

pořádnou inverzní mlhou. Teploty malinko nad nulou, takže sníh mizí a tvoří leckde 

nevzhledné bláto a kaluže. Na horách ještě sněhu dost ke spokojenosti provozovatelů i 

lyžařů. Jo, na záhoně jsem objevila první zelené špičky sněženek, velmi pozitivní. Zítra 

začíná březen. Úvodní týden bude podle dlouhodobého výhledu Českého 

hydrometeorologického ústavu teplotně podprůměrný. Teploty v dalších týdnech by již 

měly odpovídat dlouhodobým průměrům, přičemž odpoledne se mohou dostat nad deset 

stupňů Celsia. Tož uvidíme. Vzhůru blíže k jaru! 

BŘEZEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den Jablonec n. N. Praha Plzeň Hradec Král. Brno Ostrava 

2.3. 6/-2 8/0 8/0 9/0 10/1 8/2 

5.3. 4/-1 6/0 7/-1 6/-4 7/0 7/-1 

7.3. 6/0 11/3 10/1 9/1 9/0 10/2 

9.3. 11/1 13/1 13/-1 12/1 12/1 13/2 

12.3. 4/0 6/0 6/1 7/0 9/2 7/1 

14.3. 4/2 6/2 5/2 6/2 6/3 5/-1 

16.3. 11/5 13/6 13/4 12/6 12/5 14/4 

21.3. 13/0 15/4 13/3 14/2 15/3 15/3 

23.3. 9/3 11/1 10/0 9/2 11/2 11/3 

26.3. 11/3 13/4 12/6 11/5 13/5 18/9 

28.3. 7/3 9/4 10/5 9/4 10/1 9/2 

30.3. 6/3 9/4 10/6 11/3 14/3 12/3 
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Březen za kamna vlezem … -  první pracovní den PONDĚLÍ 2.3. by to mnozí 

uvítali. Ranní déšť s mlhou zrovna optimismu nedodávaly. Úvodní březnový týden měl 

být podle dlouhodobého výhledu meteorologů podprůměrný, což se s menšími výkyvy 

stalo. V noci většinou lehce nachumelilo, tmou se snášely na zem obrovské vločky. 

Krásně vypadaly. PÁTEK 6.3. - Ráno nás vítala slabá vrstva nového sněhu, která 

pokryla na záhonech první roje sněženek a bledulí. Neměla však dlouhého trvání, 

protože teploty přes den lezly nad nulu. Odpoledne se přidalo svými paprsky slunce, ale 

jen nesměle. Má však být tepleji, až deset stupňů, tak se těšíme. Nicméně, zima už snad 

opravdu skončila. DNY následující parádní, jarní, jupíí. V pondělí jsem dokonce viděla 

ve městě chlapce v triku s krátkými rukávy, inu mládí, ale teplo bylo i nám starším. 

STŘEDA 11.3. - Mimořádně se ochladilo, ráno pokrýval zem šedivák, sníh se však u 

nás neobjevil, jen jemně sprchlo. VÍKEND 14.-15.3. - Nepatřil k nejteplejším, ráno 

kolem tří stupňů, přes den pošmourno, šedivo, nic moc. PONDĚLÍ 16.3. – O trochu 

tepleji, ráno šest stupňů, ale chladil divoký vítr. ÚTERÝ 17.3. – Ráno osm stupňů, 

slunce. Vítr stále fičí, byť o něco mírněji. Snad bude už jaro.  PÁTEK 20.3. – Přesně ve 

23:45 hodin začalo jaro. Před tím nás čekal přírodní úkaz na obloze. Měsíc částečně 

zastínil Slunce, odstíny jasné oblohy přešly k barvě šedě modré a znatelně se ochladilo.  

 ZATMĚNÍ: SLUNCE SKORO ZMIZELO - Zatmění začalo v 9 hodin 37 minut – 

vyvrcholilo v 10 hodin 46 minut, kdy Měsíc schoval 

třiasedmdesát procent slunečního průměru – konec nastal v 11 

hodin 58 minut. Časy pozorování se ovšem v Česku lišily 

v minutách. Čím více na západ, tím dříve se zatmění odehrálo. 

Nebeský úkaz si nenechaly ujít tisíce lidí. Buď vzaly útokem 

hvězdárny, nebo dění na nebi sledovaly pomocí brýlí. Dnešní 

zatmění bylo největší v České republice viditelné mezi roky 

2011–2026. Další částečné zatmění Slunce nás čeká prý až 

v červnu roku 2021, ale bude obtížné ho vůbec zaznamenat, 

protože Měsíc zakryje jen sedmnáct procent Slunce. Zato 

v roce 2026 zastíní 88,5 procenta povrchu slunečního kotouče. 

Na úplné zatmění si však musíme u nás počkat až do 7. října 

roku 2135. Tehdy prý projde přes území dnešního Česka 

severně od Prahy. VÍKEND 21.-22.3. – V sobotu ráno nás vítalo už 

zase celé slunce, nicméně v pozdním odpoledni citelné chladno, zimu 

umocňoval velký vítr. Neděle byla až mrazivá, ráno na teploměru 

mínus dva stupně, trávník pokryl šedivák. Vítr k tepelné pohodě 

rozhodně nepřispíval. Jaro si sice dává na čas, nicméně k závěru se 

přiblížila v našem kraji lyžařská sezona. Kvůli nedostatku sněhu už 

některé areály ukončily provoz, jako například Bedřichov 

v Jizerských horách nebo Studenov v Rokytnici nad Jizerou 

v Krkonoších. Další pak omezily provoz přes pracovní dny kvůli 

klesajícímu zájmu lyžařů. Například na Ještědu jsou však podmínky 

k lyžování dále dobré, na severně situovaných sjezdovkách leží až 
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osmdesát centimetrů sněhu. V Jizerských horách jsou pak v provozu Rejdice a Černá 

Říčka v Desné. PONDĚLÍ 23.3. sice oproti víkendu teplejší, ale… ÚTERÝ 24.3. – Od 

časného rána slunce, rtuť teploměru vyrazila vzhůru. Kolem poledne na slunci šestnáct 

stupňů. STŘEDA 25.3. - Den nenarozených dětí a Zvěstování Panně Marii s 

pranostikou: Zvěstování jaro zvěstuje, zima přec nepovoluje - Panna Maria 

sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí. Počasí? Den plný slunce, venku vše 

vonělo jarem. PÁTEK 27.3. - Po vysokých teplotách z předchozích dní, které 

odpovídaly spíše druhé polovině dubna, se teplota vrátila k normálu. Čímž pádem nám 

je zimááááá a topíme. Nepřízeň umocňuje oblačnost s přeháňkami a deštěm. Dlužno 

však přiznat, že zapršet bylo třeba. Volná příroda i zahrádky žíznily, bylo velké sucho. 

Zem se jen prášila. Déšť smyl také trochu špíny po zimě. Ráno pouhé dva stupně, 

odpolední maxima mezi šesti až osmi stupni. VÍKEND 28.-29.3. byl uplakaný deštěm. 

Sobota byla malinko příznivější, neděle, ach jo – zima a mohutně lilo snad v jednom 

kuse. Na svědomí to prý měl frontální systém, který přecházel přes naše území. 

Společně s přejezdem amerických vojáků a bojové techniky. Od Harrachova přijelo 

vojsko s mnohahodinovým zpožděním, přesto Podhorskou ulici lemovaly desítky lidí a 

čekaly zde navzdory nepříznivému počasí. PONDĚLÍ 30.3. bylo jasnou předzvěstí 

aprílového počasí. Fičel mohutný vítr, opět četné přeháňky, a to nejen dešťové, ale i 

sněhové. Na střídačku se sypala bílá krupice a padaly obrovské vločky.  Denní teploty 

do sedmi stupňů Celsia. Pranostika se nenaplnila, ančto slibovala: O svatém Kvirinu 

je teplo i ve stínu.  ÚTERÝ 31.3. – O víkendu jsme posunuli čas na letní a … - a 

přišla zima! Opět nelze souhlasit s pranostikou tvrdící, že O svaté Balbíně je už u 

nás po zimě.  Naopak! Jedenáct dní po začátku jara přišla dnes obrovská sněhová 

kalamita. Snad během dvou tří hodin – začalo to zhruba kolem šesté ranní – se na nás 

svalil sníh. V našem městě napadlo minimálně patnáct centimetrů, k tomu mohutný vítr 

či přesněji vichřice, dopoledne déšť a následně opět husté sněžení. Kroupy, vločky, déšť 

plus vichr…, a tak pořád dokola. Řidiči si ´užívali´, kalamitu přiživilo, že mnozí již 

přezuli zimní pneumatiky a na letních se sněhem zoufale zápolili. Facebook a další 

sociální sítě zaplavily zprávy lidí, zaseklých na uklouzaných a zasněžených silnicích. 

Jablonecké technické služby - na rozdíl od sousedních v Liberci, nespoléhaly na pěkné 

počasí a ze svých sedmnácti sypačů předělaly na jarní úklid pouze jeden. Takže vozy do 

boje se sněhem vyrazily časně ráno už ve čtvrt na sedm. Naopak krajská správa silnic 

nasadila techniku později. Není divu, že hlavně silnice kraje byly nesjízdné a 

zablokované kolonami aut v ranní špičce. Inu, sníh opět silničáře zaskočil a březen se 

rozhodně neloučil nijak jarně.  

DUBEN 
STŘEDA 1.4. čili APRÍL -  Už od 16. století bývá tento den spojen s různými žertíky. 

Nám úsměv na tváři kazilo zimomřivé počasí. Škaredá středa, platilo beze zbytku, byť 

jde o označení s předzvěstí Velikonoc. Centrum města zaplnili trhovci a kulturní 

program. Jarní trhy však letos systematicky zasypával sníh, a tak není divu, že stánků i 

návštěvníků bylo oproti jiným rokům o poznání méně. Pranostika pamatuje pro dnešek 

jen na mokrou variantu: Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj, tak nevím, co s tím.   
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PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 

 

Jablonec  

nad Nisou 

Praha Plzeň Hradec 

Králové 

Brno Ostrava 

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

4.4. 4/-1 7/-1 7/-2 8/-1 7/-1 6/0 

7.4. 8/0 10/4 10/2 10/4 10/3 7/4 

9.4. 13/4 16/4 15/3 13/6 15/4 14/8 

11.4. 18/7 21/10 19/9 20/8 19/9 20/9 

13.4. 10/3 15/5 15/3 14/5 17/4 16/4 

16.4. 16/5 21/8 24/9 21/7 23/12 21/8 

18.4. 7/-2 10/2 12/2 9/0 12/3 9/2 

20.4. 14/4 17/5 16/3 16/6 15/5 14/4 

23.4. 17/6 17/7 16/7 17/8 18/7 20/6 

25.4. 21/10 23/11 22/12 21/12 22/9 23/14 

27.4. 22/5 23/6 23/7 24/12 24/12 25/12 

30.4. 13/5 15/7 15/7 13/6 16/7 15/6 

Snad info navíc, že je také MEZINÁRODNÍ DEN PTACTVA. Takže nejen proto sypeme 

ptáčkům do krmítek o sto šest. ZELENÝ ČTVRTEK 2.4. ani náhodou nepřipomínal 

svátky jara. Velikonoční trhy na náměstí ještě více než včera evokovaly trhy vánoční. I 

když vlastně při těch posledních prosincových naopak sníh chyběl. Jinak co se teplot 

týká, v noci na severu Čech se dostaly pod nulu, u nás na Jizerce v Jizerských horách 

dokonce klesly k mínus patnácti stupňům Celsia. Mokré silnice nepříjemně namrzaly. 

DNY 4.-6.4. – Velikonoce na sněhu a na vodě. Průměrná teplota tři stupně odpovídala 

spíše začátku března. Pár koledníků dorazilo, ale více než jejich zpěv potěšila 

předpověď, že podprůměrné teploty minulých dnů vystřídá postupné oteplení i ubývání 

oblačnosti a srážek. Tak se těšíme. Ze zimy se ovšem radovali lyžaři. Střediska zimních 

sportů v kraji byla o velikonočních svátcích plná, v některých areálech lyžovaly tisíce 

lidí až do pondělí. Areály Ski Bižuterie v Jizerských horách ukončily sezonu už v neděli 

a s návštěvností vládla všeobecně spokojenost. V sezoně dál pokračovat hodlala dvě 

střediska, v Harrachově a Černé Říčce v Desné v Jizerských horách. Proč ne, když k 

 dispozici je stále půl metru sněhu. ÚTERÝ 7.4. - Ráno mínus čtyři stupně, pořádný 

šedivák, zem umrzlá, na kalužích ledový povlak. Během dopoledne slunce, už začíná 

mít sílu, teploty až deset stupňů. PÁTEK 10.4. – Oteplilo se, takže by mohla platit 

pranostika Na desátý den v dubnu setý bývá krásný len. Len jsme sice neseli, 

ale užívali jsme si prosluněné zahrádky.  Oproti ranní teplotě pěti stupňů stoupala rtuť 

během dne málem ke dvacítce. VÍKEND 11.-12.4. - Těch dvacet stupňů víkend pokořil, 

zvláště neděle byla vydařená. Plná slunce a práce na zahradě. ÚTERÝ 14.4. – Povalila 

mne chřipka. Zmohla tělo, ducha posiluje pohled do prosluněného okna. Včera bylo 

divně polojasno, zataženo. STŘEDA 15.4. – Venku doslova letní teploty a já dál doma 

pod duchnou. ČTVRTEK 16.4. – Oproti pětadvaceti stupňům dnes kolem dvaceti, 

foukal docela vítr. Větrala jsem na balkoně chřipkou ´nasáklé´ peřiny, zavadila o blízký 

jehličnan a zvedl se doslova mrak pylu. Díky vysokým teplotám vegetace rychle 
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povyrostla a přibylo pylových zrn. Alergici mají smůlu. VÍKEND 18.-19.4. - Teploty 

mezi patnácti až osmnácti stupni, polojasno, vítr. PONDĚLÍ 20.4. – Ještě k večeru sice 

na teploměru patnáct stupňů a na obloze slunce, vše ale kazil dost prudký vítr. Prý 

severozápadní. Hm. ÚTERÝ 21.4. – Vítr se konečně trochu umoudřil a zmírnil, na 

obloze sice slunce, ale…- k ránu a navečer stejně ještě přitápíme. Úplné jaro stále ještě 

nevypuklo. ČTVRTEK 23.4. – Slunce, odpoledne až dvacet stupňů, bylo nádherné 

teplo. Déšť ani náhodou nehrozil, tak bude dost ovoce. Slibuje to pranostika: Na 

svatého Vojtěcha v polích samá potěcha * Když na Vojtěcha prší, nebude 

ovoce … Počasí přálo nejen ovoci, ale také tradičním oslavám svátku Země i vody.    

DEN ZEMĚ A DEN VODY - Den Země a Den stromů (Arbor Day – v říjnu) slaví 

především Britové a Američané, ale zkrátka nepřijdeme ani u nás. Rušno bylo dnes v 

Tyršových sadech, kde oslavy tradičně pořádal Dům dětí a mládeže Vikýř. Po celý den 

byly pro účastníky k dispozici stánky s tématikou ochrany přírody, ekodílničky a 

interaktivní pomůcky. Již vychválené krásné počasí i krásná akce přilákaly stovky 

návštěvníků, dopoledne především školní kolektivy, odpoledne rodiče a dětmi. K akcím 

ke Dni Země zval i sousední Liberec. Zoologická zahrada připravila akci s podtitulem 

´Zdravá země, zdraví lidé´. A ještě do třetice. Lipany do řeky Lužická Nisa jeli 

vysazovat žáci z třetích až pátých tříd a šestých až sedmých tříd z jabloneckých škol. 

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace ve spolupráci s Českým rybářským 

svazem totiž vyhlásily ke Dni vody a ke Dni Země výtvarnou soutěž jednotlivců. 

Úkolem mladších dětí bylo nakreslit obrázek lipana podhorního. Starší soutěžící měli 

lipana nejen nakreslit, ale napsat také o něm nějaký příběh. Soutěž chtěla připomenout, 

že i do našich vodních toků se vrací život. PÁTEK 24.4. – Počasí se pokazilo. 

Polojasno, ochladilo se, přes den osmnáct stupňů Celsia. Pranostika vše optimisticky 

napravuje, protože zvěstuje, že Je-li na sv. Jiří krásně, bude po něm jistě 

ošklivo. A protože má svátek Jiří, pamatuje na něho i dále:  Do svatého Jiří nebojte 

se hada žádného -  Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři - Kolik se žába 

před Jiřím navrčí, tolik se po Jiřím namlčí.  VÍKEND 25.-26.4. – Sobota jasná, 

slunce, teplo. Neděle se probudila uplakaná, v noci pršelo, přes den občas pár kapek 

deště. Neškodilo by více vláhy, zem je suchá, příroda žízní. Podle dlouhodobé 

předpovědi má v příštích čtyřech týdnech více pršet. Po třech dubnových týdnech, které 

byly teplotně mírně nadprůměrné a srážkově silně podprůměrné, tedy změna. Snad se 

příliš neochladí. ÚTERÝ 28.4. – Pěkně se ochladilo, vlastně proč píšu pěkně? Hnusně! 

Pondělí ještě krásně slunečné až do pozdního večera a v noci najednou bác, teplota 

klesla k nule, mohutně se rozpršelo. Dnes dopoledne oproti včerejšku rozdíl minimálně 

patnáct stupňů, jsou pouhé čtyři stupně nad nulou. Ještěže nad nulou, protože Mrzne-li 

na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní – říká pranostika. V rámci republiky byl 

mezi Moravou a západními Čechy rozdíl osmnácti stupňů. Někde dokonce sněžilo – i u 

nás poletoval sníh vzduchem, jinde chodili lidé v krátkých rukávech a užívali si 

sluníčka. STŘEDA 29.4. – Dnes sice jen asi o tři stupně více a dopoledne ještě vlezlá 

zima, odpoledne už příjemně prohřáté sluncem lákajícím na krátké venkovní posezení. 

ČTVRTEK 30.4. – Duben přinesl nefalšované aprílové počasí, poslední den se však 

nad námi slitoval a schoval déšť do mraků. Těšili jsme se na podvečer. Nebyl úplně 
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vlahý, trochu profukoval vítr, ale i tak jsme si mohli v pohodě vychutnat program i 

tradiční ohňostroj. Ten byl tentokrát odpálen z mola na hladině uprostřed přehrady, 

takže lidé mohli sledovat rej světlic i z kamenné hráze. Bylo tradičně narváno, na závěr 

sklidil světelný rej zasloužený potlesk. Pak už měly pré reje čarodějnické. 

KVĚTEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 

 

Jablonec  

nad Nisou 

Praha Plzeň Hradec 

Králové 

Brno Ostrava 

4.5. 20/11 22/13 23/15 22/15 22/15 22/12 

7.5. 14/11 16/6 18/6 17/11 20/5 18/6 

9.5. 19/9 21/10 20/11 20/11 22/12 21/12 

11.5. 18/8 21/7 21/10 20/9 20/5 19/6 

14.5. 18/9 18/9 20/11 20/9 20/9 18/7 

16.5. 21/6 22/10 23/11 22/10 22/9 22/11 

16.5. 21/6 22/10 23/11 22/10 22/9 22/11 

18.5. 20/12 23/11 23/11 22/12 23/11 22/12 

23.5. 18/19 20/11 19/10 17/11 16/10 16/10 

25.5. 20/9 21/11 20/10 22/12 20/11 18/11 

28.5. 19/12 20/10 21/11 18/11 19/16 18/12 

30.5. 18/4 20/7 19/10 20/10 23/11 24/11 

 

DNY 1.-3.5. – Májové dny, sváteční volno, trochu toho nicnedělání i dělání pod jasnou 

a prosluněnou oblohou. V neděli večer se pěkně podle předpovědi spustil déšť. 

PONDĚLÍ 4.5. - Probudili jsme se do uplakaného rána. Organizátoři pietního aktu k 

70. VÝROČÍ OD KONCE VÁLKY - v 10:30 hodin na hlavním hřbitově u Hrobu 

rudoarmějců a v 11:00 hodin u Památníku padlých v Rýnovicích, vzhlíželi s obavami 

k zachmuřené obloze. Ale počasí se umoudřilo už během dopoledne a dokonce se 

´udělalo´ docela teplo. Takže místo deštníků přišly ke slovu sluneční brýle. Jak již bylo 

naznačeno, dnes jsme uctili památku padlých ve druhé světové válce. Pietního aktu u 

Památníku v Rýnovicích se zúčastnily desítky lidí včetně delegací konzulů a 

vyslanců z Evropy i z Asie. Ve válce, která skončila před sedmdesáti lety, 

umírali i v Jablonci nejen vojáci, ale také civilisté. Desítky z nich leží pohřbeni 

právě v Rýnovicích, kde byla za války velká fabrika. Ve zdejším mezinárodním 

zajateckém táboře bývalo na dva tisíce vězňů, kteří zde ve velmi krutých 

podmínkách pracovali. Vzpomínkový akt v Rýnovicích zakončily hymny všech 

osmi zemí, z nichž pocházeli lidé, kteří tady padli. ÚTERÝ 5.5. - Sice spíše 

polojasno, ale teplo bylo, dusno bylo. STŘEDA 6.5. – Už v noci začalo pršet, ráno pod 

mrakem, oproti včerejšku se ochladilo. Slunce si dnes dalo volný den. ČTVRTEK 7.5. 

– Dopoledne ještě parádně teplo, lidi v krátkých rukávech a kraťasech. Odpoledne 

zrada! Sice svítilo slunce, ale docela chladno, větřík. Takže kdo byl venku před obědem 

a pak se odpoledne oblékl podle rána, měl smůlu, byla mu zima – jako kupříkladu mě. 
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PÁTEK 8.5. – Teplo, odpoledne bylo dokonce na teploměru parádních dvacet stupňů. 

VÍKEND 9.-10.5. – Sobotní ráno deštivé, nicméně během dopoledne se ´to vybralo´. 

Jasné počasí nemělo však dlouhého trvání, pozdní odpoledne zataženo, liják až do 

večerních hodin. ÚTERÝ 12.5. – Pranostika zvěstovala, že Pankrác, Servác, 

Bonifác – ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži. První zmrzlík nic nespálil, 

naopak, rtuť teploměru došplhala během dne až na devatenáct stupňů. Tak nevím, je to 

pro Pankráce nepohoda? Pankrácova nepohoda – vinohradům výhoda. 

STŘEDA 13.5. – Další zmrzlík si ani ´neškrtl´. Před Servácem není léta, po 

Serváci s mrazy veta. Tak opět nevím, už jsme si  užili takřka letní dny před 

dnešním Servácem?! ČTVRTEK 14.5. - Pankrác, Servác, Bonifáci pro sadaře 

jsou zlí chlapci  ančto pan Serboni (rozuměj = PANkrác, SERvác, BONIfác) tedy 

PAN SERBONI PÁLÍ STROMY - letos tedy neplatilo ani náhodou. Zmrzlíci se 

neprojevili, ani jeden den své vlády. PÁTEK 15.5. a jeho pranostika: Žofie vína 

upije + Svatá Žofie políčka často zalije. Nezalila, nepršelo. VÍKEND 16.-17.5. – 

Sobota s jasnou oblohou, k večeru spadlo pár kapek vody, ale déšť nepřišel. Mnozí 

zahrádkáři už nevydrželi a začali kropit sami. Neděle nic moc, prudce se ochladilo, tedy 

slunce svítilo, ale protivný vítr vytrvale fičel celý den a navozoval pocit chladu. Jako 

kdyby měl teprve přijít výše zmíněný pan Serboni. PONDĚLÍ 18.5. – Oteplilo se o pár 

stupňů, pěkně má být ještě zítra, ale pak už se prý na nás valí studená fronta, která 

přinese ochlazení. Tak jsme si dnes s chutí užívali slunečních paprsků. STŘEDA 20.5. - 

Studené počasí už přišlo včera a dnes ještě umocněné. Polojasno, celou noc déšť, na 

teploměru ráno sedm stupňů, přes den necelých deset. Topíme. Coby správní chcípáci 

jsme nachlazení a kašleme (na všechno). ČTVRTEK 21.5. – Topí se nejen 

v domácnostech, ale i na pracovištích, nachlazených přibývá a rtuť teploměru stále 

klesá, dnes polojasno. Lidi chodí oblečení dost různě, tu někdo v kraťasech, tam další 

málem v zimní bundě. Asi podle toho, zda se oblékají podle kalendáře nebo aktuálního 

počasí. VÍKEND 23.-24.5. – Sobota slunečná, neděle polojasno, zamračeno. 

PONDĚLÍ 25.5. – Ranní slunce avizovalo teplý den, ale ouha. Hodinu po poledni 

zataženo a dokonce trochu zapršelo. Do večera pak už obloha pod mrakem. STŘEDA 

27.5. – Zima, vítr, brr. ČTVRTEK 28.5. – Dnes konečně zase modrá obloha, jasno, 

slunce. Oproti předchozím dnům jsme jen lehce přitopili ráno a navečer. PÁTEK 29.5. 

– Přes den slunečné počasí, k večeru dusno a následně trochu sprchlo. Což je fajn, 

příroda se radovala a déšť alespoň trochu smyl nánosy žlutého pylu nejen z listí. 

VÍKEND 30.-31.5. – Sobota se tvářila v počasí nevyzpytatelně. Ráno to vypadalo na 

déšť, bylo polojasno, zataženo, naštěstí se to odpoledne vybralo. Neděle plná slunce, 

teploměr atakoval dvacítku. Pořadatelé, kteří na neděli připravili oslavy Dne dětí, 

neprohloupili. Počasí hrátkám pod modrým nebem mohutně přálo.    

ČERVEN 
PONDĚLÍ 1.6. – Den dětí se vydařil, byl plný slunce a aktivit k mezinárodnímu svátku. 

Co se počasí týkalo, odpoledne dost dusno a k večeru déšť, vlastně pořádný slejvák. 

Zatímco příroda se radovala na noc, přes den už šlo příjemné chvíle prožít i u vody. 
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PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 

 

Jablonec  

nad Nisou 

Praha Plzeň Hradec 

Králové 

Brno Ostrava 

1.6. 22/16 26/11 23/14 25/18 26/15 27/14 

4.6. 23/16 26/12 26/12 26/13 26/13 25/12 

8.6. 17/9 20/13 19/13 25/12 28/14 25/13 

11.6. 20/9 22/13 23/14 24/15 26/15 23/13 

13.6. 28/17 32/16 31/17 28/17 31/19 31/21 

15.6. 20/11 22/11 21/11 20/11 23/12 22/12 

18.6. 17/9 19/11 19/11 18/11 21/12 20/11 

20.6. 13/15 16/10 16/8 15/10 18/9 17/9 

22.6. 18/6 20/11 20/13 20/12 22/12 21/14 

25.6. 17/11 23/9 22/10 21/10 23/11 21/10 

27.6. 21/13 23/15 23/15 23/15 25/15 23/15 

29.6. 22/16 24/14 23/14 22/16 24/13 23/12 

LETNÍ SEZONA NA PŘEHRADĚ začala oficiálně právě dnes. Návštěvníky čekaly 

rekonstruované toalety na Tajvanu, zpevněný břeh pod Slunečními lázněmi a tamtéž i 

dvě nová schodiště usnadňující vstup do vody plus obnovená či upravená zeleň. 

Koupací sezóna na mšenské přehradě stojí městskou pokladnu každoročně na dva a půl 

milionu korun, přičemž částka zahrnuje provoz WC, úklid, likvidaci odpadu, služby 

vodních záchranářů a monitoring kvality vody. Jen počasí rozpočtem ovlivnit nejde. 

V každém případě lze u vody prožít chvíle pohody a relaxu. Proto není divu, že 

přehrada – vodní nádrž Mšeno, je místem, kde většina Jablonečanů tráví svůj volný čas. 

Přehrada stejně jako některé pozemky, které ji obklopují, není ve vlastnictví města. 

Vodní plochu spravuje státní podnik Povodí Labe a přilehlé pláže jsou dílem městské, 

dílem Povodí a dílem soukromých vlastníků. Z vlastnictví plyne samozřejmě řada 

povinností a někdy i nedorozumění. Proto vloni byla změněna obecně závazná vyhláška 

O VOLNÉM POHYBU PSŮ - Dosud byly vodní plochy všech tří přehrad součástí 

vyhlášky a majitelé psů neměli možnost je v horkých dnech zchladit. Nyní již vyhláška 

umožňuje koupat psy ve všech třech vodních nádržích s tím, že v období květen – září 

mohou využívat pouze druhou a třetí přehradu a v první nádrži je v této době koupání 

psů zakázáno. Novinkou ve vyhlášce je také časové vymezení – v parku pod hrází a na 

Tajvanu se psi mohou bez vodítka proběhnout ráno a večer. Kromě přehrady se mohou 

pejskaři se svými miláčky vypravit na Novoveské koupaliště, jehož část je také nově 

zařazena mezi plochy pro volný pohyb psů. Stručně z nové vyhlášky na téma veřejná 

prostranství určená pro volný pohyb psů či jiných zvířat v zájmovém chovu: patří sem 

část Lesoparku Žižkův Vrch, louky Na Dolině na konci ulic Liliová a Antala Staška, 

travnatý svah mezi ulicemi Pod Baštou a Saskova, travnatá plocha mezi chodníkem 

ulice Palackého, pěšinou směřující k objektu v ul. B. Němcové č. 46 a budovou 

Telefónica O2 – Mšenský park, travnaté plochy mezi ulicemi 5. května a Lipanská, 

travnatá plocha v ul. Opletalova, část vodní plochy na Novoveském koupališti a část 

přilehlé travnaté plochy, vodní plochy II. a III. nádrže přehrady Mšeno včetně pásma 

v šíři pěti metrů od hranice plochy vodní hladiny na břeh dle aktuálního stavu vody.  
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PÁTEK 5.6. – Rtuť teploměru v uplynulých dnech začala šplhat strmě vzhůru, přes den 

atakovala pětadvacet i více stupňů Celsia, navečer stále dvacítka. Léto vypuklo? 

VÍKEND 6.-7.6. – Ano, léto vypuklo plnou silou! Padaly teplotní rekordy. Nejvíce 

slunce pálilo ve středočeské Řeži, kde bylo 33,7 stupně Celsia. V sobotu byla naše 

přehrada v totálním obležení lidu. Kdo mohl, užíval si volna a ukázkového počasí. 

Abych upřesnila, narvané lidmi byly břehy a přilehlé louky, v šestnáctistupňové vodě 

jen pár otužilých plavců. I noc ze soboty na neděli byla přímo tropická, což v červnu 

není až zase tak obvyklé. Pak přišel zlom. Oproti sobotě se neděle jaksi pokazila, 

ochladilo se o dobrých deset stupňů. Krátce po obědě dokonce trochu poprchávalo. 

Přiznávám…, po sobotním vedru to byla změna příjemná. PONDĚLÍ 8.6. – Pršelo 

v noci, lilo ráno i dopoledne. Medard má svátek! A z jeho kápě nám bude teď kapat 

voda čtyřicet dní? Navzdory pranostice říkám: nechceme! STŘEDA 10.6. - Oproti letní 

sobotě šly v dny následující teploty dolů. Dnes ráno na teploměru pouhých sedm 

stupňů, přes den dvanáct, k večeru kolem deseti. Medard sice nepřinesl déšť, alespoň u 

nás ne, ale nadělil nepříjemné ochlazení. V souvislosti s Medardem se mluví o tzv. 

evropském monzunu. Jeho příznaky - studená fronta po tropech, velký rozdíl teplot 

mezi východem a západem republiky. VÍKEND 13.-14.6. tropický, typicky letní. Na 

mnoha místech republiky opět padaly teplotní rekordy, u nás rtuť teploměru v poledne 

kolem třicítky. V sobotu bylo obrovské dusno, které odpoledne završila pořádná průtrž 

mračen. Na mnoha místech republiky déšť škodil, dokonce padaly kroupy. U nás ´jen´ 

pršelo. ÚTERÝ 16.6. – Již včera se ochladilo, větrno. Dnes na teploměru přes den 

pouhých patnáct stupňů, polojasno.  STŘEDA 17.6. – Dopoledne polojasno, docela 

chladno, ráno i kolem poledne jsme prosím přitápěli! Což je kruté ve vztahu k našemu 

rodinnému rozpočtu. Pak blik a ´udělalo´ se pořádné vedro. ČTVRTEK 18.6. byl od 

časného rána deštivě naladěný, zamračený. Den pod mrakem ukončil navečer déšť. 

PÁTEK 19.6. – Ještě chladněji, přeháňky dopoledne, poté k večeru pořádná průtrž. 

Není divu, že z důvodu nepříznivého počasí se přesunul do divadla koncert 

Podkrkonošského symfonického orchestru, který se měl konat pod širým nebem na 

mole přehrady. VÍKEND  20.-21.6. byl dost nepříjemný, mokro, zataženo, depresívně. 

Dobře bylo jen doma u kamen. Přitom podle kalendáře začalo v neděli astronomické 

léto! Počasí však připomínalo spíše jaro - tedy s notnou dávkou optimismu, spíše mám 

chuť napsat podzim. Vzhledem k zatažené obloze jsme nemohli v sobotu sledovat na 

obloze jedno z nejhezčích letošních seskupení hvězd, respektive ´jasných objektů´. Za 

soumraku se nad západním obzorem měly setkat s Měsícem dvě nejjasnější planety – 

Venuše a Jupiter. Slunovrat, kterým začíná léto – tedy mělo by začít, je rovněž 

vrcholem přibližně měsíc a půl trvajícího období, kdy se z Česka dají při západu Slunce 

pozorovat zvláštní mraky označované jako ´noční svítící oblaka´. Vraťme se však 

z nebeských výšek na zem, obuti v holínkách a nad hlavou deštník můžeme tak 

maximálně pozorovat rej dešťových kapek. ČTVRTEK 25.6. – Po totálně uplakaných a 

pošmourných dnech konečně bez deště. Teploty přes den osmnáct, ráno necelých deset, 

polojasno, ale nepršelo! DNY 26.-27.6. byly další v pořadí, které nám dopřály dešťové 

přeháňky. NEDĚLE 28.6. – Ráno to nevypadalo nijak nadějně, ale počasí se umoudřilo, 

nepršelo, slunce svítilo, posezení venku bylo možné dlouho do noci. U ohýnku paráda. 

Prázdniny už téměř vypukly, tak nechť počasí přeje odpočinku!   
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ČERVENEC 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 

 

Jablonec  

nad Nisou 

Praha Plzeň Hradec 

Králové 

Brno Ostrava 

2.7. 28/15 29/15 31/16 30/17 30/17 28/16 

4.7. 32/19 34/19 33/18 34/18 34/20 33/18 

8.7. 20/12 25/15 24/14 25/15 28/16 28/16 

9.7. 18/11 20/11 21/11 20/12 24/12 23/11 

11.7. 24/13 27/12 27/14 24/13 27/13 24/12 

13.7. 20/14 23/15 23/16 21/15 24/16 23/15 

16.7. 27/17 30/17 31/17 30/17 31/19 29/19 

18.7. 33/17 36/20 36/22 36/21 32/21 34/21 

20.7. 25/17 28/17 28/17 28/16 30/17 28/21 

23.7. 25/16 29/17 27/18 29/17 33/21 31/20 

25.7. 27/14 27/14 28/14 30/15 31/15 31/14 

27.7. 21/15 25/15 23/16 24/16 28/15 26/16 

30.7. 22/9 24/11 24/10 24/11 24/13 23/12 

STŘEDA 1.7. – Už ráno na teploměru devatenáct stupňů, přes den slunce, odpoledne 

polojasno. V předpovědi tropická vedra, tak se těšíme. PÁTEK 3.7. – Slunce nám 

přitopilo už včera, dnes teploty opět stouply. Vlna tropických veder zasáhla nejen naši 

krajinu a zemi, ale celou Evropu. Třicet stupňů ve stínu, ještě zkraje noci na teploměru 

pětadvacítka. Tím to nekončí, prý. Naštěstí před námi tři dny svátečního volna. 

VÍKEND 4.-5.7. – Vedro, vedro a zase vedro, padaly rekordy atakující sedmatřicítku. 

V našem kraji bylo nejtepleji v České Lípě, naměřeno 36,1°C. Vedro bylo i na horách, 

v Harrachově ukazoval teploměr 31,7 °C. Na Bedřichově 30,2 °C, čímž padl rekord 

třiceti stupňů z roku 1957. Není divu, že v Krkonoších roztál poslední sníh, který zůstal 

na úbočí Studniční hory v lokalitě nazývané Mapa republiky. Svým tvarem při tání 

připomíná sněhové pole obrys bývalého Československa, proto ten název. 

V Krkonoších se traduje, že dokud tento sníh neroztaje, nepřijde do hor letní počasí. 

Tak tedy letos přijde, u nás už je a s plnou parádou. V současných vedrech je třeba dbát 

nejen na pitný režim. Především starší a nemocní lidé by se měli v těchto dnech 

vyvarovat nadměrné fyzické zátěži, a to zejména na přímém slunci. Zdravotníci stále 

varují před kolapsy z veder, přes to je neustále slyšet houkání sanitek. V Jizerských 

horách v neděli chvíli po poledni zemřel starší muž právě po kolapsu způsobeném 

fyzickou námahou. PONDĚLÍ 6.7. – Trochu se ochladilo, asi o šest stupňů, vypadalo to 

dokonce na déšť. Spadlo však jen pár kapek a ještě asi ani ne všude. V Česku totiž opět 

padaly teplotní rekordy, byť o něco nižší než v neděli. Ze 139 meteorologických stanic, 

které měří déle než třicet let, byly rekordy překonány na osmadvaceti. ÚTERÝ 7.7. - 

Technické služby kropily centrum města. Další tropický den a následně i večer. Noc 

byla dusná, spát nešlo, před půlnocí začaly oblohu křižovat blesky a zvedl se prudký 

vítr, 24 minut po dvanácté se spustil liják. Později ze zpráv zjišťuji, že na jiných místech 
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republiky lilo už dávno před půlnocí a řádil vichr – lámal větve, vyvracel stromy, rval 

střechy z domů, ke zkáze přispělo krupobití. Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli k více 

než pěti desítkám událostí. Likvidovali hlavně popadané stromy na komunikacích, které 

dokonce přerušily i provoz na železniční trati mezi Novým Borem a Českou Lípou. 

Blesk také vyřadil z provozu lanovku na Ještěd. U nás ´jen´ pršelo a nám se dobře 

dýchalo. Kdo se ještě radoval? Lovci fotografující bouřky, kteří svou náruživostí leckdy 

trumfnou i houbaře. Noc z úterý na středu jim přinesla bohatou úrodu. Během minuty se 

objevily až čtyři stovky parádních blesků. STŘEDA 8.7. – Ráno se probudilo 

vykoupané v dešti, teplota příjemně klesla o dobrých deset stupňů, ani se nechtělo věřit, 

že včera takové tropy. Z nadšení nad počasím jsme vyrazili se psem do lesa, navzdory 

rčení, že v lese prší dvakrát. Již při návratu kolem desáté hodiny bylo tepleji a vzduch 

plný vlhka jako v prádelně. Celý den polojasno, ležení u vody nás však nelákalo. 

ČTVRTEK 9.7. - Dopoledne na teploměru 15 °C, každou chvíli z nebe přistál na zem 

pořádný příval vody. Vlna veder skončila? VÍKEND 11.-12.7. – Sobota příjemně 

slunečná, až 24 °C. Neděle už byla teplejší, odpolední dusno jako kdyby přivolávalo 

déšť. Obloha zamračená, k večeru spadlo jen pár kapek. Tedy u nás. Jak bylo jinde?  

POČASÍ SE ZBLÁZNILO: MRZLO NEJEN NA JIZERCE - V sobotu po ránu hned na 

několika místech Šumavy a Jizerských hor mrzlo a v lokalitě Kvilda-Perla na Šumavě 

byly dokonce čtyři stupně pod nulou. Dnes po ránu zaznamenaly meteorologické 

stanice dva metry nad zemí mráz i v dalších lokalitách. Rokytská slať na Šumavě měla 

minus 3,4 stupně, lokalita Kořenov-Jizerka rašeliniště minus 3,2 °C, Březník minus 2,8 

stupně, Horská Kvilda minus 2,3 °C, pohoří na Šumavě minus 1,1 stupně, Volary minus 

0,9 °C, Bílý Potok-Smědava v Jizerských horách minus 0,4 stupně. Na ostatních 

stanicích byla teplota již nad nulou, nejčastěji kolem čtyř až sedmi stupňů. Nejvyšší 

noční minimum mělo pražské Klementinum, a to 11,9 stupně Celsia. Počasí se asi tak 

trochu zbláznilo. ÚTERÝ 14.7. – Dvanáct stupňů, celý den mrholí a prší a …  

ČTVRTEK 16.7. – Mohla bych navázat, že prší, ale nutno přiznat, že včera jsme 

prožili den bez deště pod jasnou oblohou. K večeru dusno. Tak není divu, že dnes 

dopoledne opět déšť. Již před obědem ovšem vykouklo slunce a začalo mohutně hřát. 

Bláznivé to počasí! PÁTEK 17.6. – Vypuklo vedro, na některých místech po republice 

teplotní rekordy až sedmatřicet stupňů. U nás ´jen´ plus mínus třicet stupňů -  určitě 

rozumíte, že se znaménkem mínus rozhodně ne. VÍKEND 18.-19.7. – Sobota parádní 

s vysokými teplotami, leckde padly rekordy. Odpoledne to vypadalo na déšť, konec 

konců byl avizován v předpovědi. Velmi silné bouřky odpoledne doprovodí 

krupobití, lijáky i vítr, varovali meteorologové. Leč u nás spadlo doslova jen pár 

kapek. Už dávno neplatí rčení, že ´Jablonec je nočník Evropy´. Neděle polojasná, pod 

mrakem, ale dál k nám proudil teplý vzduch - prý od jihozápadu. Dusno a velký vítr, 

zase jen pár kapek a déšť se nekonal. Takže se naplnil předpoklad, že srážky budou mít 

spíše lokální charakter. Tam kde nezapršelo, vládne velké sucho a hrozí riziko vzniku 

požárů. Podle výhledu by i následující období mělo přinést nadprůměrné teploty, 

přičemž v příštím týdnu bychom se mohli dočkat i teplot, které mohou být extrémní. Tý 

jo, máme se těšit? STŘEDA 22.7. byla dosud nejteplejším dnem letošního léta. 39,2 °C 
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naměřili v Husinci u Prahy. Na jižní Moravě atakovaly teploty čtyřicítku a v noci na 

čtvrtek zůstávaly na 27 °C. Rekordy padaly snad všude. Co psát? Že nás zasáhla silná 

VLNA TROPICKÝCH VEDER - Ve dne přes třicet stupňů, záleží, kde se nacházíte a kde 

visí teploměr. I u nás v noci nejde rtuť pod dvacítku, nicméně večery více než příjemné, 

tropicky vlahé, kdo by chvátal domů. Užívají si samozřejmě hlavně ti, kteří mají volno a 

nemusí do práce. Vzduch každou chvíli pročísne zvuk kvílející sanitky, vedra jsou to 

zkrátka vražedná. Záchranáři – jedno zda zdravotníci či hasiči, bohužel volno nemají. 

Novinové titulky hlásají: Vedro, Český ráj se stal Saharou – Český ráj a jih 

Českolipska nepatří letos v červenci mezi nejlepší místa k životu. Jsou tam 

největší vedra z celého Libereckého kraje – Klesá i jablonecká přehrada. O 

kolik? Z přehrady se v těchto dnech odpouští nejmenší povolené množství vody, tj. 

šestašedesát litrů za vteřinu. Nepřitéká do ní víc než deset litrů za vteřinu. Od května se 

hladina mšenské přehrady snížila o 130 centimetrů. Ubývají dva až tři centimetry 

denně. Vody ale máme pořád hodně a je čistá, takže ke koupání ideální. Nejen hladina 

naší přehrady se snižuje. Sucho panuje leckde tak veliké, že mnohé obce vyhlašují 

zákaz používat vodu z řek a potoků ke kropení například fotbalových trávníků. U nás to 

zatím naštěstí nehrozí, Liberecký kraj se řadí dokonce k regionům postižených suchem 

a horkem nejméně. Nicméně je dobré s vodou neplýtvat a připomínat si, že leckde je 

ceněná nad zlato. Ještě informace z našich kopců. Horké a málo deštivé léto se 

projevuje i na přehradách v Jizerských horách. Hladina denně klesá o dva centimetry, 

zní od přehrady v Josefově Dole s tím, že sucho trvá už dva a půl roku. Vodou nutno 

šetřit, ale žádné drama se nekoná. Josefodolská přehrada dává pitnou vodu pro Liberec, 

do úpravny z ní teče 170 litrů za vteřinu, dalších 120 litrů za vteřinu odpouští do řeky 

Kamenice. Méně už nesmí. Loni v červenci se tady kolem vody dala najít spousta hub, 

letos jim počasí nepřeje. Nerostou nikde. Zato borůvky v horku dobře dozrávají a díky 

přívětivému jaru jich roste hodně. Alespoň tam nahoře, na horách. VÍKEND 25.-26.7. - 

Co se teplot dotýkalo, byl už umírněný. Sobota dokonce hrozila deštěm, ó, jak by se 

příroda radovala! Leč opět spadlo jen pár trapných kapek. Neděle jasnější, slunečná, ale 

stále přijatelně. Tropy odvál čas a vítr. PONDĚLÍ 27.7. – Nový týden přinesl výraznou 

změnu v počasí. Ochladilo se, ráno na teploměru čtrnáct stupňů, každou chvíli lehce 

sprchlo. Větší déšť přišel až v podvečer. ÚTERÝ 28.7. – Polojasno, pod mrakem, před 

obědem pořádná dešťová přeháňka. Příroda spokojená, lidem se dobře dýchalo. 

STŘEDA 29.7. – Chvíli jasno a slunce, záhy polojasno. Pozdní odpoledne mohutně 

deštivé. Ráno deset stupňů, přes den s bídou dvacítka. Pocit chladu umocňoval vítr a 

večer jsme dokonce přitopili! ČTVRTEK 30.7. – Brr, studené ráno. V Krušných 

horách teploměr ukázal mínus pět stupňů Celsia. U nás bylo do deseti stupňů, přes den 

kolem dvaceti a opět aprílově. Chvilku teplo, hbitě chladno, tak pořád dokola. Takže 

není co dodat. PÁTEK 31.7. - Na dnešní noc se objevil na obloze přírodní jev takzvaný 

MODRÝ ÚPLNĚK - Ve skutečnosti modrý samozřejmě nebyl, je to jen vžité 

označení pro jev, kdy se v jednom kalendářním měsíci objeví dva úplňky, 

původně se přitom takto označovalo něco zcela jiného. Předchozí modrý 

úplněk se objevil v srpnu roku 2012 a ten další nás čeká v lednu 2018. Proto se 

v angličtině používá idiom „once in a blue moon“ - v otrockém překladu 
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„jednou za modrý měsíc“, což se dá přirovnat k našemu „jednou za uherský 

rok“. Ve farmářských ročenkách z 19. století z USA byl jako modrý úplněk 

označován třetí úplněk v ročních obdobích, která měla čtyři úplňky (obvykle 

jsou totiž tři). V roce 1946 v astronomickém časopise Sky & Telescope vyšel 

článek, který tvrdil, že modrý úplněk nastává, když se do jednoho kalendářního 

měsíce vejdou dva úplňky. Za modrý je tak považován ten druhý. Nesprávná a 

tak trochu zamotaná definice se ujala, a ačkoli v časopise Sky & Telescope 

omyl v roce 2006 vysvětlil a uvedl vše na pravou míru, bylo a je už na nápravu 

zřejmě pozdě. Modrou barvu na naší jediné přirozené družici večer nalézt 

nejde.  Stát se to sice může, ale pouze při vysoké koncentraci malých částeček v 

atmosféře, například při obrovské erupci sopky. CNN uvádí, že k tomu došlo 

například v roce 1883 po erupci sopky Krakatoa. Pro astronomy modrý úplněk 

zajímavý není, vlastně není ani zajímavý svou podobou. Jeho význam spočívá 

pouze v postavení v kalendáři. Ale jak už tomu bývá zvykem, je opředen řadou 

pověr. Můžeme se tak dočíst, že má magickou sílu, je to vhodná příležitost k 

bilancování a dokonce vhodný čas na nový začátek. Měl by také přinést šance, 

které se objeví jednou za život. Co dodat? Že ani nebeský jev výraznou změnu 

v počasí nepřinesl. Jen jsme bez deště, na slunci sice příjemně, ale svítí sporadicky. 

Červenec se uzavřel, co nadělí srpen? Prý přichází oteplení a o víkendu se vrátí tropy. 

SRPEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 

 

Jablonec  

nad Nisou 

Praha Plzeň Hradec 

Králové 

Brno Ostrava 

1.8. 24/12 27/15 28/13 26/15 28/16 26/15 

3.8. 29/18 29/18 31/17 29/22 29/18 30/17 

6.8. 33/17 35/20 36/20 34/21 34/21 33/19 

8.8. 37/18 38/21 38/20 38/25 36/20 36/20 

10.8. 34/22 36/20 36/19 35/20 36/20 35/20 

13.8. 32/19 34/21 35/20 34/21 36/21 35/21 

15.8. 30/17 31/19 31/19 34/20 36/21 36/19 

17.8. 25/16 24/16 24/15 29/17 28/18 28/18 

20.8. 21/10 22/13 23/12 22/11 22/13 23/10 

22.8. 22/12 24/12 25/11 24/13 25/12 24/10 

27.8. 25/17 32/17 33/18 31/17 30/16 30/16 

27.8. 25/17 32/17 33/18 31/17 30/16 30/16 

31.8. 34/21 36/20 35/20 34/21 34/19 34/19 

VÍKEND 1.-2.8. měl být podle předpovědi tropický, ale nestalo se tak. Bylo příjemně 

jasno, teploty přes den kolem dvaadvaceti stupňů, v sobotu dusno s předzvěstí deště, leč 

nepršelo. Příroda žízní, ze stromů opadává suché listí. ÚTERÝ 4.8. – Od včerejška 
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lezou teploty výš a výš. Dnes na teploměru hned časně ráno dvaadvacet stupňů, před 

polednem ve stínu téměř třicet a odpoledne na slunci pětatřicet. PÁTEK 7.8. byl 

(zatím) nejteplejším dnem letošního roku. Rekordy padaly skoro všude. V Řeži u Prahy 

vystoupila teplota na 39,3 °C, pořádně teplo bylo i u nás. K víkendu nás přenesla 

tropická noc, letos prý již devatenáctá, kdy teplota neklesla během noci pod dvacet 

stupňů Celsia. SOBOTA 8.8. byla oproti včerejšku ještě tropičtější. Vše už je prohřáté, 

vedro sálá ze všeho, na co se podíváte. Sluneční paprsky nás drtily do pozdního večera. 

V noci, respektive k ránu – kolem třetí hodiny – začalo hřmít a blýskat, zvedl se 

pořádný vítr a pak…, pak se spustil mohutný liják, obrovské kapky bušily do parapetu a 

přinášely uprostřed tropické noci mimořádnou úlevu lidem i přírodě. Pršelo asi tak 

hodinu. NEDĚLE 9.8. se probudila omytá a mírně ochlazená deštěm. Ve stínu bylo jen 

třiatřicet, na přímém slunci rtuť svištěla ke čtyřicítce. Přesto bylo oproti dnům 

předcházejícím příjemněji, k čemuž připíval i mírně pofukující větřík.  ÚTERÝ 10.8. - 

Dopoledne ještě slunce, odpoledne mraky. Přesto teplo, dusno, na teploměru dvaatřicet 

stupňů. Doma dobře, ve vodě nejlépe. Uf. Dneškem počínaje vyhlásil liberecký kraj  

STAV ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ. Důvodem je současná 

meteorologická situace, nedostatek dešťových srážek a přetrvávající vysoké teploty. 

Takzvaná doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru platí pro celý Liberecký kraj až do 

odvolání. Zákaz se vztahuje na lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do 

vzdálenosti padesáti metrů, suché travní porosty a plochy zemědělských 

kultur. Tam všude je zakázáno rozdělávat oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo 

doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku, spalovat odpady a jiné 

hořlavé látky, pálit klestí a dřevní zbytky. Hasičskému záchrannému sboru 

Libereckého kraje výrazně přibylo výjezdů. Zatímco za celý červenec vyjížděli v kraji k 

jedenasedmdesáti požárům, za prvních devět srpnových dní jich bylo přes čtyřicet. 

Vloni za celé prázdniny bylo podobných požárů jen šestašedesát. K požárům v přírodě 

vyjíždějí hasiči i několikrát denně, k největším patřil víkendový požár pod vrcholem 

Měděnce v Jizerských horách. S ohněm na zhruba půlhektarovém lesním pozemku 

bojovalo v náročném terénu deset jednotek a pomoci musel i vrtulník. Mezi zprávami o 

zvýšeném nebezpečí požárů a varování před extrémním horkem zanikla nenápadná 

informace o ozónu. Český hydrometeorologický ústav vydal varování, že nastala 

smogová situace vlivem zvýšeného množství troposférického ozonu. Jde o ozon, který 

vzniká v nízkých vrstvách atmosféry, a oproti stratosférickému, jenž nás chrání 

před životu nebezpečným UV zářením ze slunce, tento je zdraví škodlivý. 

Vdechování jeho zvýšeného množství způsobuje dráždění sliznic, zhoršování 

funkce plic a jejich případná onemocnění. Jak praví wikipedie, troposférický 

ozon vzniká složitými chemickými reakcemi oxidů dusíku s těkavými 

organickými sloučeninami za horkých letních dnů a bezvětří, zejména ve 

městech a průmyslových oblastech. Nejjednodušší pomocí je vyjet si do hor, kde je 

vzduch výrazně čistší, než je třeba ve městě. Pokud to profese nedovoluje, je prý dobré 

zpomalit pohyb a snížit fyzickou námahu. STŘEDA 11.8. – Příval mohutného vedra 

pokračuje. Včera i dnes odpoledne občas mohutně zahřmělo a zabouřilo, zvedl se trochu 
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vítr a vypadalo to nadějně na déšť, ale představa vodní sprchy z nebe vzala hbitě za své 

a bylo dál dusno a vedro. Tradiční součástí práce technických služeb se stalo v horkých 

dnech letošního léta kropení města. Do ulic Jablonce každý den kolem desáté hodiny 

vyjíždějí cisterny s užitkovou vodou a kropí ulice. Kromě zchlazení a bezprostředního 

příjemného pocitu dochází díky mlžení ke snížení objemu jemných prachových částic v 

ovzduší a lépe se dýchá. Centrum, pěší zóna, okolí autobusového nádraží i zastávek se 

kropí zejména v době, kdy se vracejí lidé z práce. Cisterny zajíždějí i na sídliště.  

SLZY SVATÉHO VAVŘINCE - NOC 12.-13.8. - Nečekaná velká skvrna se objevila 

v uplynulých dnech na Slunci. Po několika týdnech nečinnosti došlo na jeho 

odvrácené straně k silné erupci a vytvoření obrovské skupiny skvrn viditelných 

pouhým okem. Jejich životnost se pohybuje od několika hodin, přes několik dní, 

až po několik měsíců – ty největší vydrží několik otoček Slunce. To ale není 

jediná „paráda“, která je na nebi letos k vidění. Zatímco koncem července jsme si po 

třech letech opět zažili dvakrát úplněk v jednom kalendářním měsíci, kterému se říká 

´modrý´, pak superúplněk se chystá na září a k tomu ještě s úplným zatměním. Dnes 

jsme ovšem měli noc splněných přání. Stačilo vzít dalekohled a dívat se 

směrem nad severovýchodní obzor na souhvězdí Persea. Právě tam kanuly 

´Slzy svatého Vavřince´ a v noci z dvanáctého na třináctého srpna byla jejich 

aktivita nejvyšší, až sto a více za hodinu. Hlavní srpnový zážitek – meteorický 

roj Perseid, tentokrát nebyl rušen svitem Měsíce. PÁTEK 14.8. – Ten byl! Vrchol 

tropických dnů! Zítra se má ochladit a pršet. SOBOTA 15.8. – Bouřka - respektive 

průtrž mračen s hromy a blesky - přišly krátce před patnáctou hodinou a trvaly… - 

krátce. Asi dvacet minut. Trochu se ochladilo, lépe se dýchalo, ale dusno bylo.  

PONDĚLÍ 17.8. – Sice pod mrakem a polojasno, ale dál dusné a vlhké počasí. V noci 

muselo pršet – soudě podle mokré trávy a nádoby pod okapem, jež byla plná vody. 

ÚTERÝ 18.8. - Ráno patnáct, v poledne na teploměru devatenáct stupňů. Celý den 

totálně propršel. STŘEDA 19.8.  - Opět jsme se probudili do deště, ale už během 

dopoledne přestalo a začala se vyjasňovat obloha. Dobře se dýchá, ale dvacetistupňový 

skok na teploměru směrem dolů není zase bůhvíco životadárného. VÍKEND 22.-23.8. – 

Předposlední prázdninový víkend nebyl sice již tropický, ale příjemně prosluněný. 

Období dešťů asi skončilo. V uplynulém týdnu spadlo v Libereckém kraji až devadesát 

milimetrů vody na metr čtvereční, u nás asi tak pětasedmdesát.  Houbaři se radují, že 

déšť byl kvalitní a trval dlouho, měl by tedy postačovat pro obnovu podhoubí. Tak snad 

letos porostou!  STŘEDA 26.8. – Polojasno, ale pěkně.  Večer patřil dalšímu z lákadel 

letošního ročníku festivalu hudby a divadla nesoucí název ´Město plné tónů´. Spojení 

vodní nádrže, vlahého večera pozdního léta a hudby v podání komorního orchestru 

Quattro přilákalo k přehradě davy posluchačů. Začátek ve dvacet hodin, vstup zdarma. 

VÍKEND 29.-30.8. – U cesty jsme našli dva podhřibky, ale jinak v lese ani prašivka. 

Dál vládne výrazné sucho. Uplynulý týden byl sice spíše polojasný, ale už víkend opět 

ve znamení nastupujících tropických teplot. Zvláště neděle byla prohřátá mohutně a 

padaly teplotní rekordy. Přehrada s dvacetistupňovou teplotou vody byla v obležení 

lidu. PONDĚLÍ 31.8. – Tropické počasí aneb Léto jak má být?!        
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ZÁŘÍ 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 

 

Jablonec  

nad Nisou 

Praha Plzeň Hradec 

Králové 

Brno Ostrava 

3.9. 20/11 22/14 22/12 22/13 22/14 22/15 

6.9. 17/9 21/11 20/9 21/12 19/11 20/12 

7.9. 16/7 16/8 15/6 17/8 17/7 17/9 

10.9. 15/7 18/9 18/8 18/12 19/11 18/9 

12.9. 24/14 25/15 26/13 25/16 25/17 23/12 

14.9. 22/13 26/12 23/13 26/15 26/13 28/16 

19.9. 18/9 20/9 20/9 21/10 20/10 21/11 

24.9. 15/9 18/8 18/6 17/10 19/12 18/14 

21.9. 16/6 18/8 18/7 17/10 19/8 18/8 

26.9. 15/6 18/8 18/8 17/8 17/10 16/10 

29.9. 15/4 17/6 17/5 16/7 17/6 15/8 

ÚTERÝ 1.9. – Na cestě do školy provázela děti jasná obloha. Sice už nebyly tropy jako 

včera, ale slunce hřálo mohutně celý den. VÍKEND 5.-6.9. – Jako kdyby vypukl 

podzim. Ze dne na den. Tedy listí už padá dávno, kvůli suchu, teď mu začal na zem 

pomáhat vítr a déšť. Ten se spustil ze sobotní noci a pršelo celou neděli. Na teploměru 

oproti minulému víkendu dvacetistupňový rozdíl. Na horách – konkrétně na Sněžce, 

dokonce už sněžilo. PONDĚLÍ 7.9. – Prší a prší, jen se leje… ČTVRTEK 10.9. - 

Polojasno, sychravo. Krátce před šestnáctou hodinou se spustil prudký deštík 

obohacený o drobné kroupy. Přes den bylo na teploměru dvanáct stupňů Celsia.  

VÍKEND 12.-13.9. – Oteplilo se. V sobotu přes den pětadvacet stupňů. Protože však 

předcházely chladné dny, teplo nám nepřijde až zase tak závratné. Navíc v neděli fičel 

docela dost silný vítr, předzvěst deště? PONDĚLÍ 14.9. – Polojasno, déšť se spustil 

odpoledne, nejprve jen nesměle krápalo, pak chvilku dokonce vykouklo slunce a kolem 

sedmnácté už vydatně mrholilo. Nicméně začalo babí léto a bude prý přesně takové, jak 

má být. Říkají meteorologové. VÍKEND 19.-20.9. - Babí léto vládlo do neděle. Ta se 

probudila pod zamračenou oblohou, dopoledne pořádný slejvák, odpoledne polojasno, 

pošmourno, však hle i slunko občas vykouklo! ÚTERÝ 22.9. – Časně ráno na 

teploměru sedm stupňů, během dopoledne se ´oteplilo´ na deset. Trošku nám už je zima. 

VÍKEND 26.-28.9. byl díky pondělnímu svátku prodloužený a navíc pod jasnou 

oblohou. V pondělí nad ránem bylo možno po 33 letech sledovat na obloze jev zvaný 

KRVAVÝ SUPERMĚSÍC -  Co jsme viděli? Ve 3:07 hodin začátek částečného zatmění, 

ve 3:37 superúplněk, 4:11 začátek úplného zatmění, 4:47 maximální zatmění, 5:23 

konec úplného zatmění, 6:27 konec zatmění částečného. Fantastické! Tento kosmický 

úkaz byl viditelný z českého území naposledy v roce 1982, kdo to nestihl letos, 

bude mít příležitost až zase v roce 2033. Jen pětkrát za sto let se nad naší 

republikou setkají tři různé vesmírné jevy najednou: Měsíc je v úplňku, na své 

vesmírné dráze je nejblíže k Zemi, a navíc ho mateřská planeta tak zastíní, že 
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mu dodá zvláštní načervenalou barvu … - což se stalo letos, kdy bylo možné 

´krvavý´ jev sledovat několik desítek minut pouhým okem. STŘEDA 30.9. – Poslední 

dny září byly už ve znamení babího léta, nad hlavou jasná obloha, zářící slunce. Jen 

sucho trápilo nás i přírodu.   

 

ŘÍJEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

3.10. 18/9 21/9 21/6 22/12 20/10 22/11 

5.10. 18/10 20/11 18/12 20/13 20/10 20/11 

8.10. 14/7 15/9 15/11 14/11 15/11 17/7 

10.10. 9/10 12/4 13/3 13/4 12/5 10/3 

12.10. 10/-2 10/0 10/1 9/1 9/0 3/1 

15.10. 11/11 12/11 11/6 13/11 13/11 12/10 

17.10. 9/5 10/3 9/4 11/5 11/6 13/8 

19.10. 8/5 10/4 9/4 11/6 10/7 11/6 

22.10. 10/7 11/8 11/6 12/8 11/7 12/7 

24.10. 11/4 13/5 14/6 14/4 13/5 13/6 

26.10. 12/6 12/4 10/6 13/4 13/7 12/6 

29.10. 13/4 13/4 11/7 13/7 13/6 15/6 

31.10. 15/6 16/5 15/5 15/6 15/4 18/5 

VÍKEND 3.-4.10. bylo jasno, slunce, sucho…, tak se dal charakterizovat nástup 

desátého měsíce. Podzim opět překrásně zbarvil listí, ale po ránu už je trávník pokryt 

šedivou námrazou. Začátkem října Jizerka patřila k rekordmanům, co se teploty týkalo. 
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Bylo zde naměřeno -9,9 °C, ano, se znamínkem mínus! ČTVRTEK 8.10. byl plný 

deště, příroda se radovala, však jsme ještě v uplynulých dnech byli nuceni zalévat 

zahrádku trpící suchem. VÍKEND 10.-11.1. - Babí léto – navzdory ranním mrazíkům, 

se stále předvádí parádně, přes den téměř dvacet stupňů, v sobotu i v neděli. Nicméně 

mrazivo už je cítit ve vzduchu, v Liberci ráno prý mínus osm a v noci na pondělí se má 

výrazně ochladit. STŘEDA 14.10. - Počátkem týdne se skutečně ochladilo, k ránu se 

rtuť teploměru tetelí kolem nuly, k večeru pět stupňů Celsia. Nejen Karlovarsko zavalil 

dnes sníh (letos první), u nás celý den i celou noc jen déšť, ale vydatný! PÁTEK 16.10. 

– Vypadalo to, že den proprší jako ty předcházející, ale ejhle, lilo jenom dopoledne, 

odpoledne dokonce vykouklo slunce a pomohlo při dnešních oslavách svátku stromů.  

DEN STROMŮ připadá na 16. října. K mezinárodní akci se Jablonec připojil 

ekologickým programem v lesoparku Žižkův Vrch, který nabízí ideální 

podmínky pro poznávání dřevin. Osm stanovišť s různými úkoly a dílničkami 

čekalo na zájemce z řad jednotlivců i kolektivů, ať školních či rodinných. 

Připravilo Středisko ekologické výchovy Český ráj.  VÍKEND 17.-18.10. byl 

polojasný, s mlhou, bez deště. Neděle prosluněná, ale k večeru už zima zalézá pod 

kabát. ČTVRTEK 22.10. – Dny jako malované, nejen dnes parádně – jasná obloha, 

slunce. Šli jsme po hrázi kolem přehrady. Počasí úžasné, hladina vody strašně nízko. 

U VODY O VODĚ -  Nezvykle široké pláže tvoří v současné době břehy. Kvůli suchu je 

hladina vody o více než tři a půl metru pod běžnou úrovní, ale nic vážného se podle 

vodohospodářů neděje, ryby mají prý vody dost. Jen v zimě nebude na přehradě tak 

velká plocha na bruslení. Zásobní prostor jablonecké přehrady není plný ani z poloviny. 

Přitéká tam nyní sedmkrát méně vody, než z ní odtéká. Povodí Labe z přehrady 

vypouští nejmenší přípustné množství vody - tedy necelých sedm desítek litrů za 

vteřinu. Kdyby ještě víc ubralo, ohrozilo by ryby a další živočichy v řece Nisa. Povodí 

Labe zveřejnilo zaplněnost přehrad. Měření je z 21.října a uváděn je objem zásobního 

prostoru v procentech a v milionech metrů krychlových. Josefův Důl: 82,6 - 15,805 * 

Souš: 61,9 - 2,861 * Bedřichov: 79,5 - 1,358 * Jablonec: 44,8 - 0,849 * Liberec: 57,1 - 

0,200 * Mlýnice: 99,2 - 0,091 * Fojtka: 57,7 - 0,072.  U vody ještě zůstaňme. Srážky, 

které spadly v letošním hydrologickém roce - od listopadu 2014 do letošního října - 

byly, spolu s rokem 1973, nejnižší za posledních pětapadesát let. Český 

hydrometeorologický ústav ve své zprávě o vyhodnocení letošního sucha připustil, že 

podobný charakter srážek může pokračovat i v příštích několika letech. „S výjimkou 

severozápadních Čech byly srážky podnormální a místy byly menší než 60 

procent normálu,” konstatovali meteorologové s tím, že letos do začátku října 

dosáhl deficit srážek 180 milimetrů. V Čechách, kde sucho pokračuje již od 

roku 2014, dokonce 220 milimetrů. Na Moravě je zhruba o 50 milimetrů nižší. 

Meteorologové při srovnání vycházejí z průměrných hodnot srážek mezi lety 

1981 a 2010. Situaci ale zhoršilo letošní horké letní počasí téměř bez 

oblačnosti a nízká vlhkost vzduchu, která odebírala více vody z krajiny. Mírné 

zlepšení situace způsobily až srážky, které se objevily v průběhu října, jež 

zvedly minimální průtoky na řekách. Roční srážkový úhrn se tak koncem 

http://tema.novinky.cz/atmosfericke-srazky
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měsíce pohyboval kolem 500 milimetrů, přičemž ovšem běžný stav je 600 až 

800 milimetrů ročně. Ačkoliv meteorologové uznávají, že jakékoliv dlouhodobé 

srážkové predikce jsou v oblasti střední Evropy značně omezené, připouštějí, že 

může nastat další z období víceletého sucha. Od roku 1961 zaznamenali 

takovýchto etap již několik. V Čechách se jednalo o roky 1961–1964, 1971–

1973, 1982–1985 a zejména pak o období let 1989 až 1992, kdy celkový 

srážkový deficit vystoupal na 365 milimetrů. Na Moravě a ve Slezsku bylo 

víceleté sucho zaznamenáno v mezidobí let 1971 a 1974 či 1982 až 1984. 

Nejdelší období sucha panovalo v letech 1988 až 1994, kdy deficit dosáhl 513 

milimetrů. Hydrologové ve své zprávě vyzdvihli roli vodních nádrží, které podle 

nich výrazně přispěly ke zmírnění důsledků sucha a vylepšování nízkých 

průtoků v řekách. Připomněli rovněž, že celkovou bilanci bude možné učinit až 

se závěrem roku a s daty za poslední měsíce. VÍKEND 24.-25.10. – Slunečné 

počasí přetrvává, přes den až patnáct stupňů. Pěkně má být prý ještě zítra a pak konec. 

No, ale užíváme si sluníčka. Jo a také delšího dne. V noci na dnešek jsme posunuli 

hodiny o šedesát minut pozadu, skončil letní čas. A s ním i přirozené večerní světlo. Až 

do jara nám ho tedy uměle nahradí lampy, žárovky, neony či zářivky.  ÚTERÝ 27.10. – 

Trochu se ochladilo, ale opravdu jen trochu. STŘEDA 28.10. – Státní svátek počasí až 

zase tak moc neuctilo. Oproti dnům předcházejícím se ochladilo, obloha zamračená, ale 

vydrželo polojasno. K večeru už zima. Barevné listí – převažuje žlutá barva, se vrší na 

okraji silnic, zaplavuje chodníky i lesní cesty a samozřejmě i volné plochy zahrad. Kdo 

není líný, hrabe a zametá. Když už je ten svátek. SOBOTA 31.10. – Poslední říjnové 

dny se vyznamenaly – byly plné slunce, jasné oblohy a pobídky k brouzdání podzimní 

přírodou. Kdo by odolal, že?!      

LISTOPAD 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.11. 11/3 11/0 14/4 13/1 13/1 12/2 

5.11. 13/6 13/4 11/4 13/4 12/2 12/2 

9.11. 15/9 17/12 16/10 16/11 16/10 16/10 

12.11. 14/4 16/6 15/5 14/6 15/4 16/6 

14.11. 7/4 10/6 9/7 10/7 11/5 11/5 

16.11. 13/7 16/11 15/8 15/8 16/8 14/7 

19.11. 12/9 15/9 15/9 15/10 17/12 16/10 

21.11. 3/1 5/1 5/1 4/-1 6/0 6/2 

23.11. 0/-4 2/-4 2/-4 3/-4 4/-1 3/-3 

26.11. 2/-1 5/-1 5/-2 4/-1 5/1 2/0 

28.11. 2/-2 4/1 3/1 2/-2 4/-1 5/-1 

30.11. 7/6 7/8 7/9 8/9 10/9 9/6 

NEDĚLE 1.11. více než čas podzimní a dušičkový připomínala slunečné babí léto. Ale 

i nečas by přilákal – stejně jako každoročně, davy lidí k hrobům drahých zesnulých.    



36 

 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZESNULÉ je svátkem, který navazuje na 

´Slavnost Všech svatých´, jež křesťané uctívají 1. listopadu. V toto datum bývá 

v Jablonci na hlavním městském hřbitově vzpomínkový akt. I letos v neděli odpoledne 

zaplnili prostory kolem rozptylové loučky ti, kteří přišli vzpomenout na své blízké 

zesnulé. Nechyběly slzy, květiny, zapálené svíčky i slova od zastupitele Pavla Žura a 

primátora Petra Beitla. Představitelé radnice se po skončení oficiální vzpomínkové akce 

vydali zapálit svíčky na hroby bývalých městských starostů. Ještě před tím ke všem 

přítomným pohovořil i děkan Oldřich Kolář, jenž připomněl, jak je důležité i v dnešní 

době si najít čas na své blízké a zpomalit alespoň na chvíli uspěchaný rytmus běžného 

života. ÚTERÝ 3.11. – Přes den stále teploty nadprůměrné, ráno už ale na oknech aut 

pořádná vrstva námrazy. ČTVRTEK 5.11. – Rtuť teploměru leze stále více nahoru, 

leckde až 19 °C, u nás přes den do patnácti. VÍKEND 7.-8.11. – Sobota mohutně 

propršela, lilo od časného rána – možná i v noci, kdo ví? Příroda lačně sála vodu, bylo a 

je stále sucho, které rozhodně neskončilo s létem. Neděle se probudila pod jasnou 

oblohou, ba i slunce hřálo. PONDĚLÍ 9.11. – Dopoledne propršelo, odpoledne bez 

deště i kousek sluníčka se ukázalo. ÚTERÝ 10.11. – Polojasno, teplo, ale velký vítr. Co 

přivanul? Mimo jiné informace o tom, že extrémně teplé ráno přepisovalo rekordy na 

většině území České republiky. Překonány byly na 121 ze 136 stanic, na nichž se 

teploty sledují minimálně třicet let. Přepisovaly se i tabulky pro listopadová maxima 

minimálních teplot, a to dokonce u čtyř stanic měřících sto a více let. Nejvyšší 

minimum 14,3 stupně naměřili v Teplicích, kde doposud platný rekord 13,2 stupně byl z 

5. listopadu roku 2010. Naopak nejnižší minimum 2,4 stupně bylo zaznamenáno na 

Sněžce. Vysoké teploty byly – podle meteorologů, dány souběhem čerstvého západního 

proudění a oblačnosti. STŘEDA 11.11. – Další teplá noc z úterý na středu, minimální 

teploty mezi  čtrnácti až deset stupni. Málokdo zřejmě čekal, že ještě v polovině 

listopadu si budeme užívat babího léta s teplotami, které by slušely spíše začátku října. 

Pokud výrazněji nezaprší, čekají na jaře zejména zemědělce a vodohospodáře velké 

problémy. Uvítali byste teplou zimu? Zněla anketní otázka, na níž odpovědělo 

v internetových novinkách 5 616 čtenářů takto: Ano, mráz nemám rád/da, řeklo 16, 5% 

dotázaných. Ano, ale jen ve městě, na horách a na venkově by mohlo sněžit, 

odpovědělo 14%.  Ne, k zimě patří sníh a mráz – 69, 5%. VÍKEND 14.-15.11. – Sobota 

začala chladným ránem, na teploměru bylo dopoledne do pěti stupňů. Jasná obloha, ba i 

slunce, neměly dlouhého trvání. Kolem poledne začalo mrholit, mezi dešťovými 

kapkami sněhová krupice. K večeru už pršelo a déšť neustal ani v neděli. Ta propršela 

totálně celá. PONDĚLÍ 16.11. – Sice bez deště, ale sychravo, všude mokro, mlha. 

Nicméně počasí umožnilo, aby u pomníku Bojovníků za svobodu vlasti a obětem 

bezpráví mohla být uctěna památka 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii. 

ÚTERÝ 17.11. – Svátek propršel. Tedy alespoň u nás v Jablonci. Nicméně vody není 

stále dost, chybí ta spodní a jednodenní průtrž mračen nemůže situaci zachránit. 

Nicméně intenzivní deště zvedly hladinu Jizery v našem kraji. V Jablonci nad Jizerou 

dosáhla řeka druhého povodňového stupně, v Železném Brodě a Dolní Sytové 

překročila první povodňový stupeň. Na všech místech překročila hladina řeky hranici 

200 centimetrů. Nejdéle platil první povodňový stupeň v Železném Brodě, kde stoupla 

hladina až nad 220 centimetrů. Do normálu se řeka Jizera vrátila k večeru, a to již 

http://www.novinky.cz/domaci/386137-pokud-nezaprsi-prijdou-problemy.html
http://www.novinky.cz/domaci/386137-pokud-nezaprsi-prijdou-problemy.html
http://www.novinky.cz/domaci/386137-pokud-nezaprsi-prijdou-problemy.html
http://www.novinky.cz/domaci/386137-pokud-nezaprsi-prijdou-problemy.html
http://www.novinky.cz/domaci/386137-pokud-nezaprsi-prijdou-problemy.html
http://www.novinky.cz/domaci/386137-pokud-nezaprsi-prijdou-problemy.html
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hrozbu z povodní vystřídala předpověď silného vichru, který na hřebenech dosáhnul 

rychlosti až 110 kilometrů za hodinu, tedy síly vichřice. Předpověď se naplnila, vítr 

během noci nabíral na síle a řádil… STŘEDA 18.11.  …řádil nejen celou noc, ale i celý 

den. K tomu přičtěte dopolední mrholení a vyjde mimořádné nevlídno. I když dlužno 

připsat, že teploty neklesají, naopak. Snad denně je hlášen nějaký teplotní rekord, 

překonávající dosavadní čísla. U nás v průměru do patnácti stupňů. PÁTEK 20.11. – 

Další den plný dešťové vody. Nepříjemná mlha. VÍKEND 21.-22.11. – Sobota nás 

uvítala jasnou a prosluněnou oblohou. Tož hbitě na zahradu a hrabat popadané listí, 

snad už naposledy! Kolem třinácté hodiny se ochladilo a vzduchem začaly poletovat 

sněhové vločky. Výborně, příroda se může uložit k zimnímu spánku pod bílou peřinkou. 

Ta však neměla dlouhého trvání, sluneční paprsky se činily. Neděle ráno už rtuť 

teploměru těsně nad nulou a celé dopoledne se snášela k zemi sněhová krupice. Sněží, 

jupíí! Nicméně nejde o první sníh letošní zimy. Poprvé potrápily sněhové přeháňky 

řidiče už 14. října. Těžký a mokrý sníh tehdy na mnoha místech v kraji komplikoval 

dopravu. Vraťme se však do listopadu. Jak ze zpráv vyplývalo, v nejvyšších polohách 

Orlických hor ležela po ránu na silnicích slabá vrstva sněhu, stejně jako v Krušných 

horách. Na Labské boudě v Krkonoších byly ráno dvě desítky centimetrů sněhu. 

Chladné počasí slibovalo, že by sníh mohl vydržet. Například na Božím Daru klesly 

teploty pod minus dva stupně a meteorologové v sobotu uvedli, že v následujícím týdnu 

očekávají teplotně podprůměrné počasí. V pátek večer sněžilo i v nejvyšších polohách 

na Šumavě, kde napadla zhruba dvoucentimetrová vrstva, na Klínovci pak až kolem pěti 

centimetrů sněhu. Jizerské hory se na zimní sezonu připravovaly. PÁTEK 27.11. – 

V uplynulých dnech žádné mimořádné výkyvy počasí. Ráno pár stupňů pod nulou, přes 

den bez mrazu. Dnes to dokonce vypadalo jako obleva, jemný poprašek sněhu mizel. 

VÍKEND 28.-29.11. – Sobota ráno pod mrakem, přes den dál polojasno, odpoledne 

padal sníh. Jizerské hory na některých místech přivítaly první lyžaře, a to především ve 

skiareálu Kořenov-Rejdice. Ten se vlastně nachází na pomezí Jizerských hor a Krkonoš 

a jako první zahájil sezonu na bezmála kilometrové sjezdovce. Zimní sezona konečně 

tedy vypukla, podpořila ji i neděle ráno s novou nadílkou sněhu. K večeru žel už vše 

jinak. Nejprve ´jen´ mrholilo a potom už intenzivní déšť likvidoval bílou nadílku. 

Nicméně počasí nezabránilo, aby si lidé užili adventní pohody před radnicí. Davy 

zaplnily do posledního místa nejen Mírové náměstí, ale i přilehlá prostranství, aby 

sledovaly program, jehož úvod patřil sborovému zpěvu Iuventus, gaude! Vrcholem, na 

který všichni čekali, bylo rozsvícení vánočního stromu. Společné odpočítávání, chvilka 

napětí a smrk se rozzářil. Zážitek umocnil světlopád z budovy radnice. Děti měly ještě 

možnost dát dopisy pro Ježíška do schránky pod stromem a poté většina návštěvníků 

zamířila do svých domovů. Kdo chtěl začátek adventu prožít komorněji než v tlačenici 

na náměstí, zašel do kostela svaté Anny. Zde na první neděli adventní byla slavnostně 

zažehnuta svíce, a to symbolicky rukou nevinného dítěte. Poté vystoupilo Rychnovské 

trio s adventními zpěvy a barokními koledami. Protilehlá vánočně vyzdobená fara 

kostela nabízela pak návštěvníkům nejen přístřeší a čaj na zahřátí, ale také dvě výstavy. 

V patře bylo možné naposledy zhlédnout obrazy Jana Prouska, v podkroví vánoční a 

novoroční pohlednice z poloviny 20. století. PONDĚLÍ 30.11. – Mohutný vítr 

odfouknul jedenáctý měsíc a přivanul ten poslední.          
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PROSINEC 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

3.12. 7/4 9/3 9/2 8/2 7/2 8/2 

5.12. 5/1 9/2 9/5 8/4 8/2 9/4 

7.12. 7/5 10/4 11/5 8/4 7/3 10/4 

10.12. 4/-1 5/-1 6/-2 4/-3 6/-1 6/0 

12.12. 4/1 7/2 7/5 6/0 7/1 7/1 

14.12. 3/0 5/1 5/1 3/1 3/1 3/1 

17.12. 9/5 10/7 10/6 7/7 3/3 6/4 

19.12. 8/6 11/5 10/5 8/2 5/2 7/4 

21.12. 6/5 10/7 9/4 9/6 5/4 7/4 

23.12. 11/2 12/2 12/2 11/2 8/3 10/4 

28.12. 9/-1 9/2 10/4 7/-1 5/1 10/1 

31.12. -2/-4 1/-2 1/-1 -1/-4 -1/-5 0/-8 

DNY 1.-2.12. – První prosincové dny propršely, sníh zmizel. VÍKEND 5.-6.12. byl 

prosluněný, teploty přes den až deset stupňů. Druhá adventní neděle tak evokovala spíše 

předjaří než blížící se zimní svátky. PONDĚLÍ 7.12. propršelo. ÚTERÝ 8.12. – Další 

prosluněný den. Jasná obloha, zima v nedohlednu. PÁTEK 11.12. – Po slunečné sérii 

dnes zakaboněná obloha, bílá mlha, zem pokrytá šedivou námrazou. Ráno dva stupně 

pod nulou. Ale mrazivý příslib rozhodně nebyl nepříjemný. VÍKEND 12.-13.12. – 

Sobota ještě šla, neděle mimořádně hnusně, tedy co se počasí dotýkalo. Ráno dlouho 

tma, přes den pod mrakem, mrholení, odpoledne už zase tma. Svátek má Lucie, jež 

noci upije…, hm, to chci vidět. DNY následující se sobě navzájem podobaly jako 

vejce vejci. Tu polojasno, tu jasněji, mlhavo. Teploty u nás přes den kolem osmi stupňů. 

Každou chvíli konstatováno, že někde v republice padl teplotní rekord. Například 

v Hejnicích v neděli 20. prosince naměřili 14,2 °C, což je nejvyšší hodnota stanice pro 

daný den od roku 1969, kdy tam probíhá měření. Nám blízký Harrachov zase hlásil 

nejvyšší hodnotu - od roku 1951, naměřenou v noci, a to 1,3 °C.  Mráz a sníh nikde. 

Budou bílé Vánoce? DNY 24.-25.12. – Vánoce byly klasicky naplněné vším, co k nim 

patří. Mimo sněhu, po něm ani zdání. Prosinec bez sněhu zasáhl také do práce horské 

služby. V Jizerských horách o Vánocích sloužili záchranáři jen na třech stanicích. 

Minulý víkend se v Jizerkách objevili cyklisté, kteří do hor vyrazili rovněž o vánočních 

svátcích. I nejvýše položené cyklotrasy byly totiž téměř bez sněhu. Takže, zažili jsme 

nejteplejší prosincové svátky za posledních deset let a některá místa v Česku tak teplé 

Vánoce nezaznamenala přes dvě stovky let. Ve středu třiadvacátého padlo 220 let staré 

maximum pro tento den v pražském Klementinu. 

ŠTĚDRÝ DEN S TEPLOTNÍMI REKORDY zaznamenali meteorologové na třiadvaceti ze 

138 stanic, kde se počasí sleduje více než třicet roků. Nezvykle teplé počasí přepsalo 

mnohde tabulky s teplotními rekordy. Nejvíc naměřili meteorologové v Českých 

Budějovicích, a to 14,4 stupně Celsia, dosavadní rekord z roku 1983 byl 14,1 stupně. Co 

dál? Následoval mohutně prosluněný VÍKEND 26.-27.12. – Slunečné počasí evokovalo 
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jaro a vytáhlo ven stovky lidí na pěší túru, na kola a podobné radovánky. Jen lyže si 

nepřišly na své. Zasněžené svahy nenabízely ani hory. Zato padaly další teplotní 

rekordy, na Štěpána teplota překonala na osmi místech dokonce absolutní historické 

maximum pro celý prosinec. Nejtepleji bylo v Děčíně, kde v sobotu naměřili 16,8 °C.  

PONDĚLÍ 28.12. – Slunce se skrylo za mraky, ráno mlha, která vládla celý den. 

Poprchávalo. Zataženo, nevlídno, tmavo. A jaká je předpověď? Prý přichází prudké 

ochlazení, Česko sevřou holomrazy. Uvidíme. ÚTERÝ 29.12. – Ráno mínus dva 

stupně, mírné mrazivo bylo příjemné. Přes den slunce, námraza na trávě a listí se 

změnila ve stříbrné kapičky vody. STŘEDA 30.12. - S mimořádně teplým zimním 

počasím posledních dnů je asi konec. Vládu převzal studený pevninský vzduch proudící 

ze severovýchodu. Přinesl sice jen mírné ochlazení, ráno mínus dva až tři stupně, ale po 

sérii ´jarního´ počasí je ochlazení i tak citelné. Nicméně dlužno přiznat, že pro lidi 

příjemné, méně pro přírodu. Mráz ´na holo´ nesvědčí ozimům ani ovocným stromům, 

které nechrání sněhová peřinka coby tepelná izolace. ČTVRTEK 31.12. přinesl ranní 

teploty v rozmezí -5 až -9 °C, na horách až -12 °C. Přes den se rtuť teploměru tetelila 

kolem nuly a my se 

netetelili u kamen, ale 

vyrazili chutě ven. 

Končí prosinec a s ním i 

konec řádků o počasí 

tolik netypické pro 

zimu. Zdálo by se, že 

mrazivé dny a sněhové 

závěje budou asi u nás 

brzy vzácným jevem. 

Končící zima patřila 

stejně jako ta loňská 

k nejteplejším za sto let 

a podle meteorologů je 

to jasný trend. Vzduch 

je a bude teplejší. Však 

také ta letošní zima byla 

o dva a půl stupně 

teplejší, než je 

dlouhodobý průměr. Ve 

dvojici s ještě teplejší 

předchozí zimou je to 

další známka měnícího 

se klimatu. Jsme-li u 

bilancování, také srážek 

bylo letos nejméně za 

pětapadesát let. A bude 

zřejmě ještě hůře… 
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II. SPOLEČNOST 
JAKÝ BYL ROK 2015 A JAK SE ŽIJE V ČESKU? Stejně jako v letech předcházejících 

jsou řádky kroniky věnované Jablonci. Nelze ale úplně opominout, co vládlo světu a 

dotýkalo se v mnoha směrech všech. Podle Googlu nás v roce 2015 nejvíce zajímaly:  

1. ÚTOKY V PAŘÍŽI A HROZBA ISLÁMSKÉHO STÁTU - Leden: Útoky 

islamistů na satirický týdeník Charlie Hebbo a židovský supermarket si vyžádaly 

17 mrtvých.  Březen: Extremisté z islámského státu zničili významná místa 

světového kulturního dědictví v Iráku, včetně Ninive a Nimrúdu. Listopad: 

Nejméně 130 lidí bylo zavražděno při koordinovaných teroristických útocích 

v Paříži. Atentátníci byli napojeni na tzv. islámský stát.   

2. UPRCHLICKÁ KRIZE V EVROPĚ - Vrcholila v srpnu, kdy poprvé přišlo do 

Evropy více než tři tisíce uprchlíků za den.  

3. OBŘÍ ZEMĚTŘESENÍ V NEPÁLU v dubnu zabilo 8 000 lidí a zničilo mnoho 

historických památek. 

4. PŘÍVALY SNĚHU, KTERÉ POHŘBILY SEVEROVÝCHOD USA. 

5. PÁD LETADLA GERMANWINGS - Březen: Pilot letadla německých aerolinek 

Germanwings úmyslně namířil letoun na úbočí francouzských Alp a zabil všech 

150 lidí na palubě.  

6. DEVASTUJÍCÍ SUCHA A POŽÁRY - Prosinec: Světové mocnosti se po mnoha 

tahanicích shodly na podobě klimatické dohody.     

7. OBNOVENÍ VZTAHU MEZI USA A KUBOU. 

8. BITVA O FINANCOVÁNÍ POTRATOVÝCH KLINIK V USA. 

9. ÚNIK DAT EROTICKÉ SEZNAMKY ASHLEY MADISON. 

10. OBJEVY NA PLUTU A NA MARSU.  

Rok 2015 nebyl jen plný negativních událostí, jak by se na první pohled zdálo. Bylo 

mnoho pozitivního. K dobrým zprávám patří určitě ty o dobročinnosti. Tak Mark 

Zuckerberg po narození dcery oznámil, že daruje na charitu 99 procent svých akcií 

Facebooku v hodnotě asi 45 miliard dolarů. Pěkné, že? I Češi projevili v roce 2015 

štědrost, snad navzdory všemu špatnému. Na charitu darovali lidé a tuzemské firmy 

dokonce nejvíce peněz v moderní české historii, a to prosím v částce okolo sedmi 

miliard korun! Co nejvíce utvářelo postoj nejen elit k veřejně prospěšným, 

filantropickým aktivitám? Především úsilí chovat se odpovědně vůči druhým 55 %, 

radost z pomoci 47 %, soucit s bezmocnými 22 %, rodinná tradice 17 % a jiné důvody. 

Zdroj: Průzkum pro Nadaci Via, účast 569 respondentů. Konkrétní dobročinnost má 

samozřejmě místo i v této kronice. Faktem však je, že v roce 2015 dominovalo výrazně 

téma uprchlická krize. Média i politici nás v tomto směru vrchovatě zásobovali a 

masírovali mnohými informacemi, stavěly se ploty protkané ostnatými dráty a 

žiletkami. ´Železné opony´ rostly nejen fyzicky na některých hranicích, ale i v lidských 
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myslích. Staly se symbolem naší touhy po klidu a pořádku - respektive po tom, co tak 

nepřesně nazýváme, ve skutečnosti jsme měli spíše strach. Stupňovaly ho i reakce a 

diskuse na sociálních sítích, kde se vytváří mnoho paralelních pravd o jedné a téže věci, 

takže ve finále nikdo nevěří ničemu. Pokud zavzpomínám, kdysi se dělaly novinové 

titulky podle událostí, pak titulky dělaly události a dnes vytvářejí události ohlasy, a 

dokonce ohlasy na ohlasy…, ale dost! Nechci zabředávat do hodnocení chování ani 

mezinárodní situace. Konec konců komentářů, úvah i nejrůznějších prohlášení bylo 

k tomu všemu bezpočet. Navíc tvrdím, že se nám žilo a žije dobře a jsem vždy ráda, 

když si své mínění někde potvrdím. Tyto řádky uzavírám počátkem roku 2017 a v tomto 

čase jsem četla zajímavý rozhovor s devětadvacetiletým Oliverem Dlouhým, jenž 

během čtyř let vybudoval úspěšnou internetovou firmu. Na otázku “Jak se podle vás 

v Česku žije?“ odpověděl:  „Procestoval jsem hodně zemí, ale nevím, kde by se, kromě 

pár severských států a možná Německa, žilo v mnoha ohledech výrazně lépe než tady. 

Česko je zemí, kde je stabilní ekonomika, nízká propast mezi takzvaně bohatými a 

chudými. Je tu práce. Je tu stabilní, byť trochu zkorumpovaný politický systém. Ale 

politici nedělají nějaký výrazný blázinec. Česká republika je extrémně super stabilní 

země na pěkné živobytí.“ Slova, s nimiž souzním. Tyto stránky a řádky patří dění 

v Jablonci a upřímně, v našem městě strachu nic nenahrávalo. Samozřejmě nás události 

ve světě zajímaly a nechyběla reakce na ně, jako například na listopadový masakr 

v Paříži, kdy na výzvu několika mladých příznivců jabloneckých fotbalistů přišli lidé ke 

stadionu na Střelnici, kde zapálili svíčky a minutou ticha důstojně uctili oběti. Naopak 

protiislámský transparent, který fotbaloví fanoušci vyvěsili na jabloneckém stadiónu při 

zápase domácích s Bohemians Praha, vyzněl kontraproduktivně, byť jeho provedení 

přirovnali autoři ke karikaturám Charlie Hebdo. To už jsme ale opravdu v Jablonci a 

v jeho kronice roku 2015. Jaký byl ten rok u nás? Po úvodní kapitole o přírodě a počasí 

nabízím události ve stručných anotacích a předesílám rovnou, že nelze zachytit vše. 

Nicméně leden odpoví, kdo získal medaili Pro Meritis i komu byl udělen titul Čestný 

občan Jablonce. Druhý měsíc naznačí, v jaké výši byl schválen rozpočet města, březen 

je nejen předzvěstí jara, ale také potvrzením sportovních úspěchů. ´Duben za kamna 

vlezem´ platilo i o Velikonocích, které zavál sníh. Městem plným tónů byl Jablonec 

od května, kdy festival hudby i slova vypuknul. Netradiční happening rozlučky s párou 

zahájil v červnu revitalizaci systému centrálního zásobování teplem. O prázdninách se 

ulevilo cestujícím tramvaje mezi Libercem a Jabloncem, když po patnácti měsících 

rekonstrukce opět vyjela linka číslo jedenáct spojující obě města. V září začala škola, 

nová divadelní sezona, ale také ražba stříbrné medaile s motivem Jablonce. Říjen byl 

plný akcí otevřených dveří, a tak k návštěvě zvali poskytovatelé sociálních služeb i 

společnost, jež vznikla v roce 1898 coby Ústav pro zvelebování živností. Měsíc 

následující uctili Jablonečané nejen památku 17. listopadu, ale také oběti teroristického 

útoku v Paříži. Konec roku byl obdobím bilancování. Z ekonomického pohledu města 

šlo o rok specifický, kdy propad daňových příjmů a plánované výdaje byly 

v nepříjemné nerovnováze. Už byla řeč o charitě a ta k období vánočních svátků patří 

neodmyslitelně. Mimo jiné se vydařil ´Primátorský svařák´, jehož výtěžek putoval na 

automobil pro přepravu postižených dětí. Tolik stručná upoutávka, následuje mnohé 

další. Tak jdeme na to! Pěkně měsíc po měsíci, jak šel rok 2015 v Jablonci… 
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KALENDÁRIUM: JAK ŠEL ROK 2015 

LEDEN 

ÚVODNÍK Z JABLONECKÉHO MĚSÍČNÍKU: STOJÍME NA POČÁTKU, JE 

TŘEBA JÍT DÁL - Vážení a milí Jablonečané, otevíráte nové číslo Jabloneckého 

měsíčníku, jímž vstupujeme do dalšího roku. Ten je pro mě osobně ve znamení 

hned několika počátků. Stojím na startu další etapy svého profesního života a 

tu jsem se rozhodl zasvětit službě právě vám, obyvatelům města, v němž 

společně žijeme. Mnozí z vás jste mi k tomu dali svou důvěru a já za ni velice 

děkuji. Budu se snažit naplnit vize, se kterými jsem před vás předstupoval, a to 

ve prospěch vás, respektive nás všech. Už měsíc, po který mám možnost působit 

na jablonecké radnici, procházím odbory, jež mi byly svěřeny do správy, a už se 

mi začínají zhmotňovat oblasti, kam napřu své úsilí. Abych byl konkrétní, 

záleží mi především na zkvalitnění seniorského a sociálního bydlení, 

zdravějším stravování ve školních jídelnách a na způsobu poklidného soužití s 

menšinovou komunitou. Zatím jsem na počátku ve všech těchto okruzích. 

Seznamuji se s informacemi, fakty, podněty, ale také již pracuji na vyhodnocení 

možností a sestavuji si skládačku, jejímž výsledkem bude obraz kroků 

směřujících k naplnění mých myšlenek. Rok 2015 je také rokem přípravy už 

třetího komunitního plánu sociálních a navazujících služeb města Jablonec. 

Komunitní plán bude určovat směr v této oblasti následující čtyři roky až do 

roku 2019. Musíme doplnit pracovní skupiny, zmapovat si, co se již podařilo 

vypracovat a posbírat náměty dalších problémů, které je třeba vyřešit. A tady 

si dovoluji požádat o pomoc právě vás – pokud máte chuť se do komunitního 

plánu zapojit, právě nyní je ten správný čas. Více informací k tomu, jak se 

můžete stát součástí týmu, najdete uvnitř měsíčníku. Mou původní profesí je 

advokacie, což mě předurčuje k hájení zájmů druhých, a to odhodlaně a 

zodpovědně. A stejným směrem se chci od samého počátku vydat po své nové 

cestě – i vy jste se stali mými klienty, i když v jiném slova smyslu, a budu k vám, 

vašim přáním a potřebám přistupovat stejně pevně a odpovědně. Přeji vám 

krásný rok 2015 plný zdraví a pohody. Pavel Svoboda, náměstek primátora 

SILVESTROVSKÁ PŮLNOC – Čtrnáctiletého chlapce poranila petarda, která mu 

explodovala v ruce. Z Jablonce byl hoch převezen do specializovaného Ústavu chirurgie 

ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Do půlnoci ošetřili v jablonecké 

chirurgické ambulanci pětadevadesát pacientů, po půlnoci do rána dalších jedenáct.  

POSLEDNÍ A PRVNÍ MIMINKO - Na Silvestra se v jablonecké porodnici narodilo 

sedm dětí, poslední pětačtyřicet minut před půlnocí. Prvním miminkem u nás byl 

chlapeček Aleš s mírami 3,75 kg a 54 cm. Narodil se 1. ledna v 15:18 hodin. 
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NOVOROČNÍ VÝSTUP na Černou studnici se konal prvého ledna po dvaatřicáté. Na 

vrcholu od osmé do šestnácté hodiny čekaly turisty pamětní listy, odznáčky i česnečka. 

Něco k zakousnutí a na zahřátí dostali i ti, kteří zvolili výšlap na rozhlednu Nisanka.  

PRO MERITIS - Novoroční koncert k výročí vzniku samostatného českého státu se 

konal počtvrté. V rámci slavnostního večera v divadle byla 

Václavu Poláčkovi předána cena města Pro Meritis a Zdeňku 

Nerudovi udělen titul čestný občan Jablonce.  

JUBILANTI - Marie Krupková se narodila v roce 1915 ve 

Velkých Hamrech, ale téměř celý svůj život prožila 

v Jablonci. V lednu oslavila 100 let. Pětadevadesátiletými 

jubilanty byli v lednu František Hudec a Kalina Vaníčková. 

DIAMANTOVOU SVATBU oslavili v lednu Marie a Václav 

Javůrkovi. Mnoho lásky, štěstí, spokojenosti a dalších 

společně prožitých let popřáli nejen děti s rodinami. AKČNÍ 

SENIOŘI vyrazili na Nový rok na svůj třetí ´Novoroční 

vejšlap´. V lednu čekala seniory také beseda s předsedkyní 

Akademie věd prof. Helenou Illnerovou.  

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB připravilo pro seniory 

ve velkém sále Spolkového domu novoroční setkání s 

hudbou. Předcházelo poděkování těm, kteří ochotně, 

nezištně a ve svém volném čase pomáhají při zajišťování 

volnočasových aktivit. Ocenění si odnesla i Eleonora 

Kousalová, která osmnáct let vedla sbor Senior. 

PLESOVÁ SEZONA V PLNÉM PROUDU - Benefičním 

plesem ČČK začala v Jablonci plesová sezona už před 

koncem roku. Počátek ledna pak patřil nejprve maturitnímu 

plesání. Horečka páteční noci byl ples Střední odborné školy 

řemesel a služeb. Název a téma Vegas zvolili studenti třídy 

O4C z Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a 

Obchodní akademie. Čtvrtý společný ples Policie ČR, 

Hasičského záchranného sboru, Vězeňské služby ČR a 

Městské policie Jablonec se konal poslední lednovou sobotu. 

Koncem ledna začal prodej vstupenek na jubilejní dvacátý 

městský ples.  

TRADIČNÍ SETKÁNÍ představitelů města se zástupci dvou 

desítek neziskových organizací se uskutečnilo v obřadní síni 

radnice. Diskuse neformální, témata hovoru různá, nejčastěji 

se ale dotýkala peněz a grantové podpoře nejen od města. 

TRANSPARENTNÍ ÚČTY od 1. ledna na městských 

webových stránkách umožnily občanům dokonalý přehled o 

toku financí na bankovních účtech města. 
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DAŇ Z NEMOVITOSTI od nového roku vyšší o čtyřicet procent. Platba se změnila 

v Jablonci za poslední tři roky potřetí po vzniku statutárního města. Letos se daň 

počítala podle koeficientu 2,5 a do rozpočtu tak přišlo navíc milion a půl korun.  

ZASTUPITELSTVO NEJEN ONLINE - 1. zasedání zastupitelstva 22. ledna se sešlo 

nově od 12.30 hodin. Další novinkou byl přenos zasedání online přímo na web města.  

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM – Podle jeho pravidel fungoval Jablonec od ledna do 

února, kdy zastupitelé rozpočet pro nový rok schválili. Město tímto způsobem hospodaří 

už jednadvacet let a jeho chod to nijak neomezuje. 

KONEC HEREN - Od 1. ledna 2015 začala platit vyhláška zakazující provoz veškerých 

hracích automatů a video-loterijních terminálů na území města. Přestala fungovat jen 

čtvrtina z nich, odejmutí licence ostatním bylo na ministerstvu financí. 

DAROVÁNÍ HISTORICKÉHO HASIČSKÉHO AUTA zn. Mercedes–Benz L1500 z 

roku 1942 městu Chrastava odsouhlasili zastupitelé. Nepojízdný vůz byl do Chrastavy 

zapůjčen už v roce 2001 na výstavu v muzeu hasičské techniky. 

REISE UND FREIZEIT V NĚMECKÉM ZWICKAU - Na 14. ročníku výstavy, 

zaměřené na cestování a volnočasové aktivity, nechyběl mezi 131 vystavovateli ani 

region Jizerských hor. Propagovalo nás Jablonecké kulturní a informační centrum stejně 

jako na veletrhu cestovního ruchu Dresdner ReiseMarkt  v Drážďanech. 

JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM patřilo k těm, jimž kraj 

schválil smlouvu o výpůjčce Wi-Fi vysílače z projektu Moderní příležitosti marketingu 

cestovního ruchu, a to v rámci aktivity Mobilní aplikace: Průvodce Libereckého kraje.  

KONZERVATORISTÉ ZAHRÁLI – Druhý lednový pátek měli koncert v sále Základní 

umělecké školy Jablonec bývalí žáci, dnes již studenti konzervatoří. Klavír - Anežka 

Suchánková a Aneta Hlubučková, zpěv - Denisa Šubrtová a Štěpán Růžička, klarinet - 

Aleš Tvrdík. Zazněla díla klasická i z oblasti populární a jazzové hudby. 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MÚZA – Slavnostní vyhlášení jejího 19. ročníku se uskutečnilo 

v pondělí 19. ledna v obřadní síni radnice. Mladí literáti psali na téma Vzkaz v láhvi.  

PĚTATŘICET ŽÁKŮ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBERECKÁ vyjelo na dvoudenní 

návštěvu do partnerské školy v Bautzenu. Převažovali členové školního pěveckého 

sboru Rolnička a děti novinářského kroužku, které se učí německy.  

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ předcházely v lednu zápisu dětí do základních škol. 

Veřejnosti bylo přístupno všech devět městských základních škol a obě soukromé.  

GYMNÁZIUM DR. ANTONA RANDY uspořádalo přednášku věnovanou bezpečnosti 

internetu. Studenti se formou diskuze seznámili s výhodami vlastní internetové domény, 

s pravidly bezpečného přihlašování a hesel i s riziky nelegálního stahování. 

GALERIE N poskytla zázemí pro výstavu semestrálních prací studentů liberecké 

Technické univerzity z Katedry designu Fakulty textilní. K vidění návrhy šperků či 

skleněné artefakty ztvárňující pohyb.  

PETICE ZA ZÁCHRANU GYMNÁZIA U BALVANU – s podpisy 1400 sympatizantů, 

doputovala poslední lednové pondělí na radnici k vedení města. 
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EUROCENTRUM PLNÉ FOTEK - 

Výstava fotografií Fotoklubu Balvan 

měla vernisáž první lednovou středu a 

byla k vidění až do 5. března. 

ZDOBÍME SVĚT – téma 6. ročníku 

módní přehlídky Made in Jablonec. Na 

dvě desítky bižuterních firem představily 

ukázky své produkce na exklusivních 

modelech ve stylu jednoho z vybraných 

světových módních center -  Moskva, 

New York, Paříž. Přehlídka dvakrát 

vyprodala Eurocentrum, v březnu Made 

in Jablonec viděli diváci v Liberci.  

RENESANČNÍ ZAHRADY, italské 

podněty a českomoravské zámecké 

zahrady - letos první přednáška v 

památníku Domu Scheybalových. 

Ukázky historické a obrazové 

dokumentace představila historička 

umění PhDr. Duňa Panenková. 

SLOVNÍK JABLONECKÉHO NĚMECKÉHO DIALEKTU - Kniha s názvem Paurisch 

– Wörterbuchder Gablonzer Mundart, která vyšla koncem loňského roku v německém 

Augsburgu, byla v lednu k dispozici v jablonecké městské a liberecké vědecké knihovně 

i v turistickém informačním centru v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových. 

MĚSTSKÁ GALERIE MY pořádala v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových 

mimořádnou výstavu obrazů ze sbírky České spořitelny. V Jablonci poprvé vystavena 

díla mistrů českého malířství druhé poloviny 19. a počátku 20. století.  

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE nabídlo v Galerii Belveder pro návštěvníky výstavy 

Glass X Mass možnost vlastnoručně si ozdobit skleněný polotovar tzv. vánoční okurky.  

VÝSTAVA ZEMĚ ORNAMENTU v Muzeu skla a bižuterie - výběr z exkluzivní Sbírky 

Waldes, představila rozsáhlý soubor šperků, oděvů a doplňků zemí Balkánského 

poloostrova. Hodnota restaurátorských prací přesáhla osm set tisíc korun.  

DŮM ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ na výstavě k 160. výročí narození 

hraběte Clam-Gallase přiblížil jeho zásluhy v regionu i za hranicemi české země. 

KLUB NA RAMPĚ připravil na začátek roku hudební lahůdku v podobě rockové 

kytarové legendy Radima Hladíka s kapelou Blue Effect. První lednové úterý pak zval 

klub na večer s názvem Národní parky amerického jihozápadu. Nejen z auta a vyhlídek 

přiblížil krásné treky cestovatel Zdeněk Skořepa. V polovině ledna si Na Rampě 

připomenula čtvrtstoletí své existence populární kapela Sto zvířat. 

NEJLEPŠÍ FILMY z programu předešlých devíti ročníků mezinárodního festivalu Best 

Of Shorts, který je věnován krátké hrané tvorbě, viděli v lednu návštěvníci kina Junior.  
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PŘÍMÉ PŘENOSY Z NEWYORSKÉ METROPOLITNÍ OPERY vstoupily do druhé 

půle sezóny dvěma kusy. Veselá vdova, nesmrtelná opereta Franze Lehára, se kinem 

Radnice rozezněla 17. ledna. O dva týdny později se diváci zaposlouchali do melodií 

vrcholného díla Jacquese Offenbacha a jeho fantaskní opery Hoffmannovy povídky. 

MĚSTSKÉ DIVADLO mělo ve čtvrtek 22. ledna nabitý program. Dopoledne patřilo 

hlediště žákům posledních ročníků základních škol a středoškolským studentům, kteří 

zhlédli Havlovu Audienci v nastudování pražského Divadla D21. Večer zářili na jevišti 

známí herci Divadla na Jezerce Praha, a to v představení Komedianti, zachycující týden 

v životě herců na počátku dvacátého století. 

SÁL CHRONOS V JABLONECKÝCH PASEKÁCH byl poslední lednovou sobotu 

svědkem slavnostního zakončení tanečních pro mládež a dospělé se zdravotním 

handicapem. Pořadatelem akce byl Dům dětí a mládeže Vikýř.    

TANEČNÍ WORKSHOPY hostil poslední lednovou sobotu multifunkční sál TopDance. 

Odpoledne bylo na programu tango Argentino, v podvečer se pak tančilo flamenco. 

BIŽUTERIE Z JABLONCE ozdobila českou adeptku na nejkrásnější ženu světa na 

lednovém finále soutěže Miss Universe v americkém Miami. Pro Gabrielu Frankovou 

zhotovili šperkaři štrasové náušnice, náhrdelníky, čelenky do vlasů i kameny na šaty. 

ČESKÁ MINCOVNA k sedmdesátému výročí osvobození koncentračního tábora 

v Osvětimi vyrobila dvě stovky zlatých pamětních mincí. Na přípravě návrhů se 

spolupodílel Institut Terezínské iniciativy. 

DOMINIK HAŠEK, legendární hokejový brankář, si 20. ledna v České mincovně 

vlastnoručně vyrazil pamětní medaili s vlastním portrétem. Mincovna se tak přidala k 

oslavám přijetí prvního Čecha do Hokejové síně slávy v Torontu.  

PŘI REORGANIZACI VÝROBY VE FIRMĚ ABB, ELEKTRO-PRAGA, která vyrábí 

vypínače a další produkty související se svítidly, přišlo o práci dvanáct externích 

pracovníků a několik dalších kmenových zaměstnanců v důchodovém věku. Několik 

dalších lidí bylo převedeno na jiné projekty. 

Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ získala Jablonecká 

energetická na revitalizaci teplárenské sítě v Jablonci téměř osmdesát milionů korun. 

Práce v první etapě zahrnovala výstavbu sedmi menších kotelen ve městě.  

PRAVÁ ZIMA začala u nás s příchodem nového roku. Od začátku zimního období 

napadlo ve městě více než devadesát 

centimetrů sněhu, z toho minimálně 

dvě třetiny v lednu. Úklid první měsíc 

v roce vyšel na více jak sedm milionu 

korun, bylo spotřebováno 750 tun 

inertního posypu a 1300 tun soli. 

KALAMITA OMYLEM – V pondělí 

5. ledna odpoledne se na dopravním 

webu objevila informace o vyhlášení 

kalamitního stavu pro Jablonecko. 

Stalo se tak ale omylem.  

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=86226&x=800&y=570
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NA TŘI KRÁLE jeli městští strážníci do Vysoké ulice, kde na ulici ležel podnapilý 

muž. Byl promrzlý, kvůli křeči do nohou nemohl vstát. Odvezla ho záchranka. 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV - Kvůli chřipce uzavřela nemocnice ve čtvrtek 22. ledna Centrum 

doléčování a rehabilitace, další den už platil zákaz návštěv i v celém oddělení interny a 

od pondělí 26. ledna v celé nemocnici. Zákaz návštěv byl zrušen v pátek 20. února.  

JIZERSKÁ 50 - Ani extrémní obleva neodradila organizátory tradičního masového 

závodu v běhu na lyžích, který je zároveň memoriálem účastníků Expedice Peru. Závod, 

který se jel druhou lednovou neděli, byl kvůli nepříznivému počasí zkrácen o 4 km.    

JABLONECKÁ HALA 2015 NA STŘELNICI -  Jediný mezinárodní atletický halový 

mítink na území Česka vstoupil 24. ledna do 43. ročníku. Hlavní hvězdou závodu byl 

mistr světa na stovku z roku 2003 Kim Collins z ostrovního státu Svatý Kryštof a Nevis. 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2014 - Poslední lednové pondělí zaplnili 

hlediště Městského divadla v Jablonci příznivci sportu. Zajímalo je, kdo patří v regionu 

k nejúspěšnějším. Nominováno bylo sedmdesát sedm jednotlivců a sedmnáct kolektivů. 

ODPADY 2015 – S tímto tématem bylo vyrobeno 21 300 kusů kalendářů. Náklady 

včetně distribuce do všech domácností v Jablonci činily 352 tisíc korun. Firmy oslovené 

oddělením správy veřejné zeleně města přispěly třiasedmdesáti tisíci korunami. 

VÁNOČNÍ STROMKY odložené ve městě u stanovišť tříděného odpadu byly odklizeny 

během ledna. Odvezen byl i desetimetrový smrk zdobící Mírové náměstí. 

POBOČKA ČESKÉ POŠTY v Želivského ulici od ledna s novou provozní dobou - od 

pondělí do pátku od 8 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 16 hodin. 

TÝDEN MODLITEB symbolicky završilo koncem ledna setkání na radnici. Pozvání od 

vedení města přijalo sedm duchovních a jedna řádová sestra z Horního Maxova. 

JARNÍ PRÁZDNINY na Jablonecku, ale také Liberecku, Českolipsku i Semilsku, které 

připadly na 2. až 8. února, prodloužil pátek 30. ledna - prázdniny pololetní. Předcházelo 

vysvědčení hodnotící výsledky půlročního snažení.  

ÚNOR 

ÚVODNÍK Z JABLONECKÉHO MĚSÍČNÍKU: MŮŽEME POKRAČOVAT - Nastal 

nejkratší měsíc roku a mně se, stejně jako v roce minulém, dostalo možnosti 

oslovit Vás v úvodníku. Těžko uvěřit, že od chvíle, kdy jsem psal o nemastné, 

neslané zimě, zrušené Jizerské padesátce a našich plánech, uplynul již rok. 

Letošní zima velmi připomíná tu loňskou a my zatím šetříme finance i techniku 

zásluhou nevelkého spadu sněhu, Jizerskou padesátku v tomto roce nadšenci 

nakonec mohli absolvovat a já mám tu čest a příležitost pokračovat ve své 

práci pro město a Vás, občany. Jsem rád, že se mohu podílet na pokračování 

velkého projektu revitalizace centrálního zásobování teplem. V situaci, která 

nastala po volbách, mě trápily obavy, zda budou naplněny plány na udržení 

funkčnosti soustavy a zajištěny dodávky tepla za přijatelnou cenu pro všechny 

domácnosti závislé na centrálním zásobování. Nad celým projektem se 

stahovaly mraky uměle vytvářených pochybností o dalším fungování teplárny. 
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Ačkoliv jsme do poslední chvíle pracovali na revitalizačním projektu, obava, 

zda v něm bude bez prodlev pokračováno a nebudou ztraceny měsíce práce i 

vložené finance, byla značná. Situace se nyní uklidnila. Před sebou máme ještě 

mnoho práce, ale zároveň i možnost ji zdárně dokončit, ochránit tak životní 

prostředí a jistotu dodávek tepla pro všechny občany, kteří jsou na teple z 

Jablonecké energetické závislí. Věřím, že vyúčtování služeb za rok 2014 v 

domech napojených na CZT bude letos na jaře pro mnohé příjemným 

překvapením. Abych dostál svému loňskému slibu vrátit se po roce k tématům 

zmíněným v měsíčníku, musím vzpomenout odpadové hospodářství. Hledáním 

úspor v celém spektru odpadových surovin se nám podařilo zajistit, že cena za 

likvidaci odpadů pro občany zůstane stejná jako vloni. Na závěr přeji všem 

milovníkům zimy, sněhu a lyžování, aby měli příležitost si jich užít. My 

teplomilní můžeme začít s vyhlížením jara. - Miloš Vele, náměstek primátora 

MĚSTSKÝ PLES, který se konal v Eurocentru na Valentýna, vstoupil do jubilejního 

dvacátého ročníku. Městskou kasu vychází pořádání na 200 tisíc korun, vstupenka za 

299 Kč. Výtěžek plesu putoval 

opět na dobročinné účely, 

tentokrát středisku rané péče.  

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ 

vedení radnice se subjekty 

zapojujícími se do života města 

ukončilo ve středu 18. února 

posezení s podnikateli. Konalo 

se na Prezidentské chatě. 

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 

2015 v celkovém objemu 929 

648 000 korun schválili 

zastupitelé. Rozpočet byl 

postaven tak, aby město 

Jablonec mohlo žít, vykonávat 

své základní funkce a žádnou 

zásadní újmu nepocítily ani 

příspěvkové organizace. 

PROJEKT JABLONEC 2015 

získal z městské pokladny 

podporu ve výši téměř tří 

milionů korun. Eurocentrum, koordinátorem projektu, zpracoval 117 došlých žádostí a 

finální přehled akcí předložil k projednání komisím a ty ke schválení zastupitelům.  

RADA SCHVÁLILA podporu v podobě sníženého nájemného právnickým a fyzickým 

osobám, které podnikají v nebytových prostorách ve vlastnictví statutárního města. 
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MĚSTSKÁ POLICIE představila zastupitelům roční plán činnosti. Náklady na zavedení 

nového informačního systému, zvyšující efektivitu práce strážníků, dosáhly 1,4 milionu. 

REKONSTRUKCI A MODERNIZACI povrchu hřiště s umělou trávou ve sportovním 

areálu Břízky, jehož využívají nejen hráči FK Jiskra Mšeno, schválila rada města.  

STAVEBNÍ UZÁVĚRU výstavbě či kolaudaci ubytoven vyhlásilo od února město, aby 

zabránilo na svém území vzniku dalšího bydlení pro nepřizpůsobivé spoluobčany. 

TÝDEN MANŽELSTVÍ – Dny od 9. do 15. února byly plné akcí podporující manželské 

a partnerské vztahy. Některé organizace se zapojily do celonárodní kampaně po sedmé.  

DIAMANTOVOU SVATBU - společných šedesát let, oslavili koncem února manželé 

Růžena a Štěpán Neugebauerovi. Přání od dětí s rodinami? Mnoho zdraví, lásky a štěstí. 

ÚNOROVÝM JUBILANTEM byla Anna Michálková, jež oslavila devětadevadesátiny. 

DOMOV DŮCHODCŮ v Jabloneckých Pasekách byl 9. února dějištěm závěrečné 

hodiny tanečních terapií. Česká televize vše natáčela a záběry použila do pořadu Klíč.  

KŘESADLO - CENU ZA DLOUHODOBOU PRÁCI DOBROVOLNÍKŮ ve prospěch 

druhých, na jevišti našeho divadla převzalo šest jednotlivců z Libereckého kraje.  Mezi 

oceněnými byla Ing. Jiřina Brychcí, starostka okresního sdružení hasičů v Jablonci. 

ZÁSLUŽNÉ MEDAILE předal vybraným příslušníkům Integrovaného záchranného 

systému hejtman Libereckého kraje. Jiří Vaníček z Jablonce byl mezi vyznamenanými. 

REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY – Certifikát s tímto označením získala 

z Jablonce Petra Preibischová, která navrhuje, vyrábí a prodává veselé šperky, figurky, 

zvířátka a také náušnice. Předávání ocenění se uskutečnilo na Krajském úřadě v Liberci. 

JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM bylo 18.-22. února jediným 

zástupcem za Liberecký kraj na interaktivním veletrhu cestování a volného času v 

německém Mnichově. Ve stejném termínu nechybělo i na Holidaye Word v Praze. 

TURISTICKÉ A LYŽAŘSKÉ CÍLE představil Jablonec na veletrhu cestovního ruchu v 

německém partnerském městě Zwickau. Čtrnáctý ročník výstavy Reise und Freizeit 

zaměřený na cestování a volnočasové aktivity přilákal během tří dnů na 13 000 lidí. 

TURISTICKÉ INFOCENTRUM zařadilo do nabídky upomínkových předmětů dost 

neobvyklý suvenýr - kostku žuly o rozměru cca pět centimetrů. Originální to těžítko. 

EKOCENTRUM V JABLONCI se snaží hlavně dětem zprostředkovat návrat k 

přirozenému životu a světu. V sobotu 14. února si mohli zájemci vyzkoušet práci s ovčí 

vlnou, hřejivým materiálem, který k zimnímu období neodmyslitelně patří. 

DVACETILETÁ GEOSA, firma zajišťující generální opravy střech. U nás na budově 

Jablonexu, TRW, Bižuterie i dalších objektů. Výročí oslavili majitelé i zaměstnanci. 

V SOBOTU 7. ÚNORA uplynulo 115 let od zahájení provozu na první tramvajové lince 

z Jablonce přes Kokonín a Pulečný do Rychnova, která byla už v roce 1900 prodloužena 

přes Mšeno a Rýnovice do Janova. Historii tramvají připomenula kniha nakladatelství 

Corona, připravená ve spolupráci s Boveraclubem a Spolkem přátel města Jablonec.  

ZLATOU INVESTIČNÍ MEDAILI s motivem českých bankovek začala ve čtvrtek 

26.února razit Česká mincovna v Jablonci. Medaili s motivem stokoruny s portrétem 

Karla IV. mohli investoři získat za 1,47 milionu korun.  
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL na školní rok 2015 – 2016 se konal ve 

dnech 11. a 12. února. V Jablonci se změnily školské obvody, důvodem byla především 

nedostatečná kapacita školy v Pivovarské ulici. 

PETICI PROTI KÁCENÍ STROMŮ A KEŘŮ sepsali obyvatelé žijící v okolí ulice Nová 

Pasířská.  Zeleň byla redukována či ošetřena na základě dendrologického průzkumu.  

BLBEC K VEČEŘI - název představení bláznivé francouzské komedie, s nímž k nám 

přijelo pražské Divadlo bez zábradlí v neděli 8. února. Ten večer na jevišti platilo: Kdo 

jinému jámu kopá, sám do ní padá a kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. 

MĚSTSKÁ GALERIE MY připravila mimořádnou výstavu výtvarného díla jednoho z 

výrazných představitelů české kultury šedesátých let – Jiřího Šlitra, jehož si široká 

veřejnost spojuje v první řadě s legendárním divadlem Semafor. 

PRACUJI, PROTOŽE... - tak byla nazvaná výstava fotografií jabloneckého rodáka 

Tomáše Tesaře, jež prezentovala do konce února ve výstavní galerii v Liberci zapojení 

zdravotně handicapovaných spoluobčanů do pracovního procesu. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ Z TIBETU byla v kině Radnice první únorovou 

středu. Navazovala projekce filmů z Himaláje. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl 

věnován na léky, vzdělání a stravu pro mnichy z kláštera Diskit.  

REŽISÉR JIŘÍ PODLIPNÝ natáčel v České Mincovně ražbu mincí a medailí pro seriál 

v projektu Mapa úspěchu. České televize ho uvedla v premiéře začátkem března. 

ALICE NELLIS, autorka několika známých celovečerních filmů, představila v kině 

Junior svůj dokument Adopce: konkurz na rodiče. Po promítání diskuze s režisérkou.  

 Z RAMPY NA KONEC SVĚTA aneb Čtvrtroční expedice jihovýchodní Asií v podání 

čtyř cestovatelů. To byl večerní program Klubu na Rampě první únorovou středu. Den 

před tím předcházela přednáška a diskuze o osobním rozvoji, o metodě umožňující 

mužům i ženám procházet různými životními etapami a přitom zrát a moudřet.  

STÁRPLEJ - SOUTĚŽNÍ FESTIVAL REGIONÁLNÍCH KAPEL, který pořádá Klub na 

Rampě, vstoupil v pátek třináctého do osmého ročníku. Doposud se na akci vystřídalo 

na sto dvacet kapel, vítězové mohou nahrávat v profesionálním studiu. 

JABLONECKÝ SOCHAŘ VLADIMÍR KOMŇACKÝ přijal pozvání na pokračování 

přednášky z loňského podzimu, která se věnovala postupu při obnově relikviáře sv. 

Maura. Své další restaurátorské práce představil 10. února v domě Scheybalových. 

LITURGICKÉ OBRAZY ZE ŽIVOTA SV. PETRA, premiéra skladby byla uvedená 

v rámci hlavní mše v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v neděli 15. února. Zazněl 

dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! a Severočeský filharmonický sbor.  

ŠEK NA CHARITATIVNÍ ČÁSTKU z výtěžku ze vstupného na představení Pátá 

dohoda, které odehrál Jaroslav Dušek ve vyprodaném jabloneckém divadle ve středu 

18.února, putoval k postiženým z chráněného pracoviště Lemniskáta. 

BABÍ HOP přispěl k odlehčením náročné taneční sezony. Konal se 7. února, vstupné 

dvě stovky. V ceně byla tombola, masky měly slevu na baru, nechybělo předtančení. 

MASOPUSTNÍ ČAS, jenž nastává po svátku Tří králů a jeho závěr je závislý na datu 

Velikonoc, měl letos svůj konec v úterý 17. února. V Jablonci masopustní průvod 
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pořádalo jako již tradičně Mateřské centrum Jablíčko. Průvod masek s harmonikářem se 

vydal městem a došel na Mírové náměstí, kde vše zakončil program a občerstvení. 

KLAUNIÁDA V NEMOCNICI – Zdravotní klaunky Daniela Weissová v roli doktorky 

Amaranty Chytré a Marcela Svobodová coby sestra Pořádná potěšily masopustní 

klauniádou v úterý 20. února malé pacienty na dětském oddělení jablonecké nemocnice.  

ZAJÍMAVÉ BESEDY nabídlo poslední únorové úterý. Knihovna připravila další díl o 

opevnění jižní Moravy v podání Jiřího Duška a v Klubu Na Rampě vyprávěla 

cestovatelka Radka Tkáčiková o jednom z nejtěžších treků s převýšením 5800 metrů. 

UKRAJINA, RUSKO A MY – Na aktuální světové téma besedovala ve středu 

pětadvacátého února v knihovně Lenka Víchová, redaktorka Ukrajinského žurnálu. 

PRECIOSA představila počátkem února v Praze medaile pro mistrovství světa v ledním 

hokeji. Autor návrhu Oldřich Sládek zvolil podobu puku a kombinaci galvanizovaného 

kovu s českým křišťálem, jenž byl vybroušen v Jablonci do tvaru české vlajky. 

PROGRAM PREVENCE PŘED POVODNĚMI a realizace jeho třetí etapy byl tématem 

setkání představitelů obcí, měst a krajů, které pořádal v Jablonci ve středu 11. února 

státní podnik Povodí Labe a Ministerstvo zemědělství ČR.   

JABLONECKÁ ENERGETICKÁ se setkala v Eurocentru ve středu 18. 2. a ve čtvrtek 

19. 2. se svými zákazníky, aby informovala o aktuálním stavu projektu revitalizace 

systému zásobování teplem a harmonogramu prací v jednotlivých částech Jablonce. 

JABLONECKÝ RODÁK JAN FRANCKE odstartoval na trať nejdrsnějšího, nejdelšího 

a nejstudenějšího ultramaratonu na světě. V kanadském Yukonu absolvoval při 

teplotách hluboko pod nulou sedm stovek kilometrů dlouhou trasu z města Whitehorse 

k polárnímu kruhu. Část dvoutýdenní cesty s ním byla i jeho novomanželka Petra.  

SKEJTŘI V PODZEMÍ - Podzemní parkoviště pod Intersparem v Rýnovicích se na 

svátek svatého Valentýna změnilo ve skate koridor pro čtyři desítky závodníků.  

LIBERECKÝ SKIATLON – Osmý ročník tradičního závodu se jel na biatlonovém 

kolečku v Jablonci. Pořadatelé společně s pracovní četou hasičů připravili krásné 

závody za pohodové atmosféry, kde své síly poměřovali nejen hasiči z kraje. 

KOKONÍN NEUSPĚL u soudu s žalobou kvůli plánované výstavbě čistírny odpadních 

vod. Požadována byla změna územního plánu a tedy i zrušení povolení k výstavbě.  

ÚTERÝ 24. ÚNORA nebyl dobrý den. Po poledni našli policisté a hasiči v bytě 

v centru Jablonce dva mrtvé - třiašedesátiletou ženu a jejího osmadvacetiletého syna. 

Ten den ráno vyjížděli zdravotníci do ubytovny v Růžové ulici, kde už nebylo pomoci 

jednomu muži a o pár hodin později v Mostecké ulici skoro uhořel bezdomovec. V ono 

úterý se odehrála i tragédie v Uherském Brodě s devíti mrtvými a na Smědavské hoře 

nález pohřešovaného muže bez známek života. Nebyl to dobrý den nejen v Jablonci.   

PRASE SE PROCHÁZELO ve středu 25. února dopoledne v Široké ulici. Odchytil je 

šikovný kolemjdoucí. Městská policii kontaktovala majitele a pašík putoval domů.  

BOMBU NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ ohlásil anonym v sobotu 28. února. Neuvedl ale, ve 

kterém městě, takže se prověřovala všechna hlavní nádraží v České republice, včetně 

toho jabloneckého. Zasahující profesionálové bombu nikde nenašli.  
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BŘEZEN 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: BŘEZEN JE TRADIČNÍ PŘEDZVĚSTÍ JARA - Březen 

je už jistou předzvěstí jara, i když za okny to tak ještě nevypadá a ranní 

mrazivé ovzduší nás nutí zůstávat v teple našich domovů. Přesto teplé sluníčko 

přes den už dokáže vylákat ven na procházky, při nichž mnozí z nás rádi 

zamíří i do městských parků. V Jablonci se k parkům nechováme macešsky, 

naopak si jich ceníme a stále se snažíme je obnovovat. Ten nejstarší bychom 

nyní za finančního přispění z Nadace Proměny mohli ještě trochu vylepšit, 

ačkoli některé ze zásadních změn už tu proběhly. Přesto otevřít přístup k 

hladině řeky Nisy, která se snad už za dva roky zbaví nechtěné ozdoby – 

parovodů, či odstranit nevzhledné toalety a další zkrášlení by mohly být vítané. 

O tom, jak na to, píšeme na následující straně měsíčníku. S jarem přichází 

rovněž sezona otevřené nabídky zboží pod širým nebem na městských tržištích. 

Zvláště farmářské trhy si získávají stále větší oblibu. Čerstvá zelenina a květiny 

přímo od pěstitelů dokáží přimět obyvatele i vzdálenějších koutů města, aby 

vážili cestu za kvalitními produkty. Jablonecká tržnice od 1. dubna změní své 

působiště a i o tom se dočtete uvnitř tohoto čísla. Březnový měsíčník je bohatší 

o přílohu, která se věnuje rozpočtu pro rok 2015. Na čtyřech stránkách je 

rozebráno hospodaření města, plánované kroky včetně investic do rozvoje 

Jablonce, které se rok od roku lehce zvyšují, což je jistě potěšitelné. A pokud se 

snad v tomto vydání měsíčníku nedočtete to, co chcete vědět, přijďte se nás 

přímo zeptat na některé z pravidelných setkání, která začínají 10. března. 

Budu se těšit, že se uvidíme. A až bude březen za námi, přeji vám hezké 

Velikonoce. - Lukáš Pleticha, náměstek primátora 

ROZDÍL V DAŇOVÝCH PŘÍJMECH Jablonce byl v březnu o 17 270 000 korun menší 

než vloni. Jablonec nebyl samozřejmě jediným městem, které s hrůzou sledovalo propad 

příjmů, když se v lednu, únoru a poté i v březnu nedařilo státu vybírat daně.  Protože k 

podobné situaci v minulosti nedošlo, vedení města vydalo toto vyjádření: Situací jsme 

překvapeni, podle predikce ministerstva financí měl být letos v oblasti 

daňových příjmů nárůst oproti loňskému roku o 2,5 %, nikoli propad. Pokud se 

situace nezmění během měsíce, budeme nuceni přijmout restriktivní opatření.  

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A PENĚŽITÝCH DARŮ z rozpočtu města a 

dotační programy na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a 

vzdělávání, kultury a sportu byly jedním z bodů březnového zasedání zastupitelstva.  

STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORU ve výši 1 130 000 Kč získal Jablonec pro rok 2015 

v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón. Rozdělena byla nejen mezi subjekty ve vlastnictví města. 

AZYLOVÝ DŮM, vícestupňová sociální služba Jablonec – Smlouvu o poskytnutí 

dotace k projektu rekonstrukce domu v ulici Za Plynárnou schválili zastupitelé.  
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OBĚŠENÝ MUŽ byl nalezen ve sklepních prostorách v Podhorské ulici první 

březnovou neděli. Bohužel už mu nebylo pomoci, lékař záchranky konstatoval smrt.  

FANOUŠCI ONDŘEJE BRZOBOHATÉHO si užili v úterý 3. března v Městském 

divadle Jablonec jeho první sólové a výhradně autorské album zvané Identity tour 2015.  

PRO ZLATÉ A STŘÍBRNÉ MEDAILE DR. JANSKÉHO - za 20 a 40 bezplatných 

odběrů krve, si přišli dárci z Jablonecka ve středu 4. března do obřadní síně radnice.  

KRÁTKÉ FILMY NOMINOVANÉ NA CENU OSCAR zhlédli ve středu 4. 3. filmoví 

fanoušci v kině Junior. Projekce filmů iShorts měla pásmo animované a hrané. 

VLOŽTE KOČKU, jedna z nejzajímavějších a nejosobitějších českých kapel, 

představila při koncertu 4. 3. v Klubu Na Rampě své nové album s názvem Hedvika. 

TRABANTEM JIŽNÍ AMERIKOU - autorské promítání dokumentárního filmu 

cestovatele Dana Přibáně. Klub Na Rampě připravil na čtvrteční večer pátého března. 

ANGLIČAN BEN POOLE – skladatel, virtuózní kytarista a soulově procítěný zpěvák, 

měl v Česku v březnu dva koncerty. Jeden z nich byl 6. 3. v Klubu Na Rampě. 

PLES NEPLES DOMU DĚTÍ VIKÝŘ ovládl parket Chronosu v Jabloneckých Pasekách 

v pátek šestého. V ceně vstupenky za 170 korun byl program i tombola netombola.  

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ okresu se sešlo v 

sobotu 7. března. Do funkce starostky byla znovuzvolena Jiřina Brychcí z Jablonce. 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN - Se žlutými tulipány a přáním všeho dobrého navštívil 

náměstek primátora pro oblast humanitní Pavel Svoboda postupně ženy z Klubu seniorů 

v Kokoníně, ze Svazu důchodců i v pečovatelských domech v ulici Novoveská, Boženy 

Němcové, Palackého a Opletalova. * DÁMSKÝ DÝCHÁNEK uspořádal 8. března dům 

dětí Vikýř. Připraven byl zábavný program i občerstvení. * ŽENA KVĚTINA – 

komponovaný program, kterým se ve Spolkovém domě k svátku žen připojil Klub 

jabloneckých seniorů. * S LÁSKOU ROSIE - Romantická komedie potěšila ženy v den 

jejich svátku v kině Junior. Po zakoupení jedné vstupenky byla druhá zdarma. 

DVA JEDENADVACETILETÍ MLADÍCI, kteří posprejovali černou barvou řadové 

garáže a reklamní poutač, způsobili škodu téměř deset tisíc korun. K nekalým hrátkám 

si vybrali neděli 8. března. Prapodivný dárek tak dali hoši maminkám k jejich svátku.   

JARNÍ ÚKLID umožnilo počasí zahájit o týden dříve. První zametací stroj vyjel do 

centra města a k nemocnici už 9. 3. V den následující další tři stroje zamířily k přehradě.  

VÝMĚNA STARÉHO CT – přístroje na počítačovou tomografii - za nový byla 

zahájena v jablonecké nemocnici v pondělí 9. března. Po dobu ´výluky´ bylo pacientům 

k dispozici pracoviště Krajské nemocnice Liberec. 

VELKOPLOŠNÉ SNÍMKY NA FOTOPLÁTNECH od grafika, designéra a fotografa 

Pawla Wintera byly vystavené v Eurocentru do 4. května. Vernisáž výstavy 9. března.  

RACEK - Jednu z nejslavnějších Čechovových komedií zhlédli diváci jabloneckého 

divadla v pondělí devátého v provedení činoherního souboru Dejvického divadla. 

VLAJKA PRO TIBET byla vyvěšena 10. března na jablonecké radnici, a to v rámci 

celosvětové kampaně připomínající 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. 
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PRVNÍ Z ŘADY SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA S OBČANY se konalo v úterý 10. března 

v jídelně Základní školy na Žižkově Vrchu. Úvodem informace o hospodaření města, o 

plánovaných investicích i jednotlivých etapách revitalizace. Druhé setkání 24. března 

bylo zrušené z důvodu návštěvy prezidenta republiky v Jablonci.  

RODÁCI JABLONECKA – již patnáctý ročník festivalu ve dnech 10.-13.3. hostilo 

divadlo. Diváky potěšily zpěv, hudba a tanec, ale také mluvené slovo i výtvarné umění. 

FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO - Základní úpravy fotografií v počítači v programu 

Zoner se zájemci učili 11. března pod vedením Zbyňka Cincibuse z Fotoklubu Balvan. 

GYMNÁZIUM DR. RANDY ve 

čtvrtek 12. března nabídlo informace 

o islámu. Interaktivní projekt o tomto 

náboženství připravili pro své 

spolužáky samotní studenti.  

K OBNOVĚ TYRŠOVÝCH SADŮ se 

uskutečnila 12. března veřejná beseda 

občanů se zástupci města. Do plánu 

parku byly zapracovány nápady, 

náměty a připomínky lidí. 

JABLONECKÉ KLARINETOVÉ 

KVARTETO: Ondřej Štěpán, Pavlína 

Mullerová, Matěj Hájek – klarinety a 

Luboš Lachman – basklarinet v 

divadle 12. března večer.  

VELBLOUD, RYBA, SLEPICE - Tři 

klasické pohádky ve svěžím a 

zábavném pojetí nabídlo naše divadlo 

13. března dopoledne nejen školám, 

ale i zájemcům z veřejnosti.  

VLADIMÍROVO KNIHKUPECTVÍ SERIUS na páteční podvečer třináctého připravilo 

besedu o architektuře. Mimo jiné na téma o volných prostranstvích a jejich využití.  

DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI byl vyhlášený na pátek 13. března. Profesionální 

hasiči v Jablonci v rámci Dne otevřených dveří zvali veřejnost k prohlídce své stanice.  

PĚT ZRANĚNÝCH si vyžádala srážka auta s autobusem. Kdy? V pátek třináctého. 

Řidiče a spolujezdkyni z osobního vozu vyprostili hasiči, ženu s vážným zraněním 

přepravil vrtulník do libereckého traumacentra. V autobuse tři lidé lehce zranění.  

JABLONEC VERSUS SPARTA - Vyprodaný stadion a dvanáct stovek fandů pražské 

Sparty. Vedle policistů antikonfliktní tým i těžkooděnci. Střelnice zažila v sobotu 

čtrnáctého nejen fotbalový zápas s remízou, ale i nevídané policejní manévry.   

SLAVNOSTI SVATÉHO PATRIKA v sobotu čtrnáctého představily v  Eurocentru 

nejnovější choreografie tanečních skupin Irské sestry z Jablonce, Keltský tygr Liberec a 

Divokej Ir Turnov i hostující tanečnice Asëa Ninqië v divadelní show Kovářův sen.  
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JEZERNÍ PANÍ - Belcantový melodramat Gioachina Rossiniho v přímém přenosu 

z Metropolitní opery v New Yorku si užili milovníci opery v kině Radnice 14. března.  

VELKÁ CENA JABLONCE V JUDU je soubojem mladých závodníků. Městská hala 

hostila jeho druhý závod Grand Prix o pohár České republiky 14. - 15. března. Vedle 

českých i účastníci z Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Ukrajiny. 

TURNOVSKÝ DRAHOKAM – 25. ročník regionální přehlídky udělil 15. 3. přímou 

nominaci na národní Loutkářskou Chrudim spolku loutkářů Vozichet z Jablonce.  

PARKOVÁNÍ NA OVOCNÉM TRHU u autobusového nádraží skončilo 15.3. Poté byla 

plocha upravena na provoz tržiště. Od dubna zde lidé našli oblíbené zeleninové, 

farmářské i pravidelné čtvrteční trhy, které se sem přestěhovaly od prodejny Jabloň. 

SÍDLIŠTĚ NOVÁ PASÍŘSKÁ ovládnul 16. 3. stavební ruch. Projekt revitalizace z 

Integrovaného plánu rozvoje města za 24 milionů korun - evropská dotace 16 milionů, 

zde pokračoval vybourání starých přístřešků na kontejnery a stavbou nových. 

101 NAROZENINY slavila Marie Daníčková.  Do Domova důchodců v Jabloneckých 

Pasekách, kde žije, ji přišel poblahopřát v úterý 17. března primátor Petr Beitl.  

KŘEST NOVÉ KNIHY nazvané ´Budování nové epochy. Kolektivizace zemědělství ve 

vsi Horská Kamenice´ jabloneckého archiváře Jakuba Feigeho byl v úterý sedmnáctého.  

NA BESEDU A PROPAGACI SVÉ NOVÉ KNIHY PŘELOM přijela do Vladimírova 

knihkupectví Serius 18. března ekonomka Ilona Švihlíková, vedoucí katedry politologie 

a společenských věd na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze.  

TEMPERAMENTNÍ HUDBY houslisty Pavla Šporcla a jeho romské cimbálové kapely 

Gipsy Way Ensamble si 18. 3. užili návštěvníci divadla. Program připomenul výročí 

330 let od narození evropského hudebního klasika Johanna Sebastiana Bacha. 

S TÁTOU DO KNIHOVNY - Akce, která probíhala po celý březen v Městské knihovně 

Jablonec, nabízela bezplatnou registraci. 18. 3. byl vyhlášen nejlepší táta čtenář. 

EUROREGION TOUR 2015, mezinárodní veletrh cestovního ruchu, byl slavnostně 

zahájen v Eurocentru ve čtvrtek 19. března, ukončen v sobotu jednadvacátého. 

DEVÁTÉ VYDÁNÍ KATALOGU UBYTOVÁNÍ pro Jablonec a okolí, kterým se město 

prezentuje nejen na veletrzích cestovního ruchu, začalo připravovat Jablonecké kulturní 

a informační centrum. Uzávěrka přihlášek o zařazení do katalogu byla koncem března. 

KAM ZA SKLEM A BIŽUTERIÍ - Odpověď na otázku přinesl nový propagační 

materiál nazvaný Za sklem. V českém, německém a anglickém jazyce k mání zdarma v 

turistickém informačním centru v Domě Scheybalových.   

PRODEJNÍ VÝSTAVA A SOUTĚŽ REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ - Její šestý ročník 

se konal v Eurocentru v pátek 20. 3. Pořádala Okresní hospodářská komora Jablonec.   

JIŘÍ HARTMAN STRÁŽNÍKEM ROKU 2014 – Slavnostní vyhlášení nejlepších 

strážníků se konalo v pátek 20. března 2015 v obřadní síni jablonecké radnice.  

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH JABLONECKÉ BIŽUTERIE - Historická, ale i jetová černá 

bižuterie, perličkové kabelky a soupravy nebo skleněné náramky od pátku 20. března k 

vidění na výstavě, kterou hostil Kaňkův sál ve Východočeském muzeu v Pardubicích.  

RÁDIO BLANÍK zahájilo v březnu na kmitočtu 92,7 MHz vysílání také z Jablonce.  
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V POBŘEŽNÍ ULICI v sobotu 21. 3. dvě hodiny po půlnoci hořelo několik popelnic. 

DO KONTEJNERU na elektroodpad v Lužické ulici vlezl v sobotu jednadvacátého 

v noci muž a nemohl se dostat ven. Pomoc strážníků a hasičů si přivolal telefonem. 

LABUTÍ JEZERO v podání londýnského Královského baletu bylo k vidění v kině 

Radnice v neděli 22. 3. Záznam byl promítán v rámci celoročního cyklu Balet v kině.  

FESTIVAL FILMOVÝCH DOKUMENTŮ JEDEN SVĚT - 17. ročník tentokrát s 

mottem ´Praskněte své bubliny! ´ K vidění v Klubu Na Rampě od 23. do 27. března. 

ARCHEOLOG PETR BRESTOVANSKÝ v úterý 24. března v Domě Scheybalových 

vyprávěl o unikátním nalezišti z doby bronzové na území Libereckého kraje. 

PREZIDENT MILOŠ ZEMAN přijel na třídenní návštěvu Libereckého kraje. 

Odpoledne 24. 3. bylo vyhrazené Jablonci, kde navštívil Českou mincovnu a nemocnici. 

AKADEMIE SENIORŮ je preventivně vzdělávací projekt započatý v září 2011. Jeho 

třetí ročník byl zahájen 25. března 2015 přednáškou na téma majetkoprávní vztahy.  

AKTIVNÍ SENIOŘI zvali v březnu na pravidelné pondělní tréninky do kuželny TJ 

Bižuterie, na úterní zdravotní a relaxační cvičení na židlích, v pátek do Tančírny nebo 

na pravidelný výcvik s turistickými holemi. Nechybělo taneční odpoledne s hudební 

skupinou Jizerské trio nebo Fialkový bál či komponovaný pořad Pomlázka se čepejří.   

SWAROVSKI, rakouská firma na výrobu křišťálového skla, ohlásila v březnu záměr 

zavřít své závody v Česku a v Číně, investovat hodlala do centrály v Tyrolsku a do nové 

pobočky v Srbsku. Během roku ze závodu v Jablonci propustila na sedm desítek lidí.   

FILM LHOSTEJNOST přihlásil Jizerský filmový spolek z Jablonce do 8. ročníku 

festivalu amatérského a nekomerčního filmu Klapka. Snímek získal stříbrnou příčku. 

MARYŠA - Známé drama bratří Mrštíků mělo jablonecké divadlo na programu v úterý 

24. března dopoledne nejen pro školy. Zazněly vybrané lidové i autorské písně režiséra. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY prací fotoklubu Balvan uvedl ve středu 25. 3. v kině Radnice 

Zbyněk Cincibus, zakládající člen fotoklubu. Následoval film s tématem fotografie. 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 byl 

vyhlášen ve středu 25. března v libereckém divadle F. X. Šaldy. Stříbrnou a bronzovou 

příčku obsadili sportovci z Jablonce, biatlonisté Gabriela Soukalová a Ondřej Moravec. 

S KNÍŽKOU NA HRADĚ ANEB VEČER S ANDERSENEM nesl název zábavný večer 

pro celou rodinu se soutěžemi, který pořádala městská knihovna v pátek 27. března. 

LOVCI A OBĚTI – Nový český film, inspirovaný skutečnými příběhy, na plátně kina 

Radnice v pátek sedmadvacátého. Po promítání beseda diváků s tvůrci a herci filmu.  

JARNÍ CYKLUS BIŽUTERNÍCH KURZŮ pro dospělé zahájilo Muzeum skla a 

bižuterie 28. 3. Tvořily se velikonoční dekorace, brože i náramky ze skleněných perlí. 

PO STOPÁCH JABLONECKÝCH TRAMVAJÍ bylo téma přednášky 28. 3. v Domě 

Scheybalových. S historií seznámili veřejnost autoři publikace ´Úzkorozchodné 

tramvajové provozy – Jablonec nad Nisou´, kterou nabízí informační centrum.  

SRAZ DOBRMANŮ A JEJICH MAJITELŮ byl v sobotu 28. 3. po poledni v Jateční 

ulici. Odtud pak všichni vyrazili směr Dobrá Voda, kde se vyřádili nejen dobrmani.  



57 

 

POTÁPĚČSKÝ PLES SNAKESUB se po deseti letech, kdy se konal ve smržovském 

Parkhotelu, přestěhoval do Jablonce. 28. 3. příznivci potápění plesali v sále na Střelnici. 

MĚSTSKÉ DIVADLO pořádalo na konci března již devátý ples, který opět patřil 

k vrcholům taneční sezony. Tentokrát byl laděný ve stylu muzikálů z Broadwaye. 

Tisícikorunový vstup zahrnoval catering, tančilo se na jevišti. Účast na dvě stovky lidí.  

STROLLERINGOVÉ ZÁVODY ve sportovní chůzi s kočárkem u přehrady. Čtvrtý 

ročník klání opět charitativní, výtěžek z Jablonce dostal Jedličkův ústav v Liberci. 

JAN FRANCKE, jedenatřicetiletý Jablonečan, se vrátil z ultra maratonu Yukon Arctic 

Ultra, nejtěžšího treku na světě. Mrazivou pustinou urazil 512 kilometrů, zapřažený do 

saní s bagáží.  Vzdal necelých 200 kilometrů před cílem kvůli zdravotním problémům. 

BIATLONOVÁ EXHIBICE V BŘÍZKÁCH přitáhla poslední březnovou středu do 

lyžařského areálu několik tisíc diváků. Všichni si užívali sportovní atmosféru závodů, 

které skvěle připravili organizátoři z SKP Kornspitz. 

AMERICKÝ KONVOJ V ČESKU - Jako první překročil v neděli 29. 3. hranici 

v Náchodě, další vozidla jela z Bohumína do Vyškova. Třetí část mířila z Polska přes 

Harrachov směr Tanvald a Jablonec, od nás pak do libereckých kasáren chemiků.  

UPROSTŘED JARNÍHO ÚKLIDU a v den, kdy podle plánu zimní údržby končí zimní 

období (31. března) začalo sněžit. Během pár ranních hodin napadlo 15 centimetrů 

mokrého sněhu, který komplikoval jízdu automobilů přezutých na letní pneumatiky. 

PETICI PROTI DOPRAVNÍM ZNAČKÁM zakazující parkování v ulici Slovenského 

národního povstání podepsaly stovky lidí. Podle nich značení nesmyslně zakazovalo 

stání po celou zimu, i když nebyl sníh. Petice zabrala, značky byly odstraněny.  

DLOUHÝ PŘÍBĚH CHÁTRAJÍCÍHO ZÁMEČKU v Jablonci vstoupil do dalšího 

dějství. Ministerstvo kultury, jehož úředníci na konci roku 2013 rozhodli, že dřívější 

sídlo pánského spolku Schlaraffia je v tak dezolátním stavu, že nemůže být prohlášeno 

za kulturní památku, nyní obrátilo. Stavební řízení o demolici tak muselo být zastaveno. 

SILNICE MEZI LIBERCEM A JABLONCE do ulice Československé armády. Po 

letech odkladů začaly v březnu přípravné práce, termín dokončení stavby červen 2017.  

RYS OSTROVID se objevil v Jizerských horách. Chráněnou šelmu zachytila fotopast, 

dosud měli přírodovědci doklady o jeho pohybu pouze v podobě stop, srsti a výměšků.   

ZDRAVOTNĚ ZÁVADNÉ VLHČENÉ UBROUSKY určené i pro kojence objevili 

inspektoři v tržnici v Jablonci. Varování rodičům vydalo ministerstvo zdravotnictví. 

VÍRA, VOJÁK A VÁLKA - Nad tématem se zamýšleli účastníci celodenního 

vzdělávacího semináře, který se konal v prostorách Českobratrské církve evangelické.  

ČTENÍ Z BIBLE – Sedmý ročník celonárodního projektu, k němuž se potřetí připojil i 

Jablonec. Z evangelií o tom, co se událo v období Velikonoc, a následně i z jiných 

biblických knih, se četlo v prostoru před husitským kostelem na náměstí Dr. Farského. 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY zaplnily kostely. Květnou nedělí 29. března počínaje, 

přes Škaredou středu, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu až po neděli a pondělí 

velikonoční konče (1. - 6. dubna). 
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DUBEN 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: PUSŤTE BARVY DO SVÝCH MYSLÍ  - Tento úvodník 

píšu v den, kdy nastalo částečné zatmění Slunce. Rád bych vás ujistil, že se 

zatměním Slunce nenastává doba temna. Naopak bychom rádi, abyste o tom, 

co na radnici chystáme, věděli co nejvíc. Už od začátku roku máte možnost 

navštívit jednání zastupitelstva, které jsme na popud vás, občanů i nových 

zastupitelů, posunuli do odpoledních hodin. Je škoda, že tam kromě jednoho 

věrného návštěvníka téměř nikdo nechodí. Jablonecká radnice se otvírá 

veřejnosti také zveřejňováním projednávaných materiálů a finančních výdajů 

města. I letos pokračujeme v tradičním setkávání veřejnosti s vedením města. 

Byl bych rád, abyste využili této příležitosti a přišli nám sdělit své podněty a 

připomínky k životu v Jablonci. Ze zkušenosti vím, že mnohý zdánlivě 

neřešitelný problém se dá vyřešit na místě objasněním všech souvislostí. 

Důležité je říci, že ne na všechny podněty obyvatel můžeme z hlediska úřadu 

nějak reagovat, ať už z důvodů legislativních či majetkoprávních nebo jiných. 

Je vidět, že témata diskuzí se postupně mění a je samozřejmě patrná i stará 

životní pravda, že nikdy se nemůžeme zavděčit všem. Co člověk, to názor. Pro 

mě, jako primátora, jsou setkání s občany zajímavá i z toho pohledu, že mám 

možnost doslova v přímém přenosu vidět, jak úředníci magistrátu komunikují s 

občany a jak reagují na jejich podněty. Nic není černobílé a do svých myslí 

bychom si měli pustit barvy stejně tak, jako se s jarem vracejí do přírody. Život 

nám přináší i spoustu radosti, ať už té ryze soukromé nebo té, o niž se dělíme s 

ostatními. Úsměvy biatlonistů na titulním snímku jsou nakažlivé. Za sebe jim 

blahopřeji nejen k jejich sportovním výsledkům, ale velmi děkuji za to, že dělají 

dobré jméno našemu městu a přinášejí radost nám všem. Přeji vám jaro plné 

radosti a veselé Velikonoce! - Petr Beitl, primátor 

VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI zahájené 1. dubna provázelo nefalšované aprílové počasí 

se sněhem, deštěm i sluncem. Zimě a větru navzdory nabízeli trhovci své zboží a 

účinkující kulturní program. K dispozici všem byl vytápěný stan na Mírovém náměstí. 

EKOCENTRUM - SÍDLÍCÍ V PROSTORÁCH EUROCENTRA, zvalo druhého až 

třetího dubna, tedy o velikonočních prázdninách, k zábavnému vyžití děti i jejich rodiče.  

VELIKONOČNÍ PROGRAM NA DLASKOVĚ STATKU u Turnova obohatil v sobotu 

čtvrtého Spolek jabloneckých dam a pánů i folklórní soubory Nisanka a Malá Nisanka.   

ČESKO SVÍTÍ MODŘE – Druhý ročník kampaně v rámci ´Světového dne zvýšení 

povědomí o autismu´ podpořil i Jablonec. Ve čtvrtek 2. 4. se rozsvítilo modře divadlo, 

nová budova na Střelnici, modrým oblečením či modrou žárovkou se přidali jednotlivci.  

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH ŠKOLNÍCH PĚVECKÝCH SBORŮ - 

Krajského postupového kola v divadle se zúčastnilo dvaadvacet kolektivů, z místních 

zabodovaly sbory ze ZŠ Mozartova - Vrabčáci, Vrabčata a Rolnička ze ZŠ Liberecká.    



59 

 

MĚSTSKÁ NEMOCNICE JABLONEC z důvodu stavebních oprav uzavřela 3. dubna 

část budovy A, tedy internu. Kapacita oddělení byla snížena o třicet lůžek, příjem 

pacientů omezen. Postupná rekonstrukce v 1. a ve 2. patře byla ukončena v květnu.  

DEN UČITELŮ – Krajské ocenění získaly z Jablonce: Božena Caklová za dlouhodobou 

pedagogickou činnost, v kategorii významného přínosu pro rozvoj školství v kraji Iveta 

Hozáková ze školy v Pivovarské ulici. * Jablonečtí učitelé mateřských, základních i 

středních škol svůj svátek oslavili již v březnu v divadle, kde je čekala Turecká kavárna. 

ČTYŘMĚSÍČNÍ VÝLUKA VLAKŮ NA TRASE LIBEREC – JABLONEC začala 

z důvodů modernizace tratě v neděli 5. dubna.  Do půlky dubna se museli cestující 

obrnit zvláště velkou trpělivostí, protože vedle vlaků nejezdily ani tramvaje.  

GYMNÁZIUM U BALVANU uspořádalo druhý dubnový týden výměnný pobyt pro 

zahraniční studenty z partnerských měst v Itálii a v Německu. Ti v Jablonci poznali 

nejen hostitelskou školu a region Libereckého kraje, ale i život v českých rodinách. 

STOP SMRTELNÝM NEHODÁM - Výstava fotografií a popisů dopravních nehod byla 

ve vestibulu jablonecké radnice k vidění po celý druhý dubnový týden.  

DVĚ DĚTI HÁZELY KAMENÍ NA AUTA projíždějící v úterý 7. 4. ulicí Slovenského 

národního povstání. Proti malým pachatelům zasáhla hlídka městské policie. 

AUTORSKÉ ČTENÍ a povídání se spisovatelem Jiřím Hájíčkem, kterému se už dvakrát 

podařilo získat ocenění v soutěži Magnesia Litera, připravila knihovna na 8. dubna. 

NAD NÁVRHEM PAVILONU PRO LOKALITU SLUNEČNÍ LÁZNĚ u přehrady se 

konala v Eurocentru 8. dubna bouřlivá debata občanů s architektem Petrem Stolínem. 

FOTBALOVÝ KLUB BAUMIT JABLONEC věnoval utkání s FK Hradec Králové 

v pátek desátého profesionálním i dobrovolným hasičům coby poděkování za jejich 

náročnou práci. Hasičské publikum přineslo domácím štěstí, vyhráli 4:0. 

JABLONECKÁ HALA – Již 29. ročníku soutěže v disciplínách požárního sportu - běh 

štafet (4x100 m) a jednotlivců na sto metrů s překážkami - patřil druhý dubnový víkend.  

ŠMELC ANEB FESTIVAL NAPŘÍČ VĚKY připravil spolek taškářů Veselé Loutky. 

Druhý ročník akce nabídnul po celou sobotu 11. 4. v klubu Woko pestrý program.  

OPERA RUSALKA - Záznam představení na plátně kina Radnice v sobotu 11. dubna. 

Pro diváky předcházela soutěžní otázka: „Která operní diva ztvárnila hlavní roli v 

Dvořákově jímavé pohádkové opeře?“  Výherce získal dvě volné vstupenky.   

ČINOHERNÍ CENU THÁLIE získala Vilma Cibulková za dvorní režisérku Třetí říše. 

Divadlo v Řeznické úspěšnou inscenaci přivezlo do Jablonce v pondělí třináctého.  

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE bylo z technických důvodů ve dnech 13. až 24. dubna 

uzavřeno. V sobotu pětadvacátého činnost po přestávce zahájil bižuterní kurz pro 

dospělé. Účastníci vyráběli brož s rostlinným motivem ze skleněných perliček.  

UKLIĎME ČESKO - Jablonečané v rámci celostátní akce nashromáždili tunu odpadků. 

Dobrovolníci od 14. 4. uklízeli u přehrady, v Srnčím dole, na Proseči i v centru města.   

ASTRONOMICKÉ OKÉNKO MARTINA GEMBECE věnované zajímavým objektům 

jarní oblohy připravila Městská knihovna Jablonec na úterý čtrnáctého dubna.  
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KAMENNÁ SVATBA - Manželé Josef a Anna Grögerovi oslavili patnáctého dubna 

pětašedesát let společného života. Mnoho zdraví a lásky přáli děti, příbuzní a přátelé. 

PUTOVNÍ TURNAJ SENIORŮ V ELEKTRONICKÝCH ŠIPKÁCH - Druhý ročník, 

který se konal 15. 4., přilákal pětasedmdesát šipkařů z Jablonce, Liberce a Frýdlantu.  

HISTORICKÁ TRAMVAJ - Ve středu 15. dubna byl zahájen provoz na rekonstruované 

tramvajové trati Liberec viadukt – Vratislavice výhybna. Po nových kolejích na 

zkušební jízdu vyrazila i renovovaná historická tramvaj – vlečný vůz Jabloneckých 

elektrických drah z roku 1932, který vlastní liberecký Boveraclub.  

PODNAPILÁ MATKA SE POTÁCELA s tříletým synem ve středu 15. 4. v ulici Sv. 

Čecha. Zasáhli přivolaní strážníci, kteří ženě naměřili v krvi přes tři promile alkoholu. 

TŘI CHOREOGRAFIE RENOMOVANÝCH AUTORŮ RŮZNÝCH GENERACÍ – 

Pavla Šmoka, Mária Radačovského a Hany Polanské Turečkové – na hudební předlohu 

významných českých skladatelů, k vidění ve středu 15. dubna večer v divadle.  

TURISTICKÉ INFOCENTRUM spolupracuje čtvrtým rokem s Powiatem Jelenia Góra. 

Ve dnech 16. – 17. 4. představilo Jablonec a Jizerské hory v polském Podgórzyn.  

STARŠÍ SINGLY MĚLS MĚ VŮBEC RÁD, TICHO, TOUŽÍM, Boží mlejny melou, 

ale také novinku Leporelo a mnohé další zazpívala Ewa Farna 17. dubna v Eurocentru.  

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ  ´JABLONEC BEZ HAZARDU´ vydalo třetí dubnový pátek 

tiskovou zprávu "Nejlepší" primátor podporuje hazard?! Šlo o reakci na připravovanou 

novou vyhlášku, jež počítala se zachováním automatů provozovnám se statusem kasino. 

NA ČESKÉM MISTROVSTVÍ V AQUATLONU, dvojboj v plavání a běhu, se sešli o 

třetím dubnovém víkendu republikové špičky v tomto sportu. Soutěžilo se v bazénu i na 

stadionu. Své favority měl v 

soutěžích i domácí pořádající klub 

Tělovýchovné jednoty Bižuterie. 

KRAJINY SPŘÍZNĚNÝCH DUŠÍ 

- Nová výstava obrazů výtvarnic 

Markéty Pošarové, Zuzany 

Švandové, Hany Valešové, 

Lucrezie Škaloudové, Lady 

Capouškové a Šárky Coganové 

měla vernisáž v Městském divadle 

Jablonec v pondělí 20. dubna.   

JARNÍ DNY S DOPRAVOU 

připravili již po sedmé jablonečtí 

strážníci pro základní školy 

předposlední dubnový týden. Na 

dopravním hřišti čekali školáky i 

profesionální hasiči, zdravotníci 

Českého červeného kříže a ukázky 

práce policejních psovodů.  
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ZMĚNY ZASTUPITELSTVA – Z důvodu návštěvy Parlamentního výboru pro 

zdravotnictví se sešlo 4. zasedání zastupitelstva netradičně v úterý 21. 4. od 9 hodin. 

Avizovaný bod o úpravě vyhlášky zakazující herní automaty byl stažen z programu, 

odloženo bylo i projednání transformace Nemocnice Jablonec na akciovou společnost. 

DALŠÍ ZE SÉRIE SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA s občany bylo 21. dubna v Kokoníně. 

VELKOU JARNÍ CYKLOJÍZDOU byl v úterý 21. 4. zahájen další ročník kampaně ´Do 

práce na kole´. Peloton cyklistů z Jablonce a Liberce se setkal ve Vratislavicích. 

VĚČNÝ ROMANTIK JAKUB SMOLÍK zazpíval v úterý 21. dubna v divadle. Šlágry 

´Až se ti jednou bude zdát´, ´Ave Maria´, ´Jen blázen žárlí´ oslnil zejména ženy a dívky. 

OZVĚNY DNŮ EVROPSKÉHO FILMU - Výběr z toho nejlepšího, co v evropské 

kinematografii za poslední dva roky vzniklo, nabídlo kino Junior 21. – 24. dubna. 

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR navštívil 

jabloneckou nemocnici, kde 22. – 24. 4. jednal s vedením o problémech zdravotnictví.  

SOUČASNÁ SITUACE NA PLANETĚ MÓDA, zásadní změny ve vztahu kreativity a 

marketingu, nová pozice tvůrce, designera, vzorkaře v blahobytné společnosti – téma 

přednášky známého návrháře Josefa Ťapťucha v Palace Plus ve čtvrtek třiadvacátého.  

DEN ZEMĚ pořádal třiadvacátého v Tyršových sadech dům dětí Vikýř. Od dopoledne 

až do podvečera přilákala akce s tématem ochrany přírody stovky návštěvníků.  

KVĚTNOVÁ ÚŘEDNÍ SOBOTA na magistrátu přesunuta na 25. dubna. Důvodem byl 

státní svátek 1. května připadající na pátek a předpoklad, že řada lidí využije 

prodloužený víkend k odjezdu. Úřední dubnové sobotě předcházel opět tzv. sanitární 

pátek, kdy jsou uzavřena pracoviště magistrátu v budově Komenského.   

ZPĚVÁČEK - 12. ROČNÍK SOUTĚŽE DĚTSKÝCH ZPĚVÁKŮ LIDOVÝCH PÍSNÍ 

severovýchodních Čech a regionální přehlídka dětských folklorních souborů severních 

Čech. V sobotu 25. dubna pořádal v divadle Dům dětí a mládeže Vikýř.  

JABLONECKÝ BĚH DO POHODY – Pátý ročník největšího běžeckého závodu v 

Libereckém kraji přilákal na start v pravé poledne v sobotu pětadvacátého na osm 

stovek zájemců o aktivní pohyb - od nejstaršího osmdesátiletého až po dvouletá mrňata.  

JABLONECKÁ PERLIČKA V MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ HALE - Závod moderních 

gymnastek pořádal oddíl moderní gymnastiky TJ Sokol v sobotu 25. dubna.  

LYŽAŘSKÝ BÁL - za účasti reprezentantů nejen v běhu na lyžích, ale i příznivců 

jiných zimních sportů, se konal v Eurocentrum v sobotu pětadvacátého. V programu 

nechyběl běh na lyžích, pobavila hudební a kostýmová show skupiny Las Vegas. 

KINO RADNICE ZAHÁJILO předprodej vstupenek na přenosy z Metropolitní opery 

na sezónu 2015-2016. Abonentky k mání od 25. 4., jednotlivé lístky od května. 

SBĚRATELÉ FILMOVÝCH PLAKÁTŮ si v neděli 26. dubna z kina Radnice mohli 

odnést kousek dle výběru z připraveného mixu plakátů nejen z předchozího desetiletí. 

VSTUPENKY NA ČESKOU PREMIÉRU ORATORIA PRAŽSKÉ JEZULÁTKO dalo 

do předprodeje Jablonecké turistické infocentrum od pondělí sedmadvacátého. Po 

uvedení na EXPO 2015 v Miláně mělo dílo zaznít v květnu i v Jablonci pod taktovkou 

autora – Varhana Orchestroviče Bauera, za doprovodu sboru Iuventus, gaude! 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Z JABLONECKÝCH PASEK připravil již na 

sobotu 25. dubna 

´předčarodějnickou´ 

akci. Odpolední 

program na hřišti za 

sokolovnou završila 

volba pasecké Miss 

čarodějnice, 

lampionový průvod 

a také samozřejmě 

zapálení obří vatry.  

JABLONECKÝ 

ŠKRPÁL – Třetí 

ročník turistiky 

symbolicky 

odstartoval primátor  

Beitl výstřelem ze 

startovací pistole 

krátce po deváté 

hodině 28. dubna. 

Od rychnovského 

nádraží směrem na 

Frýdštejn vyrazilo 

do přírody přes šest 

desítek seniorů, 

mužů i žen. 

 ZLATÁ SVATBA – Padesát let společného života oslavili 30. dubna Blanka a Jiří 

Tanečkovi. Lásku a štěstí do dalších společných dnů jim popřáli syn a dcera s rodinami.  

Z MISTROVSTVÍ SVĚTA V KONTIOLAHTI se vrátili biatlonisté SKP Kornspitz 

ověšení medailemi. Zlato získala smíšená štafeta ve složení Ondřej Moravec, Veronika 

Vítková, Gabriela Soukalová, Michal Šlesingr. Ve vytrvalostním závodě Soukalová 

vybojovala stříbro a Moravec bronz. Ten byl pak i třetí v závodě s hromadným startem. 

OKRESNÍ SOUD V JABLONCI znovu otevřel kauzu pozemků v rozloze asi 120 

hektarů, o něž se soudila dědička rodu Walderode Johanna Kammerlanderová. Žalobě 

čelily Lesy České republiky, Povodí Labe, Krajská správa silnic i některé obce regionu. 

TŘI PLOCHY PRO LEGÁLNÍ GRAFFITI - Zeď podél ulice Harrachovská, tzv. Myší 

díru spojující ulice U Nisy a Na Vršku plus zeď podél ulice Polní nabídlo město 

sprejerům k jejich tvorbě s tím, že nesmí obsahovat rasistický podtext ani vulgarismy.  

LAMPIONOVÝ PRŮVOD ZAKONČENÝ OHŇOSTROJEM v areálu přehrady v úterý 

30. dubna 2015 v netradičním aranžmá. Poprvé byl ohňostroj odpálen z pontonu na 

vodní hladině, takže gejzíry barevných světel šlo pozorovat z hráze. Právě odkud 

pyrotechnici rachejtle a světlice v minulosti odpalovali, takže tam býval vstup zakázán. 
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KVĚTEN 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: MELODIE KVĚTNOVÝCH DNŮ - Květen obvykle 

svádí k tomu, aby člověk hledal potěšení v probouzející se přírodě, Máchových 

verších a zasněných písních. Vůbec se nechci vysmívat tomuto zažitému 

obrázku, ale právě letos bych se rád zamyslel spíše nad historií. Připomínáme 

si už 70. výročí konce 2. světové války. Pamětníci odchází, a i když se točí a 

promítají filmy, píší knihy a pořádají výstavy s válečnou tématikou, s 

připomínkou hrůz, které dokáže člověk napáchat na druhém člověku, zdá se 

mi, že poselství květnových dnů z roku 1945 se pomalu vytrácí. Je to logické. 

Pro valnou většinu z nás je už 2. světová válka jen historickou událostí, se 

kterou jsme se setkávali na stránkách učebnic. A já doufám, že takovou 

událostí zůstane i nadále. Avšak v dnešním rozbouřeném světě, nad kterým 

denně visí hrozba nového konfliktu, bychom neměli zapomínat. Ale abych 

nebyl pouze trudnomyslný, navázal bych oslím můstkem na tradice 

studentských Majálesů. Slavností, které se vyznačovaly velkým množstvím 

veselí, hudby a divadelních výstupů. Proč jsem vzpomněl právě na toto? Od 6., 

respektive 7. května se ve městě rozeběhne druhý ročník festivalu Město plné 

tónů. Až do konce září se budeme na více či méně obvyklých místech potkávat 

se všemi možnými hudebními žánry, ale nově i se slovem mluveným. Spojení 

těchto dvou námětů – vzpomínek na historii a hudby – není náhodné. Hudba 

člověka provází celým životem, a to ve chvílích vážných či veselých. A tak 

pojďme zavzpomínat na ty, jejichž život nečekaně ukončila válka, i zahájit 

festival hudby a tance v jednom společném večeru. Dovolte mi, abych vás 

pozval na klasickou českou operu, Smetanovu Prodanou nevěstu, jejíž 

slavnostní provedení je připravené na čtvrtek 7. května od 19 hodin v 

městském divadle. Přeji vám slunný květen a spoustu krásných tónů, jež pro 

vás město chystá.  - Pavel Svoboda, náměstek primátora 

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU - O prvním víkendu v květnu se po celém světě scházejí 

milovníci ptačího zpěvu, aby se vydali v časných ranních hodinách na společnou 

procházku probouzející se přírodou. V Jablonci měli příznivci nezvyklého ptačího 

koncertu sraz v sobotu 2. 5. v šest hodin ráno na hrázi mezi druhou a třetí přehradou. 

MICHAL KŘEMEN, STRÁŽNÍK jablonecké městské policie, zachránil resuscitací a 

přivoláním záchranky život muži, kterého v sobotu 2. 5. v Pražské ulici postihl infarkt.  

70. VÝROČÍ KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY si Jablonec připomenul už v pondělí 

4. května. Pietní akt začal na hlavním městském hřbitově u Hrobu rudoarmějců a poté 

u Památníku obětem 2. světové války v Rýnovicích. Kromě vedení města se památce 

válečných obětí přišli poklonit zastupitelé, studenti a další občané. Mezi 

nejvýznamnějšími hosty nechyběl krajský hejtman Martin Půta, velvyslanec 

Ázerbajdžánské republiky Farid Shafiev a konzul Ruské federace Igor Melnik.  
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ČESKÁ MINCOVNA SÉRIÍ ČTYŘ 

PAMĚTNÍCH MINCÍ uctila 70. výročí 

ukončení druhé světové války. První 

mince byla vydána k výročí osvobození 

koncentračního tábora v Osvětimi, druhá 

připomněla bitvu o ostrov Iwo Jima. Třetí 

patří dobytí Berlína Rudou armádou a 

čtvrtá květnovému Pražskému povstání 

s jeho boji na barikádách.  

NA BEZPEČNOST U PŘECHODŮ začalo 

dohlížet od úterý 5. května pět pracovníků 

veřejně prospěšných prací. Dlouhodobě 

nezaměstnaní tímto začali pomáhat 

městským strážníkům a dbát především na 

bezpečnost dětí při cestách do a ze školy. 

JABLONEC - MĚSTO PLNÉ TÓNŮ - Po 

loňském úspěchu akcí k Roku české 

hudby připravil i letos Jablonec festival 

hudby a slova s koncerty a divadelními představeními. Program začal na otevřené scéně 

před radnicí koncertem místního pěveckého sboru Janáček ve středu 6. května.  

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ - 41. ročník opět vyhlásil opět Český červený 

kříž. Zahájení bylo 6. 5. v prostorách hasičského záchranného sboru ve Mšeně.  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉ STANICE v ulici Palackého přilákal ve 

čtvrtek 7. května zájemce, kteří si přišli prohlédnout požární techniku a výstroj hasičů.  

NELZE ZAPOMENOUT! – Program Muzea skla a bižuterie připomenul 70. výročí 

ukončení 2. světové války. Ve dnech 7. - 10. 5. se návštěvníci mohli seznámit s 

válečnými mezníky a osobnostmi, se zdůrazněním regionálních událostí a hrdinů.  

PRODANÁ NEVĚSTA – Slavnostní představení opery Bedřicha Smetany připravilo 

Městské divadlo Jablonec na čtvrtek 7. května v rámci akcí u příležitosti Dne vítězství.  

DEN MATEK - Podještědskému fotbalovému derby v neděli 10. května přihlíželo na 

Střelnici na šest tisíc diváků. Pořadatelé zápasu nezapomněli na svátek maminek a 

ženám rozdávali při vstupu čokoládové bonbóny. Čestný výkop provedla v současnosti 

asi nejslavnější jablonecká maminka – oštěpařka Bára Špotáková. * Druhou květnovou 

neděli přišel novopečeným maminkám v jablonecké porodnici popřát primátor města 

Petr Beitl. Symbolicky zvolil místo, kde se ženy matkami stávají. * Vedení města 

nezapomenulo i na další maminky. Radní oslavili svátek matek se seniorkami ze Svazu 

důchodců v rámci tradičního posezení s programem od žáků ZUŠ. Na pondělí 

osmnáctého května dostali pozvání na radnici maminky pěstounských rodin. 

STOP GENOCIDĚ - demonstrace za zastavení umělých potratů se konala na Mírovém 

náměstí v pondělí 11. května. Vedení města se veřejně distancovalo od formy akce, 

kterou radnice nemohla zakázat, neboť byla v souladu se shromažďovacím právem. 
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WORKSHOP V POŠTOVNÍM MUZEU V PRAZE - Česká mincovna společně s 

jabloneckou Vyšší odbornou školou přichystala na úterý 12. května akci, kde zájemci 

z řad veřejnosti byli prakticky zasvěceni do tajů výroby a ruční ražby pamětních mincí.  

TĚŠÍME SE NA MIMINKO - Budoucí maminky a jejich příbuzné přivítali s mnohými 

cennými informacemi zdravotníci jablonecké nemocnice v úterý 12. května. 

MUZIKÁL CABARET - Milostný příběh a kabaretní čísla na pozadí dějinných událostí 

v Evropě, v nastudování Východočeského divadla Pardubice, v Jablonci 12. května. 

DUKÁT FRANZE LUDWIGA VON PFALZNEUBURG, mohučského arcibiskupa a 

kurfiřta, představila mincovna v pátek 13. května v Arcibiskupském zámku Kroměříž.   

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací 

Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec podepsali 13. 5. primátoři obou 

měst s tím, že společně připraví projekty a budou usilovat o získání evropských dotací. 

NOC LITERATURY ANEB NA KŘÍDLECH FANTAZIE - Veřejné čtení sci-fi a 

fantasy povídek pro dobrou náladu v podání knihovníků ve staré radnici ve středu 13. 5. 

V SOUTĚŽNÍM DUCHU se nesl čtvrtek 14. 5. na přehradě. Žáci pátých tříd základních 

škol bojovali v krajském kole zdravotně-výchovné soutěže o Helpíkův pohár.  

MEZINÁRODNÍ DEN RODIN ustavilo na 15. května valné shromáždění Organizace 

spojených národů již v roce 1994. V Jablonci se Den rodiny poprvé slavil v roce 2009, 

v roce 2015 tedy posedmé. V programu na Mírovém náměstí se prezentovaly nejen 

městské a neziskové organizace, ale i zdravotnické subjekty. 

FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ SVĚTLO - Celostátní zahájení v pátek 15. 5. doplnila 

společná akce kulturních vystoupení a tvůrčích dílen jabloneckých a libereckých muzeí. 

Dopravu mezi městy zajišťovaly historické autobusy společnosti Busline. V provozu 

byla i historická tramvaj. 

MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM se v pátek 15. května konala i v Jablonci, konkrétně 

v Muzeu skla a bižuterie a v Domě Jany a Josefa Scheybalových. 

CHTĚL SKONČIT SE ŽIVOTEM - V neděli 17. května před dvaadvacátou hodinou 

zabránili strážníci v sebevražedném činu muži, který chtěl skočit z hráze do přehrady.  

RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK se jmenovalo představení uvedené v divadle v 

pondělí 18. května dopoledne. V hledišti usedli především předškoláci a mladší žáci.  

VERNISÁŽ MATURITNÍCH PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ a VOŠ Jablonec byla ve foyer 

kina Radnice v pondělí osmnáctého. Program pokračoval projekcí filmu Hasta La Vista. 

SZIDI TOBIAS, výjimečná šansonová zpěvačka s podmanivým projevem i hlasem, 

koncertovala v pondělí 18. května v Městském divadle Jablonec s programem Jolanka. 

KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM – Základní umělecká škola připravila již tradiční školní 

koncert na úterý devatenáctého. V centru města zahráli žáci skladby napříč žánry.  
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KYTIČKA PÍSNIČEK – 12. ročník přehlídky dětských pěveckých sborů mateřských 

škol Libereckého kraje se uskutečnil v úterý 19. 5. v Eurocentru. Zazpíval sbor Beruška 

z Liberce a jablonecké Jablíčko, Notička, Pastelka, Slunečnice, Sluníčko a Skřivánek.  

ORATORIUM PRAŽSKÉ JEZULÁTKO skladatele a dirigenta Varhana Orchestroviče 

Bauera zaznělo 19. května ve světové premiéře v kostele na Horním náměstí. Účinkoval 

dirigentův Okamžitý Filmový Orchestr a sbor Iuventus, gaude! Dílo bylo světu 

představeno v říjnu na zakončení EXPO 2015 v italském Miláně.  

HOSPODAŘENÍ MĚSTA V PRVÉM ČTVRTLETÍ schválili zastupitelé předposlední 

květnový čtvrtek s tím, že převis příjmů nad výdaji činil 25,5 milionu korun. Byla 

schválena rozpočtová opatření týkající se zejména přesunů peněz v rámci rozpočtu na 

podporu místních sportovních oddílů. Padlo také rozhodnutí o poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací ve výši 585 tisíc korun na činnost vybraných organizací. 

POHYB, VÝRAZ, EMOCE - Výstava figurek, připomínající výročí 95 let založení 

SUPŠ sklářské v Železném Brodě a 120 let narození otce železnobrodských figurek 

Jaroslava Brychty, byla v Muzeu skla a bižuterie k vidění od 22. května do 4. října. 

Výstavní projekt finančně podpořily Ministerstvo kultury ČR a Nadace Preciosa. 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A DIAKONIE ČCE v Jablonci pořádaly v pátek 

22. května diskuzi u kulatého stolu na téma stárnutí. Zájem o akci byl enormní.  

ZPĚVÁČEK 2015 - České zemské finále soutěže se konalo formou veřejné nahrávky v 

Českém rozhlase Plzeň v sobotu 

23. května.  Zlatou cenu získala 

Tereza Glosová z Jablonce. 

SEBEVRAŽEDNÝ ÚMYSL skočit 

z lávky nad silnicí - vedoucí mezi 

Jabloncem a odbočkou na Rádlo, 

rozmluvili policisté ženě - 31 let, 

v neděli 24. 5. krátce po poledni.  

OBUŠKU Z PYTLE VEN – 

Klasickou pohádku v 

muzikálovém podání přivezla 

k nám v neděli 24. 5. Divadelní 

společnost Julie Jurištové z Prahy. 

ATLETIKA: REPUBLIKOVÉ 

FINÁLE 47. ROČNÍKU 

POHÁRU ROZHLASU s Českou 

spořitelnou mladších žáků a 

Sportovní ligy základních škol o 

Pohár ministra školství bylo 

prezentováno médiím našeho kraje 

na Střelnici v pondělí 25. 5. coby 

vrcholná atletická událost. 
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OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ – Jablonec nad Nisou v 7. ročníku soutěže obsadil ve 

své kategorii 2. místo. Ocenění 

převzal 26. května náměstek 

primátora Pavel Svoboda z rukou 

ministryně práce a sociálních věcí 

Michaely Marksové. Současně byl 

předán i šek znějící na částku 275 

tisíc korun, určených na podporu 

prorodinných aktivit Město 

finanční příspěvek věnovalo na 

dovybavení domu dětí Vikýř. 

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ místních základních a 

středních škol – 18. ročník vyvrcholil 28. 5. aukcí, kde se dražilo 79 obrázků, výrobků 

z keramiky a bižuterie. Výtěžek 12 370 korun posloužil na nákup kojeneckého lůžka. 

DÍVÁM SE VZHŮRU, tak nazval svoji prvotinu jablonecký rodák Jiří Krytinář. Knížku, 

která byla vydána u příležitosti jeho čtyřicetiletého výročí působení v oblasti filmu, 

divadla a televize, představil ve čtvrtek osmadvacátého v jablonecké knihovně. 

HEJTMAN LIBERECKÉHO KRAJE MARTIN PŮTA hovořil 29. května v podvečer 

s občany nejen na téma plánované výstavby silnice z Liberce do Jablonce. Předcházela 

návštěva magistrátu města, mincovny, firmy Tedom Motory a prohlídka některých škol. 

JABLONECKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL – Čtrnáctý ročník nesoutěžní přehlídky byl 

v pátek 29. 5. svátkem dětských souborů. Hostitelem i účinkujícím byl sbor Vrabčáci. 

KOSTELŮM PATŘILA PÁTEČNÍ NOC – Svatostánky ožily 29. 5. hudbou a divadlem, 

daly prostor k prohlídce interiéru i meditaci. Jablonec nabídnul sedm zastavení.  

JARNÍ SLAVNOSTI V NĚMECKÉM BUDYŠÍNĚ s bohatým programem navštívili ti, 

kteří v sobotu 30. května využili nabídky magistrátu města k jednodennímu zájezdu.  

DRAČÍ DEN A PÍSEŇ MOŘE - Mezinárodní den dětí bylo možné oslavit již v neděli 

31. 5. v kině Radnice sledováním filmu Píseň Moře. Vstup byl zdarma. Předcházel 

celodenní doprovodný program v podobě putování po kinech. Dětský den a závody 

dračích lodí připravil na přehradě dětem k jejich svátku oddíl dračích lodí Dragons.  
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ČERVEN 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: DALI JSTE NÁM ŠANCI A MY POKRAČUJEME - 

Vážení spoluobčané! Od mého posledního úvodníku uplynuly čtyři měsíce a 

nyní na jeho obsah navazuji. Máme za sebou zimu, která byla pro Jablonec 

poměrně netypická, a všichni se právem těšíme na léto. Plánujeme dovolené, 

doufáme, že příroda na nás bude hodná a nadělí nám i zde v Jablonci hezké a 

příjemné léto, jež nám umožní každodenně po práci relaxovat a využívat naše 

krásné okolí zejména u přehrady. Pokud se od relaxování přenesu do jiné 

polohy tepla, tak musím skončit u našeho centrálního zásobování teplem.  Je to 

něco, o čem bylo mnoho řečeno a napsáno hlavně v předvolebních obdobích. 

Můj pohled je teď jiný. Konečně mohu konstatovat, že to, co jsme v minulých 

čtyřech letech připravovali, se stává skutečností. Červen je měsícem začátku 

realizace přestavby centrálního zásobování teplem Jablonce na nový, moderní 

a ekonomický systém. Doposud jsme procházeli těžkým maratonem 

přípravných prací, studií, projektování a schvalování. Musím vzpomenout, že i 

jednání s některými z vás coby zákazníky nebyla vždy jednoduchá.  Po 

letošním, doufám, povedeném létu, budou někteří z vás již připojeni na nově 

vybudované zdroje. Ty ostatní to čeká v roce příštím. Je pravda, že jde o jednu z 

největších staveb na území Jablonce v posledních letech, což samozřejmě 

představuje i čilý stavební ruch. Složitost stavby umocňuje zároveň probíhající 

rozsáhlá úprava plynárenské sítě, která přirozeně omezí provoz na mnoha 

chodnících a komunikacích, jež potřebujeme ke každodennímu životu. Proto 

prosím občany, jichž se rekonstrukce teplárenské sítě jakkoli dotkne, o jistou 

míru schovívavosti a tolerance. Je nepochybné, že velká část obyvatel si myslí, 

že teplo v Jablonci – myšleno to z centrálního zásobování – se jich netýká. Můj 

názor je jiný. I my, kteří nejsme napojeni na tento systém a své teplo si 

vyrábíme jinak, přeci chceme, aby z města do budoucna zmizely všechny 

ohyzdné energetické stavby a hlavně nevzhledná teplárenská potrubí, hyzdící 

nádherná místa našeho města. Pojďme věřit, že letošní léto nás přivede blíže k 

vytyčenému cíli.  - Miloš Vele, náměstek primátora 

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ a 

městských památkových zón přispěl na opravu oken radnice. Obnova čtyřiadvaceti oken 

za 1,5 milionu korun začala v červnu, státní příspěvek činil 700 000 Kč.  

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA v Jablonci zvala ve dnech 1. - 5. června k zápisu do 

oborů, které mohou žáci absolvovat v následujícím školním roce. Pro děti od 5 let.  

VEDENÍ MĚSTA S OBČANY - Další z řady setkání se konala v úterý 2. června ve 

školní jídelně Základní školy Šumava a ve čtvrtek čtvrtého v jídelně ZŠ Mozartova. 

ATLETICKÝ STADION NA STŘELNICI byl 2. června dějištěm republikového finále 

47. ročníku Poháru Rozhlasu s Českou spořitelnou. Starší žáci a žákyně navíc usilovali 

v rámci Sportovní ligy základních škol o Pohár ministra školství.  
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CZECH DANCE CHAMPIONSHIP A FESTIVAL TANEČNÍHO MLÁDÍ – taneční 

soutěže za účasti dětí a mládeže z celé České republiky v hale ve dnech 5. - 7. června. 

POHÁDKOVÁ PŘEHRADA čekala na děti v neděli 7. června. Start byl na druhé hrázi, 

pro účastníky připravené úkoly i zábavný program. Kdo přišel v masce, neplatil vstup.  

BRASS JABLONEC A ARIES LIBEREC - Jablonecko-liberecký koncert skupin 

základních uměleckých škol 

z obou měst přilákal na 

Mírové náměstí diváky 

druhé červnové úterý. 

KONEC VÁLKY NA 

JABLONECKU - Přednášku 

o historii našeho regionu 

v podání Václava Vostřáka 

připravil Klub Na Rampě na 

úterní večer 9. června.  

DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ ve Státním okresním 

archivu 9. června byl na 

téma ´Rok 1945 v regionu´. 

Součástí povídání nad 

dobovými fotografiemi i 

komentované prohlídky.  

AKCE: DEN ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÝCH – Ve středu 

10. 6. již šestnáctý ročník. 

Neziskové organizace a 

poskytovatelé sociálních 

služeb našeho kraje se 

tradičně prezentovali na 

Mírovém náměstí. 

KOUPÁNÍ BEZ HRANIC – Na 

komentovanou prohlídku výstavy 

o historii lázeňství v našem 

regionu zval Dům česko-

německého porozumění v 

Rýnovicích ve čtvrtek 11. června.  

SVÁTEK FOTBALU - Na 

stadionu Střelnice vyvrcholil ve 

čtvrtek 11. června finálovou akcí 

obří žákovský turnaj pro děti z 

prvního stupně základních škol - 

18. ročník McDonald‘s Cup.  



71 

 

 

SRNEČEK UVÍZL V PLOTĚ 

v Jindřichovské ulici ve čtvrtek 

jedenáctého.  Na svobodu mu pomohli 

strážníci městské policie, které na 

pomoc zavolal majitel plotu.  

PARTIČKA – Letní kino před 

zahájením své promítací sezony hostilo 

11. června čtveřici herců - Ondřeje 

Sokola, Michala Suchánka, Igora 

Chmelu a Richarda Genzera. Po 

představení následovala autogramiáda a 

focení s oblíbenými protagonisty. 

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE plné 

významných hostů. V pátek 12. 6. u 

příležitosti odhalení exponátu Expo zde 

byl ministr kultury Daniel Herman. 

Výstava současného nápojového skla a 

porcelánu ze zemí střední Evropy byla 

zahájena ve čtvrtek osmnáctého za 

přítomnosti velvyslankyně JAR Franki 

Verwey, tajemníka rakouského 

velvyslanectví Gilberta Schenkenbacha, 

ředitele Ruského kulturního střediska v 

Praze Leonida Anatolieviche Gamzy. 

Do muzea zašla v červnu i delegace 

podnikatelů z Mongolska, kteří přijeli 

do Jablonce obchodně. 

SVĚT TANCE - Taneční škola 

Magdaléna z Rychnova v neděli 14. 6. 

prezentovala v jabloneckém divadle 

choreografie svých žáků.  

MATEŘINKA – Pětidenní festival 

profesionálních loutkových divadel byl 

zahájen v úterý 16. června v sousedním 

Liberci. Poprvé se jeho program rozšířil 

do Turnova a také do našeho města.     

ZUŠ: JABLONECKÝ KOMORNÍ 

ORCHESTR oslavil 10. výročí svého 

založení slavnostním koncertem 

v kostele sv. Anny. Kdy? V úterní 

podvečer 16. června.  
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MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN - 7. ročník výstavy byl na Vyšehradě do poloviny 

června, poté začal putovat po celé zemi, součástí výstavy bylo hlasování o nejzdařilejší 

proměnu. Jablonec se zúčastnil s rekonstruovanou Kapličkou Panny Marie v Proseči. 

FANOUŠCI JAZZU si užívali v úterý 16. června v divadle koncert světově známého 

slovenského jazzového trumpetisty Laca Deczi a jeho kapely Celula New York.   

AKADEMIE SENIORŮ - Zakončení 1. semestru se konalo ve středu 17. června v 

obřadní síni radnice. Pro absolventský odznak si k primátorovi přišlo 27 posluchačů. 

ORIGINÁLNÍ ROZLUČKA S PÁROU zahájila ve středu 17. 6. revitalizaci systému 

soustavy centrálního zásobování teplem. Sto metrové potrubí parovodu ve Mšeně 

proměnili malbou v galerii pod širým nebem sprejeři a studenti umělecké průmyslovky. 

PŘED UTOPENÍM ZACHRÁNILI tříměsíční holčičku a jejího tříletého bratra studenti 

Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Martin Bartoš a Matěj Hulík se svojí 

profesorkou Barborou Jarolímovou. Vše se událo 17. 6. v Dolánkách u Turnova.    

VYHLÁŠKU REGULUJÍCÍ HAZARD v Jablonci schválili zastupitelé 18. června. 

POSELSTVÍ ŘEKY NISY již po šestnácté připomenula před radnicí víla Nisa.  V 

doprovodu vodních skautů, bubeníků a mažoretek projela na koni městem v pátek 19. 6. 

JABLONECKÁ PEČOVATELKA 2015 – Ocenění bylo předáno na jevišti divadla 

v rámci programu ke Světovému dni proti násilí na seniorech v pátek 19. června.   

PODKRKONOŠSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR zahrál 19. 6. nejen Čajkovského 

Slovanský pochod, Dvořákovu Novosvětskou či Smetanovu polku z Prodané nevěsty. 

Kvůli nepřízni počasí nezněla hudba z mola přehrady, ale z jeviště divadla.  

DNE OTCŮ v neděli 21. června na Tajvanu u přehrady. Organizace akce pro táty a 

jejich děti se ujali strážníci z oddělení prevence kriminality a okrskář z lokality Mšeno. 

DĚTSKÝ SERIÁL ZÁVODŮ BIKECLINIC CUP odstartoval v neděli 21. června v 

běžeckém areálu Kolečko. Tratě čekaly na závodníky ve věku od jednoho do 16 let. 

VE JMÉNU MISTRA - Edukační program a výtvarnou dílnu k 600. výročí upálení 

Mistra Jana Husa připravilo Muzeum skla a bižuterie pro školy ve dnech 22. – 29. 6. 

VRABČÁCI A VRABČATA - Nábor nových zpěváků do sboru se konal po pěti letech. 

Zájemci od šesti let se mohli hlásit v pondělí 22. června ve zkušebně v ZŠ Mozartova. 

DEN DRAKA - 1. ročník soutěže pro družstva základních škol na dračích lodích se jel v 

úterý 23. června a byl aktivním rozloučením žáků posledních ročníků s jejich školou. 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM nabídnul ukázky zásahů všech svých složek 

a jejich techniky po celý čtvrtek 25. června na Horním náměstí i na přehradě.  

OLYMPIJSKÉ HRY JABLONEC – V pořadí již 9. ročník školní akademie Základní 

školy Liberecká ukončila školní rok 2014-2015 v pátek 26. června na sále Eurocentra.  

MĚSTO PLNÉ TÓNŮ nabídlo koncem června akce školákům. Podium na Mírovém 

náměstí před radnicí zaplnil Pískomil a jeho kapela do kapsy. Prázdniny přivítal na 

Letní scéně Eurocentra americký písničkář a kytarista Christopher Paul Stelling. 

PRO MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ si přišli do divadla maturanti Střední umělecko-

průmyslové školy a Vyšší odborné školy. Předcházelo zahájení výstavy absolventských 

prací, které byly k vidění v předsálí do konce června a poté do září v kině Radnice. 
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ČERVENEC A SRPEN 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: LÉTO PATŘÍ ODPOČINKU A NOVÝM ZÁŽITKŮM 

Vážení spoluobčané, máme tady léto a já doufám, že nám přinese krásné 

slunné dny, na něž jsme po většinu června marně čekali. Budeme je moci trávit 

na březích přehrady, kterou se nám podařilo vylepšit novými toaletami s 

přístupem pro občany s handicapem a místem pro maminky s malými dětmi či 

přístupovými schodišti, usnadňujícími vstup do vody. Pro většinu z nás jsou 

letní měsíce synonymem relaxace a sladkého nicnedělání. To ovšem neplatí pro 

žádnou ze stavebních firem. V Jablonci je vzhledem k jeho klimatickým 

podmínkám stavební sezona velmi krátká, proto se ji město snaží využívat 

beze zbytku. Chápu, že mnohým z vás rozpracované stavby znepříjemňují 

život, ale když si představíme výsledek, jenž přinese navýšení počtu 

parkovacích míst, vyměněné veřejné osvětlení, opravené komunikace, 

chodníky, kanalizaci, kontejnerová stání a hřiště pro malé i větší děti, pak se to 

léto, byť s problémy, dá určitě snést. Přesto se za nepříjemnosti omlouváme. 

Následující dva měsíce využijme k odpočinku, protože v září nás čeká 

intenzívní projednávání návrhu nového Územního plánu města Jablonec. Více 

o tom, kdy, kde a jak budeme návrh projednávat a jak lze do jeho projednávání 

zasáhnout, se dočtete na následující straně. Do tohoto čísla jsme také připravili 

obsáhlou prázdninovou přílohu. V ní vám přinášíme nápady, kam můžete 

vyrazit na kratší či delší výlety v rámci našich partnerských města, která nabízí 

zajímavý letní program. Neméně atraktivní projekty se budou odehrávat také 

přímo v Jablonci. Dovolte mi dva krátké tipy sportovní. Víte například co je to 

gigathlon? Jde o kombinaci plavání, inline bruslí, horského kola a běhu, která 

bude letošní novinkou závodu O’Style Cup přes jabloneckou přehradu. A 

takovou malou tradicí je závod světové série ve fourcrossu s názvem JBC 4x 

Revelations, který se u nás pojede už potřetí a vloni přilákal na deset tisíc 

diváků. Přeji vám všem klidnou dovolenou. - Lukáš Pleticha, náměstek primátora 

VYHLÍDKA Z RADNIČNÍ VĚŽE byla již devatenáctou sezonu zpřístupněna turistům 

od července i letos, byť to kvůli plánované opravě fasády nebylo dost dlouho jisté. 

LÉTO TANČÍ -  17. ročník letních dílen plných rytmu, tance a pohybu odstartoval ve 

středu 1. července žonglérský workshop ve venkovních prostorách Eurocentra.  

KRÁLOVSKÝ BALET LONDÝN V KINĚ JUNIOR - Předprodej vstupenek na novou 

sezónu záznamů představení začal ve středu 1. července. Záznamy představení se od 

září objeví na plátně během nedělních odpolední. Sezónu zahájí Romeo a Julie. 

FOTBALOVÝ KLUB BAUMIT JABLONEC změnil od 1. července dosavadní jméno 

na Fotbalový Klub Jablonec. Současně dostal k užívání také nové logo. 

JABLONECKOU NEMOCNICI navštívili 2. 7. primátor a jeho náměstci.  Zajímali se o 

nový počítačový tomograf, který nemocnice ze svých prostředků zakoupila v březnu. 
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REKONSTRUKCE JEDNOHO ZE ČTYŘ HLAVNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ byla 

zahájena v jablonecké nemocnici v červenci a dokončena v srpnu. Stavební práce byly 

zajištěny tak, aby neomezily provoz ostatních sálů a neohrozily bezpečnost pacientů.  

NEMOCNICE Z DOTACE EU pořídila 150 elektricky polohovatelných nemocničních 

lůžek s bezpečným ovládáním a stejný počet výškově nastavitelných pacientských 

stolků. Nový nábytek za téměř sedm milionů korun byl umístěný na odděleních 

chirurgie, interny, centra doléčování a rehabilitace nejen v Jablonci, ale i v Tanvaldu. 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK - vydávaný statutárním městem Jablonec, uspěl 

v celostátní soutěži ´O 

nejlepší městský 

zpravodaj 2014´, když v 

konkurenci 140 

soutěžících získal druhé 

místo. Výsledky byly 

vyhlášeny 4. července na 

Velehradě u příležitosti 

Dnů lidí dobré vůle. 

Soutěž počtvrté vyhlásila 

Katedra politologie a 

evropských studií 

Filozofické fakulty 

Univerzity Palackého 

v Olomouci, a to ve spolupráci se  společnostmi Civipolis, Unives.eu a Angelus Aureus. 

PALACKOU ULICÍ TLAČÍ DVA MUŽI KONTEJNER, vyslechli si první červencovou 

neděli krátce po půlnoci městští strážníci, kteří poté vandaly přiměli dát vše do pořádku. 

ČESTNÝ OBČAN JABLONCE ZDENĚK NERUDA oslavil v červenci 95. narozeniny. 

K významnému životnímu jubileu mu přišel poblahopřát i primátor města Petr Beitl. 

SKONČILA REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI – 17. července se ulevilo 

všem, kteří využívají mezi Libercem a Jabloncem tramvaj. Po patnácti měsících se opět 

rozjela linka číslo 11 spojující obě města. Jablonec přispěl částkou 13 milionů korun. 

STAVEBNÍ PRÁCE U JABLONĚ začaly v úterý 21. července v časných ranních 

hodinách kácením stromů. Následně bylo sondami zjišťováno přesné složení podloží.  

HVĚZDY SEVEROVÝCHODU nesla název prezentace projektů realizovaných z 

evropských peněz, jež se konala v úterý 28. července na náměstí Dr. Farského.  

ČESKÁ MINCOVNA v úterý 28. července představila v Brně dvě sady replik 

československých haléřů platných od sedmdesátých do devadesátých let 20. století. 

Současně byla otevřena instalace děl Františka Davida, autora těchto drobných mincí. 

MĚSTSKÉ DIVADLO pamatovalo na diváky i v létě navzdory tomu, že divadelní 

sezona skončila. Hlavním tahákem o prázdninách byla Simona Stašová, která inscenací 

komedie Shirley Valentine pobavila obecenstvo ve středu 29. července. 

KOLO - PRÁZDNINOVÁ PREVENTIVNÍ AKCE městských strážníků a týmu silniční 

bezpečnosti se uskutečnila ve čtvrtek 30. 7. na cyklostezce u jablonecké přehrady.  

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=87259&x=800&y=600
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VE VYMEZENÉ ZÓNĚ ŽIŽKŮV VRCH A OKOLÍ skončil v červenci projekt v rámci 

Integrovaného plánu rozvoje města, který byl zahájen v loňském dubnu. Jeho náklady 

dosáhly jedenadvacet milionu korun, evropská dotace tvořila pětaosmdesát procent. 

LETNÍ KOTEL V AREÁLU VÝTOPNY BRANDL nahradil ztrátovou výtopnu v 

Rýnovicích a začal zásobovat párou Jablonec. Znamenal efektivní pokrytí snížených 

dodávek páry mimo topnou sezonu i  roční finanční úsporu až třináct milionů korun.  

KORONER, NOVÁ SLUŽBA - Záchranka už nestačí, a tak ohledání zemřelých v našem 

kraji začalo od července spadat pod službu koronera - státního úředníka, který vyšetřuje 

úmrtí a vydává úmrtní listy v nejednoznačných případech. Může například nařídit pitvu 

nebo zahájit policejní vyšetřování, když má kolem úmrtí nějaké podezření. Koroneři již 

fungují v sedmi krajích, někde je zajišťují záchranky, někde soukromníci. 

MĚSTSKÝ HŘBITOV - Po opravách smuteční síně před dvěma lety a loňské 

rekonstrukci sociálního zařízení začala na hřbitově letos v srpnu oprava fasády 

správního domku a vstupního portálu. Rozpočet 900 tisíc korun, hotovo do konce září. 

FINANČNÍ POKUTU dostal v srpnu fotbalový klub Jablonec kvůli fanouškům, kteří v 

zápase s Bohemians Praha vytáhli ´v kotli´ kontroverzní protiislámský transparent.  

KŘEHKÁ KRÁSA - Čtvrtý ročník výstavy zaplnil Eurocentrum ve dnech 6. - 9. srpna. 

Návštěvníci obdivovali originální skleněné šaty návrhářky Blanky Matragi, plastiku 

Reného Roubíčka, práce mladých designerů v režii Preciosy i kolekce módní bižuterie. 

DOMOV DŮCHODCŮ V JABLONECKÝCH PASEKÁCH - Policistky zde besedovaly 

v úterý 11. srpna se seniory o různých úskalích života a jak předcházet zlým situacím. 

SMARAGDOVOU SVATBU, tj. 55 let společného života, oslavili 13. srpna manželé 

Jaroslava a Josef Slukovi. Zdraví a rodinou pohodu přáli děti Jitka a Pavel s rodinami. 

ŠESTADVACETILETÝ MLADÍK, který spal na lavičce autobusového nádraží, byl ze 

soboty 15. na neděli 16. srpna okraden. Zloděj mu vzal peněženku i osobní doklady. 

MIROSLAV PELTA, předseda Fotbalové asociace a vlastník FK Jablonec, čelil 

nařčení, že zaplatil politikům výlet na fotbalový zápas do Amsterdamu. Stalo se tak 

několik dní před krajským hlasováním o navýšení dotací pro sport o dvacet milionů 

korun. Informovalo Krajské protikorupční pracoviště a Centrum nezávislé investigace. 

O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA bojovali v pátém ročníku vodní záchranáři Českého 

červeného kříže. Závod nazvaný Tvrdošíjní se konal na přehradě v sobotu 22. srpna. 

O VEŘEJNOU SLUŽBA, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ I SOCIÁLNÍ SLUŽBY se zajímala 

ministryni práce a sociálních věcí Marksová, jež k nám přijela v pondělí 24. srpna. 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ krajin, zátiší, momentů ze života lidí i měst byla 

v Eurocentru do 25. 8. Vystavoval náš fotoklub Nekras spolu s Unifok z německé Jeny. 

JABLONECKÉ KOSTELY OTEVŘENY – Prázdninový cyklus otevřených sakrálních 

památek skončil v úterý 25. srpna varhanním koncertem v kostele svaté Anny.  

TRENDY ONLINE MARKETINGU – osobní přístup aneb ´něco navíc´ pro vaše 

zákazníky – další z cyklu seminářů pro malé a střední podnikatele, které pořádala 

jablonecká Okresní hospodářská komora ve středu 26. 8. v kavárně Klubu Na Rampě. 

LETNÍ PŘÍLOHA z měsíčníku: Čas dovolených a odpočinku – viz tištěná verze. 
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ZÁŘÍ 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK - ÚVODNÍK:  

HORKÉ PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI, ČEKÁ NÁS BOHATÝ PODZIM - Máme za 

sebou skutečně horké prázdniny. Slunce se nevyhýbalo letos ani našemu městu, 

přehrada byla neustále obležená návštěvníky a kvalita vody byla natolik 

dobrá, že se koupání kvůli možným zdravotním obtížím nemuselo vůbec 

omezovat. Léto bylo horké také pro stavbaře. Dva prázdninové měsíce jsou pro 

oddělení správy objektů, silnic i investiční výstavby velmi krátké na všechno, co 

je třeba opravit a postavit. A když se ještě na poslední chvíli podaří získat 

dotační peníze, mají tyto sezónní práce naloženo vrchovatě. Přesto se všichni 

snaží udělat i nemožné, aby napjaté termíny stíhali. A když se to někdy úplně 

nepodaří, jako například v případě školky v Mechové ulici, snažíme se vše 

ostatní zabezpečit tak, aby byly opravy dokončeny s co nejmenším dopadem na 

občany. Ačkoliv ještě cítíme na kůži hřejivé sluneční paprsky, na zimním 

stadionu je plocha náležitě vychlazená, jen si obout brusle, vyzbrojit se 

hokejkou a snažit se vmanévrovat puk do branky. Síly v minihokeji hned první 

zářijový víkend poměří sedmi a osmiletí hokejisté z osmi republikových oddílů, 

kteří se utkají o putovní pohár města, jenž vítěznému týmu v neděli 6. září 

společně s hokejovou legendou Milanem Hniličkovu předám. Tak přijďte 

fandit. Září je vůbec bohaté na množství událostí. Kromě koncertů, jimiž bude 

vrcholit festival Město plné tónů, jsou připravené důležité besedy k návrhu 

nového územního plánu, při Dni evropského dědictví můžete poznávat historii 

běžně ukrytou, nebo se těšit na Jablonecké podzimní slavnosti. Hlavně však do 

prvních tříd přijdou poprvé letošní prvňáčci. A těm bych rád popřál, aby 1. září 

vykročili pravou nohou, aby si našli ve třídě to správné místo i dobré kamarády 

a aby je škola bavila. - Pavel Svoboda, náměstek primátora 

DVĚ DESÍTKY PRVNÍCH TŘÍD se otevřely v novém školním roce 2015-2016. Na pět 

stovek prvňáčků ve školách přivítali slovem i drobnými dárky představitelé města. 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNA se přestěhovala o prázdninách do 

nových prostorů ve Smetanově ulici. Klientům byla k dispozici od začátku září. 

VÝROBCE SYROBŮ - SPOLEČNOST KITL, bodoval v Českých Budějovicích na 

veletrhu Země Živitelka - 27. 8. až 1. 9.  Do Jablonce putoval Zlatý klas za Kitl Syrob 

grapefruitový s dužninou a za nápoj bezový Cena za nejlepší inovativní potravinu. 

PŘIPRAVOVANÁ DEMOLICE JABLONĚ omezila od září dopravu v okolí stavby, 

která zabrala přilehlé i okolní parkoviště. Liberecká ulice pak nově obousměrná. 

PLAVECKÝ BAZÉN zahájil v září zkušební provoz nově vybudované schodišťové 

plošiny a zvedáku umožňující tělesně postiženým dokonalý přístup do bazénu a šaten. 

MĚSTSKÉ DIVADLO V JABLONCI zahájilo novou sezonu brilantní komedií podle 

nejlepší francouzské tradice. Inscenaci Jméno přivezlo Divadlo Verze Praha. 
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SÁŇKOVÁNÍ NA LYŽAŘSKÉM KOLEČKU v Břízkách předvedli ve čtvrtek 3. září 

Patrick Pigneter a Matteo Clara, italští sportovci propagujících znovuobjevené 

sáňkování na přírodních tratích. Jablonecko má v této oblasti bohatou historii, neboť 

první sáňkařská dráha z Černé Studnice k dnešnímu podniku BAK byla otevřená v roce 

1911. O tři roky později se pak jelo 1. mistrovství Evropy v jízdě na saních na Ještědu. 

DĚTSKÝ SBOR ZUŠ IUVENTUS, GAUDE! oslavil desáté narozeniny, a to na místě, 

kde měl 3. září první zkoušku – v Jizerských horách na louce u kapličky na Hraběticích.   

VÝZNAMNÁ JUBILEA - Manželé Jaroslava a Josef Rejholcovi oslavili v sobotu 4. září 

zlatou svatbu - padesát let společného žití. A ještě z minulého měsíce. Zlatou svatbu 

měli v srpnu manželé Albína a Jaromír Kuchtovi, smaragdovou – společných 

pětapadesát let, manželé Leon a Ludmila Vajcovi a Jaroslava a Josef Slukovi. 

V ZANIKLÉ SKLÁŘSKÉ OSADĚ KRISTIÁNOV V JIZERSKÝCH HORÁCH se po 

128 letech v sobotu 5. září opět tavilo sklo. Ukázka výroby byla součástí 24. ročníku 

Mariánské sklářské pouti, tu pravidelně pořádá jablonecké Muzeum skla a bižuterie. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JABLONECKÝCH PASEK slavil 130. výročí 

založení. Na sobotu 5. září hasiči připravili bohatý program, který začal spanilou jízdou 

historických vozidel i současné techniky. Kolona projela městem a zakotvila u Tajvanu. 

TURNAJE V MINIHOKEJI ROČNÍKŮ 2007 – Premiérovému ročníku o putovní pohár 

města Jablonec patřil první víkend v září. Pořádal domácí klub Vlci, patronát převzal 

člen vítězného hokejového týmu z olympiády v Naganu Milan Hnilička.  

NISA HANDBALL CUP - Třetí ročník házenkářského turnaje v Městské sportovní hale 

za účasti mužstev ze spřáteleného města Neugablonz a z německého z Neugersdorfu. 

HASIČI U NEHODY - Ve středu devátého září v ulici Pod Vodárnou se střetl 

motocyklista s osobním automobilem. U nehody byl nutný zásah hasičů, kteří zajistili 

protipožární opatření a unikající provozní kapaliny zasypali sorpčními látkami. 

DŮM JANY A JOSEFA SCHEYBALOVÝCH přichystal na podzim výstavy věnované 

mimořádnému krajináři, vlastivědci a propagátorovi turistiky u nás – Janu Prouskovi. 

První návštěvníci si jeho dílo prohlédli už při vernisáži ve čtvrtek 10. září. 

O NEJTALENTOVANĚJŠÍ MATEŘSKOU ŠKOLU - 5. ročník soutěže v pohybově 

zábavných disciplínách se konal ve čtvrtek 10. září v areálu tenisového klubu Bižuterie. 

V RÁMCI PŘÍPRAVY NA MISTROVSTVÍ EVROPY hostili čeští volejbalisté v 

Městské hale v Jablonci elitní světový celek Francii, vítěze Světové ligy a čtvrtý tým 

mistrovství světa z roku 2014. Zápasy se hrály u nás ve dnech 11. - 12. září. 

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2015 měl téma ´Památky znovuzrozené´. I u nás se 

v sobotu 12. září otevřely mnohé objekty. Vedle tradičních byl poprvé zpřístupněn 

kostel Nejsvětější Trojice, kaplička sv. Anny i zákulisí kina Radnice a Junior.  

FOTBALOVÝ ZÁPAS mezi FK Jablonec a AC Sparta Praha v neděli 13. září na 

Střelnici byl předem vyhodnocen coby rizikový. Policisté nakonec řešili šest přestupků. 

VYBRANÍ ODSOUZENÍ Z RÝNOVICKÉ VĚZNICE pomáhají pod dohledem 

vychovatelů uklízet nepořádek ve městě. V neděli 13. 9. se vypravili do lesa v Břízkách.   
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V 

NEMOCNICI ve středu 16. září vstoupil 

do pátého ročníku. Návštěvníci si 

prohlédli patnáct zdravotnických 

pracovišť a dvě technická. Akce 

připomenula i výročí 140 let od otevření 

první nemocnice v Jablonci U Balvanu. 

NA SLUŽEBNÍ SLIB nových příslušníků 

Hasičského záchranného sboru 

Libereckého kraje - 16. 9. v Semilech, 

navázala tradiční regionální soutěž ve 

vyprošťování zraněných osob z 

havarovaných vozidel. Putovní pohár 

vítězů si odvezli hasiči z Jablonce.  

ŠVÁBENÍ - snová audiovizuální 

performance výtvarníka Petra Nikla se 

odehrála ve středu 16. září v nové Galerii 

Kaplička, kterou na sídlišti ve Mšeně 

umělecky oživil spolek Plac.  

CENY MĚSTA PRO MERITIS - Ve čtvrtek 17. září zastupitelé schválili další držitele, 

kteří ocenění obdrží 1. ledna 2016. Návrhy projednala pracovní skupina složená z 

bývalých porevolučních starostů, současného primátora a zástupců odborné veřejnosti. 

SMLOUVU S PIVOVAREM SVIJANY na pronájem bývalé restaurace Adam a Eva na 

Mírovém náměstí schválili zastupitelé s tím, že pod názvem Radnice otevře v prosinci. 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA v Jablonci společně s českými a polskými 

partnery ukončila ve čtvrtek 17. září tříletý projekt ´Podpora rozvoje regionálních firem 

na česko-polském příhraničí´, a to diskuzním fórem na téma o cestovním ruchu.  

HISTORICKÉ LÁZNĚ PRONAJALO MĚSTO na půl roku za symbolickou korunu 

studentům a absolventům uměleckých škol. Díky jim po patnáctileté uzavírce a chátrání 

ožil objekt v pátek 18. září zpěvem a tancem nadšenců z projektu ArtproProstor. 

DÝŇOBRANÍ ANEB SVÁTEK DĚTÍ, DÝNÍ A STRAŠIDEL - 10. ročník oslav burčáku 

a úrody se konal ve dnech 18. – 19. září tradičně před Domem vína na Komenského 

náměstí a přilákal školní kolektivy i celé rodiny. Letošní téma znělo Zvířata kolem nás. 

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE a sv. Karla Velikého v Praze připomenul 

v sobotu 19. září 665. výročí položení základního kamene Karlem IV. Česká mincovna 

zde ten den představila druhý peníz ze série Mince tří císařů věnovaný právě Otci vlasti.  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE VOZOVNĚ TRAMVAJÍ v liberecké Mrštíkově ulici 

připravil Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec v sobotu 19. září. Vozový park byl 

představen v rámci oslav 42. výročí zprovoznění horského hotelu a vysílače na Ještědu. 

SKLENĚNÉ MĚSTEČKO -  Devátý ročník slavností sklářského řemesla v Železném 

Brodě ve dnech 19. až 20. září spolupořádala Okresní hospodářská komora v Jablonci, 

která byla zároveň i vyhlašovatelem tradiční soutěže sklářských řemeslníků a výrobců. 
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VÍTÁNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKU v úterý 22. září v Gymnáziu U Balvanu se neslo v 

duchu motta Bradavice – Akademie čar a kouzel aneb U Balvanu Mudrců. 

STŘÍBRNÉ MEDAILE S MOTIVEM MĚSTA JABLONCE začala razit v úterý 22. září 

Česká mincovna. Šlo o devátou ražbu ze série 

kilogramových a půlkilogramových stříbrných investičních 

medailí věnovaných statutárním městům České republiky.  

NEBE JE NAHOŘE, ZEMĚ JE DOLE – tak byla nazvaná 

autorská výstava fotografií Jana Krajníka, která byla 

k vidění na obou chodbách Eurocentra do středy 23. září. 

POSLEDNÍ ZE ČTYŘ KOMÍNŮ ve městě byl postaven 

v pátek 25. září. Devítitunový kolos svými šestadvaceti 

metry je u nás nejvyšší a zakončil první etapu revitalizace teplárenské sítě v Jablonci.  

 

JABLONECKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI, organizované Eurocentrem ve dnech 25. až 

26. září, nabídly vedle tradičních stánků trhovců a občerstvení i kulturní program. 

FOLKLORNÍ SOUBOR ŠAFRÁN oslavil v sobotu 26. září dvacáté výročí založení. 

Souborem od jeho vzniku prošly desítky tanečníků a muzikantů nejen z Jablonce. 

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI se slavil 28. 9. pěveckým koncertem v kostele sv. Anny. V 

úvodu převzal primátor Petr Beitl stříbrnou medaili Jablonce z ražby České mincovny.  

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE v rámci oslav Dne české státnosti zvalo do svých 

prostor mimořádně a zdarma k prohlídce výstav v pondělí 28. září. Návštěvníky čekaly 

stálé expozice Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná zahrada – české sklo sedmi století. 

ODDĚLENÍ GYNEKOLOGIE A PORODNICE od pondělí 28. 9. na dva týdny z 

důvodu malování uzavřeno. O rodičky a akutní případy se postarala okolní zařízení.  

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=87579&x=681&y=800
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BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH byla na programu první hodiny ´Virtuální 

univerzity třetího věku´, kterou zahájila v úterý 

29. září Městská knihovna Jablonec.   

HUDEBNÍ V+W REVUE, připomínající 

slavnou éru Osvobozeného divadla a letošních 

110 let od narození Jana Wericha a Jiřího 

Voskovce, u nás v divadle v úterý 29. září.  

DOMOV PRO SENIORY ANAVITA, který 

vznikl u přehrady v objektu bývalé bižuterie, 

otevřel v úterý 29. září investor projektu 

Dalibor Dědek, zakladatel firmy Jablotron. 

TÝDEN SENIORŮ ve dnech 29. 9. až 4. 10. 

Patnáctý ročník tradiční akce byl zahájen v 

kostele sv. Anny koncertem dětí sboru 

Iuventus, gaude! a seniorů ze sboru Izerína. 

JABLONEČTÍ A BUDYŠÍNŠTÍ SENIOŘI se 

vzájemně navštěvují dvakrát do roka už řadu 

let. Zatímco v červenu byli naši Budyšínu, v září přijeli k nám hosté z Německa.  

MLADÁ ALTERNATIVNĚ PUNKOVÁ KAPELA JUNKASPECT z Jablonce si pro 

svůj debutový klip vyhlédla střechu Eurocentra. Záběry k novému singlu kapela se 

spolupracovníky natáčela nejen klasickým způsobem, ale využila i dron s kamerou. 
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JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK - ÚVODNÍK:  

VNÍMEJTE SVOJE MĚSTO S LÁSKOU - Jablonec nad Nisou má ambici být 

městem moderním a otevřeným. Snažíme se všemi cestami oslovovat aktivní 

občany, kteří vnímají město v kontextu doby i historie, váží si toho, že v něm 

žijí, a snaží se dělat něco pro jeho rozvoj. Dovolím si tvrdit, že po poválečné 

výměně obyvatel zde už tři generace Jablonečanů zapouští své kořeny, což 

pozitivně přispívá našemu vztahu k městu a jeho okolí. Přibývá opravených 

objektů, ulic i veřejných prostor. Rád bych poděkoval všem občanům, kteří 

dokáží rekonstruovat či budovat své nemovitosti s ohledem na architekturu 

města, ať historickou, či novodobou. Zájem Jablonečanů o historii dokazuje i 

každoroční bohatá účast celých rodin na tradičním Dni evropského dědictví. 

Ten, kdo si prošel trasu osmnácti památek, může hodnotit, jakým způsobem 

zasahují různé subjekty – privátní, městské, občanské, církevní i spolkové do 

péče o naše město. Příkladná privátní rekonstrukce Schneiderovy vily, oprava 

interiérů kostela Povýšení svatého Kříže, obnova a probuzení kapličky ve 

Mšeně, jíž se ujali mladí nadšenci, iniciativa prosečských obyvatel, která 

pomohla zachránit kapličku v Proseči, aktivita mladých lidí, kteří se snaží 

oživit městské lázně. Iniciativa a zájem občanů se projevuje čím dál víc. Všichni 

by si zasloužili jmenovité poděkování, ale já bych chtěl poděkovat alespoň 

panu Josefu Slámovi, který se ve věku 85 let zasloužil o navrácení křížku před 

kokonínskou školu. V příštím roce oslaví Jablonec několik významných výročí, 

mimo jiné uplyne 150 let od povýšení někdejšího městyse na město. Jako 

primátor jsem při této příležitosti obdržel dopis podepsaný významnými 

osobnostmi s podnětem, abychom věnovali zvýšenou pozornost městským 

symbolům – znaku na křižovatce U Zeleného stromu, hrobům jabloneckých 

starostů, pomníkům padlých ve světových válkách. Zvláštní pozornost pak 

autoři dopisu upřeli na historickou kašnu z dílny sochaře evropského významu, 

pana Franze Metznera. Kašna stávala v první polovině minulého století v těsné 

blízkosti další jablonecké dominanty, kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova, v 

místech, kam ji navrhl autor kostela, jablonecký rodák architekt Josef Zasche. 

Jsem přesvědčen, že oslavy 150 let města by mohly být tou pravou příležitostí k 

nastartování systémové péče o všechny tyto památky, včetně symbolického 

navrácení kašny. Město s tak bohatou uměleckou tradicí, jakým Jablonec 

bezesporu je, si to bezpochyby zaslouží.  - Petr Beitl, primátor 

FENOMENÁLNÍ ČESKÝ HOROLEZEC RADEK JAROŠ si ve čtvrtek 1. října v České 

mincovně vlastnoručně vyrazil zlatou medaili, podle návrhu z ateliéru Vojtěcha Dostála. 

V NÁKLADU POUHÝCH DVANÁCTI KUSŮ začala Česká mincovna v říjnu razit 

půlkilogramovou platinovou medaili s motivem Chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně. 

ZLATÁ SVATBA  - Padesát společných let oslavili 2. října Marie a Josef Novosadovi.  
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JABLONECKÝ VOŘÍŠEK – Tradiční soutěž o nejkrásnějšího, nejšikovnějšího a 

nejsympatičtějšího pejska se konala v sobotu 3. října na Letní scéně Eurocentra. 

VÝMĚNNOU A PRODEJNÍ BURZU drahých kamenů, zkamenělin a šperků z 

přírodních kamenů – v pořadí už třicátou druhou, pořádal v sobotu 3. října Minerál klub.  

NĚMECKO OSLAVILO 25 LET OD ZNOVUSJEDNOCENÍ - Dvoudenního festivalu v 

Budyšíně se první říjnový víkend zúčastnil i Jablonec, coby partnerské město. 

NAD JIZERKAMI LÉTAL VRTULNÍK a od nedělního odpoledne 4. října hledal 

společně s desítkami policistů a hasičů devětadvacetiletého muže ze Mšena.  

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v České republice se konal po sedmé. Poskytovatelé 

sociálních služeb v Jablonci se zapojili 6. – 7. října nejen svými dny otevřených dveří. 

K návštěvě svých prostorů zval i Kruháč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 

AMOS 2015 - Burza škol, vzdělávání, pracovních příležitostí a volnočasových aktivit 

– za účasti místních i přespolních, se konala v pátek 9. října v jabloneckém Eurocentru.  

CESTY KE ZDRAVÍ ANEB CO NÁM BRÁNÍ V NAROVNÁNÍ - Seminář oddělení 

rehabilitace a fyzikální medicíny nemocnice se konal ve dnech 8. – 11. října. 

GYMNÁZIUM U BALVANU si připomenulo v sobotu 10. října 70. výročí založení 

českého gymnázia v Jablonci. V rámci oslav navštívilo školu na šest stovek absolventů. 

SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ - 4. ročník konference o současnosti a budoucnosti sklářství. 

Zástupci sklářů, škol, ministerstev se sešli v Muzeu skla a bižuterie v úterý 13. října.  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ připomenul 15. října 50 let užívání názvu Strojírenský 

zkušební ústav. Společnost vznikla v roce 1898 jako Ústav pro zvelebování živností. 
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OSM JEDNOTEK HASIČŮ nejen z Jablonce, ale i z okolních měst a obcí, zasahovalo 

v sobotu 17. října u požáru v průmyslovém objektu v ulici U Přehrady.  

TANEČNÍ STUDIO TASMINA slavilo v sobotu 17. října v Eurocentru sedmé 

narozeniny. Parket zaplnili nejen místní tanečníci, ale i hosté z Prahy a Karlových Varů. 

MRTVÉ DUŠE - Příběh podle Gogolova groteskně realistického románu v podání 

brněnského souboru nadchl diváky v jabloneckém divadle v pondělí 19. října večer. 

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY - XVIII. ročník pokračoval u nás 

v divadle v úterý 20. října koncertem hudby starých mistrů, a to napříč staletími.  

MĚSTSKOU SPORTOVNÍ HALU u přehrady si vybral pro svůj galakoncert 

několikanásobný zlatý slavík Karel 

Gott, kterého zde ve středu 21. října 

doprovodil Big Band Felixe Slováčka.  

LEGENDÁRNÍ BUBENÍK TERRY 

BOZZIO si vybral v rámci 

evropského turné pro svůj jediný 

český koncert Eurocentrum. V pátek 

23. října zde odehrál na největší bicí a 

perkusní soupravu na světě sólový 

repertoár od jazzu až po etnické styly.  

SLAVNOSTNÍ PŘIPOMENUTÍ již 

97. výročí vzniku samostatného 

československého státu se uskutečnilo 

v úterý 27. října u Památníku obětí 1. 

světové války v Tyršových sadech. 

PRAŽSKÝ HRAD V DEN 

STÁTNÍHO SVÁTKU 28. ŘÍJNA  - 

Prezident republiky Miloš Zeman 

předával státní vyznamenání, které 

získali také dvě osobnosti z Jablonce. 

Dalibor Dědek, majitel společnosti Jablotron a Ludvík Karl, majitel firmy Preciosa.  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA vyhlásila již patnáctý ročník literární soutěže na téma ´Není 

krásnějších pohádek než ty, které píše život sám aneb I život může být jako pohádka´.  

RYBÁŘI VYPUSTILI do mšenské přehrady přes šest tisíc půlročních a ročních candátů, 

za něž radnice zaplatila šedesát tisíc korun. Ryby by měly pomoci v boji proti sinicím. 

KVŮLI HAVÁRII VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ musela společnost ČEZ rozkopat 

v říjnu chodník a část ulice Komenského od křižovatky v ulici Generála Mrázka po 

křižovatku s ulicí Chvojkovou. Výkopy na několik týdnů omezily řidiče i chodce. 

POČET NAKAŽENÝCH VIROVOU ŽLOUTENKOU TYPU A stoupl v kraji za 

poslední říjnový týden na 41 osob, z toho 35 nemocných bylo z Jablonce a okolí. 

PODZIM PATŘIL veřejnému projednávání návrhu nového územního plánu. Radnice 

přijala od občanů na 150 připomínek. Finální podoba se schvalovala na jaře 2017. 
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LISTOPAD 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK – ÚVODNÍK: 

LISTOPAD JE MĚSÍCEM VZPOMÍNÁNÍ I PLÁNOVÁNÍ - Vážení spoluobčané, 

setkáváme se před Dušičkami, kdy se ohlížíme a vzpomínáme na ty, kteří tu s 

námi jsou už jen v našich vzpomínkách. Jejich památku můžeme společně uctít 

první listopadovou neděli na rozptylové loučce městského hřbitova. Tento čas 

je vůbec plný upomínek na minulost. Zatímco 27. října jsme si v Tyršových 

sadech připomněli 97. výročí vzniku samostatného československého státu, tak 

16. listopadu vzdáme hold u pomníku v ulici Generála Mrázka všem 

bojovníkům za svobodu a demokracii, a to jak z let 1939, tak těm z roku 1989. 

Listopad je měsícem, kdy rychle spějeme k adventnímu času. První adventní 

neděli, která bude letos 29. listopadu, se rozsvítí v Jablonci na Mírovém 

náměstí před radnicí vánoční strom, ten druhý ve Mšeně ho bude následovat o 

týden později. Kromě všech těchto společenských setkání bych však také rád 

připomenul, že už v tomto měsíci si budeme připravovat také svou budoucnost, 

a to co se týká možného čerpání financí z evropských zdrojů například 

prostřednictvím projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec 

– Jablonec nad Nisou. Až do 9. listopadu může totiž odborná i laická veřejnost 

připomínkovat aktualizovanou verzi dokumentu IPRÚ, která je vyvěšená na 

webových stránkách nositele celého projektu, tedy Liberce. Pro všechny 

zájemce o aktuální informace je připravené veřejné projednání – to pro 

Jablonecko se odehraje ve velkém zasedacím sále jablonecké radnice ve středu 

4. listopadu. Zatím jsme se při jednáních shodli na tom, že největší investicí by 

pro Jablonecko měla být výstavba přestupního terminálu veřejné dopravy v 

Jablonci nad Nisou, která úzce souvisí také s prodloužením tramvajové trati do 

centra a tím i se zvýšením komfortu propojení všech druhů dopravy. K dalším 

prioritám patří také rozvoj cyklistické dopravy, zejména výstavba páteřní 

cyklostezky mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou a na ní navazující úseky z 

okolních obcí. - Lukáš Pleticha náměstek primátora 

VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ se konala v neděli 1. listopadu na městském hřbitově v 

prostoru rozptylové loučky. Pietní shromáždění pořádal Sbor pro občanské záležitosti. 

TANEC, TANEC… Již 29. ročník celostátní přehlídky scénického tance mládeže a 

dospělých skončil v neděli 1. listopadu. Závěrečné předávání cen se odehrálo v 

Jablečných lázních. Cenu města tance si z Jablonce odvezl soubor Intro Postřelmov. 

CHARITATIVNĚ ZÁBAVNÁ KAMPAŇ MOVEMBER s dobročinnou sbírkou na 

podporu boje s rakovinou prostaty odstartovala ve světě 1. listopadu. U nás se první 

příznivci společného holení vousů sešli v Klubu na Rampě, kde nechyběli prvoligoví 

fotbalisté, členové Svazu jabloneckých bohémů i mnohé osobnosti veřejného života. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ připravila na sobotu 7. listopadu Základní škola v 

rýnovické ulici Pod Vodárnou. Připomenuto bylo 70. výročí založení školní kroniky. 
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V ATLETICKÉ HALE NA STŘELNICI se konal 7. listopadu 19. ročník mezinárodního 

závodu žactva. Domácímu družstvu TJ LIAZ konkurovali soupeři z Německa a Polska.  

DEN VETERÁNŮ, či chcete-li DEN VZPOMÍNEK, se celosvětově slaví 11. listopadu. 

Od roku 2001 je připomínán v České republice a 

druhým rokem také v Jablonci. Vlčí mák, symbol 

tohoto dne, dostali 11. listopadu všichni klienti 

Informačního střediska jabloneckého magistrátu. 

PROBLEMATIKA VYLOUČENÝCH LOKALIT, 

slaďování zájmů různých skupin, práce 

s etnickými menšinami a jejich integrita do 

majoritní společnosti – témata, jež zajímala 

ministra bez portfeje Jiřího Dienstbiera. Náš kraj 

a Jablonec navštívil v pátek 13. listopadu.  

TŘETÍ BENEFIČNÍ PLES ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE byl poděkováním 

bezpříspěvkovým dárcům krve, dobrovolníkům a všem, kteří tyto myšlenky podporují 

ať už přímo či nepřímo. Ples zahájil taneční sezonu v Eurocentru v sobotu 14. listopadu. 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA o víkendu 14. až 15. listopadu dějištěm soutěží v 

moderní gymnastice. V sobotu se uskutečnil již 22. ročník Jabloneckého poháru. 

OCENĚNÍ MLADÝM ZACHRÁNCŮM - Hejtman Libereckého kraje předal v pondělí 

16. listopadu šest záslužných medailí II. stupně vybraným příslušníkům Integrovaného 

záchranného systému kraje. Záslužnou medaili I. stupně pak dostali studenti Martin 

Bartoš, Matěj Hulík a učitelka Barbora Jarolímová z Obchodní akademie v Jablonci, 

kteří v červnu při vodáckém kurzu na Jizeře zachránili před utonutím dvě malé děti.   

DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII - Vzpomínkové setkání u pomníku v ulici 

Generála Mrázka se konalo v pondělí 16. listopadu. Minutou ticha uctili představitelé 

města, zástupci složek integrovaného záchranného sboru a další přítomní nejen památku 

17. listopadu 1939 a 1989, ale také oběti teroristického útoku v Paříži. 

 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85803&x=629&y=664
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EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN ve dnech 23. až 27. listopadu - Třetí ročník 

celoevropské kampaně opět s cílem zpřístupnit bezplatné testování na HIV infekci. 

Zapojila se i laboratoř nemocnice, kam mohli zájemci přijít anonymně bez objednání. 

OPATROVNICTVÍ, neexistence 

zákona o něm a s tím spojené 

problémy se statusem veřejného 

opatrovníka a výměna zkušeností 

byly tématem celodenní 

regionální konference, která se 

konala ve středu 25. listopadu ve 

Spolkovém domě v Jablonci.  

AKADEMIE SENIORŮ - Druhý 

semestr třetího cyklu slavnostně 

zakončilo ve středu 25. listopadu 

sedmatřicet absolventů. I v tomto 

cyklu se těšily oblibě semináře z 

majetkoprávní oblasti – smlouvy, 

dědictví, závěti, ale i na téma 

prevence zdraví a bezpečnosti. 

MOST V JÁNSKÉ ULICI byl ve 

středu pětadvacátého slavnostně 

otevřen po generální opravě za 

více jak jeden milion korun. V 

důsledku mostní prohlídky v roce 

2012 došlo k dopravnímu omezení a snížení povoleného zatížení mostu.   

DEN S OSOBNOSTMI prožili v pátek 27. listopadu žáci Gymnázia U Balvanu. S 

různými obory se seznámili prostřednictvím jejich představitelů. O své profesi či 

podnikání pohovořil například lékař – gynekolog, mořeplavec, právnička, majitel 

prosperující firmy, odbornice na výživu i první maturantka poválečné historie školy.  

SETKÁNÍ SPORTOVCŮ - v pátek 27. 11. se sešli v hotelu Zlatý lev významné legendy 

našeho sportu a olympionici, kteří oslavili kulaté narozeniny a překročili 60 let věku.  

ZLATO, SMARAGD, RUBÍN - Koncem listopadu oslavili zlatou svatbu manželé Marta 

a Karel Labusovi. Smaragdovou svatbu – 55 let společného života, slavili Eliška a Pavel 

Mostecký. Manželé Helena a Ladislav Loumovi měli v listopadu svatbu rubínovou. 

VEČERNÍČEK SLAVIL SVÉ PADESÁTÉ NAROZENINY a Česká mincovna vydala 

k jeho jubileu zlaté a stříbrné pamětní mince. Ty doplnily sběratelskou série, jež 

obsahuje už vílu Amálku, Maxipsa Fíka i králíky z klobouku Boba s Bobkem. 

NOVÝ AZYLOVÝ DŮM V ULICI ZA PLYNÁRNOU - náklady rekonstrukce 19,7 

milionu korun, byl koncem listopadu předán do správy neziskové organizace Naděje.  

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI 29. LISTOPADU se rozsvítil vánoční strom na Mírovém 

náměstí. Nechyběl kulturní program i tradiční schránka na dopisy dětí pro Ježíška. 

Kartičku s poděkováním za dopis a dárkem poslalo město na 275 adres malých pisatelů. 
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PROSINEC 

  

PRIMÁTORSKÝ SVAŘÁK - Devátý ročník 

dobročinné předvánoční akce. V té letošní 

primátor Petr Beitl s náměstky rozlili 160 

litrů svařeného vína plus deset litrů horkého čaje a prodali 743 hrnků za 41 251 korun. 

Výtěžek šel klubu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí coby příspěvek 

na automobil pro přepravu dětí do škol. Barevné hrnečky – viz foto, nesly v roce 2015 

motiv věže kostela na Vrkoslavicích. Autorem byl opět akademický sochař Jiří Dostál 

ROK 2015 BYL NAPLNĚNÝ PRACÍ - Vážení spoluobčané, konec roku je 

obdobím bilancování. Dovolte tedy i mně, abych se ohlédl a zhodnotil uplynulé 

období z pohledu ekonomického vedení města. Letošní rok byl specifický, 

jelikož od samého počátku se nedařilo naplňovat předpověď Ministerstva 

financí a do pokladen městských a obecních úřadů nepřicházely peníze ze 

státního rozpočtu tak, jak se předpokládalo. Hovořilo se o propadu daňových 

příjmů. Protože příjmy z daní, které všichni platíme, jsou zásadní a největší 

položkou obecních rozpočtů, bylo jen obtížně možné uskutečňovat plánované 

výdaje. Když není z čeho, nedá se utrácet. Garantovali jsme, že zaplatíme 

všechny výdaje, k nimž jsme se již dříve smluvně zavázali. Byli jsme ale státem 

nuceni velmi obezřetně přistupovat k ostatním záležitostem. Zkrátka 

neutráceli jsme tolik, kolik bychom chtěli, kdyby byl vývoj daňových příjmů 

příznivý. Naším záměrem bylo například investovat více peněz do oprav škol a 

školek. Opravy ve školských zařízeních se dají, až na výjimky, dělat pouze o 

prázdninách. V té době jsme ale nemohli uvolnit tolik peněz, kolik bychom 

chtěli, protože po vyrovnání propadu daně z příjmu následoval výpadek ve 

vyplácení DPH. Stát si s námi zkrátka trochu hrál. S potěšením mohu 

konstatovat, že se ve třetím čtvrtletí daňové příjmy od státu srovnaly. Přes 

finanční nejistotu se nám podařilo opravit tři důležité mosty, několik 
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propustků, zrekonstruovat parkoviště, pokračovat v opravách komunikací 

nebo zateplit školky. Z Pobřežní ulice konečně zmizel dům, který lokalitu u 

přehrady dlouhá léta hyzdil. Po dvou letech a dvou etapách byla dokončena 

rekonstrukce Základní školy Arbesova a končí i rozsáhlý projekt v rámci 

Integrovaného plánu rozvoje města na Žižkově Vrchu. Konečná tramvaje v 

Tyršových sadech má díky dopravnímu podniku a našemu sedmimilionovému 

příspěvku novou podobu, stejně jako tramvajová trať na Brandlu. Libereckou 

ulici v úseku Zelené údolí – Brandl opravilo Ředitelství silnic a dálnic. Na 

náklady města byla dokončena rekonstrukce Ladovy ulice, po níž občané 

dlouho volali a nezapomněli jsme ani na hlavní městský hřbitov. Nemohu 

opominout, že se podařilo úspěšně projít první etapou revitalizace teplárenské 

sítě, velkou a rozsáhlou akcí, jejíž užitek pro město je neoddiskutovatelný. 

Zkrátka, rok 2015 byl rokem naplněným prací. Koneckonců to víte, snažili jsme 

se vás o tom informovat v Jabloneckém měsíčníku. Vážení a milí Jablonečané, 

přeji vám, aby vaše osobní bilance roku 2015 byla co nejpříznivější, abyste si 

vždy uměli najít více pozitiv než negativ. Přeji vám klidné a krásné Vánoce a do 

nového roku vše dobré. - Miloš Vele, náměstek primátora  

MĚSTSKÉ DIVADLO zahájilo 1. prosince 2015 předprodej vstupenek na slavnostní 

Novoroční koncert 2016. Ten 1. ledna odstartuje rok plný oslav mnoha významných 

výročí města Jablonce. Název koncertního programu Děkuji, bylo to krásné…, by měl 

být nejen poděkováním za léta uplynulá, ale i předzvěstí věcí příštích.  

ADVENTNÍ SETKÁNÍ - I v prosinci 2015 se v duchu zavedené tradice setkávali 

představitelé města s různými skupinami obyvatel. Počátkem měsíce se v  obřadní síni 

radnice konala setkání se zástupci neziskových organizací a také kulturních subjektů. * 

Předvánoční setkání se seniory v domech s pečovatelskou službou jsou už tradiční 

položkou v diáři náměstka primátora Pavla Svobody. Své předvánoční putování zahájil 

2. prosince v Klubu seniorů Boženka, 8. 12. jel do Domova důchodců ve Velkých 

Hamrech a do klubů v ulicích Palackého a Opletalově, 9. prosince navštívil Kokonín a 

17. prosince dům v Novoveské ulici. * Primátor Petr Beitl se i letos zúčastnil vánočního 

posezení členů Jabloneckého klubu onkologických pacientů JAKOP. 

VEŘEJNÉ PODĚKOVÁNÍ SPOLKU ARTPROPROSTOR za aktivity, které vedly k 

oživení objektu městských lázní a akcentování jeho významu a záchrany, vyslovila rada 

města s tím, že činnost sdružení přilákala pozornost velkého množství návštěvníků a 

stejně tak vyvolala zájem o krátkodobý pronájem i u dalších subjektů. Sdružení má 

objekt lázní v pronájmu od 1. července 2015 do 1. ledna 2016. 

KŘÍŽEK VE VYSOKÉ ULICI prošel rekonstrukcí a ve čtvrtek 3. 12. byl posvěcen. 

Jeden z nejstarších jabloneckých křížků byl opraven díky rozhodnutí a financím komise 

městské památkové péče, obnovy se ujal pražský restaurátor Radomil Šolc. 

SMARAGDOVOU SVATBU slavili v prosince manželé Marie a Miroslav Kasíkovi. 

ADVENT V BUDYŠÍNĚ - Statutární město Jablonec v sobotu 5. prosince pořadatelem 

jednodenního autobusového zájezdu pro občany na budyšínský Václavský trh. 
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BEZ BARIÉR V DUŠI I V ŽIVOTĚ znělo motto regionálního projektu ´Tvoříme duší´, 

který představuje činnosti a umění handicapovaných tvůrců z Libereckého kraje. Jeho 

dvanáctý ročník měl v sobotu 5. prosince u nás již tradičně zázemí ve Spolkovém domě.  

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR SKŘIVÁNEK dostal nabídku z Vídně vystoupit 6. prosince 

na Vánočním světovém festivalu spolu s účinkujícími z Evropy i Ameriky. „Jelo se 

díky příspěvku našeho města na dopravu,“ děkovala sbormistryně Věra Pokorná. 

ROZSVÍCENÍ STROMU VE MŠENĚ - Osadní výbor Mšeno připravil pro spoluobčany 

vánoční strom, jenž bude slavnostně rozsvícen v neděli 6. prosince v podvečer. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA v 15. ročníku literární 

soutěže obdržela na dvě stovky prací od 

nejmenších autorů až nově po ty dospělé. Ceny 

třem desítkám vítězů jednotlivých kategorií 

předala herečka a nejznámější dabérka Valérie 

Zawadská, s níž pokračoval večer besedou.  

ADVENTNÍ KONCERT V NEMOCNICI – 

Nejen pacienty potěšila spolu se svými kolegy 

operní zpěvačka Národního divadla v Praze a 

jablonecká rodačka Stanislava Jirků.  

BETLÉMSKÉ SVĚTLO přivezli skauti do 

jabloneckých kostelů a modliteben 19. prosince.  

POLICISTKA PAVLA MÍŠKOVÁ z Jablonce 

získala druhé místo v krajské soutěži Okrskář 

roku 2015. V úterý 22. prosince ji osobně 

poděkoval primátor Petr Beitl. 

ŠTĚDRÝ DEN PRO OSAMĚLÉ – Podobně jako v letech předcházejících nabídnul 

primátor osamělým seniorům možnost strávit společně štědrovečerní odpoledne. 

Setkání se konalo ve čtvrtek 24. prosince ve Spolkovém domě.   

TANEČNÍ POZVÁNKA - Vážené dámy, vážení pánové, Nový rok se blíží! 

Využijte poslední příležitosti k tanci ještě letos! Osvěžte si taneční kroky před 

nadcházející plesovou sezónou! Zpestřete si 

čas vánočních svátků a čekání na Nový rok! 

Přijměte pozvání na neobyčejný večer k 

poslechu a tanci s dobovými tanečními 

melodiemi třicátých a padesátých let 

minulého století. Po celý večer Vám bude 

dělat společnost Orchestr Rudy Janovského se 

svými sólisty ve složení pět saxofonů, čtyři 

trubky, čtyři pozouny, basa, piano, bicí a tři 

talentovaní mladí zpěváci. Těšíme se na Vás 

v  úterý 29. prosince  2015 od 20.00 

hodin v jabloneckém Eurocentru.  
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TIŠTĚNÁ VERZE obsahuje v příloze kulturní program v prosinci včetně bohoslužeb. 
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LIDÉ 
ZÁKLADNÍ STATISTIKA: POČTY OBYVATEL, VĚKOVÉ SLOŽENÍ, PŘISTĚHOVALÍ, 

ODSTĚHOVALÍ, SŇATKY, ROZVODY, NAROZENÍ, ZEMŘELÍ  

POČTY OBYVATEL – K  31. prosinci 2015 měl Jablonec nad Nisou 45 510 obyvatel 

(rok 2014 / 45 594), z  toho 21 764 mužů (2014 / 21 885) a 23 746 žen (2014 / 23 709). 

Jak ze statistiky vyplývá, oproti loňsku nás je o 84 osob méně (v roce 2014 oproti roku 

2013 to bylo o 141 více). Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel: rok 2015 / -84, 2014 / 

141, 2013 / 148, 2012 / 99, 2011 / 175, 2010 / 28, 2009 / 74, 2008 / 203, 2007 / 229, 

2006 / 74, 2005 / - 115. 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL JABLONCE NAD NISOU  

 Do čtrnácti let 7 184 (rok 2014 / 7 076),  

 15-64 let 29 644 (2014 / 30 132),  

 nad 65 let 8 682 (2014 / 8 386).  

 Index stáří (65+/0-14) v roce 2015 byl 120,9 (rok 2014 / 118,5. 2013 / 116,5 a 

před deseti lety 90,4).  

 Průměrný věk se oproti předcházejícím rokům postupně zvyšuje - před deseti 

lety to bylo 39,9 let, vloni 41,7 let - až na současných (za posledních deset 

nejvyšších) 41,9 let.  

PŘISTĚHOVALÍ, ODSTĚHOVALÍ 

 Stejně jako vloni a v letech předchozích více než porodnost zvedli počet 

obyvatel v Jablonci nově přistěhovalí. V roce 2015 se k nám přistěhovalo 1 056 

lidí, vloni 1 183, 2013 / 1 091, 2012 / 967, 2011 / 947, 2010 / 971, 2009 / 980, 

2008 / 1 096, 2007 / 1 289, 2006 / 1 014, 2005 / 1 036. 

 Z Jablonce se naopak odstěhovalo 1 201 osob, v roce 2014 /1 095, 2013 / 995, 

2012 / 948, 2011 / 849, 2010 / 1 050, 2009 / 1 012, 2008 / 998, 2007 / 1 136, 

2006 / 928, 2005 / 890. 

 Přírůstek (úbytek) obyvatel způsobený stěhováním: rok 2015 / -145, 2014 / 88, 

2013 / 96, 2012 / 19, 2011 / 98, 2010 / -79, 2009 / -32, 2008 / 98, 2007 / 153, 

2006 / 86, 2005 / 146. 

 

SŇATKY, ROZVODY 

 Zatímco před deseti roky bylo uzavřeno 218 sňatků a vloni 199, v roce 2015 

´ano´ zaznělo na 215 svatbách. Pro zajímavost: nejvíce sňatků v posledních 

deseti letech bylo uzavřeno v roce 2007 / 276 a nejméně v roce 2010 / 176. 

 Rozvodů bylo 130, což je nejméně za posledních dvanáct let. Rok 2014 /148, 

2013 /117, 2012 / 119, 2011 / 133, 2010 /148, 2009 / 143, 2008 / 160, 2007 / 

165, 2006 / 153, 2005 /164, 2004 / 171, rok 2003 / 184 rozvodů.   
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NAROZENÍ, ZEMŘELÍ 

Do výčtu statistiky obyvatelstva patří i údaje:  

 455 zemřelých, což je nejvíce za posledních deset let (2014 / 428 zemřelých, 

2013 / 441, 2012 / 419, 2011 / 409, 2010 / 419, 2009 / 446, 2008 / 401, 2007 / 

446, 2006 / 447, 2005 / 398 zemřelých).  

 260 potratů (rok 2014 / 249, více v letech 2009 / 287, 2008 / 273, 2005 / 282). 

 546 živě narozených (rok 2014 / 481, 2013 / 493, 2012 / 499, 2011 / 486, 2010 / 

526, 2009 / 552, 2008 / 506, 2007 / 522, 2006 / 435, 2005 /429). Do této 

statistiky je započítané i PRVNÍ MIMINKO -  

Chlapeček Aleš (viz foto) se narodil 1. ledna 2015 

v 15:18 hodin, s mírami 3,75 kg a 54 cm. Pro 

srovnání: vloni se ve 2:54 hodin narodila holčička 

Štěpánka (3,45 kg a 50 cm). Rodiče prvního 

miminka v Jablonci roku 2015, manželé 

Helebrantovi, jsou z Liberce, Aleš je jich druhé 

dítě, doma ho čekala dvouletá sestřička Adélka. 

První miminko roku přivítali v pátek 2. ledna 

primátor Petr Beitl, zástupci Sboru pro občanské 

záležitosti a ředitel nemocnice MUDr. Vít 

Němeček. Primátor města předal malému Alešovi 

tradičně zlatý dukát. * JAK UKAZUJE GRAF, 

zatím rekord v počtu miminek narozených v Jablonci drží rok 2012, kdy se 

narodilo 1 453 kluků a holčiček. Boom pozvolna začal v roce 2006 s 963 dětmi 

a již v roce následujícím se přehoupl přes tisícovku, a to na 1 174 novorozenců. 

Od té doby počet narozených dětí neklesl. Nutno vysvětlit, že v naší porodnici se 

nerodí pouze děti z Jablonce, ale i z okolních měst a obcí nejen našeho regionu. 

V roce 2015 se zde narodilo 1 363 dětí, z toho 717 chlapců, 646 holek a osm 

dvojčat. Největší narozené děti měly 4,90 kg, jedno měřilo 56 cm a druhé 55 cm.  
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ODEŠLI: JIŘÍ KRYTINÁŘ, JIŘÍ PALA 

JIŘÍ KRYTINÁŘ, MALÝ HEREC A VELKÝ ČLOVĚK – Narodil se 28. dubna 1947 v 

rodině hajného v Sejřku u Nedvědice pod Pernštejnem, kde také navštěvoval základní 

školu a vyučil se hodinářem. V roce 1971 se přestěhoval do Jablonce, pracoval jako 

mechanik v závodě Nisa v Proseči nad Nisou. Od roku 1969 se věnoval herectví, ale 

profesionálně až od roku 1981, když získal stálé angažmá v Barrandovském studiu. V 

80. letech natáčel filmy v zahraničí, především v Bulharsku, Itálii, Jugoslávii, Německu, 

Rakousku a SSSR. Široké veřejnosti je znám především z filmu a televize. Od 90. let 

dostával větší filmové úlohy, kterých ztvárnil více než sedm desítek. Díky jeho výšce 

122 centimetrů šlo o role specifické. V roce 2006 mu vyšla kniha se vzpomínkami na 

herecké kolegy s názvem ´Dívám se vzhůru´. Hrál v Divadle Alhambra, v Divadle Karla 

Heřmánka, v Divadle Bez zábradlí a byl členem Hudebního divadla v Karlíně. Založil 

rovněž zájezdovou scénu Jiřího Krytináře. Do hereckého nebe odešel 29. září 2015. 

JIŘÍ PALA – JEDEN ZE ZAKLADATELŮ JABLONECKÉ KANOISTIKY, bývalý 

výborný závodník Tělovýchovné jednoty Jiskra Mšeno a pozdější předseda oddílu, 

zemřel v srpnu ve věku 79 let. V roce 1961 skončil Jiří Pala aktivní a úspěšnou závodní 

kariéru a začal se věnovat funkcionaření. Vedle v úvodu zmíněných funkcí byl i 

rozhodčím a delegátem kanoistického svazu při ČSTV. Podle pamětníků měl dobrý 

kontakt napříč generacemi, byl bezprostřední, přátelský. Měl dar sbližovat lidi a mnoho 

chlapců a děvčat se díky jemu začalo věnovat kanoistice. 

 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI: JUBILANTI, OBŘADY I SETKÁNÍ 

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) řídí z magistrátu tajemnice, které v roce 2015 

bezplatně pomáhalo sedmatřicet dobrovolníků. Jednou z hlavních náplní sboru je 

evidence a následně návštěva starších spoluobčanů, kteří slaví nějaké významné 

jubileum. V náplni jsou však i další aktivity uváděné v následujících řádcích. 

TAJEMNICE SPOZ se starala i v roce 2015 

 o vyvěšování aktuálních informací ve dvanácti vývěsních skříňkách v 

jednotlivých částech města a zveřejňování fotografií z vítání dětí i z akcí 

magistrátu na nástěnkách umístěných v prostorách budovy radnice; 

 organizovala ve Spolkovém domě již tradiční štědrovečerní odpoledne pro starší 

osamělé občany; 

 podílela se na organizaci slavnostních přijetí nejen zahraničních hostů v obřadní 

síni radnice;  

 vedla kroniku těchto přijetí, ve které jsou kromě zápisu návštěvy a jejího 

podpisu také fotografie ze všech akcí; 

 zajišťovala návštěvu primátora v porodnici u prvního miminka roku; 

 podílela se na zajišťování vzpomínkového setkání za zesnulé; 

 v neposlední řadě pak zorganizovala výlet pro členy SPOZ, který byl 

poděkováním za jejich bezplatnou a obětavou práci. 
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JUBILANTI - V roce 2015 obdrželo domů do poštovní schránky 526 sedmdesátníků 

gratulaci podepsanou primátorem (vloni 510 osob). Dárek s gratulací pak dostalo 1 055 

(vloni 1 060) jubilantů slavících půlkulatiny a kulatiny od pětasedmdesátky výše. Vloni 

oslavily v Jablonci sto let tři ženy, jedna z nich již zemřela. V roce 2015 o 

oslavenkyních informovaly následující tiskové zprávy:  

ZAČÁTKEM ROKU OSLAVILA 100. NAROZENINY MARIE KRUPKOVÁ - 

Jablonec nad Nisou se může pyšnit další stoletou občankou. Začátkem ledna se 

jí stala Marie Krupková. V pondělí 5. ledna jí s kyticí a dárkovými košem přišel 

pogratulovat i primátor Petr Beitl v doprovodu Heleny Roudné, tajemnice 

Sboru pro občanské záležitosti. Už ve dveřích útulného domku vítali primátora 

s ostatními gratulanty potomci paní Krupkové. V předsíni pak čekala 

usměvavá oslavenkyně, které by 100 let nikdo nehádal. Pozvala všechny hosty 

dál a oslava mohla začít. Rodinná oslava se konala už v sobotu 6. ledna, a že 

byla veliká, nemůže být pochyb. Však paní Krupková vychovala tři děti - dvě 

dcery a jednoho syna, má šest vnoučat, šest pravnoučat a dokonce ročního 

prapravnoučka. „Jaký je váš recept na dlouhověkost,“ zajímal se primátor Beitl. 

„Inu, já bych řekla, že je to šťastná rodina. A já ji měla. Děti jsou hodné, nikdy 

nezlobily. Můj tatínek se dožil 84 let, maminka něco přes osmdesát, dědovi bylo 

97 let, když zemřel. Bydlel v horách a tam je zdravé prostředí,“ vysvětlovala 

Marie Krupková. Většinu svého života strávila v Jablonci nad Nisou v domečku, 

kde dodnes bydlí se svou rodinou. Narodila se ale ve Velkých Hamrech, přes 

válku bydlela v Praze, a když válka skončila, našla svůj domov v Jablonci. 

Pracovala v bižuterním průmyslu a dodnes miluje procházky pěšinkou do lesa 

nad Dolinou, kde bydlí. „Občas se podívám na televizi, ale raději čtu. Každý den 

si přečtu všechny noviny, hlavně mě zajímají zprávy o Jablonci. To víte, žiju tu 

dlouho, tak chci vědět, co se kde děje,“ svěřila se energií nabitá paní Krupková. 

101 LET SE SLAVÍ V KAVÁRNIČCE - V úterý 17. března zavítal primátor Petr 

Beitl do Domova důchodců v Jabloneckých Pasekách, kam jel poblahopřát 

Marii Daníčkové k jejím mimořádným 101letým narozeninám. V hezky 

zařízeném pokoji plném květin přivítala primátora oslavenkyně spolu se svými 

dvěma dětmi, dcerou a synem. Petr Beitl předal oslavenkyni květinu a dárkový 

balíček plný dobrot. „Od rána mě lidé chodí navštěvovat, aby mi popřáli, 

dodává mi to energii, která mi přes zimu chyběla. Moc jsem se na vás těšila, 

udělal jste mi radost, že jste přišel“, usmívala se paní Daníčková. Servírovala se 

káva, čokoláda a domácí koláčky. Primátor se zajímal, jak se paní Daníčkové 

daří a jak probíhají oslavy. Paní Marie je na svůj věk stále pohotová, plná elánu 

a chuti do života. Odvětila, že bude slavit jak jinak, než v kavárničce, kde ji paní 

ředitelka spolu se zaměstnanci domova důchodců připravili posezení 

s muzikou. Na závěr setkání Petr Beitl pozval paní Daníčkovou a její rodinu na 

radnici na návštěvu do své pracovny. Všichni jeho pozvání rádi přijali.  
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SVATBA ZLATÁ, SMARAGDOVÁ, DIAMANTOVÁ, KAMENNÁ - Svatba zlatá 

představuje padesát společně prožitých let, smaragdová – 55 let, diamantová – 60 let, 

kamenná – 65 let. V roce 2015 některou z nich slavilo v Jablonci 12 manželských párů. 

MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ -  Absolventi osmi maturitních tříd ze čtyř středních škol 

obdrželi v obřadní síni radnice maturitní vysvědčení a studenti ze třech tříd pak diplom 

o ukončení pomaturitního studia na vyšší odborné škole mezinárodního obchodu. 

DÁRCI KRVE - Ve spolupráci s Českým červeným křížem uskutečnil Sbor pro 

občanské záležitosti tři setkání s dárci krve. Předávány jim byly stříbrné a zlaté medaile 

i zlaté kříže dr. Janského.  

VÍTÁNÍ DĚTÍ zorganizoval SPOZ v obřadní síni radnice v roce 2015 jedenáctkrát, a to 

za účasti 289 nově narozených dětí (v roce 2014 to bylo 306 miminek). Nutno 

podotknout, že na požádání se mohly slavnostní akce zúčastnit i děti narozené v jiném 

městě, jejichž rodiče žijí trvale v našem městě. Jablonecký měsíčník zveřejnil 

následující seznamy dětí, které byly na radnici uvítány.  

 Sobota 24. ledna - Petr Bárnet, Filip Červenka, Sofie Ulmanová, Jakub Rusin, 

Kryštof Brodský, Vojtěch Kneř, Aleš Jakubů, David Ayato Matsumoto, Gabriela 

Seidlová, Sára Jonášová, Daniel Lackovský, Valerie Pavlíčková, Vojtěch 

Jindrák, Ema Janstová, Dominik Hronek, Tomáš Muschka, Marek Šíbal, Nela 

Paulů, Tomáš Soudil, Róza Suchardová, Sebastian Hyška, Petra Záděrová, 

Sebastián Šebelík, Martin Hušek, Michal Šilhán.  

 Sobota 21. února - Ella Krausová, Vojtěch Fuksa, Veronika Kaplanová, 

Veronika Zajíčková, Jindřich Nesvadba, Jakub Šebek, Josef Turek, Štěpán 

Pšenička, Jakub Honzejk, Robin Švík, Max Kratochvíla, Lukáš Jotov, Tadeáš 

Marnota, Aleš Lahoda, Václav Fejfar, Barbora Berounská, Šimon Hujer, 

Leontýna Stadtherrová, Tereza Dunková, Eliška Machačná, Jakub Fořt. 

 Sobota 7. března - Leontýna Velíšková, Lukáš Novotný, Anežka Hujerová, 

Jonáš Podroužek, Dominik Botoš, Petr Rájek, Štěpán Heger, Štěpán Šatra, Nicol 

Svobodová, Mariana Bachtíková, Kristýna Došelová, Eliáš Horáček, Denis 

Zámečník, Aneta Kodejšová, Laura Kárová, Klára Foglová, Jiří Šolta, Ema 

Feltlová, Rozálie Harcubová, Adéla Šekýřová, Tomáš Plátek, Alexander Žemba, 

Barbora Peštová, Derek Líbal, Jáchym Polák.  

 Sobota 18. dubna - Nikola Yarkin, Kryštof Havlík, Jan Škvor, Štěpán Šonský, 

Tereza Korseltová, Eliška Benešová, Štěpán Jiří Herčík, Jan Zelenka, Filip 

Martin, Vanessa a Patrik Švestkovi, Kristýna Fuchsová, Daniel Havelka, Eliška 

Černá, Samuel Štajer, Viktorie Šefrová, Tadeáš Gogola, Zdenka Rebeka 

Plíhalová, Kristýna Holubová, Jakub Červený, Nela Kováč, Victoria Lagronová, 

Nella Julie Quiciová, Kryštof Hornek, Vojtěch Vitouš, Hubert Hruška, Anežka 

Kleplová.  

 30. května - Viktorie Plíhalová, Zdeněk Šikola, Vojtěch Jaško, Elena Rajtrová, 

Petr Vítek, Ema Duchovičová, Martin Vandrovec, Denis Schneider, Ronald 

Lank, Boris Klápště, Matyáš Lána, Theonor Malík, Filip Blažek, Ondřej Korec, 
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Amálie Wierczeková, Adéla Kováčová, Matěj Fiedler, Jakub Velechovský, 

Matyáš Kraus, Aneta Landovská, Vanessa Švihlová, Mikuláš Rejsek.  

 Sobota 13. června - Jitka Martínková, David Zlatník, Natálie Novotná, Tereza 

Hortová, Tadeáš Pilz, Filip Krause, Laura Velhartická, Bára Sedláčková, Aneta 

Soldátová, Eliška Svítková, Ela Mastníková, Jakub Sedláček, Karolína 

Němcová, Lukáš Hakl, Nicolas Kozak, Erik Széles, Viktor Bílý, Ella Tereza 

Matěchová, Eliška Zichová, Anita Kracíková, Marek Vandrovec, Adéla 

Novosadová, Matyáš Skřebský, Eliška Piskačová, Markéta Štěrbová, Matyas 

Bonnan, Jakub Mašek, Bruno Florian. 

 Sobota 5. září - Sára Březinová, David a Ondřej Loudovi, Amálie Klaclová, 

Ema Jeřábková, Martin Zapadlo, Petr Pobjecký, Karolína Musilová, Filip a Jiří 

Šebkovi, Vít Salaba, Marie Šiklová, Jaroslav Rozkovec, Markéta Martínková, 

Anna Poloprudská, Adéla Machová, Jitka Drobníková, Borek Helcelet, Barbora 

Jedličková, Lukáš Geltner, Matěj Mrázek, Rozálie Lupínková, Jan Pulkrábek, 

Klára Schmidová, Kryštof Viker, Lukáš Gančar, Kristýna Růžová, Martin 

Škarvan, Denny Petrů, Anna Kysilková, Lukáš Malý, Michal Klaban, Jindřiška 

Černá, Domenico Razák, Matyáš Ševčík.  

 Sobota 3. října - Emma Herriot, Anežka Štekrová, Jakub Černý, Adam Štorek, 

Nikola Javůrková, Lukáš Frýba, Aneta Seidlová, Adéla Semeráková, Viktoria 

Květ, Matyáš Rašín, Martin Stříbrný, Eliška Rašová, Adam Gadziňski, Jakub 

Novák, Max Khol, Matyáš Kratochvíl, Jan Špaček, Miroslav Lepeška, Matyáš 

Juraj Kozáček, Martin Pietschmann. 

 Sobota 24. října - Tadeáš Vaněk, Tomáš Stránský, Adam Holík, Matěj Knotek, 

Tomáš Červinka, Petr Haško, Klára Oczadly, Petra Fliťarová, Berenika Boková, 

Amálie Sekyrová, Isabela Zelníčková, Adam Fischer, Matyáš Malich, Šimon 

Vejnar, Antonín Řezka, Jan Bělecký, Natálie Mečířová, Benjamin Šamiljan, 

Lucie Habová, Kateřina Šíchová, Erik Pala, Karolína Hrdinová, Lukáš Válek, 

Stela Říhová, Eliška Králová, Nela Štruplová. 

 Sobota 21. listopadu - Matěj Hájek, David Laurin, Vanessa Najmanová, Matyáš 

Benš, Nela Anna Brázová, Laura Hanková, Filip Dostál, Rozálie Vytlačilová, 

Eliška Kroková, Tereza Nyčová, Bedřich Novotný, Lukáš Mlejnecký, Jaroslav 

Kupr, Pavel Michálek, Barbora Štěrbová, Lola Kopecká, Richard Javůrek, Petr 

Reim, Kristýna Počtová, Valentýna Šrejmová, Jiří Cerman, Adéla Pourová, 

Štěpán Mičán, Tadeáš Špánek, Alena Vtípilová, Jan Zíma.  

 Sobota 12. 12. - Jan Chalupa, Eliška Laschová, Šimon Janků, Milan Kozák, 

Josef Krupa, Alexandr Ernest Novotný, Matěj Šikola, Ida Ariman, Štěpánka 

Malá, Kristýna Kolovratníková, Tadeáš Koudelka, Nikolas Šari, Mikuláš Štrobl, 

Vojtěch Frič, Kristián Němec, Isabela Černá, Adéla Jungová, Julie Krajová, 

Ester Bártlová, Jakub Josef Wolf, Natálie Fejglová, Anna Chladová, Patricie 

Janečková, Eliška Michalerová, Viktorie Musilová, Anna Losertová. 
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MEDAILE A JINÁ VYZNAMENÁNÍ 
CENA PRO MERITIS  aneb Jablonec vstoupil do nového roku koncertem: Již několik 

let patří k tradicím v našem městě 

Novoroční koncert v divadle, kde 

příchozí vítá s přípitkem primátor 

Petr Beitl s chotí. Nejinak tomu 

bylo i v roce 2015, kdy se 

slavnostní koncert k výročí vzniku 

samostatného českého státu konal 

počtvrté. I letos byla v úvodu 

předána Cena města Pro Meritis. 

Za rozvoj sportu v Jablonci byla in 

memoriam udělena nestorovi 

jablonecké atletiky Václavu 

Poláčkovi. Cenu si na pódiu z 

rukou primátora převzala dcera 

Eva Mikulová. „Táta by měl velkou 

radost,“ přiznala dojatá paní 

Mikulová a dodala, že tatínka v jeho činnosti velmi podporovala její maminka. 

„Jsem hrdá, že to byli moji rodiče,“ vyznala se nakonec Eva Mikulová, která 

pokračuje v otcově odkazu a trénuje mladé atlety Tělovýchovné jednoty Liaz.  

REKAPITULACE CEN 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:  

o Ing. arch. Karel Pelant - Za celoživotní práci pro město v oblasti architektury a 

urbanismu.  

o Siegfried Weiss - Za přínos v oblasti umění – fotografie. 

o Akademický sochař Jiří Dostál - Za dlouhodobý přínos městu v oblasti umělecké 

i průmyslové tvorby, designu, medailérství a pedagogiky. 

 Rok 2015: Václav Poláček, in memoriam - Za rozvoj sportu v Jablonci nad 

Nisou, udělení ceny navrhl atletický oddíl TJ LIAZ. 

 Rok 2016: Na sklonku roku 2015 zastupitelé schválili Pro Meritis pro Jaroslava 

Hlubučka, kterého nominoval Svaz výrobců skla a bižuterie za celoživotní úsilí 

a rozvoj bižuterního průmyslu a pro Otokara Simma - za významný přínos v 

oblasti propagace města a Jizerských hor, za prohlubování povědomí o historii a 

za publikační činnost. Oba jmenovaní obdrželi svá ocenění na Novoročním 

koncertu v divadle 1. ledna 2016. 

 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=75159&x=708&y=800
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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. Titul, který převzal 1. ledna na Novoročním koncertu v divadle, 

získal jako projev úcty významné osobě politického života za mimořádné činy 

spojené s osobním hrdinstvím. Zdeněk Neruda, příslušník vládního vojska a 

veterán anglické Royal Air Force, spoluzakladatel Občanského fóra v Jablonci a 

dlouholetý aktivní člen Svazu protifašistických bojovníků, později Svazu 

bojovníků za svobodu, kterému bude v létě 95 let, z pódia divadla prozradil svůj 

recept na dlouhověkost: „Každé ráno cvičím u otevřeného okna, mám rád svoji 

ženu a mám rád život. Titulu čestný občan si velmi vážím, je to pro mě veliká 

čest, kterou si snad ani nezasloužím.“ V červenci oslavil významné půlkulatiny. 

Tisková zpráva informovala: KRÁSNÝCH 95 LET ZDEŇKA NERUDY - 

Čestný občan Jablonce nad Nisou pan Zdeněk Neruda oslavil v červenci 

95. narozeniny. K tomuto životnímu jubileu mu přišel poblahopřát i 

primátor města Petr Beitl. Ve svém přání vyjádřil nejen obdiv nad 

kondicí oslavence, ale popřál hlavně hodně zdraví a pohody do dalších 

let. Pan Zdeněk okamžitě vtipně zareagoval pro něj typickými slovy: „Do 

smrti už nějak vydržím.“ Poté si oba pánové povídali nad šálkem kávy. 

Mezi vzpomínkami oslavence nechyběly ani ty na události po sametové 

revoluci, kdy spolu se svým kamarádem generálem Karlem Mrázkem 

stáli u zrodu Občanského fóra.  

PREZIDENT PODNIKATELŮM Z JABLOTRONU A PRECIOSY 

MEDAILE ZA ZÁSLUHY - Ve Vladislavském sále Pražského hradu ve středu 28. října 

večer -  v den státního svátku a 97. výročí založení samostatného Československa, bylo 

prezidentem republiky Milošem Zemanem oceněno pětatřicet osobností. Mezi 

dvaatřiceti držiteli Medaile Za zásluhy jsou i Jablonečané: Ing. Dalibor Dědek - 

podnikatel a zakladatel společnosti Jablotron a Ing. Ludvík Karl - podnikatel, vlastník 

akciové společnosti Preciosy. V úvodním proslovu prezident rozdělil oceněné na lidi 

statečné a lidi pracovité. Na adresu čtyř oceněných podnikatelů - včetně Dalibora Dědka 

a Ludvíka Karla, dodal: „Dlouho jsme slyšeli, že nebudou schopni vzdorovat 

zahraničnímu tlaku, že zde vlastně žádná generace baťovských podnikatelů 

nebude, ale nakonec se ukázalo, že baťovská generace se dokázala přes 

veškeré obtíže prosadit a úspěšní čeští podnikatelé, které dnes vyznamenávám, 

neměli život lehký, protože svůj podnik museli pozdvihnout ze dna, věnovat mu 

veškerou svoji sílu a energii a podařilo se jim obstát i v mezinárodní 
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konkurenci.“  Na předávání státních vyznamenání se v televizi dívalo 973 000 lidí, což 

bylo o zhruba 200 000 diváků víc než loni. 

 Dalibor Dědek – Jablotron: Osmapadesátiletý inženýr a spoluzakladatel podniku 

na zabezpečovací techniku je příkladem podnikatele, který začal od nuly. Dnes 

majitel úspěšné české firmy Jablotron holding začínal podnikat s kamarády 

doma. Nyní ´otáčí´ miliardy korun a patří mezi třicítku nejbohatších Čechů. 

Pamatuje i na potřebné, mimo jiné pomáhá bezdomovcům a letos otevřel také 

domov pro seniory u jablonecké přehrady se stovkou lůžek. 

 Ludvík Karl – Preciosa: Podnikatel a hlavní vlastník akciové společnosti 

Preciosa po velké medializaci své osoby příliš netouží. Dnes devětašedesátiletý 

vysokoškolák stál v čele bižuterního podniku jako jeho ředitel už před rokem 

1989. Preciosa je také většinovým vlastníkem FC Slovan Liberec.  

Dalibor Dědek a Ludvík Karl mají kromě prezidentské medaile společné i to, že jsou 

členy Ekonomické rady Libereckého kraje, jejímž cílem je pomáhat rozvoji regionu a 

ovlivňovat krajské politiky. V radě jsou i další významní podnikatelé a zaměstnavatelé.  

CENY KRAJSKÉHO ÚŘADU ZÁCHRANÁŘI A UČITELKÁM  

ZÁSLUŽNÁ MEDAILE I. STUPNĚ JIŘÍMU VANÍČKOVI Z JABLONCE byla 

udělena za celoživotní práci při zajišťování bezpečnosti, krizového řízení a spolupráci s 

Integrovaným záchranným systémem. Medaile prvého a druhého stupně předal v únoru 

dvanácti osobnostem ze složek ochrany obyvatel hejtman Libereckého kraje. 

 Jiří Vaníček je hodnocen jako jeden z nejzkušenějších odborníků v oblasti 

krizového řízení v rámci Libereckého kraje. Po skončení úspěšné kariéry v 

Armádě ČR, kde dosáhl hodnosti plukovníka, se zapojil do civilního života v 

oblasti krizového řízení. Svou dlouholetou praxí a příkladnými výsledky v oboru 

získal a uplatňoval bohaté praktické zkušenosti a teoretické znalosti ve prospěch 

rozvoje spolupráce základních i ostatních složek IZS Libereckého kraje, včetně 

dobrovolných jednotek požární ochrany. Je uznávanou autoritou v oboru a svým 

osobním příkladem získává respekt a uznání nejen široké odborné veřejnosti, ale 

také zástupců orgánů územní samosprávy. 

DEN UČITELŮ - Cenu krajského úřadu získaly dvě učitelky z Jablonce.   

 Boženu Caklovou navrhlo na krajské ocenění za dlouhodobou pedagogickou 

činnost samotné statutární město zdůvodněním: Působila v předškolním 

vzdělávání dvaačtyřicet let a třináct let byla ředitelkou mateřské školy. Vždy 

usilovala o zavádění nových trendů do předškolního vzdělávání a o jeho 

rovnocenné postavení ve vzdělávací soustavě. Školka v Jugoslávské ulici si pod 

jejím vedením získala velmi dobré jméno. Přestože je již v důchodu, své 

pedagogické zkušenosti přenáší do veřejného života jako zastupitelka a 

členka orgánů zabývajících se vzděláváním a výchovou. 

 Ivetu Hozákovou, která učí na I. stupni základní školy a má dvacetiletou praxi 

s logopedickou specializaci, do kategorie významného přínosu pro rozvoj 

školství v kraji nominovala její domovská škola v Pivovarské ulici. „Kolegyni 
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Hozákovou jsem na ocenění nominoval mimo jiné i za dlouhodobou 

práci s žákem s těžkou sluchovou vadou. Vloni se zapojila do projektu 

Univerzity Palackého v Olomouci a výsledkem této spolupráce je katalog 

opatření, pomáhajících například dětem se sluchovým postižením a 

vadou řeči,“ zdůvodnil ředitel školy Lubomír Mlejnek. 

KŘESADLO A JABLONECKÁ PEČOVATELKA 2015 

KŘESADLO toť Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci – Cílem je 

jednak ocenění dlouhodobé práce ve prospěch druhých, jednak upozornění na nemalý 

přínos dobrovolnických činností. Ukázat, že ochota pomáhat, převzetí odpovědnosti za 

druhé a občas také odvahy vzepřít se nechápavým reakcím okolí má hluboký smysl. Jde 

o symbolické poděkování těm, kteří svůj volný čas věnují veřejně prospěšným 

činnostem, dokáží pomoci postiženým lidem a stojí v čele organizací, které myšlenku 

dobrovolnictví naplňují. Křesadlo v rámci ČR probíhá třináctým rokem, v Libereckém 

kraji čtvrtým rokem. V roce 2015 tuto cenu na jevišti divadla v Jablonci převzalo šest 

jednotlivců. Byla mezi nimi i starostka Okresního sdružení hasičů v Jablonci  

 Jiřina Brychcí, která mezi hasiči vyrůstala od svých patnácti roků. Postupně 

pracovala v radách mládeže v České Lípě, poté v Jablonci. Nejvyšší 

představitelkou dobrovolných hasičů je deset let. V posledních letech zvládla za 

pomoci hasičů organizaci a dobrý průběh velkých akcí, jakými byli např. 

Jablonecká hala, mistrovství republiky hry Plamen pro mládež, přivítání VI. 

propagační jízdy SH ČMS v Jablonci a Železném Brodě. Jezdí na výroční 

schůze, soutěže, propaguje myšlenku dobrovolného hasičstva mezi veřejností. 

Kolegové hasiči o ní tvrdí, že má k lidem pozitivní a přátelský přístup a nešetří 

úsměvem, že je obdařena velkou obětavostí, pracovitostí a cílevědomosti. Ona 

sama říká: „Jsem člověkem upřednostňujícím komunikaci mezi lidmi, 

věřím, že každý problém je řešitelný a má východisko. Hasiči a jejich 

práce jsou pro mě živou vodou, doslova mě nabíjejí kladnou energií. Kus 

ceny Křesadlo proto patří i jim.“ 

TITUL JABLONECKÁ PEČOVATELKA se poprvé uděloval v Jablonci v roce 2013, 

tenkrát se zapojily tři organizace. Do letošní kampaně se už zapojilo šest organizací, 

které ze svého středu vybraly pečovatelku nebo osobní asistentku, jež by měla být dle 

jejich názoru oceněna nejen za práci s klienty. Titul ´Jablonecká pečovatelka 2015´ 

získala Jana Brunclíková, Jana Soukalová, Lenka Branišová, Lucie Dontová, Soňa 

Hřebenová a Kateřina Vokáčková Novotná. Ocenění bylo předáno na koncertu ke 

Světovému dni proti násilí na seniorech v pátek 19. června v jabloneckém divadle.  

 Jana Brunclíková z Centra sociálních služeb Jablonec: Jako pečovatelka 

pracuje už 30 let. Je velmi zkušená a profesionální, rychle a ochotně se 

učí novým věcem, má kultivované vystupování. Je klíčovým pracovníkem 

pečovatelské služby a oblíbenou kolegyní.  
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 Jana Soukalová z Diakonie CČE, Jablonec: V Diakonii pracuje šest let, 

rychle se zapracovala a stala pevnou součástí týmu. Její přístup je velmi 

lidský, je trpělivá a pečlivá. Pro své klienty je často jediným 

zprostředkovatelem dění venku za oknem.  

 Lenka Branišová z Domova důchodců, Jablonecké Paseky: Její zkušenost s 

prací pečovatelky je sice teprve tříletá, ale ke klientům i jejich rodinným 

příslušníkům je velmi všímavá. Je empatická k jejich potřebám, 

náladám, přizpůsobuje se jejich tempu a přistupuje k nim vždy s 

porozuměním a podporou.  

 Lucie Dontová z Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje: Práci 

osobní asistentky vykonává šest let. Jejími klienty jsou děti, osoby se 

zdravotním postižením i senioři. Všem pomáhá a motivuje je pro 

samostatnou práci, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí.  

 Soňa Hřebenová z Hospicové péče sv. Zdislavy: V hospici pracuje téměř od 

začátku, celkem pět let. Je na ni stoprocentní spolehnutí a svou práci 

odvádí velmi dobře, což dokazují zpětné reakce klientů i jejich rodin. Je 

mimořádně vlídná, laskavá a trpělivá.  

 Kateřina Vokáčková Novotná, Rodina 24: Jako osobní asistentka pracuje 

třetím rokem. Výborně zvládá práci s klienty s onemocněním demencí. 

Do práce přináší svůj optimismus a schopnost nadhledu. Při asistenci 

vždy jedná s respektem a hlavní důraz klade na důstojnost klientů. 

 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA NEJEN FIRMÁM 

OCENILA NEJLEPŠÍ A ZVOLILA NOVÉ VEDENÍ - Na malém sále Eurocentra se v 

pondělí 30. listopadu konalo jednání nejvyššího orgánu podnikatelské samosprávy 

Jablonecka – shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Jablonci. Letošní 

jednání bylo volební, delegáti zvolili nové představenstvo a dozorčí radu. Staronovým 

předsedou se stal Ing. Vladimír Opatrný. Představenstvo ocenilo firmy i jednotlivce za 

jejich mimořádné výsledky a přínos v oblasti podnikání. Ocenění převzali:  

 Petr Morávek za ATREU, s. r. o.,  

 Irena Špringlová za Cestovní kancelář TRIP, s. r. o.,  

 Stanislav Bachtík za ČESKOU MINCOVNU, a. s.,  

 Josef Pulíček za FIPOBEX, spol. s r. o.,  

 Vladimír Stanislav za JABLOTRON GROUP, a. s.,  

 Ludvík Karl za PRECIOSU, a. s.,  

 umělecký sklář Karel Sobotka a Olga Kopalová za ŠENÝR Bijoux, s. r. o.  
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OBČANÉ:  RODÁCI, PATRIOTI, ZACHRÁNCI  
LIDÉ DOBŘÍ ČI JINAK ZAJÍMAVÍ, ALE ROZHODNĚ NE LHOSTEJNÍ, tak nějak 

jsem si nadepsala šuplík, kam jsem odkládala pozitivní informace. A že jich nebylo 

málo! Žije v Jablonci mnoho zajímavých rodáků, obětavých patriotů i zachránců nejen 

lidských životů. Jsme zvyklí každodenně spíše na příval zpráv negativních a ejhle, tady 

takové příjemné počteníčko. O některých dobrých činech už byla krátká zmínka 

v událostech jednotlivých měsíců, teď tedy více. O strážníkovi jablonecké městské 

policie, který v květnu pomohl člověku, jehož sklátil na ulici infarkt. O studentech a 

jejich učitelce, kteří při vodáckém kurzu zachránili před utopením dvě malé děti. O ženě 

z Jablonce, která už roky shání peníze pro tibetské děti a teď jí požehnal dalajlama. O 

skupině nadšenců, kteří mapují a oživují místní zajímavosti a vydali knihu o zdejší 

architektuře. O jiných, kteří se snaží k životu probudit chátrající městské lázně. O 

mladém autorovi hry Waterloo, kterou on sám popisuje jako něco mezi šachy a dámou. 

Lhostejnost je název filmu tvůrců, kteří upozorňují na lidskou nevšímavost. Lhostejnost 

rozhodně není vlastní těm, jimž patří následující řádky, které jsou převzaté z médií. 

STRÁŽNÍCI POMOHLI KOLEGOVI O SAMOTĚ - 26.2.2015 - Jablonecký deník, str. 

3, Jan Sedlák - Martina Davida, dlouholetého strážníka Městské policie Nový Jičín, 

zřejmě nikdo z jabloneckých strážníků osobně nezná. Přesto se spojili a do sbírky pro 

Martina poslali dva tisíce korun. Kapka? Asi ano, ale když takhle kape z celé republiky, 

naprší pořádný hrnec. Po celé republice, do všech měst, na adresy všech městských 

policií, ale nejen tam, zamířil dopis velitele MP Nový Jičín Jiřího Kleina. „Zubatá 

Martinovi Davidovi nečekaně na začátku ledna vzala to nejcennější, jeho ženu Petru. 

Najednou zůstal sám se čtyřletým Vojtíškem a dvanáctiletou Klárkou. Do právě 

dostavěného domu se vkradla velká odpovědnost za celou rodinu. Žádná banka nemá 

slitování a Martin slíbil Petře, že se o všechny postará, a také proto dělá vše. My, jeho 

kolegové, jsme odhodláni Martinovi pomoci. Nechceme, aby musel prodat dům a 

rodina přišla i o střechu nad hlavou,“ stojí v dopise, který rozeslal strážníkům, ale i 

záchranářům, hasičům a policistům. Jablonecké strážníky nebylo nutné pobízet dvakrát. 

„Rádi jsme projevili účast. Při naší práci nikdy nevíte, co vás čeká a jdete do toho s 

nasazením. Zodpovědnost za děti a rodinu je velká, o to větší, když kolega zůstal sám. 

Každý z nás přispěl pár korunami a přejeme Martinovi jen to dobré,“ řekl ředitel 

jablonecké městské policie Luboš Raisner a dodává: „Na konto odešlo od nás zatím 

dva tisíce korun. Víme, že to není mnoho, ale někdy stačí, jen když kape.“  

ŽENA Z JABLONCE POMÁHÁ TIBETSKÝM DĚTEM. ODMĚNIL JI DOTYK 

DALAJLÁMY - 4.4.2015, Mladá fronta DNES, str. 3, Miloslav Lubas - Drobná žena z 

Jablonce zažila dotyk ruky Jeho Svatosti dalajlámy Tändzina Gjamccho. Blanka 

Nedvědická, horolezkyně, lyžařka a cestovatelka, se viděla s dalajlámou přímo v 

indické Dharamsale, kde sídlí tibetská exilová vláda. „V Dharamsale jsem nedávno 

filmovala a fotografovala pro české občanské sdružení Surya a obecně prospěšnou 

společnost MOST,“ říká Nedvědická. „Obě neziskovky pomáhají při výuce dětí z 
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oblastí, kde v Indii přežívá původní tibetská kultura.“ Nedvědická shání sponzory pro 

tibetské děti, žijící v exilu v Indii. Dalajláma ji přijal v březnu mezi padesáti třemi lidmi 

jako jednu ze dvou cizinek… Zapojila se do projektu českého občanského sdružení 

Surya. Školu navrhl a postavil student architektury Jan Tillinger před sedmi lety. 

Nedvědická učila v Kargyaku angličtinu, počítače a ruční práce. „Při posledním pobytu 

v Indii jsem se setkala také s Tsomo Bartso, patnáctiletou dívku z Kargyaku. V Rangri 

pokračuje ve studiu na střední škole,“ svěřuje se Nedvědická. „Když ztratila ostych, 

řekla mi několik slov do kamery, což nám pomůže při získávání sponzorů pro děti ze 

Sluneční školy. Dostala ode mě korálky z Jablonce, udělaly jí radost… (kráceno) 

 „POŽEHNAL MI DALAJLAMA. BYL TO JEDEN Z NEJSILNĚJŠÍCH ZÁŽITKŮ“ 

10.4.2015 - 5plus2, str. 2, Milada Prokopová - Jablonecká horolezkyně, běžkyně a 

cestovatelka, ale hlavně žena, která pomáhá dětem v Tibetu, Blanka Nedvědická má za 

sebou životní zážitek. V indické Dharamsale se setkala s dalajlamou. Dostala se na 

obřad, kterého se účastnilo na 5000 lidí, osobního požehnání se ale dostalo jen několika 

desítkám z nich. A drobná žena z Jablonce byla mezi nimi. „Byla jsem u vytržení, ani 

jsem nevěděla, jestli mluví tibetsky nebo anglicky, ale zdálo se mi, že řekl Bless you. 

Žehnám ti,“ vzpomíná. * Dostat se na takový obřad není snadné, jak se vám to 

povedlo? Navštívila jsem Dharamsalu už dříve, když jsem se snažila získat 

dalajlamovo požehnání pro Sluneční školu v himálajském Kargyaku. Tu ve výšce 4200 

metrů založila česká organizace Surya a v roce 2012 jsem tam učila buddhistické děti. I 

když jsem s sebou do Dharamsaly přivezla všechny dokumenty a doporučující dopisy a 

doručila je Úřadu Jeho Svatosti dalajlamy, na audienci k němu jsem se nedostala. Zdržel 

se v zahraničí a termín audience posunuli, jenže já už musela odjet. Požehnání přišlo 

pak písemně do Čech. * V čem požehnání škole pomůže? Získá tím obrovskou 

prestiž. Místní lidé mají dalajlamu v nesmírné úctě a budou do ní své děti posílat. A 

samozřejmě, je doporučením i pro sponzory, kteří na školu dávají peníze. * Požehnání 

jste pak dostala osobně. Letos slaví dalajlama osmdesátiny a tibetské komunity 

pořádají několik obřadů za jeho dlouhý život. Oslovila jsem znovu Úřad Jeho Svatosti 

dalajlamy, dostala kartu oficiálního hosta Úřadu a dokonce i pozvání do hlavního 

Tibetského chrámu na první z těchto obřadů, který se konal v minulém měsíci. * 

Musela jste splnit nějaké podmínky? Například bezpečnostní, nebo nároky na 

oblečení? Na cestu do Indie jsem si zabalila také slavnostní šaty, avšak moje tibetská 

přítelkyně, sestra učitele ze Sluneční školy, mi zapůjčila nakonec svůj slavnostní 

tibetský oděv. Doporučili mi připravit si slavnostní bílou hedvábnou šálu kataku a 

obálku s finančním darem pro dalajlamův trust, organizaci, která kromě jiného 

podporuje vzdělání tibetských dětí. Shodou okolností jsem s sebou měla i několik 

českých bankovek s Komenským, které jsem do obálky jako symbol vložila také. * Jak 

to probíhalo? Obřad začínal v osm hodin, s přítelkyní Tendol jsme se setkaly v pět 

hodin ráno v bytě jejích rodičů v blízkosti chrámového komplexu. Její tatínek totiž 

pracuje jako dalajlamův účetní. Kolem šesté hodiny jsem se zařadila do fronty na 

bezpečnostní prohlídku. Na obřad nebyla povolena žádná technika, například mobilní 

telefony, fotoaparáty nebo kamery. Fotit a filmovat mohli pouze akreditovaní novináři. 

Obřadu se zúčastnilo na 5000 lidí, uvnitř chrámu byl vymezený prostor pro mnichy a 
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významné hosty. Osobní požehnání dostalo jen několik desítek. * Dalajlama vás 

pohladil po bradě a stiskl ruce. Dalajlama je pro mě jednou z nejvyšších morálních 

autorit. Po osobním setkání s ním jsem toužila dlouho. Nebylo to ale jediné setkání, 

které jsem v Dharamsale absolvovala. Navštívila jsem tam například tamní tibetskou 

školu, pro kterou také sháním peníze. * Jak je sháníte? Uspořádala jsem přes dvacet 

benefičních přednášek o Sluneční škole, jejichž výtěžek posílám na její konto. Na 

přednáškách a svým známým prodávám velkoformátové fotografické kalendáře, které 

vydává Občanské sdružení Surya, a snažím se získat sponzory, kteří financují studium 

konkrétním dětem. Pro Sluneční školu, ale i pro tu v Dharamsale. * Vzpomenete si na 

konkrétní životní příběh Tibeťana či Tibeťanky? Obzvláště silný je příběh dnes 

osmadvacetileté Tchimi, která byla jedním z dětí, které byly poslány rodiči v útlém 

věku s převaděčem přes himálajské sedlo ve výšce 6800 metrů přes Nepál do Indie, aby 

se jim dostalo v Dharamsale kvalitního vzdělání v tibetštině. V současné době v Tibetu 

okupovaném Čínou se děti nemohou vzdělávat v rodném jazyce. Tchimi se od svých 

pěti let neviděla s rodiči. Její studium sponzorovala paní z Německa. Po vystudování ji 

Tchimi poprosila, aby podporovala další dítě, že už je schopná postavit se díky vzdělání 

na vlastní nohy. * Jak vás přijímají? Jste běloška, žena z malé země, o které 

netuší, kde je? Děti ve Sluneční škole byly na dobrovolníky z Čech zvyklé. Měla jsem 

autoritu jak u dětí, tak i u vesničanů. Bylo mi padesát let, s vesnickými ženami jsem si 

rozuměla, u mužů jsem si získala respekt díky svým zkušenostem z hor. Poskytovali 

jsme ve škole i první pomoc a zdravotnická ošetření. Nejbližší lékař je v létě dva dny 

pěší cesty, v zimě je vesnice nedostupná úplně. Státní příslušnost se neřešila, děti však 

znaly našeho prezidenta Havla - ve škole visela jeho fotka s dalajlamou. * Co když se 

budu chtít stát mecenášem, co mám udělat?  Obrátit se na vaši redakci, která má 

na mě kontakt, případně na obecně prospěšnou společnost MOST či Surya. 

PROFIL: BLANKA NEDVĚDICKÁ se narodila se v roce 1962, žije v Jablonci nad 

Nisou. Vzdělání: Vysoká škola zemědělská. Zaměstnání: technoložka, překladatelka z 

angličtiny, průvodkyně, projektová manažerka, ředitelka Jizerské o.p.s., ředitelka 

Klasického areálu Harrachov, ředitelka Nadace Euronisa. Sportovní aktivity: mistryně 

sportu v horolezectví, výstup na několik sedmitisícovek a účast v expedici na 

osmitisícovku Annapurna. Běhá skimaratóny, v roce 2006 vyhrála Transjurassiene ve 

Francii a skončila na Vasově běhu čtrnáctá. 

ZACHRÁNCI NEJEN LIDSKÝCH ŽIVOTŮ  

JABLONECKÝ STRÁŽNÍK ZACHRÁNIL LIDSKÝ ŽIVOT – Tisková zpráva - Michal 

Křemen projížděl v sobotu 2. května krátce po sedmé hodině ráno Pražskou 

ulicí v Jablonci nad Nisou, když si všiml muže ležícího na zemi. Vystoupil, aby 

zjistil, o co jde. Protože ležící muž nereagoval a měl nehmatný puls, rychle 

přivolal záchranku a začal mu spolu s dalším kolemjdoucím provádět masáž 

srdce. Celou dobu resuscitace byl ve spojení s operátorkou záchranné služby. 

Muže se Michalovi Křemenovi a jeho pomocníkovi podařilo zresuscitovat a 

předat záchranářům. Zachránili mu život. * Strážník Michal Křemen nastoupil 

k Městské policii Jablonec 1. září 2010 a v současnosti je zařazen do hlídkové služby. 
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V roce 2011 se v soutěži o Strážníka roku 2011 umístil za své dosažené výsledky při 

plnění pracovních povinností na 2. místě. Jako bývalý výborný hráč fotbalu je aktivním 

a důležitým členem fotbalového oddílu malé kopané jablonecké městské policie, 

pravidelně je v turnajích autorem mnoha vstřelených gólů a patří k nejlepším hráčům.   

MARTIN S MATĚJEM SKOČILI DO VODY PRO DVĚ MALÉ DĚTI 

26.6.2015 - denik.cz, Jablonecko - S tragickým koncem mohl skončit výlet k Jizeře pro 

matku s tříletým synem a tříměsíční holčičkou v kočárku. Souhrou náhod skončili 

všichni tři nedobrovolně v řece. Právě v ten moment byli na dohled studenti jablonecké 

obchodní akademie, kteří s pedagogy absolvovali vodácký kurz. Zachránit životy dvou 

dětí pomohli žáci Martin Bartoš, Matěj Hulík a učitelka Barbora Jarolímová z Vyšší 

odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou. Jak 

se vše seběhlo? Při vodáckém kurzu proplouvali studenti na kánoích řekou Jizerou nad 

jezem v Dolánkách a viděli, jak tříletý chlapec na odrážedle sjel z břehu do vody. 

Maminka chlapce okamžitě skočila z břehu do vody, aby chlapce vytáhla. Na pomoc 

vyrazili i žáci školy Martin Bartoš a Matěj Hulík. Maminka však v rozrušení zapomněla 

zabrzdit kočárek s tříměsíční holčičkou, který se rozjel, spadl také do vody a začal 

téměř okamžitě klesat. Děti byly od sebe vzdáleny asi dvacet metrů. Martin Bartoš tedy 

plaval ke kočárku a současně se k němu blížila i loď s učitelkou Barborou Jarolímovou. 

Když dorazili na místo, byl již kočárek zaplněn vodou. Holčička naštěstí dýchala. Obě 

děti usadili do kajaku a převezli na břeh. Ostatní studenti zapůjčili mamince ručníky k 

osušení a zabalení dětí, aby neprostydly. Především díky duchapřítomnosti všech 

zúčastněných se žádnému z dětí, ani mamince nic nestalo. Studentům i učitelce přijela v 

pátek 26. června do školy poděkovat i Alena Losová, členka Rady Libereckého kraje.  

ZKÁZA OPUŠTĚNÝCH JABLONECKÝCH LÁZNÍ SKONČÍ, CHTĚJÍ JE OŽIVIT 

UMĚLCI - 13.7.2015    liberec.iDNES.cz, str. 0, Jan Pešek -  Chátrající secesní budově 

jabloneckých lázní, která se už dlouhá léta pomalu přibližuje své zkáze, nyní svitla 

naděje. Spolek ArtproProstor tu chce otevřít kulturní a společenské centrum plné 

divadla, tance a tematických večerů. S nápadem přišla studentka Anna Strnadová, která 

studuje Art management na vysoké škole ekonomické. „Dlouho jsem měla v hlavě 

myšlenku vytváření vlastních uměleckých projektů a vysnila jsem si obrovské opuštěné 

prostory, které budou mít své kouzlo. Nejdříve jsem celý projekt plánovala v Praze, ale 

pak jsem s tím přišla za svými přáteli zde v Jablonci…“  

ZÁCHRANA KDYSI SLAVNÝCH LÁZNÍ ZAČÍNÁ. UMĚLCI SEHNALI PRVNÍ 

PENÍZE - 12.8.2015, Mladá fronta DNES, str. 2, Martin Trdla - Sdružení ArtproProstor 

se podařilo vybrat peníze, které investuje do oživení chátrající památky - jabloneckých 

městských lázní. Mladí umělci se snaží secesní budovu zachránit a chtěli by z ní 

vytvořit kulturní centrum. - Pouhých osmnáct dní stačilo sdružení ArtproProstor, které 

se snaží zachránit a oživit chátrající budovu městských lázní v Jablonci nad Nisou, aby 

přes internet vybralo peníze na svůj projekt. Padesát čtyři tisíc korun, které ještě 

zdvojnásobí Nadace Vodafone, zajistí, že se do řadu let zavřených lázní v polovině září 

podívají lidé. Zájem o to nahlédnout za zdi secesního památky je nejen mezi 

Jablonečany tak veliký, že umělecký spolek svoji plánovanou akci rozšíří na dva dny. 
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„Čekali jsme, že se částka vybere, jelikož ohlas na náš projekt je opravdu veliký. 

Nečekali jsme však, že se tak stane v takřka rekordní době. Lidé, kteří na serveru Hithit, 

kde peníze sháníme, mají jiné projekty, nám řekli, že je to docela rarita vybrat tak 

rychle tímto prostřednictvím peníze,“ říká hlavní organizátorka projektu Anna 

Strnadová. Jak již MF DNES před časem informovala, za vybrané peníze parta mladých 

lidí vytvoří v lázních jednoduchý amfiteátr a uskuteční tu 18. a 19. září dvě umělecké 

akce. Původně měla být akce pouze 18. září, ale z důvodu velkého zájmu budou lázně 

pro veřejnost k dispozici dva dny. Umělci mají navíc od města budovu na půl roku 

pronajatou. Budoucnost lázní pak vidí tak, že se dům stane uměleckým centrem, 

podobně jako tomu je například u pražského Meet Factory či u libereckého kina 

Varšava. V lázních je v těchto dnech živo. Nezbytný úklid zanedbaných interiérů je v 

plném proudu. „Mohli bychom tady ale uklízet měsíc v kuse,“ dodává Strnadová. „Nyní 

začínáme se stavbou amfiteátru, připravujeme místnost pro kavárnu, dáváme 

dohromady expozici fotografií.“ I když ArtproProstor již peníze na svoji akci vybral, 

přesto vyzývá lidi, aby přispívali dál. „Náklady neustále stoupají, a tak by se nám hodila 

větší částka. Navíc na Hithitu je to trochu o psychologii, když lidé vidí, že už se 

požadované peníze vybraly, moc už pak nepřispívají,“ vysvětluje organizátorka. 

Budova lázní z roku 1910 je zavřená od poloviny devadesátých let minulého století. 

Město si v minulosti nechalo vytvořit studii, co by v lázních mohlo být. Studie počítala 

s jejich přestavěním na knihovnu. Poté, co město nezískalo dotaci, však od návrhu 

ustoupilo. „Jako další možnosti využití se nabízejí například pobočka Severočeského 

muzea se zvláštní expozicí z historie Jablonce, obnovení lázeňské a rehabilitační 

činnosti, po tomto volají zejména senioři, nebo vybudování centra současného 

sklářského a bižuterního průmyslu. Při jednáních se zájemci z podnikatelského prostředí 

jsme zaznamenali i další plány na nahrávací studio či městský pivovar. Nicméně žádný 

investor, který by byl ochoten objekt lázní využít, zaplatit rekonstrukci a financovat 

provoz, se dosud neobjevil,“ uvedla v červenci mluvčí jablonecké radnice Markéta 

Hozová. * Fakta: Městské lázně v Jablonci nad Nisou jsou dílem architekta Roberta 

Hemmricha z roku 1910. Obsahují některé secesní prvky. Jsou kulturní památkou. 

Lázně sloužily více jak 60 let k poskytování lázeňských služeb a výuce plavání. Většina 

Jablonečanů se právě tady učila svá první plavecká tempa. Od vybudování nového a 

moderního bazénu v osmdesátých letech 20. století lázně lidé přestávali využívat a v 90. 

letech už byl jejich provoz natolik nevýhodný, že byly uzavřeny. Město se léta snaží 

budovu prodat, ale marně. Před časem vznikl projekt přestavby lázní na městskou 

knihovnu. Proměna by ale přišla na 150 milionů, a proto zůstal záměr v šuplíku spolu s 

dalšími. Například angličtí podnikatelé tu chtěli vybudovat nahrávací studio, objevil se i 

návrh na přetvoření lázní na pivovar. V únoru si jako téma bakalářské práce lázně 

vybral student TUL Petr Gebrián, který je využil jako součást své obří výtvarné práce. 

SPOLEK ZACHRÁNIL NÁPIS I KAPLI - 4.9.2015, 5plus2, str. 1, Jan Pešek - Sbírají 

architektonické zajímavosti Jablonce, upozorňují na pozoruhodnosti města, které mnozí 

nevnímají a snaží se oživit nebo uchovat věci, kterým hrozí zánik. Tak by se stručně dal 

charakterizovat spolek jabloneckých patriotů PLAC. Mají mezi sebou architekty, 

umělce, knihkupce, grafika a hlavně jsou velkými patrioty města, kde žijí, a snaží se je 
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všemožně podporovat. Teď například přestavují kapličku u sídliště Mšeno na 

minigalerii. Zatímco za sebou mají činnosti hlavně duchovního rázu, v posledních 

týdnech účinkují s válečky a štětkami na štaflích v kapličce sv. Anny. „Co nevidět zde 

vznikne Galerie Kaplička, která bude komorním způsobem nabízet současné výtvarné 

umění nejen mšenské veřejnosti. Bude to pro nás první zkušenost s provozem 

nemovitého objektu,“ líčí člen spolku Jan Picko. Slavnostní otevření s vernisáží 

naplánoval PLAC na středu 16. září. Akcí ale mají za sebou celou řadu. „Jako spolek 

jsme vznikli před dvěma lety, ale působíme už od roku 2011,“ říká Picko a přidává 

vysvětlení neobvyklého názvu. „Je to zkratka pro Platform for Landscape, Architecture 

and Culture, v překladu platforma pro krajinu, architekturu a kulturu. Zároveň se nabízí 

německé, v češtině ovšem rovněž používané plac s významem místo. Jako místo pro 

kultivaci veřejného prostoru města a krajiny,“ vysvětluje. I proto si vzal PLAC do 

parády místní sakrální stavbu a přeměňuje ji ve výstavní síň. PLAC pravidelně pořádá i 

přednášky či workshopy. „Původně jsme z Jablonce. A i když třeba působíme někde 

jinde, chceme se do něj vrátit a chceme pro město dělat něco už teď,“ uvažuje Picko. A 

tak spolek pořádá cyklus přednášek Tištěná architektura, který objevuje pro lidi 

zajímavé příspěvky architektů, texty a knihy o architektuře. Nedávno vydal například i 

průvodce po výtvarném umění 60. až 80. let 20. století v Jablonci nad Nisou s názvem 

O jablku a dalších. V ní se píše o věcech, které Jablonečané běžně míjejí. „Lidi třeba 

nenapadne, že sloupy vedle smíšeného zboží nad Tyršovými sady tam nezbyly po 

nějaké stavbě, ale že je to umělecká instalace Oldřicha Plívy,“ říká Picko. Spolek chce 

Jablonečany vyprovokovat k tomu, aby jim záleželo na městě, ve kterém žijí. „Třeba 

právě případ těch sloupů nad Tyršovými sady. Teprve, když zjistíte, že jde o sochu, 

můžete odkrývat její obsah, význam a příběh. Týká se to například i tajemného objektu 

Stromeček na Žižkově vrchu,“ popisuje Picko. Jablonecký spolek nenechala klidným 

ani právě probíhající demolice obchodního domu Jabloň a s ní spojená nadcházející 

výstavba nového centra. „Město by toho mělo využít, aby bylo příjemnější místo pro 

lidi,“ apeluje Picko. Podle něj nové obchodní centrum přeruší historickou osu a 

důležitou pěší spojnici podzemním parkovištěm. „Vyleze nad terén tak, že místo 

stávající nízké žulové zídky proti Domu vína vyroste vysoká betonová stěna. Vzrostlé 

kaštany před ní nahradí malé stromky v betonových květináčích. Kromě diskutabilních 

architektonických kvalit tedy nový objekt vytvoří i řadu nových bariér,“ soudí Picko. Ze 

staré Jabloně se členům spolku alespoň podařilo zachránit výrazný žlutý nápis. Jinak by 

totiž tento řemeslně i typograficky povedený detail skončil ve šrotu. „Požádali jsme 

zástupce developerské společnosti, která má nyní objekt ve vlastnictví, zda by nápis 

nepřenechal za odvoz, a ten nám vyhověl. Určitě ho nějakým způsobem pro lidi zase 

vrátíme,“ říká Picko. V současnosti spolek pracuje na stránkách jablonec/gablonz. net, 

které budou přibližovat jabloneckou architekturu, podobně jako tomu už je v Liberci, 

Teplicích nebo třeba Ústí nad Labem. „Začínáme pracovat i na webové aplikaci o 

investičních záměrech ovlivňujících podobu města, aby byli informovaní zastupitelé i 

běžní Jablonečané. Ti první, aby správně rozhodovali, ti druzí, aby se mohli říci své 

připomínky,“ dodává Picko. 
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RODÁCI 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ TOMÁŠE TESAŘE „PRACUJI, PROTOŽE ...“  - 

4.2.2015 - Jablonecký deník, str. 8 (lan) - Poslední možnost zhlédnout výstavu 

fotografií Tomáše Tesaře nazvanou „Pracuji, protože ...“, která prezentuje zapojení 

zdravotně handicapovaných spoluobčanů do pracovního procesu, nabízí díky organizaci 

Rytmus Liberec výstavní galerie krajského úřadu do konce února. Podle ředitelky 

výstava připravená k 10. výročí založení jejich o.p.s. n putovala po mnoha městech 

Libereckého kraje a dařilo se prostřednictvím snímků z pracovního prostředí lidí se 

zdravotním postižením odbourávat zkreslené předsudky lidí i zaměstnavatelů. 

„Vnímáme, že většinová společnost automaticky zařadí tyto lidi do chráněných dílen, a 

to i přesto, že jsou mezi nimi tací, kteří zvládnou práci stejně dobře jako lidi zdraví,” 

zdůraznila ředitelka organizace Rytmus Liberec Antónia Dechťarová. Zkušený 

fotoreportér Tomáš Tesař, bývalý novinář Jabloneckého deníku a nyní časopisu 

Respekt, držitel Czech Press Photo (2009) a několika cen Ringier Photo Awards(2010, 

2011, 2013), říká: „Mým cílem bylo ukázat dvě roviny ze života jednotlivých aktérů. 

Zatímco portréty vás seznamují s jejich reálnou podobou, digitální kresba na vás má 

působit poněkud chaoticky a anonymně. Přesně tak, jako se na začátku „své cesty“ cítí 

většina z těch, kterým se o.p.s. Rytmus se Liberec snaží pomáhat s návratem do 

běžného života.“ Mezi jinými zde návštěvníci najdou také zaměstnankyni Krajského 

úřadu LK Janu Ottlovou a další lidi, jimž k zaměstnání pomohly nejrůznější neziskové 

organizace z Libereckého kraje. „Krajský úřad patří k „firmám“, které v běžném 

pracovním prostředí zaměstnávají lidi se znevýhodněním. Pravidelně se získáváme 

Ceny veřejnosti za vstřícného zaměstnavatele nebo se umisťujeme v anketě Stejná šance 

pro lidi se zdravotním postižením. Své zaměstnání na krajském úřadě našel v roce 2010 

také Petr Švorc i díky spolupráci krajského úřadu s organizací Rytmus Liberec. Je to 

smysluplná práce a jsme za to rádi,“ řekl krajský radní Petr Tulpa. Společně s výstavou 

„pracuji, protože…“, mohou zhlédnout návštěvníci krajského úřadu výstavu kreseb a 

obrázků a kreseb Vlasty Velové, která bojuje s vážnou Parkinsonovou nemocí v 

Domově důchodců ve Velkých Hamrech.  

VLADIMÍR KOMŇACKÝ NAVÁŽE NA BESEDU - 10.2.2015, Jablonecký deník, str. 

3, (jzi) – Jablonecký sochař Vladimír Komňacký přijal pozvání na pokračování 

přednášky z podzimu minulého roku, která se věnovala postupu při obnově relikviáře 

sv. Maura. Tentokrát se v úterý 10. února od 17 hodin bude na besedě v Památníku Jany 

a Josefa V. Scheybalových věnovat obnově sochy Merkura na jednom z pražských 

domů a jantarového oltáře. Ač je sochař Vladimír Komňacký jabloneckým rodákem, 

význam a kvalita jeho umělecké a řemeslné práce, hranice našeho regionu dávno 

přesahuje. Důkazem jsou právě jeho restaurátorské úspěchy. Relikviář sv. Maura je nyní 

představený na výstavě „Hrady a zámky objevované a opětované“ v Jízdárně Pražského 

hradu. „S Vladimírem Komňackým spolupracujeme dlouhodobě. Ceníme si ho nejen 

jako umělce, ale i jako člověka. Loni na podzim zde v Památníku Jany a Josefa V. 

Scheybalových poutavě představil, jak probíhalo restaurování relikviáře sv. Maura. 

Posluchači byli nadšení a my jim slíbili pokračování,“ sdělila Lea Machurová z 

Jabloneckého kulturního a informačního centra, které akci chystá... 
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KOMŇACKÝ PŘEDSTAVIL SVÉ RESTAURÁTORSKÉ ÚSPĚCHY - 11.2.2015, 

genusplus.cz, Radana Schaeferová - V Domě Jany a Josefa Scheybalových se v úterý 

diskutovalo o různých technikách restaurování. Nevelký podkrovní prostor byl 

návštěvníky opět zaplněn. Akademický sochař Vladimír Komňacký zde za pomoci 

fotografií ukázal jak „zachraňoval“ plastiku Merkura a také jak do původní krásy vrátil 

barokní jantarové oltáříky. Jablonecký sochař Vladimír Komňacký by se dal 

charakterizovat jako velmi skromný umělec. Kromě šperkařských a malířských děl, se 

věnuje restaurátorské činnosti. Se svými úspěchy v této oblasti se však nijak nevnucuje. 

O to je cennější, že přijal pozvání Jabloneckého kulturního a informačního centra 

(JKIC) na besedu, která byla vlastně pokračováním podzimního povídání o obnově 

relikviáře sv. Maura. Tentokrát se hovořilo o soše boha Merkura, jenž vévodila 

soukromému domu v Pařížské ulici v Praze. Po nešťastném pádu se jí „ujali“ sběrači 

kovů. Majitel se však nevzdal a oslovil i Vladimíra Komňackého, který se svým 

spolupracovníkem tuto tepanou měděnou plastiku po několika měsících odborné práce 

zachránil.  Poutavé vyprávění doplněné fotografiemi odhalilo postup krok po kroku – 

doplnění, repase a až po znovu osazení v roce 2008. Neméně zajímavé bylo sledovat, 

jak si Vladimír Komňacký poradil s barokními jantarovými oltáři (jeden z nich v 

majetku Národního muzea Praha – nyní ve sbírkách Národní galerie, druhý v majetku 

města Luže u Chrudimi – nyní vystaven na hradě Košumberk), které bylo nutné pro 

jejich obnovu odstrojit a očistit jantarovou výzdobu, poté opět osadit na dřevěné jádro. 

„Během přednášky se řada posluchačů dotazovala na vysloveně odborné věci, zajímali 

je jednotlivé technické postupy. Vladimír Komňacký si ani tyto detaily nenechal pro 

sebe a závěrečná diskuse byla velmi živá,“ potvrzuje Lea Machurová, která za JKIC 

akci organizovala. Další přednáška na téma restaurování je naplánována na podzim 

2015. Povede ji spolupracovník Vladimíra Komňackého ak. soch. Andrej Šumbera, jenž 

v současné době provádí restaurátorské práce na pomníku Jana Husa na Staroměstském 

náměstí v Praze. „Touto přednáškou se Jablonecké kulturní a informační centrum 

připojí k sérii pořadů k výročí úmrtí Jana Husa, od kterého letos v červenci uplyne 600 

let,“ uzavírá Lea Machurová. Akci pořádá Jablonecké kulturní a informační centrum za 

finanční podpory statutárního města Jablonec nad Nisou. * Fakta: V letech 1979–1985 

Vladimír Komňacký vystudoval jabloneckou Střední průmyslovou školu a posléze 

absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér sklářského 

výtvarnictví u profesora Jozefa Soukupa. V současné době, vedle umělecké a 

restaurátorské činnosti, působí také jako výtvarný pedagog na Střední 

uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole Jablonec nad Nisou. Účastnil se řady 

samostatných i kolektivních výstav nejen v Čechách, ale i ve světě. Rovněž jeho 

výtvarné práce mají zastoupení v řadě muzejních i soukromých sbírkách nejen v 

Čechách. K další spolupráci na restaurování v dílnách na Pražském hradě byl přizván 

jako expert na speciální a staré zlatnické techniky. Své znalosti uplatnil především při 

doplňování poškozených nebo chybějících částí plastik a reliéfů. Dále se podílel na 

restaurátorské práci kovové sochy Merkura. * Spolupráce s filmem: V rámci své 

mnohostranné výtvarné činnosti se Vladimír Komňacký věnuje i realizaci filmových 

rekvizit a historických šperků pro dobovou fotografii. Jeho filmové rekvizity si zahrály 
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například ve filmu „Wanted“ (2008) s Angelinou Jolie v hlavní roli, dále i ve filmech 

Shanghai Knights (2003) nebo Dungeons & Dragons (2000). 

HRU JABLONECKÉHO STUDENTA SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDARMA - 

23.2.2015, Jablonecký deník, str. 3, Jan Žíla - Něco mezi šachy a dámou. Tak popisuje 

Waterloo její mladý autor. - Mnoho rodičů si dnes stěžuje, že děti tráví moc času u 

počítače. Nynější maturant Pavel Sluka ovšem ve svém volném čase dokázal vymyslet 

zcela novou deskovou hru. „Vždycky jsem si přál vyrobit nějakou svou vlastní hru. 

Když jsem byl malý, šachy mi přišly složité, svázané pravidly a u dámy je strategie 

jedna. Záleží tak pouze na tom, kdo ji použije první. Proto jsem začal vymýšlet něco na 

svůj způsob, co by mě bavilo hrát,“ zmínil hlavní motivaci Pavel Sluka, který bude letos 

maturovat na jabloneckém Gymnáziu U Balvanu. Nejdříve začal na klasické šachovnici 

a hru postupně vylepšoval i díky svým kamarádům a lidem, které přemluvil, aby si s 

ním zahráli. „Většinu jsem do hraní spíše donutil,“ smál se Sluka. Po představení a 

první hře ovšem většina otočila a hra je začala bavit. * Deskovou verzi zastavila krize * 

Když měl koncept vymyšlen včetně názvu, jako správný inovátor si nechal hru 

patentovat. Následně začal oslovovat výrobce deskových her. „To ovšem bylo před 

dvěma nebo třemi lety, kdy byla krize,“ upřesnil autor nové hry, kde poprvé narazil. I 

když přišel s hotovým konceptem, do této doby prozatím nevznikla masová výroba. 

„Někde mi řekli, že to vyrobí pro mne a já bych se mohl starat o distribuci. Na to ovšem 

nemám dost peněz a navíc bych se musel postarat i o složitý marketing,“ zdůvodnil 

Sluka, proč na tento návrh nepřistoupil. Hra Waterloo, která se měla hrát na desce podle 

vlastního návrhu (9 krát 9 polí) s lichým počtem figurek a již doladěnými pravidly, tak 

zůstala pouze u myšlenky. * Cestu nabídly mobilní aplikace * Mladého autora to ovšem 

na kolena nesrazilo. Rozhodl se jít cestou moderních technologií. „Nechal jsem si 

vyrobit aplikaci pro Android podle mého návrhu hry. Tato hra pro mobilní telefony a 

tablety je k dispozici na obchodu společnosti Google už od ledna a prozatím má několik 

stovek stažení. Zatím se dá hrát pouze jeden proti jednomu a demo verze. V budoucnu 

bych chtěl doplnit i umělou inteligenci, aby každý mohl trénovat sám,“ prozradil autor 

hry, jehož snem je spustit hru na serveru a vytvořit komunitu hráčů Battle of Waterloo, 

jak aplikaci nazval. Ty mají vytvořit střední proud mezi šachy a dámou. Rozšíření 

plánuje i na další platformy kromě Androidu. A proč zvolil tento název? „Líbil se mi. 

Navíc mám rád historii a napoleonské války,“ řekl Sluka. 

JABLONEČTÍ TVŮRCI ZA LHOSTEJNOST ZÍSKALI OCENĚNÍ KLAPKA 2015 - 

2.3.2015, Jablonecký deník, str. 3, Lenka Klimentová - V třeskutém mrazu před rokem 

natáčeli filmový hraný dokument podle skutečné události. - Do 8. ročníku festivalu 

amatérského a nekomerčního filmu Klapka přihlásili amatérští filmaři a studenti 

filmové tvorby 18 filmů. Během tří hodinové sobotní produkce v kladenském kině 

Hutník diváci viděli dokumenty, horor, komedie, animované, akční i romantické filmy. 

Při vyhlašování výsledků v kategorii amatérských filmů zavládla radost ve skupince 

tvůrců z Jablonce. JIFIS (Jizerský filmový spolek) soutěžil s filmem Lhostejnost. 

Vynesl mu stříbrnou příčku. „Z druhého místa máme všichni samozřejmě ohromnou 

radost, kterou násobí fakt, že o vynikajícím umístění rozhodli v sobotu sami diváci 
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tohoto festivalu,“ uvedl režisér a zakládající člen JIFIS Martin Wenzel. Konkurence 

byla podle něj veliká. „Vítězný dokument Petra Mikšíčka o sochaři Josefu Beerovi, 

který od svých osmnácti let trpí Parkinsonovou nemocí, všem vřele doporučuji. Je to 

neobyčejně silný příběh,“ dodal Wenzel. Z úspěchu se pochopitelně radují všichni, kdož 

se na natáčení loni v únoru podíleli. Na ten víkend, kdy jako o jediném v zimě panovaly 

třeskuté mrazy, nejde zapomenout. „Zima mínus jedenáct jak v Rusku, technika přežila. 

Složitější to bylo o to, že se točilo dvojmo. Jeden záznam na profi kameru pro další 

využití snímku a projekci na festivalech a druhý záznam na iPhone, což byla podmínka 

soutěže FEBIO. Takže se vše dělalo zdvojeně. Natáčení, střih a postprodukce. O to bylo 

vše náročnější,“ vzpomněl kameraman Jan Mocňák. Na natáčení se podíleli maskéři 

jabloneckého Českého červeného kříže i jeho dobrovolní zdravotníci. 

FILM LHOSTEJNOST je příběhem ženy, která kvůli nevšímavosti ostatních zemřela 

dva dny před koncem roku 2013 v centru Liberce. Tvůrci jej z etických důvodů 

„přestěhovali“ do Jablonce a udělali menší korekce. Realita byla ještě drsnější. Snímek 

na Febiofestu mezi padesátkou krátkých filmů skončil mezi dvanácti nejlepšími. 

SETKÁNÍ S PŘEDSTAVITELI MĚSTA   

Ani letošní rok se primátor Petr Beitl a jeho náměstci – Pavel Svoboda, Miloš 

Vele a Lukáš Pleticha, nevyhýbali kontaktům s veřejností. Naopak i letos se 

uskutečnil další díl cyklu setkávání s občany v jednotlivých lokalitách města. 

Oproti předešlým letům byla ta letošní méně vyhrocená, většinou probíhala v 

klidném, až přátelském duchu. Co bylo důvodem onoho klidu. Ubyla konfliktní 

témata? Zlepšila se kvalita života ve městě? Není volební rok? Na otázky 

odpovídá tisková zpráva: …Asi od všeho trochu. Velkým důvodem zklidnění 

atmosféry je asi fakt, že opravdu kontroverzní témata, která však většinou zahrnují 

početně omezenou komunitu občanů, se projednávají separátně – rekonstrukce 

parkovacích míst, kácení zeleně, obnova parků apod. Občané mohou také rozhodovat o 

tom, jaký charakter získají nová, uvolněná území, jako to bylo v případě prostoru po 

zbouraném domě v ulici Pobřežní 5. Problémem je, že ani na tato setkání často nedorazí 

všichni, jichž se téma dotýká, a vyvolávají jednání až v okamžiku, kdy se začne s 

realizací. Vraťme se však k jednotlivým setkáním primátora a jeho náměstků s občany, 

která letos probíhala v poměrně rozsáhlém časovém období, a to od 10. března do 4. 

června. Co měla všechna společné, to byla upozornění na špatné stavy konkrétních ulic 

nebo chodníků. * Žižkův Vrch, 10. 3. 2015 - Nejsilnějším tématem tohoto setkání byl 

Integrovaný plán rozvoje města ve vymezené zóně Žižkův Vrch a okolí. Příští rok končí 

všechny projekty, které se v této městské čtvrti od roku 2009 stihly vytvořit. Ti, kdo zde 

bydlí, mnohdy žehrají nad množstvím investovaných peněz do, dle jejich mínění, často 

zbytečností, jakými je například velké množství hřišť. Ti, kdo zde nežijí, obyvatelům 

Žižkova Vrchu závidí a chtěli by, aby se do jejich lokalit investovala stejná částka, aby 

se vybudovala hřiště, parkoviště, opravily se komunikace a chodníky, parkovací a 

kontejnerová stání, obnovilo se veřejné osvětlení a zeleň. Znovu se zde zmínily 

semafory v Turnovské ulici, které mají řídit provoz u Kauflandu, probírala se v 

dopravních špičkách ucpaná křižovatka U Zeleného stromu, ale i absence asfaltových 
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cest v novém lesoparku, které by však radikálně narušily jeho přírodní ráz. Vcelku však 

bylo setkání klidné bez větších rozporů. * Kokonín a Vrkoslavice, 21. 4. 2015 -

Každoročně diskutovaným tématem kokonínského setkání bývala čistička odpadních 

vod. Ano, bývala. Znovu se totiž otevřela jednání o možném připojení na rychnovskou 

ČOV. A tak se zde řešily hlavně povrchy ulic poničené stavební technikou a tranzity 

aut, ale i letitý problém parkování kamionů na soukromém pozemku firmy IMP. 

Zazněla tu však také pochvala na adresu města a jeho způsob nakládání s odpady. * 

Rýnovice a Lukášov, 5. 5. 2015 - Jedno z nejpříjemnějších setkání tohoto roku. Mluvilo 

se o stavu ulice Želivského a o reklamacích některých úseků, o generální rekonstrukci 

ulice Ladova i o rovnání zatáček silnice I/14, a tím rychlejším spojení mezi oběma 

městy, ale i o souvisejících uzavírkách a dalších dopravních omezeních. V souvislosti s 

výstavbou nové komunikace také místní obyvatelé požádali o rekonstrukci ulice Pod 

Vodárnou, která dopravními stavbami v posledních letech velmi trpí, neboť právě tudy 

je vedená objízdná trasa. Bohužel se zde občané dočkali odmítnutí, a to v případě ulice 

Třeboňská, která se na rozdíl od Pomněnkové nebude společně s ulicí Ladovou 

rekonstruovat. * Proseč nad Nisou, 12. 5. 2015 - Toto setkání si vysloužilo druhé nej 

letošního roku. Na rozdíl od rýnovického, toto bylo nejbojovnější, zejména ohledně 

chybějící infrastruktury – zvláště absence škol, mateřské i základní – nové se 

nepostavily a staré prodaly. V určitém okamžiku již bylo třeba připomenout, že v 

minulosti právě zdejší občané žádali město, aby umožnilo přístup prosečských dětí do 

městských škol. A proto nyní děti spádově patří do školy v Mozartově ulici, kde je 

dostatečná kapacita a zajíždí sem ráno a odpoledne školní autobus. Kritika se vznesla na 

zrušenou vlakovou zastávku v Proseči, která byla málo využívaná, dobré spojení 

zajišťuje tramvajová linka, nespokojenost panuje se stavem komunikací, kanalizace – 

odpovědí je fakt, že při zvažování investic (školy, školky, kanalizace, komunikace) se 

vždy zvažuje počet zde žijících lidí. * Centrum, 14. 5. 2015 - V centru města vždy 

padají otázky, které se více dotazují na problematiku celého města než jen vymezených 

lokalit. K obecným tématům patřily dotazy na soukromé ubytovny a na to, kdo hradí 

náklady na ubytování těm, co mluví slovensky, kdo rozhoduje o domovském právu. 

Mluvilo se pochopitelně také o výstavbě obchodního domu Centrum místo 

velkoprodejny Jabloň, o harmonogramu, délce stavby, uzavírkách a dalších 

nepříjemnostech, které činnost tohoto typu provází. Dalším tématem byl také zrušený 

přejezd železniční trati k zahrádkářské kolonii pod Kynastem – správa železniční 

dopravní cesty však tvrdí, že zde nikdy s přejezdem nepočítala, pouze s přechodem, 

proto v duchu svého projektu zde osadila zábrany. A velkou debatu si vyžádalo řešení 

křižovatek ulic Palackého ve směru ke Mšenu, stav a budoucí osud bývalé dětské 

nemocnice v Bezručově ulici či bývalé porodnice v Turnovské ulici. Bolavým tématem 

jsou také dlouhodobé problémy s budovou někdejší galvanizovny a obyvateli domu v 

ulici Pod Skalkou, kteří obtěžují své sousedy. * Šumava a Jablonecké Paseky, 2. 6. 2015 

- Kaluže, komáři, neupravené okolí obchodního domu Tesco, přístřešky autobusových 

zastávek, které kvůli své výšce neplní funkci, nedbalá práce členů veřejně prospěšných 

prací – to byla hlavní témata diskuze na Šumavě. Ale sešly se také návrhy – přechod u 

zastávky MHD, jednosměrný provoz u základní školy v zimě či fontánka na pití na 

autobusovém nádraží. Došlo i na dotazy na omezení provozu při přepojovaní z CZT na 
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nový systém dodávky tepla či na možnost nového systému vybírání poplatků za 

nakládání s odpadem. A pak opět komunikace, chodníky, zimní údržba. * Mšeno, 4. 6. 

2015 - Obyvatele Mšena zajímá přehrada, v jejíž blízkosti žijí, proto se ptali na další 

plány města s vodní nádrží a jejím okolím, na nové informace k Tajvanu. Velkým 

problémem mšenského sídliště, tak jako většiny sídlišť ze stejného období, je parkování, 

jehož je opravdu velký nedostatek. V době jejich vzniku vůz nevlastnily zdaleka 

všechny rodiny, dnes mají některé rodiny i více aut včetně automobilů k podnikání. A 

volných pozemků, jež by město mohlo využít k vybudování parkovacích míst, je málo. 

Jako chtějí jinde zeleň zachovat, tady zase žádají její pokácení, kritické připomínky 

padly také k zimní údržbě chodníků. Stížnost směřovala na neukázněné chalupáře, kteří 

vyhazují své odpadky do nezamčených popelnic, jejichž vlastníci pak musí doplácet za 

zvýšený svoz. * Tak to byla letošní setkání v krátkosti. Byla více či méně vášnivá, vedle 

slov kritických se objevila i ta pochvalná. Na každém setkání také primátor Petr Beitl 

zmínil, jakým způsobem může občan s úřadem komunikovat, pokud nechce přijít 

osobně, nebo nechce volat, jak upozornit na nešvary a jak sledovat jejich nápravu. - 

Tolik tisková zpráva a komu nestačí shrnutí, může nahlédnout do zápisu z jednotlivých 

setkání, které pořizovalo oddělení interního auditu a stížností. K nahlédnutí jsou na 

webových stránkách města, odkud jsem je převzala do kroniky. Míním, že dotazy, 

odpovědi a popřípadě i následná debata jsou většinou rozhodně zajímavé. 

ŽIŽKŮV VRCH - V ÚTERÝ 10. BŘEZNA se uskutečnilo v jídelně Základní školy na 

Žižkově Vrchu první z řady setkání vedení města s občany. Přítomni: primátor Petr 

Beitl, náměstek pro ekonomiku Miloš Vele, náměstek pro oblast humanitní Pavel 

Svoboda a dále vedoucí odborů a oddělení magistrátu plus zástupce městské policie. 

Primátor seznámil v úvodu občany s prezentací o hospodaření města, o plánovaných 

investicích, etapách revitalizace a IPRM. Následovaly otázky a odpovědi: 1. Uvažuje 

se v souvislosti s ucpanou křižovatkou U Zeleného stromu a případným 

prodloužením tramvajové trasy na autobusové nádraží, s otevřením 

křižovatky u lázní kolem Tyršových sadů? O. Kypta: Je to v rámci úvah, souvisí to 

s výstavbou obchodního centra, s tím bude souviset velká změna dopravního systému, 

budeme toto řešit, možná budou některé ulice v této lokalitě průjezdné v obou směrech. 

P. Beitl: Objem investice je 400-500 mil. Kč, nelze financovat z městského rozpočtu, 

podmínkou jsou operační programy – dotační peníze, k řešení dopravní situace máme i 

menší projekty, například obchvat Smetanovou ulicí, kolem radnice a nového 

obchodního centra. Co by opravdu městu pomohlo, je západní obchvat, který by dal 

šanci severní polovině města využít jiný výjezd z města. 2. IPRM pro Žižkův Vrch je 

již ukončené? Loni jsme se bavili o tom, že bude opravena silnice Na Kopci, 

mělo být opraveno, nedá se jezdit od Ještědské ke garážím, je to tam 

v dezolátním stavu. Bude se s tím něco dělat? P. Mikulášek: Ulice Na Kopci byla 

opravena, jednalo se pouze o úsek od ulice Skřivánčí po ulici Řetízkovou, co máte na 

mysli vy, ten úsek k Ještědské, tam se nyní neuvažuje s žádnou opravou. M. Vele: Aby 

to nevyznělo, že ten úsek opomineme, v rámci IPRM se do oprav nevešlo, bude 

opraveno v rámci běžné údržby. 3. Neopravila se ulice Na Výšině a kontejnerové 
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stání v ulici Pasířská pod křižovatkou s ulicí Na Výšině, dále další 2 stání v ulici 

Na Výšině, jsou polorozpadlá, nebyla zahrnuta do projektu. Koho napadlo mezi 

výměníkem a domem Pasířská 62, kde je úzká cesta, udělat schodiště, nevidíme 

v tom význam, není tam žádný sklon. P. Mikulášek: Cesta mezi výměníkem a 

domem Pasířská 62 bude opravena v rámci IPRM, projektanti navrhli schodiště dle 

parametrů, podle jejich názoru je tam podélný sklon. Výškové převýšení je více jak 6,7 

m, z toho důvodu zde budou zhotoveny dvě schodiště o délce cca 16 m (každé). Tato 

kontejnerová stání skutečně nebyla zahrnuta do projektu, prověříme finanční možnosti, 

zda by mohlo být opraveno mimo rámec IPRM. 4. Bude pokračovat obytný soubor 

– otočka autobusu? Drátěné kontejnery jsou ošklivé, mokré, zapadané sněhem. 

Proč se udělalo 12 laminátových laviček – drží se na nich voda, mohlo se udělat 

méně a pořádné. Byla pokácena lípa. Proč zde udělali stolek + sezení? V létě je 

zde binec, lahve od vína, bude ještě horší. P. Mikulášek – k otočce: do konce května 

zde proběhne dokončení výsadby stromů, některé vybrané keře budou ještě zmlazeny a 

dojde k obnově trávníků. V rámci obnovy zeleně byly poškozené a kompozičně 

nevhodné stromy pokáceny. Ke kontejnerovým stáním – měla být zachována 

s kamennými částmi, ale bohužel hrozilo zřícení, statik posoudil, že z bezpečnostních 

důvodů budou odstraněny, proto bylo změněno na kovovou konstrukci. Lavičky byly 

takto vyprojektovány, my za město pouze usazujeme dle projektu. P. Beitl – prvky jsou 

součástí projektu, ten je vytvořen s nějakou vizí, někdo může mít na věc jiný pohled. 5. 

Na Turnovské jsou neustále fronty, uvažuje se o změně času nastavení 

semaforů? Ale to nevyřeší situaci, policie státní i městská je velice liknavá. Co 

se s tím budete dělat – s Turnovskou v úseku od kruháku po Vrkoslavickou? Je 

nutné tlačit na kraj, aby silnici překonstruoval, aby se zvýšila průjezdní 

kapacita. M. Vele: Jedná se o krajskou silnici, semafory dosud nejsou ve vlastnictví 

města, jsou ve vlastnictví investora, který stavěl celý areál, interval byl nastaven dle 

PČR, bylo zkolaudováno, můžeme iniciovat, aby se tím někdo zabýval. 6. Všichni 

máme problémy s tím, jak byl ten Žižkáč naprojektován, jak napravit špatnosti 

– stání ve sklonu, popelnice ujíždějí, málo místa. V Lužické je nově zákaz stání, 

přišlo se zhruba o 6-12 parkovacích míst, kde máme parkovat? Hřiště je třeba 

zamykat, několikrát jsem kvůli tomu volal, branka je rozbitá, chodí tam 

bezdomovci, MP tam není vidět, bylo nám řečeno, že nemají čas. Jsou tam 

studny, které nejsou zabezpečené. P. Beitl: Zadáním nebylo snižovat parkovací 

místa, pokud k tomu došlo, je to otázka průjezdních norem. Žádný projekt nebyl tak 

hodně konzultován s občany jako IPRM. Zpětně tyto připomínky nelze zapracovat, jsou 

věci, které nejsou dodělané, některé mohou podléhat reklamaci, možná právě kvůli 

hasičům a záchrance byla odebrána parkovací místa. Parkovaní je velký problém na 

všech sídlištích. Využíváme všechny možnosti, kde zřídit parkovací místa, naopak 

někteří občané jsou proti, když parkovací místa zabírají zeleň. Musel by tu být 

projektant, aby nám vysvětlil, co a proč kde naprojektoval. Věci, které lze, budeme 

řešit, např. dohled MP - informujte mě při odmítnutí nebo nevyřízení podnětu, pište e-
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mailem v kopii na kancelář primátora. Podíváme se na to, branku opravíme, parkování 

v této fázi je definitivní. Dáme podnět ke zhodnocení, zda se tam záchranka a hasiči 

dostanou, informace bude doplněna. P. Mikulášek – ještě není zkolaudováno, hasiči se 

k tomu musí vyjádřit. Doplnění po provedeném místním šetření: studna za garážemi 

zajištěná je, studnu u příjezdu ke garážím město zajistí. Obě studny jsou osazeny 

železobetonovými deskami, momentálně nehrozí pád do studny. J. Lochovská – hřiště 

nepodléhá kolaudaci, při předání v podzimních měsících byly zjištěny vady, které 

budou v jarních měsících 2015 odstraněny. Herní prvky, instalované na dětská hřiště, 

jsou certifikovány dle ČSN. Zamykání dětských hřišť je nereálné, nízké oplocení není 

pro bezdomovce překážkou. Oplocení má sloužit jako zábrana proti vstupu psů. 7. Je již 

definitivní ukončení lesoparku? Lavičky nejsou ošetřené, plesnivějí, cesty při 

deštích stékají. Jak mohli naprojektovat ve stráni štěrk? J. Fričová: Odpovídali 

jsme již loni, chtěli jsme zachovat přírodní ráz, proto je tam štěrk, je tam odvodňovací 

systém. J. Lochovská: Dnes jsem park procházela, cesty jsou relativně v pořádku, erozní 

rýhy nebyly zaznamenány. Jedná se o přírodní mlatové cesty, které se musí pravidelně 

udržovat. V současné době je uzavřena smlouva na údržbu zeleně a cestní sítě 

v lesoparku Žižkův Vrch. Kontrola stavu a čistoty cest bude probíhat jednou měsíčně 

v období březen - listopad.  Použité dubové hranoly na mobiliáři jsou ošetřeny tlakovou 

impregnací, barevné hranoly jsou opatřeny lazurou. Světlé hranoly projektant navrhl 

ponechat bez dalšího ošetření, dřevo postupně dle klimatických podmínek různě šedne, 

samo se konzervuje. Barevné hranoly se budou udržovat nátěrem tenkovrstvé lazury, 

jejich údržbu plánujeme na příští rok, samozřejmě dle schváleného rozpočtu města. 8. 

Který projektant dělal otočku? Autobus není schopen zajet tak, aby nastoupili 

vozíčkáři, nelze najet těsně k chodníku. P. Sluka: Všechny projekty jsou v souladu 

s platnými normami, bylo projednáno s dopravcem, autobusy dělaly zkoušku nástupů i 

výstupů. Oprava otočky MHD spočívala v předláždění nevyhovující komunikace, 

v předláždění ploch pro pěší a výškové úpravě obrub dle platných norem. S ohledem na 

prostorové možnosti původní otočky bylo nutné respektovat i při této opravě. P. Beitl: 

Obrátíme se s tímto podnětem na DPMLJ, budeme řešit s panem Wejnarem, odpověď 

najdete na webu. 9. Je jasně vidět, že zde chybí městský architekt. Nejde o normy, 

ale o zadání města, projektant navrhne něco, co je k ničemu. Existuje tu parta 

mladých lidí - architektů, kteří dávají návrhy městu, ale politici je neberou. J. 

Fričová: Dva „mladí“ architekti nyní pracují ve výboru pro rozvoj města. P. Beitl: 

Jednáme s nimi, bereme jejich návrhy na vědomí, žádný návrh, bohužel, nemůže být 

takový, který by se líbil všem. 10. Zúčastnil jsem se všech projednávání, také kvůli 

hřištím u lesoparku – byl zde nesouhlas s asfaltovým povrchem a 

železobetonovou konstrukcí hřiště, i hlasování na webu rozhodlo asfalt ne. 

Přesto město rozhodlo, že povrch bude asfaltový. I když se k tomu vyjádříme, 

výsledek je jiný. P. Beitl: Ano, anketa vyzněla jednoznačně pro jiný povrch. Výsledky 

ankety ze srpna 2014, která proběhla na webu města: V otázce 1 chtělo město znát 

názor na povrch velkého sportovního hřiště u lesoparku. Respondenti měli možnost 

zvolit ze dvou variant: 1a – oplocené hřiště s asfaltovým povrchem: 17, 1b – oplocené 
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hřiště s jiným povrchem, např. umělá tráva: 45. J. Fričová: Hřiště je projektované 

v blízkosti vzrostlých stromů. Záměrem města jsou jen minimální terénní úpravy a 

žádné kácení. Každý umělý povrch pod stromy je však problematický na údržbu. Navíc 

chceme nabídnout hřiště v co nejuniverzálnější podobě a neradi bychom ho 

specifikovali jen pro jeden sport, což by se rozdělením velké plochy na dvě nebo 

položením umělého povrchu stalo. Při plánování hřiště město vycházelo z faktu, že se 

zde vždy hrával volejbal, nohejbal či kopaná, a proto tentokrát výsledkům ankety 

nevyhovělo. 11. Nedojde k vypuštění západní tangenty z ÚP? O. Kypta: Bude tam 

zakomponována jako možná trasa, ÚP musí počítat s tímto druhem využití, nový ÚP 

bude vydán v roce 2017. P. Beitl: Západní obchvat je jedinou šancí, jak odlehčit 

křižovatku U Zeleného stromu plus problémy v Turnovské, neviděl jsem jiné 

realizovatelné řešení. Bylo řešení, kde byla severní tangenta, což je z Rýnovické 

k Lidlu, mimoúrovňové křížení s Palackého pod přehradou do Pasek. Tato 

varianta byla již projektově připravena. P. Beitl: Obchvat má vést na okraji města 

nikoliv středem, oblast Palackého není mimo zájem, rozhoduje se o tom na ministerstvu 

dopravy, zvažují se kruhové objezdy, toto nedělá radnice, ale ŘSD. 12. Stále se počítá 

s přemístěním překladiště pod Puškinovu ulici? M. Vele: Lesy ČR k tomuto daly 

záporné stanovisko. O. Kypta: Zatím musí překladiště zůstat tam, kde je, před časem se 

uvažovalo o místě směrem k Liazu, kde by to šlo v souladu s ÚP, zvedla se proti tomu 

vlna odporu obyvatel, město ustoupilo, v dalším vytipovaném území - Zelené údolí – 

nechtějí překladiště Lesy ČR. P. Beitl: Výhledově je vhodná lokalita v oblasti teplárny 

Brandl. 13. Stavba na konečné tramvaje se nám nelíbí, nereprezentuje město, 

toalety v Soukenné jsou také hrůza, hygiena hrozná, lepší by bylo opravit 

stávající záchody v Tyršových sadech. Na zastávku přijede hodně lidí.  M. Vele: 

Objekt se dělal dle finančních možností, pokud dojde k prodloužení konečné tramvaje 

na autobusové nádraží, byla by to zbytečná investice, je možné, že to není stavba do 

budoucna. P. Beitl: Dáme podnět k důslednějšímu čištění WC, jak na této zastávce, tak 

v Soukenné ulici. Dodatek: Technické služby  WC Soukenná se uklízí 2x denně. Ráno 

do 8:00 hod. a během dne mezi 12:30 – 16:30 hod. dle potřeby na základě jedné 

vizuální kontroly. Režim je určen smlouvou. Zrovna předminulý týden služba WC ráno 

uklidila a okolo 10 hod. bylo dámské WC totálně znečištěné včetně stěn. 14. 

Neplánuje se oprava opěrné zdi u prodejny Hyundai, která je v dezolátním 

stavu. P. Mikulášek: Prověříme stav, momentálně v plánu není. Doplnění po 

provedeném místním šetření: prověřením bylo zjištěno, že opěrná zeď u východního 

štítu objektu nacházející se na pozemku č. 465/19 v k.ú. Jablonec nad Nisou, 

nevykazuje havarijní stav. Prohlídkou bylo zjištěno běžné opotřebení, vyjma rohu dvou 

zdí. Zde by bylo vhodné spáry opravit. Obdobný stav je u krycí římsy, která je taktéž 

v rohu poškozená, ale nehrozí havárií. V rámci akce IPRM není počítáno s těmito 

pracemi, dáme podnět na provedení opravy v rámci běžné opravy a údržby. V rámci 

IPRM bude proveden nový povrch z asfaltobetonu nad opěrnou zdí, čímž se zabrání 

momentálním špatným odtokovým poměrům z prostoru za opěrnou zdí. 15. U vstupu 

do lesoparku od garáží jsou 2 stromy v dezolátním stavu. J. Lochovská: U garáží 
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je vzrostlý strom napadený dřevokaznými houbami, v současné době máme již povolení 

na kácení, kácet se bude ještě letos v březnu. Stav stromů se v průběhu roku pravidelně 

sleduje. 16. Nemáme na ŽV poštovní schránku. P. Beitl: Předáme podnět poště. 

KOKONÍN, VRKOSLAVICE - V ÚTERÝ 21. DUBNA se uskutečnilo v Kulturním 

domě v Kokoníně další z řady setkání vedení města s občany. Přítomni: primátor města 

Petr Beitl, náměstek pro oblast humanitní Pavel Svoboda, náměstek pro ekonomiku 

města Miloš Vele, náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha a dále vedoucí odborů a 

oddělení magistrátu a zástupce městské policie. Primátor města seznámil v úvodu 

občany s prezentací o hospodaření města, o plánovaných investicích apod. Následovaly 

otázky a odpovědi: 1. Na pouliční osvětlení byly nainstalovány hlásné trouby. 

Jakou mají funkci? P. Beitl: Jedná se varovný systém při mimořádných událostech 

pořízený z dotace ministerstva vnitra, může fungovat i jako obecní rozhlas, v současné 

době je již funkční. 2. Při výstavbě jezdily Tyršovou stezkou těžké návěsy, na 

komunikaci vznikly defekty, asfalt se trhá. Co se s tím bude dělat? I. Řimnáčová: 

Na výstavbu komunikace bylo vydáno stavební povolení. V rámci žádosti o povolení 

užívání bylo zjištěno, že není dokončena v souladu s projektem a nebyla tedy 

zkolaudována. V místě řešíme další nepovolené stavby (kanalizace, ČOV). Stav 

komunikace budeme řešit ve spolupráci s oddělením správy komunikací, které má stav 

komunikací ve vlastnictví města na starosti. P. Kozák: Vlastník komunikace má 

provedeno místní šetření a písemně případné škody ošetřeny. 3. Město se vzorně 

stará o odpadové hospodářství, uklízí, ale vždy je opět nepořádek. Chtěli jsme 

fotopasti, nedělají to Kokonínští. I. Řimnáčová: Lidé jsou neukáznění. V tomto 

případě se jedná o přestupek, kde u fyzické osoby hrozí pokuta až 50.000,- Kč. Takové 

jednání však musí být konkrétní osobě prokázáno a důkazní břemeno nese úřad. 

Nejčastějším důkazním prostředkem je svědecká výpověď, kterou uvítáme. P. Beitl: 

Fotopasti bohužel nefungují tak, jak jsme si představovali. Výtěžnost je minimální, lidé 

nám je kradou. Buďte, prosím, všímaví, případně nafoťte SPZ a pošlete na město nebo 

polici. J. Lochovská: V průběhu dvou let nám občané odcizili již 9 fotopastí. OSVZ 

nechává místo pravidelně jednou týdně uklízet a ve spolupráci s městskou policií 

zajištuje dohled v provozní době. Průběžný dohled provádí pochůzkář MP. 4. Nestálo 

by za to motivovat lidi z okolí, aby za úplatek hlídali, kdo odpad odkládá? 

Víme, že ubytovny nemají popelnice. P. Beitl: Koncept pomocné stráže MP vzniká, 

máme silné zastoupení VPP, mohli bychom je do budoucna použít na těchto místech, 

současně prosím okrskáře, aby oslovil obyvatele, zda by s tímto byli ochotni pomoci. 5. 

Je povinnost mít popelnici. Je možné dohledat, kdo si ji platí? J. Lochovská: 

Z obecně závazné vyhlášky města o odpadech vychází povinnost zajistit si při produkci 

komunálního odpadu nádobu na odpad. V případě, že jsou pochybnosti o nelegálním 

nakládání s odpady, město prověří počet nádob přistavených u objektu a v případě, že 

má pochybnosti o dostatečném množství nádob, resp. že u dané nemovitosti není 

přistavena nádoba, vyzývá obyvatele k nápravě. 6. Ulice Dělnická, Jižní, Na Svahu… 

se staly tranzitní. Požadovali bychom zónu přednosti zprava, příp. omezenou 
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rychlost na 30 km, chceme klidný prostor k bydlení.  M. Vele: Jednání s PČR bylo 

zahájeno, neumím nyní odhadnout, jak to dopadne, orgánů, které do toho zasahují, je 

více. P. Beitl: Je potřeba, aby to v té lokalitě bylo projednáno, na požadavku musí být 

shoda všech obyvatel. 7. Stav hlavní vozovky (Rychnovská) je špatný. M. Vele: 

Jedná se o krajskou komunikaci, již jsme podali podnět na kraj, my nemůžeme 

opravovat cizí majetek. 8. TSJ provádějí opravy dost neprofesionálně, díru 

doslova zaplácnou, je za chvíli znovu vymletá. V prudkých ulicích zasypou drtí 

a první déšť to vyplaví. P. Kozák: Stížnost byla předána řediteli TSJ, s.r.o., 

k prověření. 9. U vracečky na Rychnov jsou u břehu náletové křoviny, lidi musí 

při chůzi do silnice, šlo by to ořezat? Dešťová voda se valí do Zvonkové ulice, 

mohly by TSJ obnovit škarpu, která dešťovou vodu odváděla? J. Lochovská: 

Prosím zašlete mi popis této lokality a problému e-mailem. …po upřesnění lokality bylo 

zjištěno, že se jedná o zeleň na soukromých pozemcích a příkop je v majetku 

Libereckého kraje. Pan Šikola požádal o součinnost oddělení správy komunikací o 

zaslání podnětu na Krajskou správu silnic LK.  10. Jak to vypadá s přípojkou na 

rychnovskou čističku? L. Pleticha: Jednáme o tom, musíme vymyslet model 

financování, bude to značná investice. P. Beitl: Rozpočtované peníze jste viděli 

v prezentaci. 11. Komunikovali byste s veřejností v tom smyslu, aby si lidi 

uvědomili, že si to připojení budou muset zaplatit? Bylo by dobré to vyčíslit. 
Občan - Toto není úplná pravda, v současné době tu existuje systém kanalizací, kam se 

ta voda odvádí, to bude napojeno na nový systém, to se týká jenom několika domů, 

které nemají žádné čištění. P. Beitl: Investiční akcí měly být i tyto sběrače výpustí, na 

městě máme fond na zlepšení technické infrastruktury, který je schopný pomoci 

individuálním investorům, kteří se napojují, takže město tady tomu jde naproti. 12. 

Máme tříkomorový septik, ten však nesplňuje parametry, v Tyršově stezce není 

kanalizace, zatím ani vyprojektována. Co mám dělat? I. Řimnáčová: Lze řešit 

přidáním čistícího filtru. 13. Nechápu investování čističky, SVS nechce dát peníze 

na přípojku, ale dala by na vybudování nové čističky? Pokud ta čistička tu stát 

nebude, tak ušetří a přesto nechce dát peníze na přípojku? Zvětšení v Rychnově 

by mělo být levnější než budování nové. L. Pleticha: Mají to tak vypočítáno, 

s opravami potrubí a přípojkou. Ale jednání ještě bude spousta. 14. Je pravda, že má 

být na Dalešické a Rychnovské kruhový objezd? M. Vele: Nevíme o tom. 15. 

Děkujeme, že jste neprodali kulturní dům a pronajali ho spolku Kokonín. 

Nejsme v mínusu. Neuvažujete o přehodnocení tržních podmínek městským 

organizacím, věci se dají dělat levněji. Zamyslete se nad tím, kam plynou 

peníze. Ředitelé by měli mít manažerskou smlouvu s tím, že se nesmí politicky 

angažovat. M. Vele: Zabýváme se tím, abychom tu činnost zefektivnili. S tím, že se 

nesmí politicky angažovat, jsme narazili u právníků. P. Beitl: Cena například ve 

sportovních halách je dotována, haly jsou vytěžovány dostatečně. 16. Upozorňuji na 

nová svítidla tady a je opraveno zatékání svodů. Nebylo by dobré, kdybyste 

nám tyto investice zaplatili, nebo alespoň přidali? M. Vele: Když jsme se 
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domlouvali o nájemní smlouvě za 1,- Kč, tak z Vaší strany bylo garantováno, že 

nebudete požadovat finanční příspěvky na opravy. - Zavázali jsme se, že plusové peníze 

investujeme zpět, pokud na opravu něco přidáte, bude fajn, pokud ne, nemáme s tím 

problém. 17. Dochází k častým výpadkům elektrické energie, jste schopni nám 

s tímto pomoci? M. Vele: Přímo nejsme schopni pomoci, ale předneseme správci sítě. 

18. Kamiony u IMP stále stojí podél plotu, nejsou vidět značky, děti zde 

vystupují z autobusu, je to tu nebezpečné. M. Vele: Jedná se o soukromý pozemek, 

nemáme žádné pravomoci. P. Beitl: Musíte použít státní správu – hygienu, stavební 

úřad, policii, samospráva na to nedosáhne. Zkuste řešit sousedskou žádostí majiteli. My 

zkusíme také projednat. 19. Prosba k parku – již kus práce odvedeno, ale 

minimum, potřebovali bychom dotaci.  I. Řimnáčová: Park řešíme ve spolupráci s 

oddělením veřejné zeleně. U tohoto památníku i u památníku Pyramida shromažďujeme 

podklady a zpracováváme projektové návrhy. Naším záměrem je žádat o dotaci 

ministerstvo obrany. U památnímu Pyramida na křižovatce jsme již oslovili konkrétní 

odborníky vč. statika. Naším záměrem je rovněž opravit vodojem na Dobré vodě ve 

Vrkoslavicích a doufáme, že na to získáme dotační titul a že se to bude realizovat již v 

letošním roce. J. Lochovská: Oddělení správy veřejné zeleně, jako správce pozemku, v 

posledních pěti letech provádělo v lesoparku v Kokoníně následující činnosti - likvidace 

invazních rostlin (křídlatka, netýkavka), ošetření dřevin po kalamitě v r. 2010, 

štěpkování větví, kácení (havarijní stromy, stromy napadené kůrovcem) a ošetřování 

dřevin, úprava rybníčku (odstranění odpadu z rybníčku vč. bioodpadu dovezeného ze 

zahrad!, odstranění náletu, maliníku, ostružiníku apod., vysazení nových dřevin), 

odstranění náletových porostů na ploše 3 300 m², vč. štěpkování dřevní hmoty, 

odstranění dalšího bioodpadu navezeného ze soukromých zahrad!). Celková částka za 

toto období činila cca 277 tis. Kč. V r. 2015 bude OSVZ pokračovat v čištění další 

plochy od náletů. Informace: na sběrném dvoře bude od května 2015 zaveden sběr 

bioodpadu. 20. Občanská iniciativa se stará o kapličku, je to však církevní 

majetek. Žádáme vedení města, zda by mohlo požádat o zpětné předání na 

město. Chceme ji opravit. P. Beitl: Pošlete nám podklady o proběhlých jednáních, 

budeme tlumočit vaši žádost. 21. Křižovatka u autobazaru – směrem z Jablonce 

nelze odbočit z rychlostní komunikace do Kokonína. P. Beitl: Jedná se o 

komunikaci I. třídy, která musí splňovat určité parametry. Stávající dopravní značení 

odbočení neumožňuje a nebude to možné ani do budoucna. Dopravní značení je 

záležitostí Dopravního inspektorátu Policie ČR. 

RÝNOVICE – V ÚTERÝ 5. KVĚTNA setkání s občany uskutečněném ve školní 

jídelně ZŠ Pod Vodárnou v Rýnovicích. Přítomni: primátor Petr Beitl, náměstek pro 

ekonomiku Miloš Vele, náměstek pro oblast humanitní Pavel Svoboda, náměstek pro 

rozvoj města Lukáš Pleticha a dále vedoucí odborů a oddělení magistrátu a zástupce 

městské policie. V úvodu pan primátor občany seznámil s přehledem splácení 

městského dluhu, s hospodařením města – od roku 2011 byl nastaven trend úspor, 

splácení městského dluhu se podařilo udržet, město pokračuje v poskytování příspěvků 

městským organizacím, došlo k výpadku peněz z hazardu – o 6 milionů Kč méně do 
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sportu a kultury. Hovořilo se o systému rezerv. Dále byly představeny plánované 

investice na rok 2015 – vyčleněno 130,5 mil. Kč. Občané byli seznámeni s ukončenými 

i probíhajícími akcemi. Rekonstrukce ulice Ladova, Pomněnková, U Pošty včetně 

připojení na ulice Želivského a Československé armády. Také byl prezentován přehled 

plánovaných oprav – ulice Pod Vodárnou, Vyšehradská a drobné a havarijní opravy 

komunikací, které budou probíhat během roku. Dále se hovořilo o rekonstrukci silnice 

I/14 Kunratice – Lukášov, poté dojde ke zlepšení dopravního spojení mezi Jabloncem a 

Libercem. Jedná se o stavbu Ředitelství silnic a dálnic, hrazeno bude ze státního 

rozpočtu. Nyní probíhají přípravné práce jako je kácení stromů. Připomenuty byly 

následující, již funkční, pozitivní akce směrem k občanům – aplikace Jablonec 

v mobilu a Lepší místo. Obě aplikace jsou zdarma ke stažení. Aplikace Lepší místo 

umožňuje občanům daný problém vyfotit a poslat na magistrát, příslušný odbor se bude 

problémem zaobírat. Závěr úvodního slova primátora patřil informaci o teple ve městě – 

Janovská je první ve městě, kde mají vyřešeno teplo, byl shrnut přehled kroků JE a.s. od 

roku 2014 až po rok 2016. Občany Rýnovic asi nejvíce trápí zdejší stav pozemních 

komunikací. Na magistrát jsme v předstihu obdrželi prostřednictvím e-mailu následující 

dotazy: Je možná náprava podivně provedené rekonstrukce silnice Želivského, 

zvláště pak kanalizace realizované městem? Přikládám několik ilustračních 

snímků. Myslím si, že kanalizační vstupy půl metru od chodníku, zasahující do 

jízdního pruhu je jen generátorem dalších nákladů na údržbu, až budou 

rozbity provozem. Rovněž křivolakost krajnice nesvědčí o přílišné pečlivosti 

projektové dokumentace.  p. Vele: Z naší strany ne, jedná se o investiční akci kraje, 

předáme vlastníkovi, tj. Libereckému kraji. Chystá se rekonstrukce silnice I/14 

mezi Libercem a Jabloncem. Na předchozím setkání padla zmínka, že je možné 

v rámci nákladů na tuto stavbu provést údržbu komunikací, které budou 

zatíženy odkloněnou dopravou. Je možné do toho začlenit i ulici Pod Vodárnou, 

zvláště pak zdevastovaný úsek od rýnovické školy k bývalému kravínu? Myslím 

si, že betonové prvky, které zdobí zborcenou propust již dva roky, a dopravní 

značka zúžená silnice není ideální přípravou na onu akci.  p. Kozák: Při výstavbě 

křižovatky ČSA a Belgická se využila tato záležitost a opravovala se objízdná trasa Pod 

Vodárnou a Stará Osada, při výstavbě komunikace I/14 bude postupováno stejný 

způsobem, budou stanoveny a prokazatelně zmapovány objízdné trasy a následně 

v případě poškození opraveny. Kdo je odpovědný za reklamace asfaltového 

povrchu položeného na podzim roku 2014 v ulici Pod Vodárnou? Povrch 

nevydržel ani jednu zimu. Můžete se zasadit o nápravu? p. Vele: Určitě se 

zasadíme o nápravu, nyní řešíme. Nejedná se o reklamaci, nýbrž o výtluk po zimním 

období. Úkol byl předán na TSJ s.r.o. k odstranění.  Dojde k uvedení do původního 

stavu silnice Československé armády, kde v úseku naproti Penny Marketu po 

rekonstrukci kanalizace jsou v povrchu jámy, které ohrožují bezpečnost 

provozu, ale jistě mají vliv na kanalizaci pod nimi? p. Kozák: Komunikace ČSA 

není v majetku města, nýbrž kraje – KSS LK, předáme na krajský úřad.  Město se stalo 

http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/archiv/zpravy-2014/cerven-2014/nova-mobilni-aplikace-nejen-pro-jablonecany.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/archiv/zpravy-2014/cerven-2014/nova-mobilni-aplikace-nejen-pro-jablonecany.html
http://www.lepsimisto.cz/
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vlastníkem hřiště u školy v Rýnovicích a přilehlého parkoviště. Bylo by možné 

jako kompenzace různých dopravních omezení, které tuto oblast postihly v 

posledním roce, položit na parkoviště povrch a hlavně zajistit odvod dešťové 

vody, aby netekl do přilehlého parkovacího domu? Kdyby s tím byly vyhotoveny 

chodníky, které by respektovaly obyvateli vyšlapané trasy okolo výměníku a 

přes parkoviště dále do sídliště, bylo by to velmi potěšující. p. Vele: Dnes jsme 

toto s kolegy řešili, nejprve to technicky zpracujeme, abychom věděli, kolik to bude 

představovat peněz, pokud budeme mít dostatek finančních prostředků, tak to zařadíme 

do rozpočtu. p. Fričová: Aktuální informace bychom zveřejnili na webu města. Kdo je 

odpovědný za časový harmonogram rekonstrukce ulice Ladova. Myslím si, že 2 

roky uzavírek je trochu moc. p. Vele: Vloni zde probíhaly výměny sítí, podařilo se 

nám zkoordinovat, že se zde provedla výměna plynárenské sítě, kanalizace a voda  - 

podařilo se to v jednom roce. Oddělení investiční výstavby tam letos zajišťuje nový 

povrch, doba není dlouhá, kanalizace nebyla jednoduchá, pracovalo se v hloubce 4 m, 

situace byla komplikovaná, nyní se mění celé podloží, potom se budou pokládat 

koberce. Přes zimu se samozřejmě nepracovalo. Kanalizace Želivského byla akce 

města? p. Vele: Želivského byla komplet akce kraje, protože to je jejich komunikace, 

my jsme se k tomu připojili a dělali tam chodníky, aby to bylo v rámci jedné uzávěry. p. 

Kypta: Želivského je dlouhodobá akce, která se začala realizovat v první etapě v části 

od ulice u Pošty až po ulici U Hřiště (u AKT) postupně od roku 2004, kdy město jako 

investor provedlo v roce 2004 realizaci jednotné kanalizace a v roce 2005 pak realizaci 

chodníků. Vozovka byla opravena částečně pouze v místě, kde byly výkopy pro 

kanalizaci. V roce 2010 následovala jedna část druhé etapy, kdy město realizovalo 

splaškovou kanalizaci a za spoluúčasti KSS LK také kanalizaci dešťovou. V roce 2014 

následovala druhá část druhé etapy, kdy město realizovalo zbývající část chodníků, 

včetně chodníku podél OBI. Nový povrch komunikace provedl vlastník komunikace, 

Liberecký kraj, prostřednictvím KSS LK, kdy byl proveden zcela nový povrch 

komunikace v celé délce ulice Želivského. Před týdnem jsem byla u pana Pletichy a 

dodnes jsem se nedozvěděla odpověď, jak dopadla oprava silnice Třeboňská, je 

to slepá ulice. K rekonstrukci ulice Ladova byla zařazena Pomněnková, při 

pokládání sítí se překopala i naše Třeboňská - kde nejsou díry, tam se roztéká 

v létě asfalt, TSJ nevědí, zda to opravit, udělali bychom to sami, ale nevíme jak. 

S panem Kousalem jsem celý problém řešila ohledně financí. Vy, pane 

náměstku, jste schůzku odložil, sešli jsme se, až když jste rozhodli, že peníze 

nejsou. My v ulici udržujeme i městské plochy, žádala jsem tedy o její opravu, 

ale nic se neděje. Požadovali bychom opravu alespoň tam, kde jste to překopali 

a kde jsou díry. p. Vele: Akce je rozdělená, opravy po překopu jdou za síťařem, pokud 

to je vada, jde to za námi za správcem komunikace. p. Kozák: Pan Sluka říkal, že se 

jedná o celý povrch, TSJ dělaly pro Oddělení investiční výstavby magistrátu nabídku na 

celý povrch. Doplnění dotazu: pod překopem se měnil nějaký řád v rámci 

rekonstrukce ulice Ladova. p. Vele: Pokud to sítaři neudělali tak, jak měli, je na nás, 
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abychom to reklamovali. Doplnění dotazu: proč se ulice Pomněnková provizorně 

opravila a naše Třeboňská se nedělá, chápu, že je více horších ulic. V ulici 

Pomněnková jsou tři domy, opravuje se to s ohledem na to, kdo zde bydlí? 

Zdůvodněte to? p. Pleticha: Hledisko, kdo kde bydlí, nehraje roli. p. Vele: Stavební 

stav komunikace bude samozřejmě prověřen a rozsah zásahu řešen dle aktuálních 

finančních možností města. p. Kypta: Oprava ulice Třeboňská je vyčíslená na cca 380 

tis. Kč, které jsou nad rámec projektu rekonstrukce ulice Ladova. Projekt nemůžeme 

takto samovolně rozšířit, protože už bylo ukončené výběrové řízení a vybrán zhotovitel, 

který si převzal staveniště. Je zde zákon o zadávání veřejných zakázek, nemůžeme již 

vysoutěženou zakázku rozšířit o další projekt. Jinak by to bylo realizovatelné, město na 

tom není dobře s příjmy. Přednostně se řeší průjezdné komunikace, nyní se to řešit nedá. 

Bude se něco dělat s „Ostrým rohem“? Bývají tu často dopravní nehody. p. 

Pleticha: Je to krajská komunikace, tzn. jejich akce, ze strany města již v minulosti vše 

vyřešeno, např. výkup domu, ostatní je závislé od krajských peněz, kde jsou na tom 

finančně s příjmy hůř než my. Z naší strany to je připravené. p. Beitl: Budeme krajský 

úřad informovat o vašich připomínkách a nutnosti zabývat se touto frekventovanou 

křižovatkou. Pod Vodárnou je nový asfalt, mám podnět – jak řekl pan primátor 

s opravou I/14 u nás naroste doprava, s tím se nedá nic dělat, ale nešlo by tam 

zajistit zvýšený dozor policie? Tohle je poslední rovina, kde se dá předjíždět, 

když vyjíždíme či vjíždíme na svoje pozemky, tak to je nebezpečné, předjíždějící 

auta jezdí i po trávě – kde chodí děti, nejsou zde chodníky. Šel by zajistit 

dohled, když se očekává zvýšený provoz při rekonstrukci I/14. Byli bychom 

rádi za jednosměrku. p. Beitl: Bereme to jako podnět pro MP, při uzavírkách tam 

bude omezen vjezd nákladním vozům, budou objízdné trasy, dojde k odklonění přes 

dálnici. p. Šípoš (MP): Komunikuji s Policií ČR, pohybuji se tam, když byla uzavírka, 

tak jsem tam byl častěji. Dám podnět pro situaci, když nebudu v práci, může zde být 

strážník, co se týká měření rychlosti – řidiči uvidí auto, že se měří a přibrzdí, strážník 

potřebuje vzdálenost pro měření a pak pro zastavení, je to technicky nemožné. p. Beitl: 

Prosíme o vzájemnou spolupráci, budeme řešit operativně, ze začátku to bude potřeba 

vyladit. Šlo by tam dát pro zpomalení nějaké retardéry? Mám ale vlastní 

zkušenost, řidiči přes ně profrčí bez zpomalení, jsou v ulici Pod Vodárnou u 

školy a jsou zde zbytečné. Chtělo by to retardéry na půl, aby to auto muselo 

prokličkovat, tudíž přibrzdit. Přes celou vozovku to přefrčí, náklaďák ani 

neubere. p. Kozák: Projednáme tuto záležitost s DI PČR a oddělením dopravním a 

silničním magistrátu. Bylo by možné rekonstruovat zastávku na Malé Janovské? 

Je zde rozpadlý asfalt, autobusy tam zastavují, při dešti je zde jezero. A jestli je 

možné, aby z Rýnovic zmizel autobazar? Kdyby ne, jestli by šel vybudovat 

chodník nalevo podél kiosku. p. Pleticha: Rekonstrukci vozovky ověříme. p. Kozák: 

Na místě proběhlo místní šetření, úsek poškozeného chodníku před zastávkou MHD 

bude zařazen do oprav 2015. p. Pleticha: Ve věci autobazaru byla v minulosti 

domluvena trojsměna, nějak vypadl jeden pozemek, tak se to nerealizovalo. p. Kypta: 

Bylo by asi potřebné nejprve znovu oslovit majitele autobazaru, jaké by byly jeho 



123 

 

současné představy, spojené například s hledáním jiného, pro tyto účely vhodného 

pozemku a jeho případné směny za současný pozemek autobazaru. Teprve kdyby se tato 

varianta jevila jako nerealizovatelná, tak by nastala situace řešit projekčně přípravu na 

požadovaný chodník. Již dříve jsem měla tento dotaz, když jdete od Penny 

Marketu do ulice Třeboňská, tak jak jsou ty zatáčky, jestli se tam počítá 

s chodníkem – podél ČSA, z „Ostrého rohu“ k ulici Ladova, chodí se tam po ulici. 
p. Beitl: Je tam místo pro chodník? p. Šípoš: Dříve se mluvilo, že by to bylo součástí při 

rekonstrukci ulice Želivského. Je tam stezka pro pěší. p. Pleticha: Problémem je 

křižovatka u „Ostrého rohu“, aby se to tam něco nezačalo stavět a za dva roky se to 

nerozkopalo. p. Beitl: Souvisí to s odpovědí na dotaz položený před chvílí - na opravu 

ulice Želivského, kruhový objezd – u „Ostrého rohu“.  V ulici Pod Vodárnou jsou 

výmoly, nezpevněné parkoviště. p. Kozák: Práce jsou již zadány na TSJ. Spojnice 

mezi Libercem a Jabloncem, bydlíme v Lukášově – jaký je horizont provozu na 

silnici, jestli bude stejný provoz, nebo se to bude nějak omezovat? Je plánovaná 

výstavba. p. Fričová: Kromě přípravných prací se nemá konat nic, než bude 

zprovozněna tramvaj. p. Beitl: Na podzim může začít stavební ruch, nic výrazného, 

mohou být drobná omezení, uzavření nikoliv. p. Fričová: Pane Kypto, byly nějaké 

schůzky, informace o opravách a objížďkách, řešení MHD? p. Kypta: Některé úseky se 

budou postupně uzavírat, jiné budou otevřeny, až se budou dělat povrchy, tak se to zde 

uzavře kompletně, hlavní stavební ruch začne příští rok. Podzim není o uzavírkách. p. 

Beitl: Součástí toho bude i úsek ČSA a bude zde jednostranný chodník až do Lukášova. 

Doplnění dotazu: byl by dobrý přechod pro chodce, je zde velký provoz – konec 

Zemědělské a otočka autobusu MHD.  p. Pleticha: To bude mimo, tam se odbočí a 

zklidní. To budete mít po problému, vydržte rok. Šlo by změnit koncepci 

informovanosti na webu města? Dnes tam je stále zimní údržba. V ulici 

Budovatelů je rozbagrovaná ulice a nikde žádná informace o tom, že se tam 

bude něco dělat. Je to blok Liberecká a Lípová. p. Fričová: Informace jsou na webu 

v investičních stavbách. p. Beitl: Ano, občas to je problém, využijte třeba sekci dotazy, 

komunikace, odpovíme vám. p. Pleticha: Ulice Budovatelů je státní ulice, v uváděném 

bloku budou rozšířena parkovací místa, je to na webu v IPRM – vloni jsme to 

projednávali. p. Fričová: Vloni jsme k tomuto měli setkání – projednávalo se hřiště i 

stavba. p. Pleticha: Chceme, aby firmy, které pro nás dělají, informovali obyvatele, kdy 

bude jaké omezení, na co se mají připravit, někdy to bohužel nefunguje, ale je řada 

firem, kde to naopak funguje výborně… Bohužel, když pořádáme setkání k tématům, 

tak lidé nepřijdou a pak se diví, že to vidí poprvé.  Nikde nebylo zveřejněno, že se 

toto dnešní setkání koná. p. Beitl: V Jabloneckém měsíčníku byla tato informace již 

před 2-3 měsíci. Někdy je problém s doručením Jabloneckého měsíčníku, dejte nám na 

Zelenou linku informaci, když měsíčník neobdržíte. p. Fričová: Termíny setkání 

s občany zveřejňujeme od března, dále na webu města, v televizi, rozhlasu, tisku, 

v autobusech MHD, ale například na sloupy nesmíme nic vylepovat. Když to chceme 

vylepit na dveře paneláků, tak se zlobí domovní důvěrníci. Parkoviště v ulici 

Generála Mrázka, jedná se o placené parkoviště, je zde špatný podklad, při 
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dešti špatný stav, je to letitý problém. p. Vele: Od roku 2007 to je zasmluvněné, 

bude tam výstavba obchodního domu, neopravovali jsme to – neinvestovali jsme tam, 

protože tam měla začít stavba, od podzimu to není města, proto se tam již za parkování 

nevybírá žádný poplatek. Kruhový objezd jak je OBI, je to krajská silnice – při 

stříkání vodorovného značení minule začali v půl druhé v pátek, vznikaly tak 

kolony. Můžete tohle řešit? p. Beitl: Když nám pošlete podnět, předáme jej 

krajskému odboru dopravy, řešit to lze. Ano dávám vám za pravdu, bylo to velké 

omezení. Co se staví paralelně s komunikací Libereckou přes les – jak se jede 

kolem cvičiště k rozhledně, stojí tam bagr, a lesem se buduje cesta. Občan 

Rýnovic, který to již zjišťoval, na dotaz odpověděl – jak je silnice od prodejny Citroenu, 

tak začíná les, tam se dělá vrstevnicová cesta do lesa, je to jen na těžbu dřeva. Navrhuji 

to po dokončení ponechat jako cyklistickou stezku, byla by to spojka mezi Jabloncem a 

Libercem. p. Beitl: Lesáci takové cesty zpevní a ponechávají, cesty po zničení 

stahováním dřeva uvádějí do funkčního stavu. * Závěrem paní z Rýnovic poděkovala za 

vstřícné jednání pracovníka magistrátu pana Kousala z oddělení investiční výstavby 

magistrátu. * Ředitelka školy pak poděkovala panu Kozákovi z oddělení správy 

komunikací za vstřícný přístup při řešení otázky s parkovištěm, magistrátu za nová 

okna ve škole. Škola je napojena na Rýnovickou energetickou – topí, jak potřebujeme. 

Poděkování za opravené hřiště, které plně využíváme, s magistrátem se nyní 

domlouváme o využívání veřejností. Až budete kontaktovat MP a PČR – retardéry u 

školy nepomáhají, jestli byste nám to tady mohli pohlídat – ráno před osmou chodí 

děti do školy a kolem půl druhé ze školy, na přechodu došlo k nabourání. Prosíme, 

pohlídejte nám to tady. Jako ředitelka mluvím i za rodiče. Je nutné zajistit bezpečí 

zevnitř – o to se snažíme z naší strany, ale vás žádáme o zajištění zvenčí.  

PROSEČ NAD NISOU - V ÚTERÝ 12. KVĚTNA v hasičské zbrojnici v Proseči. 

Přítomni: primátor Petr Beitl, náměstek pro ekonomiku Miloš Vele, náměstek pro oblast 

humanitní Pavel Svoboda, náměstek pro rozvoj Lukáš Pleticha a dále vedoucí odborů a 

oddělení magistrátu a zástupce městské policie. V úvodu pan primátor občany seznámil 

s přehledem splácení městského dluhu, s hospodařením města – od roku 2011 byl 

nastaven trend úspor, splácení městského dluhu se podařilo udržet, město pokračuje 

v poskytování příspěvků městským organizacím, došlo k výpadku peněz z hazardu – o 6 

milionů Kč méně do sportu a kultury. Hovořilo se o systému rezerv. Dále byly 

představeny plánované investice na rok 2015 – vyčleněno 130,5 mil. Kč. Občané byli 

seznámeni s ukončenými akcemi (IPRM Žižkův vrch) i probíhajícími. Plánované 

opravy komunikací - Za Říčkou, Prosečská, Na Palouku, kompletní prořez silniční 

vegetace a nátěr zábradlí svodidel u mostu a lávky pro pěší Prosečská/Za Říčkou, 

mimořádné mostní prohlídky v souvislosti s rekonstrukcí železniční tratě. Informace o 

rekonstrukci I/14, dojde k určitým dopravním omezením. Připomenuty byly následující, 

již funkční, pozitivní akce směrem k občanům – aplikace Jablonec v mobilu a Lepší 

místo, která umožňuje občanům daný problém vyfotit a poslat na magistrát, příslušný 

odbor se bude problémem zaobírat. Obě aplikace jsou zdarma ke stažení. Závěr 

úvodního slova primátora patřil informaci o teple ve městě – byl shrnut přehled kroků 

JE a. s. od roku 2014 až po rok 2016, kdy 31. 10. dojde k odpojení stávající soustavy a 

http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/archiv/zpravy-2014/cerven-2014/nova-mobilni-aplikace-nejen-pro-jablonecany.html
http://www.lepsimisto.cz/
http://www.lepsimisto.cz/
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přepojení na novou. p. Beitl: Chci vás informovat o možnosti fungování nové podoby 

pobočky pošty ve zdejší lokalitě, doručování balíčků, vydávání zásilek ve formátu Pošta 

Partner. Stávající pošta, jak ji znáte, bude zavřena, konkrétní termín zatím neznám, ještě 

neproběhlo jednání s poštou. Provozní doba bude odpovídat živnosti, dojde 

k prodloužení časového úseku. Máme vyzkoušené na Bedřichově, kde máme kladnou 

odezvu. 1) Postrádám v prezentaci informace hlavně k investicím v tom smyslu, 

že není odkanalizování Horní Proseče, stávajících obyvatel. Dále co přinese 

revize teplárenství Proseči, my ji nepotřebujeme. p. Beitl: Kanalizaci neřídí město, 

ale SVS, Proseč je veliká, souvisí to s investicemi na Horní Proseči, není ještě určeno, 

jak se to bude řešit. Víme, že to je citlivé téma. K teplárenství – všechny akce se hradí 

z městského rozpočtu, proto uvádíme informaci i zde, zatížení městského rozpočtu je 

dvacet procent, po revitalizaci dojde ke snížení dopadů na městský rozpočet. p. Vele: 

Nesouhlasím, že teplárenství se netýká Proseče, Horní Proseč odebírá 10 TJ (terajoule), 

zde není kapacita plynu, Horní Proseč bude příští rok napojena. p. Pleticha: V ulici Ve 

Svahu kanalizace není, místy vede do Nisy, je to náročná investice, musíme s tím 

počítat. Dočkáte se tak za 3-4 roky nejdřív. 2) Před pěti lety byla vybudována 

kanalizace, účelové postavení, nefunguje to. Nikdo z nás nebyl osloven, 

abychom se mohli připojit – proč? p. Kypta: Z dotazu není zcela zřejmé, o jakou 

lokalitu se přesně jedná. Na Horní Proseči se vybudovala kanalizace z Domoviny 

směrem k překladišti SKS cca před devíti lety, která dále pokračovala směrem z části 

ulicí Horní a do Zlaté uličky. Na to cca před šesti až sedmi lety navazovalo vybudování 

kanalizace od ulice U Tenisu za viladomy směrem k překladišti SKS tak, aby byla 

odkanalizována lokalita v prostoru od viladomů u bývalého psího cvičiště směrem 

k SKS, která byla zastupitelstvem města dne 11. října 2007 schválena jako vymezená 

zájmová lokalita města s uvažovanou zástavbou těchto rozvojových ploch. Do této 

kanalizace byly pak připojeny řadové domy v ulici Horní. Pokud by se někdo chtěl do té 

kanalizace dále připojit, tak v tom nevidíme žádný problém. Pokud by měl kdokoliv 

zájem se přesně informovat o stavu či záměrech odkanalizování Proseče, bude nejlepší, 

aby se dostavil na odbor rozvoje magistrátu, kde od pracovníků dostane veškeré 

potřebné informace.  3) Pro Horní Proseč jsou pro děti dvě spádové oblasti – ZŠ 

Liberecká a ZŠ ve Mšeně, autobus ráno jede pro děti a odveze je do školy, zpět 

do Proseče není odvoz zajištěn, i když spádovost je dána. Šlo by to řešit? Jsem 

zástupce sdružení rodičů, třeťáci nebudou mít družinu. Šel by dohledat od p. 

Paukrtové ten papír? p. Svoboda: Školským obvodům se chceme letos věnovat, 

přehodnotit stav. p. Květová: Bohužel Horní Proseč je postavena bez občanské 

vybavenosti, proto bylo sídliště Horní Proseč začleněno obecně závaznou vyhláškou do 

školského obvodu ZŠ Mozartova. ZŠ Liberecká má zcela zaplněnu povolenou kapacitu, 

proto nemohla být Horní Proseč do tohoto školského obvodu zařazena. Jsem vděčná 

rodičům za pochopení této situace – ZŠ Mozartova nabízí kvalitní vzdělávání, má i 

jedno z nejlepších zázemí pro veškeré školské aktivity tj. hřiště, pobočku ZUŠ, pobočku 

městské knihovny, tři tělocvičny apod. Pro snazší dostupnost uvedené školy iniciovalo 

město společně s ředitelstvím školy zajištění autobusového spojení. DPMLJ poskytuje 

linku zdarma, kterou hradí město v rámci celkové úhrady za dopravní obslužnost města. 
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Zřízen byl ranní školní spoj z Horní Proseče k ZŠ Mozartova a odpolední spoj od školy 

na Horní Proseč, který byl časově nastaven tak, aby jím mohly odjíždět především děti 

z 1. stupně ZŠ po odchodu z družiny, ZUŠ nebo kroužků.  Ale potřebuje trasu 

prodloužit, spojů by mělo být více! p. Květová: Starší děti pro cestu ze školy mohou 

využívat běžné linky, které jezdí v krátkých časových intervalech, ale s přestupem 

v centru města. Obecně lze říci, že posílení přímých spojů je neodůvodnitelné, protože 

většina rodičů své děti do i ze škol vozí auty i přesto, že autobusových spojů jedoucích 

kolem MŠ i ZŠ máme v našem městě dostatek. ZŠ Arbesová – nemá kapacitu 

družiny. p. Květová: ZŠ Arbesova od září 2015 otevře tři první třídy, zákonitě tak 

kapacitu školní družiny zaplní z větší části prvňáčci, na starší děti zbude méně míst. 

Otevřít jednu třídu navíc (převážně pro děti z jiných školských obvodů) se rozhodl 

v souladu se zákonem ředitel školy, který si byl vědom omezené kapacity školní 

družiny. Pokud si rodiče z Horní Proseče (nebo i odjinud) vybírají školu, měli by si 

zjistit všechny skutečnosti. Na výběr školy mají ze zákona právo, ale musí si uvědomit, 

že volba může mít i svá rizika např. nemusí být přijat sourozenec, přednost mají vždy 

děti ze školského obvodu. Občanům z Horní Proseče nabízíme školu, která problém se 

školní družinou nemá. p. Pleticha – projednám s panem Wejnarem z DPMLJ možnost 

zavedení dalších linek, pro kolik dětí? Odpověď – celkem tak 40. p. Kypta: Bude 

nejlepší zjistit v rámci příštího školního roku, kolik dětí bude skutečně autobusové spoje 

do školy využívat a dle toho pak reagovat na případné rozšíření nebo doplnění 

autobusových spojů. p. Květová: Děti z Horní Proseče budou postupně nastupovat do 

škol, přepravovat se bude více dětí, ale je otázkou, kolik jich využije autobus. 4) 

Zmiňovala se investice na Horní Proseč. Zde to je asi 140 domů v první etapě, je 

to cca 600 obyvatel, tj. 300 dětí a 200 aut z Jablonce do Liberce. p. Pleticha: 

Mladý architekti chtějí zastavovat pozemky, až tam bude škola, obchod… to nelze, 

když by pak stavební úřad vydal stavební povolení, bylo by to po letech.  Nemusí to 

být hned, ale až to vyvstane, bude pozdě. V plánech jsme nikde nic neviděli. p. 

Pleticha: Plány investora vám byly prezentovány, počítáme s občanskou vybaveností - 

pro školu. 5) V minulosti město prodalo budovy školy, školky. Jsou z toho bytové 

domy. p. Květová: V minulosti jsem byla občany Proseče žádána, abychom umožnili 

přístup prosečských dětí do městských škol, tady si to občané vyžádali. Ano je to škoda, 

že občané tehdy prosili, škola byla hezká, ale bohužel rodiče žádali a město je 

vyslyšelo. p. Beitl: Trendově malé školy se ruší, z okolních obcí, např. Janov a 

Bedřichov, také vozí děti do Jablonce, kde je lepší úroveň vzdělávání, to je důvod, proč 

sem rodiče děti vozí. Peněz není mnoho, bude-li malotřídka, škola nebude mít dostatek 

peněz na kvalitním zázemí pro vaše děti. p. Caklová: Potvrzuji zájem rodičů o školy 

v Jablonci, jak říká paní Květová i primátor. Rodiče sem přestali dávat děti, tím pádem 

se škola postupně zrušila sama. Zákonné předpisy určují počty, pak se řídí provozní 

doba. Škola nemůže sama o sobě postupovat jinak. p. Beitl: Není to věc zřizovatele, ale 

školského zákona. p. Květová: Musíme si uvědomit, že kdyby se na Horní Proseči něco 

stavělo, tak dle geografického vývoje bychom mohli uvažovat, kterou školu v Jablonci 

zavřít. p. Beitl: Důležité je zajistit propojenost, aby vše fungovalo. Situace se vyvíjí a 
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magistrát by měl být o krok vepředu a situaci kontrolovat. p. Beitl: Magistrát 

monitoruje jak dopravu, tak i školství. Na Horní Proseči zatím nemůžeme projektovat a 

stavět, dokud výstavba nezačne alespoň povolením k jednotlivým domům, tak to nelze. 

6) Nestaví zde vlaky z důvodu, že dvě minuty, které zde stojí, zdrží vlaky do 

Jablonce. p. Pleticha: To je stejné, kdyby tu nastupovalo hodně lidí, tak by tu mohl 

stavět, ale zde to byla nejméně vytížená zastávka – cca 4-5 lidí na spoj, to je málo. 

Stejně jako ty školy, je to o zájmu, kdyby byl o vlak větší zájem, stavěl by tu. Spojení je 

zajištěno – tramvaj. p. Beitl: Kraj spravuje linky v železnici, kraj to sleduje, my máme 

problém udržet příspěvek v souběhu tramvaj a vlak. Mohli by nám zrušit příspěvek na 

tramvaj. 5 lidí ze 400 co nastupují, je dost. Jednejte s krajem. p. Beitl: To není o 

jednání s krajem, ale je to o komfortu, který se musí zaplatit, jsme tlačeni krajem, kdyby 

vlak stavěl na všech stanicích, přijdeme o příspěvek na tramvaj. p. Pleticha: Je zde 

každou čtvrt hodinu spoj tramvají. 7) Když se uvažuje o výstavbě na Proseči, 

uvažuje se o stavu komunikací? Současné to neutáhnou. Chce to být vepředu 

před výstavbou. p. Pleticha: Při zvažování investic (školy, školky, kanalizace, 

komunikace) se zvažuje počet žijících lidí. p. Kypta: Díky výstavbě se plánují i místa 

napojení. Nejbližší plánovanou akcí je uvažována rekonstrukce komunikace Horní od 

překladiště SKS na křižovatku se Zlatou uličkou, až bude vyřešen nutný odkup části 

pozemku soukromého vlastníka, bez kterého není možné tuto úzkou a nevyhovující 

komunikaci opravit. 8) Výstavbu na Proseči potřebuje město nebo investor – má 

to město spočítané, že potřebuje 150 bytů? p. Fričová: Chystáme kulatý stůl, aby 

kompetentní osoby odpověděly na dotazy – zástupce investora, životního prostředí. 

Jestliže zde není kvalitní příjezd a odjezd, nemohou postavit domy. p. Pleticha: 

V r. 2008 byla zpracovaná dopravní studie Proseče s ohledem na plochy, chtěl jsem od 

vás návrh. p. Beitl: Nevidím konsenzus, jestli chcete zůstat rezervací nebo plánovat 

rozvoj s vyšší infrastrukturou, musíme pak umožnit lepší zázemí. 9) Kdo to chce? p. 

Beitl: To jsou otázky na investora, který zde není. 10) Chtěli jsme zde před lety 

chodník, je zde velký provoz, nikdo komunikaci neřeší, co se bude dít, až se 

zavřou Kunratice? Dejte do serpentin retardér. p. Pleticha: Dříve jste říkali, že 

nechcete rozšiřovat. p. Beitl: Městská policie může měřit tam, kde nejsou zatáčky, 

komunikace má své parametry. 11) Regulační plán na Proseči – osadní plán o něj 

žádal. Jaká je vize - kanalizace pro stávající zástavbu – město nad 22 tis. 

obyvatel by ji mělo mít, SVS zajišťuje veřejnou službu. p. Pleticha: Nejedná se o 

veřejnou službu. p. Kypta: K regulačnímu plánu (RP) - bohužel požadavek na 

zpracování RP na Proseč nebyl požadován v rámci schváleného zadání nového ÚP. 

Dále v rámci procesu pořizování nového ÚP také nebylo zpracování RP požadováno ani 

dotčenými orgány (v této souvislosti jsou požadovány pouze tři územní studie, které 

musí každý investor v rámci realizace svého záměru zajistit). Pokud bychom si nyní 

sami vymínili zpracování RP, znamenalo by to prakticky do jeho vydání kompletní 

stavební uzávěru daného území. Časová i finanční náročnost by byla značná. Velké 

riziko tohoto řešení pak spočívá zejména v jeho praktické neprojednatelnosti, protože 

každý vlastník nemovitosti ve vymezené lokalitě pro RP bude muset se všemi 



128 

 

regulativy RP souhlasit. Teprve poté bude možné RP vydat. p. Beitl: Máte možnost se 

připojit. Kopat vedení, které se na vodném nezaplatí, takové projekty se nedělají. 

Existují jiná technická řešení, zde je ochranné pásmo. Povinností není vás připojit. p. 

Řimnáčová: Odkanalizování i na Proseči je podrobně řešeno v rámci projednávání 

nového územního plánu. Proseč nad Nisou je specifická v tom, že je zde velké ochranné 

území (2. stupně) Vratislavické kyselky. Rozvojové plochy musí mít každá obec, tomu 

nelze zabránit, a v územním plánu jsou garantována území, kde pak nebude možné dům 

postavit dříve, než bude zajištěno odkanalizování dle zákona. Možnosti jsou čistírna 

odpadních vod se zasakováním (v části území, kde je to možné), popř.  ČOV s 

vypouštěním do vodního toku. Kde to pak nelze, jsou jen dvě možnosti – kanalizace 

(velkou část odkanalizovat) a další možností je současná štola, která vede hluboko pod 

Prosečí, kde je možnost spadem navést odpadní vody z Proseče pro velkou část území.  

Vodoprávní úřad řeší řadu případů, kdy vlastníci rodinných domů na Proseči 

nepovoleně vypouštějí odpadní vody do ochranného pásma Vratislavické kyselky. 

Každý by se měl zamyslet, jak má svůj domek odkanalizován, a řešit tento problém v 

souladu se zákonem. Regulační plán, na který se ptáte, je značně problematický. Je 

upraven stavebním zákonem, může ho nahradit jednodušší zastavovací studie, která 

není tak finančně a časově náročná. p. Fričová: Shrnu to, nejprve územní plán, pak 

regulační plány. 12) Jsou zde studny, povrchové vody, jakmile zmizí vsakovací 

území, lidem zmizí voda, kdo jim bude hradit vodu? p. Řimnáčová: V rámci 

každého stavebního záměru je projektant povinen řešit, zda a popř. jak budou dotčeny 

okolní pozemky. To je součástí každého projektu. V této souvislosti je také řešena 

otázka právního oprávnění ke studnám, tj. zda jsou povoleny stavebním úřadem včetně 

nakládání s vodami (odběru podzemních vod). p. Pleticha: Jsou směrnice o vsakování, 

v rámci kolaudace je ověřován soulad se stavebním povolením. Zasakovací území 

nezmizí. 13) Pro k.ú. Proseč bude zpracován regulační plán – v minulosti se 

k tomu takto zastupitelstvo města přihlásilo, plňte, k čemu jste se zavázali. p. 

Beitl: Můžete být konkrétní? p. Pleticha: Byl to pracovní materiál, strategický plán není 

dokument v rámci stavebního zákona. 14) Problém vodovodu se řeší roky, stále se 

to řeší - již 40 let. Uvědomte si, že Proseč spadá do ochranného pásma 

Vratislavické kyselky, rozborem zjistíte, že pijete kyselku – má velký obsah 

minerálů, což není zdravé. Lepší studní to bude stále voda z Vratislavické 

kyselky. Uvědomte si, co zde je – jedna hospoda, jeden krámek, to je vše. Není to 

ostuda? Mělo by se pro investory něco vytvořit. p. Beitl: Ano, řešíme to desítky let, 

je to drahé. Buď to zůstane zakonzervované, vše se bude odsouvat, nebo bude impuls 

výstavby a investor to bude muset v rámci své investice řešit – plyn, kanalizaci. SVS 

bude reagovat, bude zde mít jiný počet odběratelů vody, je to šance pro tuto oblast. 

Žijeme v tržním hospodářství, nebudeme zde otvírat hospody. Nakupujte ve 

zdejším obchodě, ať se otevře další. 15) Co se stane, když výstavba nezačne, jsou 

zde ohrožené druhy? p. Beitl: Všechny vyjadřovačky z roku 2009 byly kladné, nyní 

se vyskytly informace o ohrožených druzích, do těchto věcí by nemělo zasahovat město 

- dle stavebního zákona do toho zasahují odborníci. p. Pleticha: To je dotaz pro 
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investora. p. Beitl: Pro ty, co se tehdy vyjadřovali. 16) Přístup k autobusu – 

k nejbližší zastávce chodí děti po silnici, kde je 30 km/h, ale dá se jet rychleji.  
Kypta: V těchto dnech to řešíme s PČR a je to projednané s dopravním podnikem. 

Technické služby mají zadané postavit jeden přístřešek – křižovatka Horní a Zlaté 

uličky směrem do města, musela by se postavit kamenná plocha. Na druhé straně 

z města jsme hledali plochu, do konce týdne geometr zaměří plochu, důležité je, kde je 

hranice pozemku města, ale asi za odbočkou po zámkové dlažbě, hned za tím. Původně 

se tam plánovalo zkapacitnění komunikace, u překladiště jeden kruhový objezd, druhý u 

Horní a Zlaté uličky. Padlo, že to je v nedohlednu, tak se to řeší formou dvou zastávek 

navíc. Od Zlaté uličky na Jablonec máme rezervu, kde to lze rozšiřovat, je tam trošku 

špatná komunikace s vlastníkem pozemku. Když to neprodá, tak to na tom může 

skončit. Doplnění – pozemky v majetku investora, město si prý vymýšlí 

nesmyslné podmínky na předání. Co úklid a prašnost soukromých pozemků. 
Kypta: Můžeme apelovat na investora, v tuto chvíli na to nemáme vliv, předají to po 

výstavbě. Vele: Jednání proběhla, investor to chce městu odprodat za vysokou cenu, 

kterou lze těžko akceptovat. Čekáme na jinou nabídku. Převzetím pozemků na nás 

přejdou náklady – zimní údržba, osvětlení atd. Beitl: On staví na svém pozemku 

v souladu se stavebním zákonem, město neřídí všechno. Když vše splní, tak staví. 

V zájmu investora by mělo být, že v době nabídky by měly být tyhle věci vyřízeny. 

Řimnáčová: Když žadatel splní všechny požadavky, které stanoví zákon, je mu stavba 

povolena. 17) Jak je to s procentem zastavitelnosti z 25 je to 85. p. Řimnáčová: 

Právní výklad k tomuto institutu se postupně vyvíjel. V minulosti nadřízený orgán 

(krajský úřad) zastával názor, že by neměl být obsahem územního plánu s tím, že by se 

k němu nemělo přihlížet. V současné době je výklad opačný a procento zastavitelnosti 

je vyžadováno.  V minulosti – územní plán schválený v roce 1998 procenta 

zastavitelnosti obsahuje a je upraven i v návrhu nového územního plánu. 18) Zlatá 

ulička – V Pastvinách, je to vycházení ze sídliště do Zlaté uličky, je to cca deset 

metrů dlouhá cesta. Nešel by zde vybudovat přechod? Městská policie: To určuje 

Policie ČR. Můžeme to navrhnout. Kypta: Bohužel přechod pro chodce je možné 

realizovat pouze z chodníku na chodník a nikoliv z krajnice komunikace na krajnici. 

V tomto místě zatím žádný chodník není a ani ze zastávky autobusu nelze přechod pro 

chodce umístit. Řešení přechodu bude možné až v souvislosti s řešením komunikace 

Horní s chodníky v příštích letech, až bude vyřešen výkup části soukromého pozemku 

přiléhajícího těsně ke komunikaci Horní, který nyní znemožňuje se realizací 

komunikace Horní zabývat. 19) Stav hřbitovní zdi je opravdu špatný, potřebuje 

opravit, také stromy u paty zdi potřebují zásah. p. Beitl: Prověříme, zadáme. Dana 

Försterová, odd. technické podpory odb. správy majetku MMJN: Bylo zde provedeno 

místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že na severní straně hřbitova je venkovní 

podezdívka hřbitovní zdi cca v délce 5 metrů narušena, z toho 2 m vypadána. Uvnitř 

hřbitova nad porušenou zdí se nacházejí na pronajatém hrobovém místě dva vzrostlé 

tisy. Nechali jsme si zpracovat cenovou nabídku na opravu zdi, která bude provedena 

v letních měsících letošního roku. Při stavebních pracích bude upřesněno, zda narušení 

zdi způsobily kořeny stromů nacházející se uvnitř hřbitova. 20) Uvažuje se o 
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rekonstrukci komunikace tady dole, od sběrného voru, kde jezdí bus, 

komunikace je ve špatném stavu, ul. Horní.  Kozák: Podíváme se na to, ano silnice 

je namáhaná, byl by nutný projekt. Po prověření doplníme zjištění. 21) Po skončení 

setkání bylo ústně požádáno o zabudování retardéru v ulici Zlatá ulička u č. p. 

211, chceme ho tam, opakovaný dotaz. p. Fričová: Předáme k prověření. p. Kozák: 

V lokalitě vykonáme místní šetření. Avšak požadujete-li umístění retardéru, je nutné 

zaslat na oddělení správy komunikací písemnou žádost. V rámci prověření se k žádosti 

vyjadřuje Policie ČR, dopravní výbor i příslušná oddělení magistrátu. V případě 

kladných stanovisek a dostatku finančních prostředků v městském rozpočtu, je záměr 

umístit retardér zveřejněn, aby se k tomu mohli vyjádřit i další občané. 

JABLONEC CENTRUM - VE ČTVRTEK 14. KVĚTNA se uskutečnilo v malém sále 

Eurocentra  další z řady setkání vedení města s občany. Přítomni: primátor Petr Beitl, 

náměstek pro ekonomiku Miloš Vele, náměstek pro rozvoj Lukáš Pleticha, vedoucí 

odborů a oddělení magistrátu, zástupce městské policie a zástupce JE, a. s., Petr Kilian. 

V úvodu pan primátor občany seznámil s přehledem splácení městského dluhu, s 

hospodařením města – od roku 2011 byl nastaven trend úspor, splácení městského dluhu 

se podařilo udržet, město pokračuje v poskytování příspěvků městským organizacím, 

došlo k výpadku peněz z hazardu – o 6 milionů Kč méně do sportu a kultury. Hovořilo 

se o systému rezerv. Dále byly představeny plánované investice na rok 2015 v našem 

městě – vyčleněno 130,5 mil. Kč. V letošním roce bude dokončeno zateplení ZŠ 

Arbesova – celkem 30 mil. Kč, dotace 18 mil. Kč. Občané byli seznámeni 

s ukončenými akcemi (IPRM Žižkův vrch) i probíhajícími. Plánované opravy 

komunikací – ul. Ladova, také rekonstrukce bývalé ubytovny v ul. Za Plynárnou tzv. 

azylový dům, oprava chodníků, oprava celých parkovišť. Připomenuty byly následující, 

již funkční, pozitivní akce směrem k občanům – aplikace Jablonec v mobilu a Lepší 

místo, která umožňuje občanům daný problém vyfotit a poslat na magistrát, příslušný 

odbor se bude problémem zaobírat. Obě aplikace jsou zdarma ke stažení. Závěr 

úvodního slova primátora patřil informaci o teple ve městě – byl shrnut přehled kroků 

JE a. s. od roku 2013 až po rok 2016, kdy 31. 10. dojde k odpojení stávající soustavy a 

přepojení na novou. Snížení ceny tepla na 689,- Kč/GJ, odstavení výtopny Rýnovice, 

výstavba 25 zdrojů tepla ve městě. 1. Zajímají mě soukromé ubytovny, kdo hradí 

náklady na ubytování těm, co mluví slovensky? p. Beitl: V soukromých 

ubytovnách jsou minimálně dva druhy klientů. Lidé, kteří ve městě pracují – náklady 

hradí sami, nebo jim přispívá zaměstnavatel. Lidé, kteří zde bydlí trvale, mohou získat 

příspěvky na bydlení, jsou to státní peníze, městskou pokladnu to nezatěžuje. Jde to 

bohužel mimo nás, připravuje se legislativa, která by nám mohla pomoci rozhodovat se 

ve věci osidlování v této sociální oblasti v našem městě.  2. A co domovské právo, 

kdo o něm rozhoduje? p. Beitl: V České republice tento institut neexistuje. Známe to 

z první republiky, je to věc, která by nám mohla pomoci při budování důstojné sociální 

sítě, bohužel to naráží na základní lidská práva, na právo volného pohybu osob, 

předpisy EU. Není to jednoduše realizovatelné, pro nás je představitelné vybudování 

sociálního bydlení, ale dnes to je tak postavené, že kdybychom vytvořili nadstandartní 

prostředí pro tyto lidi dle dnes platné legislativy, tak si to řeknou a počet lidí ve městě 

http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/archiv/zpravy-2014/cerven-2014/nova-mobilni-aplikace-nejen-pro-jablonecany.html
http://www.lepsimisto.cz/
http://www.lepsimisto.cz/
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se znásobí tak, že ta služba bude opět nedostatečná. p. Pleticha: Jako poslanec jsem 

zadal analýzu, v čem to je v rozporu se současným právním řádem, dodnes to v Evropě 

v některých zemích funguje. Jak to chodí v zahraniční, budeme vědět více za pár týdnů. 

Beitl: Každý má právo na volný pohyb, pokud není závislý na sociálních dávkách. Vele: 

Příjmy do městské kasy jsou vázány na počet obyvatel, dle jejich trvalého pobytu. Za 

lidi, kteří mají trvalý pobyt jinde, nedostaneme do kasy ani korunu. My, co tady žijeme 

s trvalým pobytem, uklízíme sníh, zajišťujeme ve městě opravy, úklid, hradíme vše 

z městských peněz. Legislativně to je špatně. 3. Stavba obchodního centra – jaké 

povinnosti má stavitel, kdy začne stavět a zda se vůbec bude stavět, jak dlouho 

bude trvat současná agonie. Nejsou zde lavičky, nedostatek odpadkových košů 

– od ulice Jugoslávská do centra je první koš u Raiffeisenbank, ten původní je 

ukopnutý a nikoho to nezajímá. Trh se přestěhoval jinam, došlo k vylidnění 

města. Poznali to obchodníci i obyvatelé. Důvodem je stavba, vše spolu souvisí. 
Pleticha: Se stavbou se začne bouráním na podzim. Investorovi patří Jabloň. Do doby 

než se to postaví, 2-3 roky, budou jistá omezení. Ano, máme smlouvu, do kdy to musí 

postavit. Vylidněné město není problém způsobený investorem, je to celá řada 

okolností. p. Beitl: V prosinci 2014 se předalo staveniště, investor má začít bouráním 

tělocvičny a Jabloně tuto sezonu. p. Pleticha: Přesuny hmot příští rok, dokončování za 

dva roky. p. Beitl: Vše je řízeno stavebním zákonem, investor pokud kopne a začne 

stavět, tak do toho dává svoje peníze a není v jeho zájmu stavbu protahovat. Do roku 

2011 nebo 2012 nemohli stavět, nebyl dostatek elektrické energie. Pak investor neměl 

naplněnou kapacitu nájemců – prodejen. Dnes už je na hranici, kdy je reálné začít 

stavbu a řešit technické věci. p. Pleticha: Má stavební povolení, které je na nějakou 

dobu, je to větší stavba, nevím asi tři roky. Nyní se řešily i změny projektu: menší 

obchodní plocha, vrátí se i část parčíku, odstranění zákoutí, která by se nabízela pro 

nepořádek, jsou to změny k lepšímu. Vyplatilo se to, mají vybraného dodavatele, do 

několika měsíců s ním vstoupíme do jednání – budeme se bavit o organizaci stavby, kdy 

a kudy se bude navážet materiál apod., aby dopady na okolí byly co nejmenší. Zelená 

plocha je v ulici Generála Mrázka, ukopnuté koše nahradíme. p. Fričová: Společnost 

chystá projednání s občany, podněty předáme firmě Crestyl. 4. Mluvím za 

zahrádkářskou osadu pod Kynastem - při rekonstrukci železniční trati byl 

zrušen přejezd – Letohradská a přejezd dolů V Nivách a navazuje to na 

Karolínu Světlou. Jsou tam zábrany, dali je tam železničáři, nevím, jak se tam 

dostanou záchranné složky.  S uzávěrou nás nikdo neseznámil. p. Pleticha: Se 

Správou železniční dopravní cesty (dále SŽDC) máme problémy po celé trati. Stejný 

problém je v Kokonínské, dále zastávka Jablonec, kde je to udělané jinak, než bylo 

v povolení. Takhle oni jednají – prověřím a vzneseme to na jednání. Oni nám věc 

oznámí a ve výsledku si to udělají sami. p. Beitl: Je to závažný problém, je to skandální, 

slyším to poprvé. p. Řimnáčová: Určitě to náležitě prověříme - pozn.: prověřeno, SŽDC 

říká, že zmíněný přejezd nikdy přejezdem nebyl, pouze přechod, ale celý problém se 

předává na jednání výboru pro územní plánování a strategický rozvoj města. p. Kypta: 

Na tento problém jsme SŽDC již upozornili a z jejich strany nyní očekáváme odpověď 

s vysvětlením. Budeme požadovat, aby byl přejezd, pokud to bude jen trochu možné, 
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zachován. Pokud by to možné nebylo, museli bychom najít takové řešení, aby byl 

přístup umožněn z ulice V Nivách. 5. Kdy bude průjezdná komunikace Palackého 

směrem z města do Mšena s intervalem na semaforu, že projede víc než čtyři 

auta? Auta i linkové autobusy to objíždějí Větrnou, přes okolní silnice. p. Vele: 

O situaci víme, nechali jsme zpracovat studii a projektovou dokumentaci. p. Kozák: 

Projektová dokumentace je dokončena. Vele: Máme to tedy vyprojektované, je to o 

povolení a financích. 6. Žádám vás jako vedení, aby se vyřešila křižovatka u 

přehrady, od roku 2002 se to řeší. Obtěžuje to desítky tisíc lidí. Od státu na to 

dříve byly peníze, ale pár lidí se tam proti tomu postavilo. Vedení od toho 

odstoupilo. Zakousněte se do toho. p. Beitl: Ano, stav nikoho netěší, stejný problém 

je křižovatka U Zeleného stromu, dopravní špičky jsou pro tyto komunikace zátěže. 

Tunel plánovaný u přehrady nebyl dobré řešení. Spíš bychom měli směrovat 

k povrchovému řešení, dvě křižovatky za sebou, minimálně čtyři roky po krizi nebyl ve 

fondech Krajské správy silnic Libereckého kraje dostatek peněz (dále KSS LK), hradit 

to bude právě KSS LK, město musí vymyslet řešení. Nestačí to vytáhnout a oprášit, 

máme to jako hlavní cíl. Jsou to dvě varianty, je to velmi zásadní historický zásah a je 

nutné projednávat to v klidu. Každá varianta má své komplikace, je nutné hledat 

podporu, ne proti odporu místního sdružení, které to pak dokáže zablokovat na roky. 

Musíme najít nejméně konfliktní řešení. Opravdu to nejde tak rychle. 7. Mě zajímá 

osud bývalé porodnice a okolí na Turnovské ul., kde jsou označené stromy asi 

ke kácení. Prý tam má být mincovna, a jdou i fámy, že to zde bude srovnáno se 

zemí. p. Beitl: Česká mincovna má velký zájem o to místo, tuším, že příští pátek bude 

objekt přebírat od vlastníka, tj. od kraje, plánuje demolici a stavbu moderního závodu 

mincovny s muzeem mincovnictví, zázemím pro turisty, parkovištěm. Les naproti 

k tomu nepatří, to je asi projekt lesů, to není věc naší samosprávy. 8. Kdy bude 

schválený nový územní plán? Dočetl jsem se, že až v roce 2016. Máme určitý 

plán a záměr neodpovídá současnému plánu. Co se bude dít s porodnicí v 

Bezručově ulici? Lidé nechtějí do LDN v Tanvaldě, dvě sestry nejsou schopné 

nakrmit 40 lidí, budova v Bezručově ulici by byla velice vhodná. Proč máme 

mít svoje rodiče v Tanvaldě? p. Vele: K bývalé porodnici v Bezručově ulici vás 

mohu informovat, že dnes rada města schválila vypsání výběrového řízení, máme asi 4 - 

5 zájemců se záměrem odkupu a vybudovat zde sociální zařízení. Výběrové řízení by 

mělo proběhnout během prázdnin, zastupitelstvo by prodej mělo schvalovat v září. 

Nechceme to prodat za účelem ubytovny, chceme zdravotní - sociální služby. p. Beitl: 

Probíhá optimalizace zdravotnických zařízení, v Tanvaldě byla zavřená nemocnice, 

tehdy byly aktivity převedeny do Jablonce, nelze vzít lůžka a přesunout je do Jablonce, 

pojišťovna by je neproplatila, bylo by to neprovozovatelné. Péče se stahuje do velkých 

měst, odloučené jednotky jsou na tom velmi špatně, ale lidé, co zde žijí, taky potřebují 

zdravotnická zařízení. Byl by to zdejší problém, nelze vzít Bezručovku, udělat LDN a 

napsat do VZP, ať to platí. p. Pleticha: Územní plán se protahuje, vyskytlo se několik 

komplikací, např. na Proseči otázka chráněných živočichů či radioaktivita mezi 

Kokonínem a Vrkoslavicemi, musí se dělat i podrobný radioaktivní průzkum a následná 
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opatření. Když jsme zjistili, že musíme dobu projednání natáhnout, tak jsme dali náměty 

pro doplnění. Nejpozději ve 2016-2017, po prázdninách bude projednávání návrhu, jste 

zváni. p. Beitl: Zastupitelstvem to nemusí projít, kdybychom to nedostatečně projednali, 

mohlo by to dojít k soudům, odvolacím orgánům, jestli na to spěcháte, lze zažádat o 

změnu starého územního plánu. p. Fričová: V prázdninovém měsíčníku budou termíny 

projednávání územního plánu. 9.  Chci se zeptat na ulici Mlýnská a Pod Skalkou – 

bývalá galvanizovna nám snižuje kvalitu života i bezpečnost je špatná, je 

obývána a trvale rozebírána. Objekt Pod Skalkou 18 - nesmí se zde používat 

komíny, již více než rok v domě není voda a v části ani elektřina. Obyvatelé 

spalují odpad, nemají popelnice, vyskytují se zde hlodavci. Na problém 

upozorňujeme již více než dva roky. Jaké máme právo na dýchání čistého 

vzduchu, kdy se s tím bude něco dělat? Obáváme se možného požáru, díky 

absenci vody a výskytu hlodavců se obáváme rozšíření epidemií. p. Beitl: 

Galvanizovna – měsíce a roky probíhalo vypořádání nemovitosti po zemřelém, majitel 

za sebou nechal závazky. Bylo to časově náročné, již došlo k dražbě, chtěli jsme to 

koupit a zbourat, ale měli jsme cenové limity, byli jsme přeplaceni firmou Evosa, která 

chce objekt zlikvidovat a ekologické škody odstranit, vznikne plocha pro firmu. 

Řimnáčová: Daný problém řešíme cca dva roky. Po smrti jediného společníka a 

jednatele společnosti se věc zkomplikovala dědickým řízením. Dědici se dědictví vzdali 

a za účelem vyřešení této situace bylo komunikováno m. j. s notářkou, Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, ustanoveným exekutorem a správcem 

dědictví. Stavební úřad několikrát provedl zabezpečení objektu formou výkonu 

rozhodnutí. To se muselo řešit opakovaně, protože se jedná o rozsáhlý objekt a někteří 

lidé si tam cestu opět našli, tomu úplně zabránit nelze. S novým vlastníkem máme 

jednání příští týden. Z hlediska staré ekologické zátěže spolupracujeme s Českou 

inspekcí životního prostředí, pozemky a stavby jsou kontaminovány a nacházejí se zde 

zbytky technologií a kalů. Město nechalo zpracovat monitoring oblasti – průzkumy, 

rozbory půdy a vody a v případě jakýchkoliv investičních záměrů se musí vše odtěžit a 

náležitě zneškodnit. Když nebude objekt náležitě zabezpečen, lze zabezpečovací práce 

uložit a v případě jejich nesplnění je možné uložit pokutu či provést výkon rozhodnutí. 

p. Beitl: K zabezpečení - co jde vylomit, to lidé vylomí, povinnost zabezpečení přešla 

na nového majitele. Budeme se snažit, aby byl objekt zabezpečen. V příštím roce bude 

firma řešit operační program – ochrana životního prostředí, ale do té doby může zahájit 

jiné práce. Policie na objekt dohlíží. Pokud to není města, městská policie nemůže 

dovnitř, když tam nedochází k trestné činnosti. p. Řimnáčová: K objektu Pod Skalkou – 

tam je to jiná situace, než je Galvana. Tady to řešíme jednak jako stavební úřad, a to 

řízení o odstranění stavby (komínu a vnitřních úprav), užívání objektu v rozporu 

s kolaudačním rozhodnutím (bydlí tam lidé v nebytovém prostoru). Tady je nutné 

upozornit na tu skutečnost, že nový občanský zákoník to umožňuje a nájemníkům to 

nesmí být na újmu.  Problém je také to, že lidé se zde často mění. Ve spolupráci 

s úřadem práce a odborem sociálním pak stavební úřad řeší podmínky (z hlediska 

bytových prostor) pro uplatnění příspěvku podle zákona o pomoci v hmotné nouzi 

(doplatek na bydlení). Z hlediska ochrany životního prostředí. Provádíme opakované 
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šetření z hlediska pálení, a to min. 1x za 14 dní, někdy častěji (dle potřeby a podnětů), 

pokut již bylo uloženo velmi mnoho, a to jak vlastníkovi objektu, tak uživatelům 

objektu. V části objektu bylo zjištěno vytápění přímotopy. Kroky z hlediska provádění 

kontrol a ukládání opatření a pokut je jediné, co je možné ze strany úřadu provádět. 

Dále spolupracujeme s hygienou, ta je příslušná objekt posoudit z hlediska ochrany 

zdraví. Kdyby byl neobyvatelný a hrozilo ohrožení zdraví, tak by bylo možné vyklizení. 

Z hlediska stavebního úřadu vyklizení nelze provést, stavebně objekt obyvatele 

neohrožuje. Chceme to dále řešit i právně – oslovíme exekutora, aby konal a vydal 

dražební vyhlášku. p. Beitl: Chceme působit na majitele, ale je to na měsíce. Není tam 

voda, víme to, ale prý si nosí vodu odjinud. Nerozumím tomu, máme vyhodnocené, že 

nejvýhodnější je tlak na majitele, aby to prodal. Pokud dáváme pokuty tam, kde peníze 

nejsou, tak to je o ničem, lidé ty restrikce nechápou. Hasiči jsou ti, co mohou udělat 

kroky k tomu, aby prohlásili, že komíny jsou nebezpečné. Je to legislativně špatně, 

nedovedu si představit další takovou zimní sezonu, musí se to řešit. p. Řimnáčová: 

Podle mého názoru je jediná cesta k řešení to, že exekutor objekt prodá. Z hlediska 

státní správy (viz výše) je to jen o opatřeních, pokutách, popř. výkonech vydaných 

rozhodnutí. Řešíme i podněty z hlediska navážení odpadu a zjištěné subjekty (na 

základě SPZ) pak následně kontrolujeme, dle zákona o odpadech. 10. Mám dotaz k 

dotaci jabloneckého sportu – kluby prý nedostaly příspěvky? Je to tím, že 

nejsou peníze z automatů, z daní? p. Beitl: Sportovní kluby dostávaly finance dříve 

z ČSTV, po jeho krachu nenašly jiný způsob. Z hazardu jsme finance přesunuli do 

sportu, nyní je nemáme, dáváme tolik jako dříve, o sportovce by se měl postarat stát. 

My musíme hledat řešení, než bude legislativa. p. Vele: Připravuji materiál do příštího 

zastupitelstva, zde to částečně řešíme rezervou, jen do sportovních klubů vydáme 

mimořádně 2 mil. Kč z úspor. Je to sice nesystémové, ale je to řešení. Beitl: Měli jsme 

být v rozpočtu plus 15 mil, ale jsme minus těch 15. Bereme peníze z jiných oblastí. 

11.  Co k tomu dělají ve vládě, v parlamentu s legislativou? p. Pleticha: Toto není 

o zákonu o sportu, to je o státním rozpočtu. ČSSD chtělo poslat miliardu do sportu, ale 

ANO a lidovci s tím nesouhlasili, neprošlo to. 12.  Penzijní fond – člověk si spoří na 

důchod a exekutor ho použil pro dluhy. p. Pleticha: Ano, v případě dluhů mohou jít 

i na penzijní a stavební spoření. 13.  Co bude s objekty u přehrady – Česká 

mincovna, Jablonex – budou prázdné? Pleticha: To jsou otázky, na které neznáme 

odpovědi, ani to není městský objekt, je to otázka na Českou mincovnu, jestli jim to 

patří, Jablonex je také soukromý. 14. V závěru setkání byly předány konkrétní 

dotazy vztahující se k objektu Pod Skalkou 18 s žádostí o zodpovězení.  a)  Jak 

konkrétně veřejná správa postupuje v případě prokázaných porušení zákona? 

b)  Jaká je efektivita kroků a jejich časový proces? c)  Jak probíhá komunikace 

s majitelem objektu a jeho postoj k nápravným opatřením? p. Řimnáčová: Na 

bod a) a b) bylo již odpovězeno výše. Komunikace s vlastníkem objektu probíhá 

prostřednictvím jeho ustanoveného zástupce. Postoj společnosti a jediného společníka a 

jednatele společnosti je pasivní a je řešen postupným ukládáním pokut. 
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JABLONECKÉ PASEKY - V ÚTERÝ 2. ČERVNA ve školní jídelně ZŠ Šumava. 

Přítomni: primátor Petr Beitl, náměstek pro ekonomiku Miloš Vele, náměstek pro oblast 

humanitní Pavel Svoboda, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje Otakar 

Kypta, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Ivana Řimnáčová, tisková 

mluvčí JE, a.s., Lenka Vrátná, jednatel Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o. Milan Matura a 

dále zástupci vedoucích oddělení  - paní Lenka Čapuchová a Nikola Horčíková a 

okrskář městské policie Petr Vaňura. V úvodu pan primátor občany seznámil 

s prezentací o hospodaření města a byly představeny plánované akce na rok 2015 včetně 

revitalizace teplárenství. Připomenuty byly nové možnosti využití aplikací Jablonec 

v mobilu a Lepší místo, která umožňuje občanům vyfotit daný problém a přímo poslat 

k řešení. Obě aplikace jsou zdarma ke stažení. Dále bylo občanům připomenuto, že je 

mimo jiné možnost bezplatně telefonovat připomínky na Zelenou linku. Paní Vrátná 

pozvala občany na akci Loučení s párou, která se uskuteční 17. června od 15 hodin 

v Mozartově ulici, kde je podél stezky parovod, který bude pomalován. Bude 

doprovodný program, skákací hrad pro děti, malování na obličej, je zajištěno 

občerstvení. Paní Řimnáčová vyzvala občany, aby hlasovali v soutěži Má vlast cestami 

proměn pro zrekonstruovanou kapličku v Proseči. Jedná se o hlasování přes internet, 

jsme prozatím na 2. místě ze 100 přihlášených. 1) V okolí objektu prodejny na 

Šumavě jsou kaluže, komáři, je to zde neupravené, zarostlé a nikdo s tím nic 

nedělá. I. Řimnáčová: Jedná se o soukromý pozemek, bohužel řešení této věci není 

v naší kompetenci. Vlastník zde toleruje obecné užívání - parkování, nejedná se však o 

komunikaci, která by podléhala režimu zákona o pozemních komunikacích. V daném 

případě lidé, kteří užívají tento soukromý pozemek, berou za to riziko a jedná se o 

soukromoprávní problém. P. Beitl: Nemůžeme vstupovat na cizí pozemek a dělat tam 

stavební úpravy. 2) Část stromů byla ořezána, ale u autobusové zastávky nebylo 

ořezáno, větve jsou olámané až k zemi, je zde nebezpečí úrazu. Informace 

oddělení správy veřejné zeleně, p. Gaislerová: Pokud se jedná o okolí autobusové 

zastávky v ul. Vysoká poblíž horní samoobsluhy, pak jde o pozemky v majetku ČR, ve 

správě ÚZSVM. Oddělení správy veřejné zeleně nezadávalo ani nehradilo  žádné práce 

spojené s ošetřováním stromů v této lokalitě. Pokud jakékoliv prořezy proběhly, mohl je 

zadat vlastník pozemků, případně mohlo jít o zásahy z důvodu přehlednosti dopravních 

značek či veřejného osvětlení, které provádějí TSJ. Vlastníka pozemků upozorníme na 

nutnost ošetření stromů. 3) Přístřešky na autobusových zastávkách jsou příliš 

vysoké a neplní svoji úlohu, jsou málo kryté, konkrétně na autobusovém 

nádraží. Podnět 4) Na podzim se na Šumavě neudělalo shrabování listí. N. 

Horčíková: Na podzim se listí nehrabe, hrabání provádíme vždy na jaře. 5) U zastávky 

na Šumavě by měla být zebra, jsou zde zpomalovače, ale to nepomůže, měla by 

být zebra. M. Vele: Poznamenáme si. Dané místo projednáme s Oddělením dopravním 

a silničním a Dopravním inspektorátem Policie ČR. 6) Řidiči autobusu buď neumí, 

nebo nechtějí, nebo nemůžou zastavit u zastávky, nedá se nastupovat 

prostředními a zadními dveřmi, jsou daleko od chodníku, staří lidé a lidé 

s berlemi nemohou nastoupit. Řešením by bylo spojení zastávek 4, 14, 2 do 

http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/archiv/zpravy-2014/cerven-2014/nova-mobilni-aplikace-nejen-pro-jablonecany.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/archiv/zpravy-2014/cerven-2014/nova-mobilni-aplikace-nejen-pro-jablonecany.html
http://www.lepsimisto.cz/
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jedné. J. Fričová: Pošleme podnět dopravnímu podniku. 7) V roce 2013 prošla 

v měsíčníku informace, že byla provedena v centru výměna kamenů na pěší 

zóně, na kterých se vylamovaly kotníky, v Lidické a na Dolním náměstí nebylo 

provedeno. M. Vele: Bylo myšleno v ulici Komenského. P. Beitl: Jednalo se o to, že 

větší žulové kostky se vylamovaly a praskaly, tyto byly vyměněny. Vy zřejmě myslíte 

hrubou dlažbu, která je určena pro lepší orientaci slepců, ta byla takto navržena 

projektantem. 8) Město platí lidi, kteří provádějí veřejně prospěšnou práci, jsou 

někým úkolováni a kontrolováni? Asi ne, chodí po třech, jeden drží pytel, druhý 

koště, třetí lopatu… není to zbytečné? P. Beitl: Informace číslo jedna - město je 

neplatí, platí je úřad práce. Město ve své režii organizuje jejich práci, platí a dává jim 

pracovní pomůcky.  Celý tento režim není jenom o práci, kterou by měli vykonávat, ale 

o pozitivním přístupu k lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a mají téměř nulové 

pracovní návyky. Snažíme se, aby ráno vstali, šli do Spolkového domu ve Floriánce, 

tam dostanou úkoly, které provádějí. Nelze mít na ně nároky jako např. na pracovníky 

TSJ. Jsme rádi, že jsou vzorem svému etniku, že ráno vstanou a jdou do práce. Kontrola 

jejich práce probíhá. Já si myslím, že je to ve městě vidět. L. Čapuchová: Máme 

vytipovaných 6 lidí, kteří se osvědčili, dali jsme jim natírat mosty, zábradlí, schodiště a 

odvedená práce po nich je kvalitní. 9) Já bych chtěla říct, že tak čisto, jako 

v poslední době tu nikdy nebylo. Tady na Šumavě nenajdete papírek. Před 

objektem Malá Vysoká 90-92 máme již 20 let problém s kanalizací, řešilo se 

mnohokrát, drží se tam voda, nedá se ani projít. Doplnění OSKO – místo 

prověříme, provedeme kamerové zkoušky a v případě potřeby opravíme. 10) Mohla by 

být zimě u školy jednosměrka? Podnět. 11) Šlo by udělat na autobusovém 

nádraží pítko, nějaká malá fontánka? Když lidi přijedou, aby se mohli napít. 

Podnět. 12) Cesta z Vysoké na Podhorskou je v hrozném stavu, již jsme 

upozorňovali vloni, nic se nedělá. O. Kypta: Bude se vypisovat nový program na 

revitalizace sídlišť, pokusíme se získat dotaci a budeme s vámi dále projednávat 

takovéto podněty. P. Beitl: Takové propojky na Podhorskou jsou minimálně tři, všechny 

ve špatném stavu, oprava není levná záležitost, terén je zde složitý. M. Vele: Nemůžeme 

celé realizovat z našich prostředků, proto čekáme na dotace. 13) Kdy se bude 

opravovat most na Podhorské u firmy Pospíchal? M. Vele: Projekt a stavební 

povolení máme, bohužel máme jeden most, který je více havarijní, tento na Podhorské 

se bude opravovat nejpozději příští rok. L. Čapuchová: Práce budou probíhat 3 měsíce, 

a nejpozději do konce října, nedělá se přes zimu. Děkujeme TSJ, že tu v zimě 

protahovali, ale nešla by tato komunikace rozšířit? L. Čapuchová: Bohužel nelze, 

nejsou zde naše pozemky, musely by se vykupovat a nejsou peníze na výkupy. 14) 

Mohlo by město jednat s Tescem, aby protahovali cestu z Březové k Tescu? L. 

Čapuchová: Je, bohužel, v soukromém vlastnictví, nemůžeme nařídit. Lze dát podnět na 

prodejně nebo na webových stránkách Tesca, mělo by být v jejich zájmu, aby tam lidi 

chodili nakupovat. P. Vaňura, MP: Jednal jsem s majitelem pozemku, nemá zájem 

udržovat a vyjádřil se v tom smyslu, že když bude problém, dá tam tyče a zabrání 



137 

 

průchodu úplně. 15) Tržnice je pěkná, jsme rádi, že je, ale co je zavedeno 

bezplatné parkoviště po celý den, parkují zde auta i přes noc, takže když je trh, 

není možné zaparkovat. Bylo by možné udělat bezplatné parkování pouze do 

12 hodin? Záležitost parkování v těchto místech řeší aktuálně vedení města. M. Vele: 

To co říkáte, o tom uvažujeme, bude se monitorovat a do budoucna případně upravíme. 

Také jsme udělali na tržnici vodovod. L. Čapuchová: Pro lepší parkování se také bude 

provádět nové lajnování, aby se parkování usměrnilo. 16) Nebudou obnoveny 

železné neděle? N. Horčíková: To neplánujeme, výkupna v Belgické je otevřena od 8 

do 18 hodin včetně sobot a nedělí. P. Beitl: To je problém, který vniká zamezením 

hotovostních výkupů, byli jsme zvyklí, že železná neděle je každý den, protože cokoliv 

se dalo na ulici, tak bylo za 10 minut pryč. Na druhou stranu ubydou problémy s tím, že 

nám někde vykopali kabely, aby měli pár kg hliníku nebo mědi za 80 korun a vznikla 

škoda za 80 tisíc korun. Pokud ten problém, že se železo ve městě bude hromadit, 

nastane, tak to potom budeme nějak řešit. 17) Kolují informace, že budeme v rámci 

revitalizace při přepojování týden odpojeni. Takovéto věci bychom museli 

vědět včas dopředu. M. Vele: Určitě nebudete takto dlouho odpojeni, budete 

informováni předem, bude zveřejněno v měsíčníku a na webu Jablonecké energetické, 

také postup prací bude zveřejněn na webu Jablonecké energetické a tam jsou také 

telefony na odpovědné osoby. 18) Připravuje se změna v systému vybírání za 

odvoz odpadů? Lidi nehlásí skutečný počet osob, platíme za ty, kteří nejsou 

přihlášeni. M. Vele: Připravujeme změnu v odpadovém hospodářství, máme pracovní 

skupinu, která má k dispozici studii a podněty občanů, možná bude změněn poplatek za 

osobu, zatím vybíráme nejvhodnější řešení, které bude následně schvalovat 

zastupitelstvo. Stát sliboval novou legislativu, čekali jsme na ni marně, nyní již budeme 

řešit situaci v rámci našich možností. P. Svoboda: Pokud se jedná o družstevní byt, není 

to věc magistrátu, ale vedení družstva. Každý nájemník je povinen nahlásit skutečný 

počet osob v bytě. Můžete si na schůzi či shromáždění odhlasovat, že pokud nenahlásí, 

může to být výpovědní důvod. P. Beitl: Město v tomto případě nemá žádné pravomoci. 

N. Horčíková: I když provedeme místní šetření, nájemníci říkají, že je to návštěva. 

Potřebujeme důkaz, že trvale bydlí a vynášejí odpad, například foto. 19) Parkuje zde 

zbytečně moc aut stavebních firem, pekařů atd. a není místo pro občany. Šlo by 

snížit povolenou tonáž na 3 tuny místo 3,5 tuny, tím by bylo spoustu aut 

nahraných. Občané by nemuseli parkovat na zebrách, v křižovatkách a na 

žlutých pruzích. M. Vele: Stále jsou to občané Jablonce, mají firemní auta, nelze jim 

parkování jednoznačně zamezit. P. Beitl: Jedná se o veřejné plochy, které jsou určeny 

zrovna tak pro občany města jako pro návštěvy. Bohužel je tato situace na všech 

sídlištích, v rámci IPRM bylo naplánované dvoupatrové parkoviště v Havlíčkově ulici, 

ale zvedla se proti tomu vlna odporu občanů, protože je to většinou na úkor zeleně. P. 

Vaňura: Nešvary, jako parkování u přechodů, v křižovatce atd. řešíme. 20) Plánuje se 

oprava Jeronýmovy ulice? M. Vele: V plánu ji máme, ale ne letos. L. Čapuchová: 

Velkoplošná oprava zatím ne, opravujeme výtluky, máme opravdu horší nesjízdné ulice. 

Pod kontejnery je to špatně vyspárované, drží se tam voda. L. Čapuchová: 
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Závada na komunikaci se aktuálně řešila se zástupci TSJ s.r.o., kteří následně místo 

opraví. 21) Podnět na životní prostředí k úklidu za Podhorskou za garážemi - 

bylo již uklizeno, chválím, ale jsou zde náletové stromy, které vyrůstají z koryta 

řeky a vyvalují břeh. M. Vele: Je v majetku Povodí Labe, měli by čistit oni. J. 

Fričová: Předáme Povodí Labe, a pokud odpoví, najdete odpověď v zápise ze setkání na 

webu města. 22) Jakým způsobem budete informovat o opravě mostu? J. Fričová: 

Určitě prostřednictvím Jabloneckého měsíčníku. M. Vele: To je taková prvotní 

informace, dále by vás měl zhotovitel osobně informovat. 

MŠENO, LUKÁŠOV - VE ČTVRTEK 4. ČERVNA ve školní jídelně ZŠ Mozartova. 

Přítomni: primátor Petr Beitl, náměstek pro ekonomiku Miloš Vele, náměstek pro oblast 

humanitní Pavel Svoboda, dále vedoucí odborů a oddělení magistrátu a zástupce 

městské policie. Přítomno: cca 15 osob.  V úvodu paní Řimnáčová vyzvala občany, aby 

hlasovali v soutěži „Má vlast cestami proměn“ pro zrekonstruovanou kapličku 

v Proseči. Jedná se o hlasování přes internet na www.cestamipromen.cz, prosečská 

kaplička má číslo 24. Pan primátor hovořil o hospodaření města – od roku 2011 jsme 

nastavili trend úspor, splácení městského dluhu se podařilo udržet, podařilo se udržet 

příspěvky městským organizacím, výpadek peněz z hazardu (daň z loterií) – o 6 milionů 

méně do sportu a kultury, představení systému rezerv. Občané byli informování o 

plánovaných investicích na rok 2015 – demolice objektu v ulici Pobřežní 5, 

rekonstrukce ul. Ladova, zpevnění břehu před Slunečními lázněmi, rekonstrukce toalet 

na Tajvanu, zateplení ZŠ Arbesova. Dále byl shrnut přehled kroků JE, a. s., od roku 

2013 až po rok 2016, kdy 31. 10. dojde k odpojení stávající soustavy a přepojení na 

novou. Revitalizace proběhne ve dvou etapách, první duben – říjen 2015 v oblasti 

Mšena, druhá etapa duben – říjen 2016. Připomenuty byly následující, již funkční, 

pozitivní akce směrem k občanům – aplikace Jablonec v mobilu a Lepší místo, která 

umožňuje občanům daný problém vyfotit a poslat na magistrát, příslušný odbor se bude 

problémem zaobírat. Obě aplikace jsou zdarma ke stažení. 1) Co se plánuje v okolí 

přehrady. p. Vele: Zpevnění břehu. p. Kypta: Nové toalety na břehu, po zazelenání 

uvidíte přístup po schodech, sice trošku omezený, připravuje se rekonstrukce 

Slunečných lázní - s tím počítejme na příští rok. Drobné věci se snažíme realizovat co 

nejdříve, v ul. Pobřežní dochází k bourání objektu - proběhlo jednání s občany v této 

lokalitě, kde se mohli vyjádřit, zda chtějí zeleň či parkoviště. Je to o realizaci do dvou 

let. p. Sluka: Vloni se zde provedly úpravy chodníků a komunikací v okolí přehrady, 

cca investice 2 mil. Kč. Také se zde osadily nové odpadkové koše, za Slunečními 

lázněmi byly osazeny prvky pro zlepšení fyzické kondice seniorů. Chceme pokračovat, 

ale vše je závislé na financích. p. Beitl: Mezi plány, které jsou závislé na financích, patří 

nové zázemí u beach volleyballu, přeložka silnice ul. Sportovní, aby okruh pro pěší byl 

celistvý a nehrozil střet inlajnistů a aut, pomohlo by to i Břízkám, za stávajícího stavu 

financí nejsme schopni toto realizovat bez dotace. 2) Nešel by udělat chodníček nad 

Kauflandem z ul. Arbesovy ke kontejnerům, je to zde hojně využívané, při dešti 

blátivé…  p. Kypta: Víme o tom, prověříme to. p. Vele: Je otázka vlastnictví pozemků. 

3) Máte nějaké informace k Tajvanu? p. Beitl: Je to soukromý pozemek, vykoupit 

jej by nám vyčerpalo z 50 % roční rozpočet, došlo k dohodě, že můžeme na jeho 

http://www.cestamipromen.cz/
http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/archiv/zpravy-2014/cerven-2014/nova-mobilni-aplikace-nejen-pro-jablonecany.html
http://www.lepsimisto.cz/
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pozemcích nabídnout prostor veřejnosti, majitel nebude dávat omezení, my budeme 

pozemek udržovat, prořez, zkulturnění, údržba aleje. Chtěli bychom to zde po tom 

objektu zatravnit, majitel nechtěl úplné odstranění, je zde kamenná podezdívka, kterou 

chce udržet. Ale vítám rozumnou dohodu s majitelem. Snažíme se to zde zkulturňovat, 

máme v plánu přesun tzv. nudistické pláže. 4) Proč se nedobetonovalo 50 m 

chodníčku v parku? Takový stav trvá již 35 let. p. Vele: Prověříme, jak to je 

s pozemky. p. Gaislerová: Pokud se jedná o Mšenský park, pak již evidujeme písemnou 

žádost o úpravu cesty od objektu B. Němcové 46 směrem k zastávce MHD na 

Palackého ulici u světelné křižovatky. Ve spolupráci s oddělením správy komunikací 

magistrátu prověříme možnosti nápravy. 5) V ul. Čelakovského nám často teče 

rezavá voda.  Ve vyšších patrech je slabý tlak. Od září máme novou kotelnu. 
Beitl: V případě teplé vody může být problém ohřevu. Vele: Část vodovodu je ve 

vlastnictví města, do března se o to starala firma p. Kerharta, převzala to JE, a. s. – 

nevíme, proč tam je problém, mapujeme, v jakém to je stavu. Může to být rezavé 

potrubí. Ale máme potrubí vyměněné. Na bytové schůzi nám řekli, že to může 

být tlakem. Vele: Vodovody jsme převzali v dezolátním stavu. Beitl: Severočeská 

vodárenská (SVS) to spravuje prostřednictvím SČVaK. Musíme to prověřit. p. Vele: Je 

možné, že tam byla tlaková posilovací stanice a ta se přestala používat. S novou 

správcovskou firmou to musíme ověřit. 6) Máme na chodníku popelnice, chtěli 

bychom zde udělat boudičky, aby nám tam jiní lidé neházeli odpadky, my si 

platíme odvoz. p. Čechová: My můžeme dát souhlas s užíváním pozemku. p. Vele: 

Družstvo by mělo být aktivní a požádat nás o povolení se stavbou toho oplocení. 

7) Problémy s parkováním – nešlo by před domem pro seniory na Palackého 

udělat parkování aspoň přes noc? p. Svoboda: Prověřím to. 8) V ul. Mládí máme 

stejné problémy. Nevím, proč je na sídlištích značka zákaz stání s dodatkovou 

cedulkou „za sněhu“. Stejně to nikdo nekontroluje a parkovat není kde.  Beitl: 

Každá značka je schvalovaná PČR, je důležité zanechat prostor pro integrovaný 

záchranný systém. Když zde není sníh, tak tam můžete parkovat. Dobou je dané, že zde 

bydlí více lidí, než je parkovacích míst. Když chceme likvidovat zeleň na úkor 

parkovišť, tak se lidé bouří, nebo jsou v zemi sítě, tak tam parkoviště nelze budovat. 

Ověřujte si, čí jsou dané pozemky, a přijďte s návrhem, kde vybudovat parkoviště. 

Okrskář MP: Stání kontrolujeme, dáváme předvolánky, k lidem jsme ale tolerantní, 

víme, že nemají kde parkovat. p. Svoboda: Před lety se vybudovalo sídliště, tehdy bylo 

jedno auto na tři rodiny, časem došlo k zalidnění, není kde brát prostor, varianty jsou 

zeleň nebo soukromý pozemek. 9) Proč jste zavřeli poštu ve Mšeně, nic zde není. 
Beitl: Přišla za mnou ředitelka pošty, že musí pobočku zavřít, hledali jsme nový prostor, 

pošta si sama vytipovala Rýnovku, my jsme udělali vše pro to, aby zde pošta zůstala. 

Našli jsme nový objekt, chtěli jsme to dát poště do nájmu, oni nechtěli. Pošta zde 

provozovnu prostě nechtěla. My jim nabízeli dům od Sazky. 10) Chci se vyjádřit 

k parkování – cesta Mechová a Mozartova dolů, je tam parkování na chodníku, 

auta zde parkují, přitom za domy je velké parkoviště a je zaplněné z jedné 

třetiny. p. Beitl: Investice do parkovacího domu by znamenala, že nebudete parkovat u 
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domu a budete to muset platit. Uvažujeme o vykoupení bývalého Albertu, kde bychom 

chtěli vybudovat parkování, ale je to velká investice. Vietnamci mají smlouvu na pět let. 

11) Na psí louce ve Mšeně běhal za ty měsíce jeden pes. Okolí mého bydliště, 

Mozartova 2-12, považuji za periférii, je to zde ráj psů. p. Beitl: Máme obecně 

závaznou vyhlášku o venčení psů, kterou lidé nedodržují, chceme dělat něco, aby lidé 

mohli psy pouštět na volno, alespoň ty malé. Odpovědnost za psy má majitel. p. Vele: 

Pro obnovu zeleně na sídlištích máme projekt, ale je to finančně náročné. Vloni jsme 

získali dotaci na obnovu zeleně u přehrady, tady to je ale dilema – silnice, chodník nebo 

zeleň. p. Beitl: Můžete nám poslat impuls z bytové schůze. 12) Topoly u hřiště za 

domem Mozartova 2-12 potřebují dohled, jsou nebezpečné, chce to udělat 

záměr. Dále na podzim, když opadá listí, tak to tam nikdo neodklidí a hnije to 

zde až do jara, jsou tam plísně. p. Gaislerová: Topoly byly ošetřeny v červenci 2013 

panem Ing. Wachem, zkušeným arboristou. Byl proveden bezpečnostní řez, tj. 

odstranění všech suchých či zlomených větví, a dále redukční řez směrem k sušákům na 

prádlo na základě žádosti obyvatel domu. Stromy opět zkontrolujeme  

a zajistíme provedení potřebného zásahu. V dohledné době proběhne také schůzka na 

místě s vlastníky bytových jednotek a zástupcem SBD Liaz, která se bude týkat 

možných úprav zeleně za objektem Mozartova 2 – 12. p. Vele: Hrabání se provádí na 

jaře, nikoliv na podzim. 13) Mám námět k parkování – z chodníků a parkovišť 

udělat pěší zóny. Zrušit chodníky, vše by bylo pěší zóna a tím pádem více míst 

pro parkování. p. Svoboda: Já navrhuji udělat tam anketu, ale v takové zóně by lidé 

museli mít parkovací kartu a návštěvy by neměly kde parkovat. 14) Chodník v ul. 

Mládí nikdo v zimě neudržuje, v našem domě bydlí 80 % starých lidí, kdo bude 

uklízet sníh? My na naše náklady? Mám zkušenost, že auto s pluhem projede po 

silnici rovnoběžně s chodníkem, proč jej nemůže vypluhovat – ul. Mozartova. 
Vele: Ulice Mládí není v plánu zimní údržby. Ale každoročně od občanů chodí podněty 

pro zimní údržbu, my to vyhodnocujeme a případně můžeme do plánu zařadit. Vidíte-li 

problém v zimní údržbě, můžete zavolat na dispečink zimní údržby, důležité je volat co 

nejdříve, ať můžeme sjednat nápravu. Občan: My jsme to Na Úbočí vyřešili – pět 

vchodů si koupilo frézu, máme člověka, kterého si platíme, na jeden byt to vyjde 50 Kč 

měsíčně, všem to vyhovuje a je to bez problémů. 16) Chci poděkovat za chodník 

v ulici Želivského a autobus z divadla. Stezka kolem vody – nešla by upravit?  
Beitl: Dostáváme se do nového programového období pro dotace z EU, možná by to šlo 

z dotace. 17) Při cestě kolem vody je spousta bezdomovců, posedávají na 

lavičkách. Okrskář MP: Hlídám to, budu je vykazovat. 18) Ulice Boženy Němcové č. 

3 – popelnice nemáme oplocené, cizí lidé a chataři tam nosí odpadky. Já pak 

platím dodatkové poplatky, my za ně doplácíme. Když uvidím někoho, kdo tam 

veze odpady, co mám dělat? p. Vele: Zkuste to vyfotit. p. Beitl: Družstvo nemůže 

odpovědnost přenášet na město. 19) Navrhuji v ul. Čelakovského místo výměníku 

postavit parkování? p. Vele: V některých výměnících může být i jiná technologie 

(posilovací stanice na vodu, trafostanice), v tuto chvíli to nedokážeme říci. 
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III. MĚSTO 
MĚSTO PRO BYZNYS, PLNÉ TÓNŮ, SKLA A BIŽUTERIE, SPORTU  

 … všechna tato označení uvedená v loňské kronice platí i pro rok 2015. Proč to 

tedy opakovat, je spíše na místě něco přidat. Jablonec nad Nisou je bezpochyby 

město přátelské k rodinám, seniorům, handicapovaným i k okolním obcím 

nejen v jeho katastru. Potvrzují to mnohá ocenění a uznání. Například se svým 

komunitním plánováním je uveden jako příklad dobré praxe v brožuře 

přinášející inspiraci ze spolupráce mezi obcemi. V roce 2015 se Jablonec 

umístil na druhém místě ve své kategorii v soutěži Obec přátelská rodině, 

kterou vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo… - ano, dalo by se 

pokračovat, ale snad coby ochutnávka na úvod stačí a snad vše nejpodstatnější 

zachycují řádky kroniky. Tato třetí kapitola začíná statistikou, následují 

výročí. Ta významná - vztahující se k samotnému městu, budou sice na 

programu až v příštím roce, leč chudý na jubilea nebyl ani rok 2015.  

 

STATISTIKA: ROZLOHA, ZAHRADY, VODA, LESY 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE: Statutární město Jablonec nad Nisou se rozkládá 

na ploše 3 138 hektarů. V roce 2015 zde žilo 45 510 obyvatel (v roce 2014 to bylo 

45 594), což představuje hustotu obyvatelstva 1 450 (2014 / 1 453) osob na km
2
.  

Lidé obhospodařují 896 (2014 / 902) hektarů zemědělské půdy,  

 z toho orná je na 119 ha,  

 zahrady zabírají 270 ha,  

 zbytek jsou trvalé travní porosty.  

Převažuje samozřejmě půda nezemědělská, jež na 2 243 hektarech zahrnuje   

 lesní půdu na výměře 1 210 ha,  

 vodní plochy 58 ha,  

 zastavěné plochy 260 ha,  

 ostatní pak 715 ha.    

LESY VE VLASTNICTVÍ MĚST V LIBERECKÉM KRAJI JSOU ZISKOVÉ, není to 

ale jejich hlavní prioritou. Za důležitou považují města i jejich rekreační funkci. Na 

části některých městských lesů v kraji jsou i sportovní areály, v Liberci například 

lyžařský na Ještědu, v našem městě v lokalitě Břízky je běžecký lyžařský areál a 

biatlonová střelnice. Jablonec vlastní skoro 137 hektarů, převážně hospodářských lesů, 

které ze tří čtvrtin tvoří smrk ztepilý. Převažují porosty starší osmdesát let, tedy mýtné 

porosty. Proto je hospodaření v našich lesích ziskové a výnosné bude jistě i nadále. 
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 OCHRANA PŘÍRODY, KRAJINY I PAMÁTEK 

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU v Jablonci na ošetření 

významných krajinných prvků získalo v roce 2015 dotace v rámci Programu péče o 

krajinu ve výši 99 831 Kč (vloni 88 094), vlastní náklady činily 32 219 Kč (vloni 

52 236), celkem tedy 132 050 oproti loňským 140 330 Kč.  V roce 2015 byly ošetřeny 

tyto významné krajinné prvky na Jablonecku: 

 Prameništní rašeliniště – k. ú. Nová Ves n. N. 

 Horní Černá Studnice – k. ú. Nová Ves n. N. 

 Květnatá louka na Horní Černé Studnici – k. ú. Nová Ves n. N. 

 Louky pod Kynastem – k. ú. Jablonecké Paseky a k. ú. Nová Ves n. N. 

 Louka nad koupalištěm – k. ú. Rychnov u Jablonce n. N. 

 Líska Košovy – k. ú. Rychnov u Jablonce n. N. a k. ú. Pulečný 

 Vápencový kopeček Rydvaltice - k.ú. Pelíkovice 

 Mokřadní louka v Maršovicích – k. ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou 

OŠETŘENÍ A KÁCENÍ STROMŮ - V roce 2015 byly také ošetřeny čtyři (vloni 7) 

památné a významné dřeviny, a to za částku 91 760 Kč (vloni 83 021). V roce 2015 

bylo podáno 126 (vloni 103) žádostí o povolení kácení dřevin mimo lesní zeleň. Letos 

bylo 123 žadatelům (vloni 97) zcela vyhověno, třem (vloni 5) vyhověno částečně.   

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU – V roce 2015 bylo vydáno 106 

(vloni 112) souhlasů k odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu což představuje 

5,136 hektarů (vloni 3,2427). Z toho pro bytovou výstavbu 1,0858 ha (vloni 0,5650), 

pro průmyslovou výstavbu 0,9403 ha (vloni 1,0185), pro dopravu a sítě 0,5572 

(0,7980), pro rekreaci a sport 0,0254 ha (0,0831) a jiné účely 2,5273 ha (vloni 0,4781).   

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA JABLONCE – potvrzená vyhláškou Ministerstva 

kultury ČR, zahrnuje 131 památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních 

památek. Na správním území města se pak nachází 223 takto registrovaných památek. 

Program regenerace městské památkové zóny v samotném Jablonci podpořilo 

ministerstvo kultury v roce 2015 částkou 1 130 000 Kč. Peníze byly použity takto: 

 125 000 Kč (+ 25 000 z rozpočtu města) pro kostel Povýšení sv. Kříže, ulice 

Husova - III. etapa restaurování malířské výzdoby presbytáře, odstranění 

druhotných přemaleb a další související práce, 

 700 000 Kč (+ 700 000 z rozpočtu města) pro budovu radnice, na repase a 

identické repliky poškozených oken (25 kusů) včetně souvisejících prací, 

 185 000 Kč (+ 40 125 000) pro městský dům č.p. 988, Anenská 3 na opravu 

vadného lemování římsy a částí poškozené omítky, 

 120 000 Kč (+ 24 000) pro činžovní dům č.p. 2, Anenské náměstí 2 - výměna 

deseti stávajících oken do uliční fasády za věrné kopie včetně povrchové úpravy, 

výměna parapetů, oprava fasádní římsy a nátěru fasády. 

PROGRAM ´OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK´ PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ s 

rozšířenou působností: Ministerstvo kultury ČR poskytlo v rámci tohoto programu 

Jablonci coby pověřené obci příspěvek 449 000 Kč, a to na opravu vodojemu na 

pozemku číslo 734 v katastrálním území Vrkoslavice. 
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VÝROČÍ ROKU 2015 
70 LET: KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY - Výročí si Jablonec připomenul v 

pondělí 4. května. Přítomni byli zástupci zemí, jejichž padlým vojákům jsou věnovány 

pamětní desky na Památníku obětem II. 

světové války v Rýnovicích. Zde - v prostoru 

bývalého pracovního tábora, se konal 

vzpomínkový akt, jemuž předcházelo 

položení kytic k Hrobu rudoarmějců na 

hlavním městském hřbitově. V projevech 

zazněla slova o nutnosti komunikace nejen 

mezi národy, ale i mezi konkrétními lidmi. 

Téma vzájemného porozumění podtrhla i 

píseň ´Slyš můj hlas´ v podání dětského 

pěveckého sboru Vrabčáci. * Městské 

divadlo připravilo na 7. května u příležitosti Dne vítězství slavnostní představení opery 

Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. * Foto: Součástí pietního aktu byly modlitby. 

ZUŠ - JABLONECKÝ KOMORNÍ ORCHESTR A DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR 

IUVENTUS, GAUDE! KARDIO, GEOSA, ARAYMOND. ŠAFRÁN. FOTBAL I 

FLORBAL. TRAMVAJOVÁ DOPRAVA. GYMNÁZIUM. MUZEUM SKLA   

5 LET: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KARDIO JABLONEC poskytuje svým členům 

příležitost ke sportovním aktivitám v zájmu zlepšení fyzické kondice a zdravotního 

stavu. Organizuje turistické výlety, cvičení v tělocvičně v Břízkách, návštěvy fitness 

centra a plavání v bazénu. Jednou až dvakrát ročně pak soustředění s turistickými 

výlety, cvičeními s fyzioterapeuty, lékařskými přednáškami a prohlídkami. 

10 LET: JABLONECKÝ KOMORNÍ ORCHESTR ze Základní umělecké školy (ZUŠ) 

v Jablonci oslavil výročí svého vzniku v červnu koncertem v kostele sv. Anny. 

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR IUVENTUS, GAUDE! (Mládeži, raduj se!) při ZUŠ vznikl 

v září 2005. Oslavy výročí vyvrcholily 16. října koncertem v městském divadle. 

20 LET: FIRMA GEOSA zajišťuje generální opravy střech. Dvacetiny jsou sice věkem 

mladých, ale v historii firmy už znamenají řadu zkušeností a výsledků. Jindřich Zeman 

a Petr Sedláček, spolumajitelé firmy, vzpomínali se svými zaměstnanci v restauraci 

Chronos v Jabloneckých Pasekách. ARAYMOND oslavil velkolepě dvacetileté výročí, 

kdy z původně malé firmičky o třiceti zaměstnancích vyrostl provoz v Jablonci v 

moderní průmyslový podnik zaměstnávající přes 250 zaměstnanců s obratem přes jeden 

a půl miliardy korun. Firma zároveň slavila 150 let působení na světě. FOLKLORNÍ 

SOUBOR ŠAFRÁN založil v roce 1995 se svojí manželkou Aleš Václavík. Souborem 

od jeho vzniku prošlo na sto tanečníků a muzikantů nejen z Jablonce. Výročí slavili 

současní i bývalí členové společně koncem září. FLORBAL – Organizátoři oslav 

dvacetin prvního jabloneckého florbalového klubu pozvali mezi sebe sportovní legendy, 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=86899&x=800&y=571
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které stály u zrodu tohoto sportu v našem městě. Zakladatele florbalu čekal nejen 

program plný sportu, ale také pamětní plakety a čestné členství v klubu.  

50 A 115 LET: TRAMVAJOVÁ DOPRAVA - Koncem března uplynulo 50 let od 

nahrazení tramvají na lince Rychnov – Jablonec – Janov autobusy. V sobotu 7. února to 

bylo 115 let od zahájení provozu na první lince z Jablonce přes Kokonín a Pulečný do 

Rychnova, která byla ještě v roce 1900 prodloužena přes Mšeno a Rýnovice do Janova. 

70 LET: FOTBAL – U zrodu české kopané byli 5. června 1945 Max Adamíra a 

Ladislav Čulík, kteří položili základ pro rozvoj fotbalu nejen v Jablonci. Klub poprvé 

postoupil do nejvyšší soutěže v roce 1974, kde se udržel dvě sezony. Zažil si i 

prvoligový úspěch, kdy na Střelnici před osmnácti tisíci diváky porazil pražskou Spartu.  

GYMNÁZIUM – 10. září roku 1945 se otevřely brány prvního českého reálného 

Gymnázia. Pro zřízení školy byla v Jablonci vybrána budova U Balvanu 16, kde byla 

dříve okresní nemocnice, za války ošetřovna zdejší posádky a chudobinec. Gymnázium 

U Balvanu jubileum připomenulo začátkem října setkáváním nejen bývalých studentů. 

111 LET: MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI k oslavám své existence 

rozšířilo expozici o unikátní křišťálový objekt Expo2 výtvarníka Reného Roubíčka. 

POHYB – VÝRAZ – EMOCE, výstava sklářských figurek v Muzeu skla a bižuterie od 

května do října. Mimo jiné připomínala i výročí: 95 let založení SUPŠ sklářské v 

Železném Brodě a 120 let narození ´otce´ železnobrodských figurek Jaroslava Brychty. 

117 A 50 LET: STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV V JABLONCI je bezesporu 

jednou z nejstarších institucí v kraji. Společnost vznikla v roce 1898 jako Ústav pro 

zvelebování živností při Živnostenské komoře v tehdy se rozvíjejícím Liberci. Na 

počátku padesátých let minulého století byl ústav sloučen s obdobnou institucí 

založenou v Brně a posléze byl přemístěn do Jablonce do bývalé továrny v Tovární 

ulici, kde má sídlo dodnes. Pod jménem Strojírenský zkušební ústav, s. p., funguje od 

roku 1965. Den otevřených dveří v říjnu byl slavnostní připomínkou obou výročí.  

Jablonec přátelský K RODINĚ I K OBCÍM V REGIONU. 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY  

OBCE SOBĚ, projekt Svazu města a obcí ČR má za cíl spolupráci jednotlivých obcí. 

Jablonec se zapojil před dvěma lety a v našem regionu, i vzhledem k jeho velikosti, 

spolupráce měst, městeček a vesnic funguje poměrně dobře. Představitelé radnic se 

neformálně scházejí totiž již tradičně. 

Vedle toho je spolupráce obcí ukotvena 

například v dobrovolném svazku 

Mikroregion Jizerské hory nebo 

Dopravním sdružení obcí Jablonecka. 

Přesto se našly další možnosti. “V 

zadání projektu bylo zpracovat 

analýzy ve třech základních 

oblastech - školství, odpadové 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=86861&x=800&y=552
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hospodářství a oblast sociální. Dále jsme ještě volili dvě témata. Po dohodě se 

starosty okolních obcí jsme vybrali cestovní ruch, jako odvětví, kde bychom 

měli hlouběji spolupracovat a pak téma dopravní obslužnosti,“ vysvětluje Petr 

Beitl, který jako primátor obce s rozšířenou působností projekt v Jablonci zaštiťoval. 

Spolupráce je vidět i v oblasti krizového řízení, nebo v komunitním plánování 

sociálních služeb, do něhož jsou zapojeny téměř všechny obce správního obvodu. Díky 

tomu je možné sledovat potřebnost a využití sociálních služeb v celém regionu. 

Jablonec byl se svým komunitním plánováním dokonce v rámci projektu uveden jako 

příklad dobré praxe v brožuře nazvané Inspirujte se z meziobecní spolupráce. 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ – když už byla o něm řeč, doplňme, že v roce 2015 

končila platnost stávajícího komunitního plánu sociálních a navazujících služeb. 

Pracovní skupiny proto zpracovaly nový dokument, a to již třetí plán sociálních a 

souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 – 2019. Společně s Akčním plánem na 

rok 2016, který obsahoval mimo jiné základní síť sociálních služeb, byl schválen 

zastupiteli v listopadu. V roce 2015 spolupracovalo v oblasti plánování sociálních a 

navazujících služeb čtyřicet organizací a institucí. V roce 2015 bylo podáno na oddělení 

sociálních služeb třiačtyřicet žádostí o dotaci z rozpočtu města od sedmnácti 

poskytovatelů sociálních služeb zapojených do komunitního plánování. Finanční 

požadavek dosáhl výše 6 180 576 Kč, zastupitelstvo schválilo rozdělení částky 3 948 

tisíc korun mezi šestnáct žadatelů a podpořilo tak jedenatřicet sociálních služeb.  

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST - V roce 2015 spolupracovalo s městem 

třiačtyřicet nestátních neziskových organizací. Řada z nich působila též v roli 

poskytovatele sociálních služeb, podílela se na komunitním plánování, byla zapojena do 

aktivit v rámci prorodinné politiky města. Do pravidelných úspěšně realizovaných 

aktivit patřil i letos 16. ročník ´Dne zdravotně postižených´ a 13. ročník projektu 

´Společně nejen na jevišti´. ´Den rodiny´ pak nabídnul občanům aktivity podporující 

zdraví a zdravý životní styl. K bezbariérovosti města bylo přijato pětačtyřicet podnětů a 

připomínek od občanů, neziskových organizací, ale i z pracovních skupin komunitního 

plánování, od členů komise humanitní a sociální péče. Nejvíce byly opět zastoupeny 

připomínky k řešení bariér od osob se zrakovým postižením, osob s omezenou 

schopností pohybu, kam patří kromě vozíčkářů i senioři či těhotné ženy a maminky s 

dětmi do tří let. Průběžně byly požadavky předávány kompetentním oddělením 

magistrátu a dle možností řešeny. Podařilo se například pro zlepšení komunikace osob 

se sluchovým postižením pořídit tablet pro on-line tlumočení do znakové řeči. 

Potřebným je k dispozici v informačním středisku radnice.   

PRORODINNÁ POLITIKA - V roce 2015 se město umístilo na druhém místě ve své 

kategorii v soutěži vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ´Obec přátelská 

rodině 2014´. Získaná dotace 275 tisíc korun byla použita na nákup vybavení a herních 

prvků v Domě dětí a mládeže Vikýř, tedy jedné z organizací pracující s rodinami. 
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V RÁMCI PRORODINNÉ POLITIKY byly během roku pořádány tradiční akce pro děti 

i rodiny, z nichž některé byly 

již v kronice zmíněny. 

Nicméně připomeňme, že v 

únoru město společně s 

dalšími organizacemi v rámci 

celotýdenní kampaně ´Týden 

partnerství´ uspořádalo různé 

aktivity na podporu trvalých 

partnerských, manželských a 

rodinných vztahů. V květnu 

´Den rodiny´, v červnu ´Den 

otců´. Aktivity prorodinné 

politiky byly prezentovány na veletrhu cestovního ruchu ´Euroregion tour´. V rámci 

podzimního ´Týdne seniorů´ byla uspořádána akce mezigeneračního prolínání. Pro 

seniory se konalo i mnoho dalších akcí. Během celého roku mohly rodiny využít slevy 

jako je zvýhodněné víkendové jízdné pro rodiny v městské dopravě, slevu na vstupném 

na sluneční louku u bazénu pro rodiče s malými dětmi v době letních prázdnin, systém 

bonusových vstupenek na filmová rodinná představení v kinech.  

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ byl poprvé uspořádán ve Velké Británii v roce 

1998 s ideou, že dobré partnerské vztahy jsou jedním ze základních 

předpokladů pro kvalitní život jednotlivců i společnosti. Akce už devátým 

rokem kolem svátku sv. Valentýna probíhá také v České republice. Letošní 

ročník byl v duchu motta: Šťastně až do smrti? Není to jen pohádka? Jak mít 

vztah, který vydrží…  JABLONEC JAKO JEDINÝ V LIBERECKÉM KRAJI se 

připojuje svým Týdnem partnerství, jehož cílem je podpořit a oživit partnerské 

vztahy při společných aktivitách. Letos byl u nás o den kratší, a to od 9. do 15. 

února. Netrpělivci však mohli začít už 1. února lovit sedm partnerských 

bobříků. Hru pro páry připravil Dům dětí a mládeže Vikýř společně s dalšími 

organizacemi. „Soutěže se může účastnit ten pár, který se do 14. února 

zúčastní sedmi společných událostí, a to v domě dětí Vikýř, v kavárně Fokus, 

v některém zařízení Sportu Jablonec nebo v kině. Další možností je získat 

políčko na kartě vlastní aktivitou v páru - výlet na jakoukoliv rozhlednu, 

společná večeře v restauraci či doma. Potvrzení je možné buď razítkem 

v restauraci, rozhledně nebo čestným prohlášením – do karty si namalují 

srdíčko a napíší, jak strávili společný čas,“ vysvětlila pravidla soutěže ředitelka 

Vikýře Martina Šípková. Z odevzdaných karet se na Valentýnském filmovém 

večeru v Mateřském centru Jablíčko losovali vítězové, kteří získali některou z 

cen. Výhrou nebylo auto, hlavní výhrou byl společně strávený čas. Kromě 

zmíněné soutěže byl připravený filmový večer, fotografování, výroba drobných 

věcí pro radost, besedy, mše, sport i ples. 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=81650&x=671&y=424
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CHARITA 
HOSPICOVÁ PÉČE SV. ZDISLAVY, o. p. s., Liberec doprovází těžce a nevyléčitelně 

nemocné klienty a jejich rodiny v domácím prostředí, poskytuje paliativní péči všem, 

kteří se ocitli v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci, a to bez ohledu na věk, bydliště, 

sociální status nebo finanční možnosti. Jablonec v roce 2015 její činnost podpořil ze své 

pokladny částkou sto tisíc korun s tím, že v příštím roce – kdy budou služby rozšířené o 

lůžkové zařízení, bude příspěvek činit pětinásobek počtu obyvatel města tedy 221 tisíc 

korun. K jabloneckému modelu financování lůžkového hospice a hospicové péče – 

počet obyvatel města krát pět, se připojil také Liberecký kraj a statutární město Liberec.  

MNICHŮM Z KLÁŠTERA - Tibet z různých perspektiv na fotografiích s 

doprovodnými texty byl k vidění na výstavě, jejíž vernisáž uvedl ve středu 4. února 

v kině Radnice lékař Antonín Machander, zakladatel meditační komunity Shambhala 

Jablonec. Následovala projekce filmů Útěk přes Himaláj a Na druhé straně Himaláje.  

Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na léky, vzdělání a stravu pro mnichy z 

kláštera Diskit. Výstava byla součástí vzdělávacího projektu Tibet a Barma – křižovatky 

rozvoje a vznikla ve spolupráci obecně prospěšných společností MOST a Člověk v tísni. 

PÁTÁ DOHODA A DIVOKÉ HUSY - Městské divadlo v Jablonci zaplnili diváci při 

únorovém představení Pátá dohoda herce Jaroslava Duška. Výtěžek ze vstupného byl 

věnován potřebným z chráněného pracoviště Lemniskáta. Zdvojnásoben byl díky 

Nadaci Divoké husy, která tuto charitativní akci zařadila do svého nadačního programu. 

STŘEDISKU PRO RANOU PÉČI - Jubilejní 20. ples města Jablonce, který se 

uskutečnil 14. února v Eurocentru, byl nejen reprezentativní, ale opět tradičně s 

charitou. Věnovat část výtěžku plesu města jako výraz podpory organizacím, které 

pracují s dětmi, postiženými, seniory či sociálně slabými se rozhodlo vedení města v 

roce 2002. Základem darované částky je suma získaná prodejem slosovatelných 

programů. V roce 2015 dar ve výši pětadvacet tisíc korun obdrželo Středisko pro ranou 

péči Liberec, jež peníze využilo na nákup automobilu pro terénní službu, přičemž větší 

část potřebné částky již společnost získala z Nadace ČEZ. Středisko pro ranou péči sídlí 

sice v sousedním městě, ale působí na území celého kraje, tedy i v Jablonci nad Nisou. 

Poskytuje služby rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v 

oblasti zrakové, mentální a pohybové, dětí s kombinovaným postižením a dětí s 

poruchou autistického spektra od narození do nejvýše sedmi let věku. První kontakt a 

práce s rodinou postiženého dítěte probíhá v přirozeném domácím prostředí. 

STROLLERINGOVÉ ZÁVODY – Závody ve sportovní chůzi s kočárkem odstartovaly 

v sobotu 28. března po celé České republice po čtvrté. Zatímco vloni byly na čtyřiceti 

místech ČR - včetně Jablonce, za účasti více jak tisícovky kočárků, letos bylo 

registrováno pětatřicet organizátorů a Jablonec coby jediné město z Libereckého kraje. 

Klání u naší přehrady vybralo pro Jedličkův ústav v Liberci dva tisíce korun. Vedle 

charity je cílem akce motivovat maminky i tatínky s malými dětmi k pohybu a sportu.  
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PANENKY K ZÁCHRANĚ ŽIVOTA DĚTÍ - Již 13. ročník benefiční aukce panenek 

vytvořených předními českými designéry a známými osobnostmi, která se konala v 

Českém muzeu hudby, přinesla výtěžek 728 000 Kč. Použit byl na program 

komplexního očkování proti šesti smrtelným dětským nemocem - spalničky, černý 

kašel, dětská obrna, tetanus, tuberkulóza, záškrt. Aukce, jejichž součástí byla i panenka 

Šenýrka z jablonecké bižuterní dílny ŠENÝR Bijoux, zachránila tak život 1 213 dětem. 

FOTBALISTÉ HASIČŮM - Dubnové utkání s FK Hradec Králové věnoval klub Baumit 

Jablonec profesionálním i dobrovolným hasičům. Coby poděkování za jejich náročnou 

práci byl předán šek na dvaadvacet tisíc korun. Hasičské publikum přineslo domácím 

štěstí, utkání skončilo jejich jednoznačnou výhrou. Hasiči předvedli nejen svou techniku 

a stánek preventivně výchovné činnosti, ale o přestávce před druhým poločasem byly 

představeny dva příběhy hasičů, kteří neváhali ani minutu, aby zachránili lidský život. 

LŮŽKO PRO KOJENCE - Na květnové výstavě dětských prací v Eurocentru se 

prezentovalo šestnáct mateřských a dvanáct základních škol, dům dětí Vikýř a Základní 

umělecká škola. Akce vyvrcholila dražbou 79 obrázků, výrobků z keramiky a bižuterie. 

Tradiční aukce vynesla tentokrát 12 370 Kč, které získala jablonecká nemocnice na 

nákup kojeneckého lůžka. To stojí 60 000 korun, a tak potěšil šek na 10 300 Kč, který 

přidal Dům vína, jenž peníze získal z akce Dýňobraní a Štědrého svařáku.  

CHARITATIVNĚ ZÁBAVNÁ KAMPAŇ MOVEMBER s dobročinnou sbírkou na 

podporu boje s rakovinou prostaty po celém světě odstartovala 1. listopadu. V Jablonci 

se první příznivci sešli v Klubu na Rampě při společném holení. Nejen z této akce, ale 

z celé listopadové kampaně - zahrnující kulturní akce, veřejnou dražbu kytar a 

limitovanou edici oblečení, putoval výtěžek do jablonecké nemocnice.  Získané finance 

byly použity na nákup zdravotnických přístrojů spojených s léčbou rakoviny prostaty. 

PRIMÁTORSKÝ SVAŘÁK – devátý ročník tradiční dobročinné předvánoční akce opět 

překonal loňský rekord. Výtěžek z prodeje hrnečků s motivem věže kostela na 

Vrkoslavicích byl vyšší než vloni. Prodalo se 743 hrnků za 41 251 korun, které putovaly 

na konto jabloneckého klubu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí coby 

příspěvek na automobil pro přepravu dětí do škol. Dosavadní výtěžky z prodeje hrnků: 

rok 2007 – 12 000 Kč pro MC Jablíčko, rok 2008 – 16 000 Kč pro Diakonii CČE, 2009 

– 22 500 korun pro o. s. Compitum, 2010 – 24 000 o. s. 

Rodina 24, 2011 – 18 000 Kč pro o. s. FOKUS, 2012 – 

27 000 Kč pro Centrum pro zdravotně postižené 

Libereckého kraje – Jablonec, 2013 - 34 775 Kč pro 

o.p.s. Tyfloservis, 2014 - 37 258 korun pro o.p.s. 

Rytmus. Dosud zobrazené věže: Kostel - sv. Anny, 

Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí, 

Povýšení sv. kříže na náměstí B. Němcové, na náměstí 

Dr. Farského, Nejsvětější Trojice ve Mšeně a sv. Ducha 

v Rýnovicích. Věž -  nové a staré radnice. 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88197&x=800&y=570
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ZAHRANIČÍ:  PARTNERSKÁ MĚSTA 
PARTNERSKÉ MĚSTO ZWICKAU, NĚMECKO: 7. 10. 1971 uzavřena družební 

dohoda. Aktivity 2015 odstartovala oficiální návštěva náměstka JUDr. Pletichy 

ve Zwickau, účast na Novoročním koncertě a předání kulturních cen města. 

 Reise und Freizeit – 14. ročník regionální výstavy zaměřené na cestování a 

volnočasové aktivity se uskutečnil ve Zwickau ve dnech 16. až 18. ledna. Do 

tamější městské haly zavítalo na třináct tisíc návštěvníků, kteří hledali tip na 

dovolenou nebo víkendové vyžití. V široké nabídce 131 vystavovatelů nechyběl 

ani region Jizerské hory, propagovaný Jabloneckým kulturním a informačním 

centrem. Návštěvníky zaujaly z našeho regionu především turistické a lyžařské 

možnosti v Jizerských horách a sklářská tradice. U stánku si mohli navléknout 

jednoduchý náhrdelník z jabloneckého rokajlu, což využívaly zejména děti. 

 Prezentace města Zwickau na společné expozici partnerských měst Jablonce 

v rámci 15. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 

2015. Konal se v prostorách Eurocentra ve dnech 19. – 21. března a byl tentokrát 

zaměřen na aktivní turistiku, lidovou architekturu a regionální výrobky. 

PARTNERSKÉ MĚSTO BAUTZEN (BUDYŠÍN), NĚMECKO: 22. 5. 1993 uzavřen 

dokument o partnerství. V roce 2015 se zde konaly komunální volby. Novým 

primátorem se stal Alexander Ahrens, s nímž se setkalo vedení našeho města 

v červenci při slavnostní recepci v Budyšíně. Další oficiální přijetí se konalo u 

nás v čase Jabloneckých podzimních slavností. Němečtí hosté zhlédli kulturní 

program slavností a navštívili také Muzeum skla a bižuterie. Další společné 

aktivity v roce 2015:  

 Prezentace města Bautzen na společné expozici partnerských měst Jablonce 

v rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2015 v Eurocentru. 

 Jablonecké kulturní a informační centrum se účastnilo německých oslav 

pětadvacátého výročí od znovusjednocení. Jablonečtí prezentovali nejen naše 

město, ale také Jizerské hory a regionální produkty. 

 Dvanáct členů Spolku přátel města Jablonce navštívilo své přátele v Budyšíně, 

kde je přivítal předseda spolku a zároveň ředitel Lužickosrbského muzea 

Tomasz Nawka. Společně zhlédli rybniční krajiny Lužice a ornitologickou 

stanici v Neschwitz a navštívili renovovaný statek z počátku 18. století ve 

vesnici Horka, pomník svatého Cyrila a Metoděje i historickou část Budyšína. 

 Jablonečtí a budyšínští senioři se vzájemně navštěvují dvakrát do roka už řadu 

let. Hostitelské město vždy připraví bohatý a co nejlepší program. Červen patří 

návštěvě Budyšínu, září zase Jablonci, nejinak tomu bylo i v roce 2015.  

 Účast jednoho studenta na Letní vědecké škole v Heidelbergu (partnerském 

městě Budyšína). Tentokrát byl vybrán student z Gymnázia Dr. Randy. 

 Již tradiční třídenní cyklistická jízda partnerských měst projela na trase Budyšín 

– Jelení Hora – Jablonec v květnu.  
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 Sportovní hry mládeže partnerských měst pro mladé sportovce z Jablonce, Jelení 

Hory, Budyšína a Heidelbergu tentokrát organizovalo město Budyšín. Od nás se 

zúčastnili žáci a pedagogové ze ZŠ Mozartova a zájemci z domu dětí Vikýř. 

 Město Jablonec organizovalo jednodenní autobusové zájezdy. Nejprve na 

Budyšínské jarní slavnosti, součástí výletu byla prohlídka historického centra 

města. V prosinci pak na Svatováclavské adventní trhy. Dříve tradiční vánoční 

trhy byly před několika lety přejmenovány podle Václava, který na svém koni 

město navštěvuje, aby slavnostně zahájil čtyři týdny trvající vánoční akci.  

PARTNERSKÉ MĚSTO RONSE, BELGIE: Město s ním uzavřelo družební 

dohodu v roce 1980 a v roce 2000 smlouvu o vzájemné spolupráci. 

 Foyer radnice poskytnul od září do října prostor unikátní putovní výstavě 

Topomomo - Topography of the Modern Movement, mapující moderní stavby v 

trojzemí Česko – Polsko – Německo. Projekt financovaný Evropskou unií, který 

propojil na tři desítky zajímavých a částečně dosud neobjevených staveb z 

počátku 20. století, se snažil dochované školy, továrny, radnice a kostely 

přiblížit veřejnosti. Slavnostního zahájení expozice ve čtvrtek 18. září se 

zúčastnila i delegace z belgického partnerského města Ronse.  

PARTNERSKÉ MĚSTO JELENIA GÓRA, POLSKO: Město s ním uzavřelo 

dohodu o partnerství 19. 12. 2007. K aktivitám roku 2015 patřily ze sportu již 

výše zmíněné akce, a to: 

 Jízda cyklistů partnerských měst na trase Budyšín – Jelení Hora – Jablonec. 

 Sportovní hry mládeže partnerských měst pro mladé sportovce z Jablonce, Jelení 

Hory, Budyšína a Heidelbergu. 

 Jablonecké turistické informační centrum spolupracuje s Powiatem Jelenia Góra 

čtvrtým rokem a pořádá výměnné návštěvy s turistickými informačními centry v 

podhůří polských Krkonoš. Ve dnech 16. – 17. dubna představilo Jablonec a 

Jizerské hory v polském městečku Podgórzyn, kde zároveň získalo zajímavé tipy 

pro Jablonečáky na výlety v oblasti polského Podkrkonoší. 

 Mezinárodního folklorního festivalu pořádaného Eurocentrem na letní scéně, 

kde byly součástí mimo jiné tvořivé dílny tradičních lidových technik, 

vystoupily i soubory z Jelení Hory.  

PARTNERSKÉ MĚSTO KAUFBEUREN, NĚMECKO: 26. 9. 2009 uzavřena 

dohoda o partnerství. Stejně jako u výše předchozích nechyběla prezentace 

Kaufbeurenu ve společné expozici partnerských měst v rámci veletrhu 

Euroregion Tour 2015 v jabloneckém Eurocentru.  

 Do výčtu aktivit v roce 2015 patří dlouhodobé jednání obou primátorů ohledně 

příprav oslav 150 let povýšení Jablonce na město a 70. výročí založení městské 

části Kaufbeuren – Neugablonz. 

 Jablonecké turistické informační centrum ve dnech 25. - 26. dubna 

zorganizovalo poznávací cesty do Kaufbeuren. Na programu návštěva kláštera 
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sv. Krescencie, setkání s farností Herz-Jesu v městské čtvrti Neugablonz, 

promítání filmu Wege der Hoffnung (Cesty naděje) o nuceném odchodu z 

Československa a nových začátcích v Kaufbeuren. V neděli byla společná 

bohoslužba celebrovaná na německé půdě faráři obou partnerských farností. 

 Ve dnech 20. – 27. června proběhla každoroční výměna mezi studenty a 

pedagogy Gymnázia Dr. Randy a jejich kolegy z partnerského Gymnázia Jakob-

Brucker v Kaufbeuren. Skupinu pětačtyřiceti studentů z obou gymnázií a jejich 

pedagogy na radnici uvítal náměstek primátora Lukáš Pleticha. Studenti si při 

návštěvě prohlédli - kromě obřadní síně a skleněné vázy, která symbolizuje 

partnerství mezi oběma městy a na níž je napsán dvojjazyčný text smlouvy o 

partnerství, také historické fotografie staré radnice.  

 V pondělí 29. června přijal primátor Petr Beitl seniory z Kaufbeuren. Jejich 

zájezd k nám organizovala Petra Laurin z Domu česko-německého porozumění 

společně s Margit Müller z Kaufbeuren. Prohlídku radnice hosté zakončili 

v kině, kam -  dle slov mnoha účastníků, dříve chodili i jejich rodiče. 

 Jablonečtí oplatili hostům z Kaufbeuren návštěvu ve dnech 10. – 13. 7., kdy 

vyjeli na Tänzelfest. Ten se koná v bavorském Kaufbeuren už od patnáctého 

století a je dobrou příležitostí pro setkávání lidí ze všech koutů světa. Láká je 

sem bohatý průvod v kostýmech, um tanečníků i obrovský historický trh.  

 Oficiální bylo přijetí ředitele a pedagogů Gustav-Leutelt-Schule primátorem 

Jablonce Petrem Beitlem v jeho kanceláři. Schůzka potvrdila navázání nové 

spolupráce s jabloneckou Základní školou v ulici 5. května.  

 Střední uměleckoprůmyslová škola pokračovala v dlouholeté spolupráci s 

partnerskou školou Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck 

Kaufbeuren-Neugablonz. V roce 2015 se uskutečnily dva výměnné pobyty. 

 Jablonecké podzimní slavnosti navštívili hosté z Kaufbeuren společně s hudební 

skupinou Mauke – Die Band. Ta v rámci svého turné zahrála nejen na Mírovém 

náměstí, ale také v Domě česko-německého porozumění v Rýnovicích a na 

Prezidentské chatě v Bedřichově. 

 

KDE V ROCE 2015 NEPROBĚHLY ŽÁDNÉ SPOLEČNÉ AKTIVITY 

PARTNERSKÁ MĚSTA:  

 Marsciano, Itálie - Smlouva o partnerství uzavřena dne 13. 4. 1999. 

 Beihai, Čína -  Smlouva o obchodní spolupráci uzavřena dne 14. srpna 2011. 

SPŘÁTELENÁ MĚSTA: 

 Marčana, Chorvatsko - Prohlášení o partnerství ze dne 9. 8. 2004. 

 Nova Petrópolis, Brazílie - Dohoda o přátelství ze dne 17. 8. 2007. 
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MAGISTRÁT 

STRUKTURA ÚŘADU. POČTY PRACOVNÍKŮ  

MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU v roce 2015 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 č. 19 a v ulici Komenského č. 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 

V ČELE MĚSTA BYLI V ROCE 2015 

PRIMÁTOR ING. PETR BEITL,  

narozen 1966,  

politická příslušnost ODS  

 

 

 

 

 

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA 

JUDR. ING. LUKÁŠ PLETICHA, 

narozen 1974,  

politická příslušnost ČSSD 

 

 

 

 

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA 

MGR. PAVEL SVOBODA,  

narozen 1978,  

politická příslušnost ČSSD 

 

 

 

 

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA 

ING. MILOŠ VELE,  

narozen 1962,  

politická příslušnost ODS 

 

 

 



153 

 

STRUKTURA ÚŘADU A PERSONÁLNÍ NAPLNĚNÍ podle stavu k 31. prosinci 2015:  

MAGISTRÁT CELKEM -  nutno přičíst 1 pracovníka, a to tajemníka, pak je plánovaný 

počet pracovníků 210,325 (v roce 214 / 211), skutečný počet pracovníků 199,175 (vloni 

205,5), + 4 uvolnění zastupitelé, + veřejně prospěšné práce: plánovaný počet 110 (vloni 

101), skutečnost 92 (2014 / 87), rezerva 18 (v roce 2014 / 14) - a dohromady máme 

plánovaný počet celkem 324,325 (v roce 2014 / 316), skutečný počet celkem 313,175 (v 

roce 2014 / 310,525). Před závěrečnou rekapitulací jednotlivé úseky: 

 ÚSEK PRIMÁTORA MĚSTA ING. PETRA BEITLA 

ODBOR KANCELÁŘE PRIMÁTORA: vedoucí odboru (plánovaný počet pracovníků 1 

/ skutečný počet pracovníků 0), oddělení sekretariátu primátora (5,575 / 4,625), 

oddělení krizového řízení (2,5 / 2), oddělení interního auditu a stížností (3 / 3), oddělení 

právní a veřejných zakázek (7 / 6)   

- plánovaný počet pracovníků: 19,075 (v roce 2014 / 20,5) 

- skutečný počet pracovníků: 15,625 (v roce 2014 / 19,5) 

 ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA MGR. PAVLA SVOBODY  

Celkem plánováno 42,75 pracovníků, skutečný počet 39,625 

SEKRETARIÁT: plánovaný počet pracovníků 1, skutečný počet pracovníků 1 

ODBOR HUMANITNÍ: vedoucí odboru, sekretariát, ekonom, právník, referent pro 

komunikaci s veřejností (plánovaný počet pracovníků 5 / skutečný počet 4), oddělení 

sociálně právní ochrany dětí (15 / 13,875), oddělení školství, kultury a sportu (6 / 6) 

- plánovaný počet pracovníků: 26 (v roce 2014 / 24) 

- skutečný počet pracovníků: 23,875 (2014 / 22,8) 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ: vedoucí odboru, sekretariát, 

ekonom (plánovaný počet pracovníků 2 / skutečný počet pracovníků 2), oddělení 

sociálních služeb (4 / 4), oddělení sociální péče (9,75 / 8,75)  

- plánovaný počet pracovníků: 15,75 (2014 / 15,75) 

- skutečný počet: 14,75 (2014 / 14,75) 

 ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA JUDR. ING. LUKÁŠE PLETICHY 

Celkem plánováno 42 pracovníků, skutečný počet 41,5 

SEKRETARIÁT: plánovaný počet pracovníků 1, skutečný počet pracovníků 1 

ODBOR ÚZEMNÍHO A HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE: vedoucí odboru, ekonom 

(plánovaný počet pracovníků 2 / skutečný počet pracovníků 2), oddělení územního 

plánování (4 / 4), oddělení investiční výstavby (6 / 6), oddělení dotací (3 / 3) 

- plánovaný počet pracovníků: 15 (v roce 2014 / 16) 

- skutečný počet pracovníků: 15 (2014 / 16) 

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: vedoucí odboru, sekretariát, 

stanoviska (3 / 3), stavební úřad (9 / 9), oddělení dopravní a silniční (3 / 3), oddělení 

životního prostředí a státní památkové péče (11 / 10,5) 

- plánovaný počet pracovníků: 26 (v roce 2014 / 26) 

- skutečný počet pracovníků: 25,5 (v roce 2014 / 25) 
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 ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA ING. MILOŠE VELEHO 

Celkem plánováno 44,5 pracovníků, skutečný počet 42,5 

SEKRETARIÁT: plánovaný počet pracovníků 1, skutečný počet pracovníků 1 

ODBOR EKONOMIKY: vedoucí odboru, sekretariát, finanční analytik (4 /3), oddělení 

rozpočtu a poplatků (6 / 6), oddělení účetní a majetkové evidence (6 / 6), oddělení 

majetkoprávní (5 / 5) 

- plánovaný počet pracovníků: 21 (v roce 2014 / 20) 

- skutečný počet pracovníků: 20 (v roce 2014 / 20) 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU: vedoucí odboru, sekretariát, ekonom, energetik (4 / 4), 

oddělení správy objektů (8 / 8), oddělení správy komunikací (4 / 4), oddělení správy 

veřejné zeleně (6,5 / 5,5) 

- plánovaný počet pracovníků: 22,5 (v roce 2014 / 23,5) 

- skutečný počet pracovníků: 21,5 (v roce 2014 / 23,5) 
 

 ÚSEK TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA JUDR. MARKA ŘEHÁČKA 

Celkem plánováno 61 pracovníků, skutečný počet 58,925 

ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA: vedoucí odboru, sekretariát (plánovaný počet 

pracovníků 1, skutečný počet 0), organizační a personální oddělení (plán 6 / skutečnost 

5,925), oddělení provozní (9 / 9), oddělení informačních technologií (3 / 3), oddělení 

organizace a personálu veřejných prací (2 / 1), Informační středisko magistrátu (5 / 5) 

- plánovaný počet pracovníků: 26 (v roce 2014 / 23) 

- skutečný počet pracovníků: 23,925 (v roce 2014 / 21) 

ODBOR SPRÁVNÍ: vedoucí odboru, sekretariát, pokladna, informace (3 / 3), oddělení 

správních agend (7 / 7), oddělení dopravně správních agend (9 / 9), oddělení matriky a 

ověřování (4 / 4), živnostenský úřad (7 / 7), oddělení přestupků (5 / 5) 

- plánovaný počet pracovníků: 35 (v roce 2014 / 38) 

- skutečný počet pracovníků: 35 (v roce 2014 / 38) 

JAK ZE STATISTIKY VYPLÝVÁ, ubylo úředníků nejen oproti plánovanému počtu (o 

11,15), ale i oproti loňskému roku (6). Plánovaný i skutečný počet navyšují pracovníci 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ, což jsou lidé vedení dlouhodobě v evidenci úřadu 

práce, nyní v pracovním poměru ke statutárnímu městu, jemuž na jejich mzdu přispívá z 

větší části úřad práce. Ke konci roku 2015 bylo v Jablonci takto zaměstnáno 92 (vloni 

87) lidí, čili rezerva 18 míst oproti plánovanému počtu 110 (2014/101). Jak bylo již 

uvedeno v loňské kronice, jejich práci koordinuje oddělení organizace personálu a 

veřejných prací, působící na magistrátu teprve od března 2014. Řídí nejen práci osob 

veřejně prospěšných prací, ale také v režimu tzv. Veřejné služby. V tomto případě jde o 

dobrovolnickou práci, 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 

měsíčně. Veřejná služba vykonávaná dobrovolníky je v rámci České republiky 

využívaná zcela minimálně, Jablonec patří mezi vzácné výjimky.  
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MEDIÁLNÍ PREZENTACE MĚSTA. WEBOVÉ STRÁNKY. MĚSÍČNÍK  

SEKRETARIÁT PRIMÁTORA - V roce 2015 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 nadále zajišťováno externě. Statutární 

město je zapojené v projektu ´Podpora meziobecní spolupráce´, který má skončit v říjnu 

příštího roku. Fungování projektu od loňského února zajišťuje pracovník na částečný 

úvazek. Mezi běžné úkoly oddělení patřilo vydávání tiskových zpráv, zveřejňování 

úředních sdělení prostřednictvím městských webových stránek, 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 oficiálních delegací i významných 

jednotlivců, včetně spolupráce s partnerskými městy, až k podpoře akcí cizích 

organizátorů i tvorba programů vlastních - Novoročním koncertem počínaje přes 

návštěvu prvního miminka v jablonecké porodnici, tradiční setkání se zástupci 

neziskových subjektů, vzpomínkový akt k 70. výročí konce druhé světové války, oslavy 

významných dnů jako je svátek žen, matek, otců i válečných veteránů, až dobročinnou 

akcí ´Primátorský svařák´ a štědrovečerním posezením s osamělými občany konče. 

Troufám si tvrdit, že drtivá většina akcí má již své řádky i v kronice, stejně tak jako 

spolupráce s občany zajišťovaná tajemnicí Sboru pro občanské záležitosti. 

MEDIÁLNÍ PREZENTACE MĚSTA - Během roku uspořádala tisková mluvčí deset 

tiskových konferencí, které byly svolávány pravidelně po zastupitelstvu. Další tři se 

konaly k mimořádným událostem, a to: k vysvěcení křížku v Kokoníně, k opravenému 

vodojemu na Dobré Vodě a k vysvěcení opraveného křížku ve Vysoké ulici. V roce 

2015 bylo vydáno 353 (v roce 2014 /331, 2013 / 287) tiskových zpráv, tedy v průměru 

29,4 zpráv měsíčně. Vedle tiskových zpráv pro všechna média tisková mluvčí průběžně 

zodpovídala konkrétní dotazy novinářů. WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA měly v roce 

2015 návštěvnost 971 778 (rok 2014/739 282, 2013/589 553) přístupů. Nejsledovanější 

byly tradičně aktuality, kalendář akcí, úřední deska a životní situace, zvýšený zájem 

zaznamenala také stránka Veřejné zakázky. Stále oblíbenou službou jsou v kronice již 

zmíněné Otázky a odpovědi. V rámci této aplikace bylo letos vyřízeno 301 (2014/495, 

2013/368) dotazů. Nově se v roce 2015 začaly vysílat videopřenosy z jednání 

zastupitelstva. Sledovanost kolísala podle témat jednání a času vysílání. Někteří 

uživatelé sledovali jen vybrané body jednání, další si později pustili záznam na webu. 

Sledovanost ukazují následující čísla, u nichž je nutno doplnit, že některé záznamy byly 

na webu z důvodu přílišné délky rozděleny na dvě části. Stav počtu stažení záznamů je 

ke dni 9. 2. 2016 a je uváděn v pořadí datum - přenos – záznam: 22. 1. 2015 - 106 – 128 

* 19. 2. 2015 - 86 - 101 (1. část), 74 (2. část) * 19. 3. 2015 – 102 -161 * 21. 4. 2015 - 79 

- 64 (1. část), 82 (2. část) * 21. 5. 2015 - 88 - 58 (1. část), 47 (2. část) * 18. 6. 2015 - 78 

- 93 (1 část), 110 (2. část) * 17. 9. 2015 - 87 - 62 (1. část), 38 (2. část) * 22. 10. 2015 - 

76 – 53 * 19. 11. 2015 - 42 – 59 * 16. 12. 2015 - 61 – 26. Vedle webových stránek měli 
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uživatelé možnost využít i aplikaci ´Jablonec v mobilu´, která byla spuštěna v roce 

2014. Prostřednictvím chytrých telefonů uživatelé snadno přistupovali 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 připojen k internetu. Mobilní aplikaci si do 10. 2. 2016 stáhlo 823 uživatelů 

operačního systému Android, 128 uživatelů iOS a 61 uživatelů Windows Phone. 

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 ´Veřejné práce´, listopad ´Zimní údržba 

v Jablonci´. Od ledna 2008 vychází Jablonecký měsíčník v celobarevném provedení, 

distribuován je Českou poštou a je dodáván do schránek všech jabloneckých 

domácností zdarma. Vedle toho je k dispozici elektronická verze měsíčníku na 

webových stránkách města - www.mestojablonec.cz. Tisková zpráva ze dne 10. 7. 2015:  

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK JE 2. NEJLEPŠÍ MEZI ZPRAVODAJI - Jablonecký měsíčník 

vydávaný statutárním městem Jablonec nad Nisou uspěl v celostátní soutěži „O nejlepší 

městský zpravodaj 2014“, kde v 

konkurenci dalších 140 městských 

zpravodajů získal 2. místo. Soutěž již 

počtvrté vyhlásila Katedra politologie 

a evropských studií Filozofické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci ve 

spolupráci s Civipolis o.p.s., Unives.eu 

a Angelus Aureus o.p.s. Vyhlášení 

výsledků se již tradičně konalo 4. 

července na Velehradě u příležitosti 

Dnů lidí dobré vůle. Soutěž má podle 

Pavla Šaradína z Univerzity Palackého v Olomouci podpořit obce a města v aktivitě, 

kterou organizátoři považují za velmi důležitou zvláště v době jisté bulvarizace médií. 

„Zpravodaje tak zůstávají věrny původnímu poslání tisku, tedy informování 

občanů,“ řekl při slavnostním vyhlašování výsledků. Podle členky poroty Mgr. Heleny 

Sedláčkové, která se mimo jiné zabývá i lektorskou činností v oblasti obecních 

zpravodajů, si Jablonecký měsíčník zaslouží vedle pestrého obsahu i ocenění za 

grafickou čistotu a jedinečnou vizuální podobu. Úkolem poroty, ve které zasedají 

zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, bylo zhodnotit přihlášené zpravodaje 

nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzít v potaz i celkový 

dojem zpravodaje. „Ocenění odborné poroty si velmi vážíme, Jablonecký měsíčník je 

mezi obyvateli našeho města oblíbený. Snažíme se přinášet aktuální zprávy 

z magistrátu, názory vedení města i zastupitelů a nezapomínáme ani na společenské a 

kulturní dění ve městě, kterému je v měsíčníku věnován poměrně velký prostor,“ řekla 

při přebírání ceny tisková mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová, která se 

spolu s redaktorem Jiřím Endlerem a dalšími přispěvateli podílí na zpracování každého 

čísla měsíčníku. Jablonecký měsíčník vydává radnice v Jablonci už od roku 1998, 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=87259&x=800&y=600
http://www.mestojablonec.cz/
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v květnu 2007 se změnila jeho grafická podoba, již si radniční zpravodaj udržel do 

současnosti. Měsíčník vychází 11x ročně v nákladu 22 tisíc výtisků. Občané města jej 

dostávají do svých schránek zdarma. Důležitou a čtenáři sledovanou součástí každého 

čísla je kalendář kulturních a sportovních akcí na každý měsíc. Pravidelnou rubrikou 

jsou také Zajímavosti ze zastupitelstva města nebo Tvář měsíce, v níž je vždy 

představena zajímavá jablonecká nebo regionální osobnost. Od února 2012 patří jedna 

strana seniorům, kteří si ji také obsahově sami připravují. Samozřejmostí jsou servisní 

informace ze života města o probíhajících stavebních a dalších akcích. V měsíčníku 

každoročně vychází plán zimní údržby s mapou nebo výklad rozpočtu města. 

K OBRAZU MĚSTA přispívala regionální i celostátní média. Následující článek přináší 

odpovědi na některé ´nakousnuté´ otázky v předcházejících řádcích i další zajímavosti.  

PRIMÁTOR JABLONCE: LOŇSKÝ ROK BYL PRO ODS NEJKRITIČTĚJŠÍM ROKEM 

OD JEJÍHO ZALOŽENÍ - 25.2.2015, parlamentnilisty.cz, Kateřina Synková - Ačkoliv 

Petr Beitl (ODS) obhájil svůj mandát, třetina zastupitelstva prošla obměnou a právě 

spolupráci s nováčky považuje v těchto dnech za nejobtížnější. Proč? Co se bude snažit 

udělat pro nápravu? A jaké jsou jeho další priority?  Vyjádřil se ale i ke kritice opozice, 

které obvinila vedení města s neoprávněného nakládání s veřejnými prostředky. Řeč 

přišla také na budoucnost místního gymnázia či na řadu dalších témat. Ačkoliv se ODS v 

poslední době příliš nedaří, Vám osobně se jako jednomu z mála primátorů v loňských 

komunálních volbách podařilo obhájit mandát, byť to zpočátku vypadalo, že budete 

muset primátorský řetěz sundat. Navíc podle Svazu měst a obcí jste nejlepším 

primátorem v republice za uplynulé volební období a podle výzkumu MF DNES je 

Jablonec nad Nisou pod jeho vedením nejlepším středně velkým městem pro žití v 

republice. Čemu přičítáte tak dobré výsledky a především, co pro Vás tento závazek 

znamená? Čeho byste chtěl v tomto volebním období dosáhnout? - Úspěchy minulého 

volebního období přikládám především stabilitě, kterou se na radnici i v městských 

organizacích podařilo udržet. Tato stabilita byla dána především zkušeností členů 

zastupitelstva. A právě díky této stabilitě bylo možno zaměřit síly na úspory v rozpočtu, 

reorganizaci radnice i jiné důležité projekty, například revitalizaci teplárenské sítě. Nyní 

mohu konstatovat, že tato stabilita trvala tři a půl roku a potom přišlo předvolební 

období. Čeho bych chtěl dosáhnout? Dovolím si malé přirovnání. Vidím-li dnes 

zastupitelstvo jako smečku tažných psů, kteří mají táhnout město k prosperitě, tak 

musím konstatovat, že ti noví vlčáci, a je jich víc jak třetina, se zatím převážně zabývají 

tím, že štěkají a koušou na všechny strany. Zatím příliš nepochopili, že jejich mandát je 

ty sáně táhnout a čím víc jich potáhne jedním směrem, tím pojedou rychleji. Hlavní 

problémy nejsou uvnitř zastupitelstva a v historii, ale především v tom, co se na nás řítí 

z vnějšku. Ze začátku by bylo dobré se naučit toto alespoň rozeznat. No a v tom rozjetí 

saní vidím svůj hlavní úkol. A tady je konec toho přirovnání, protože k tomu nebude 

potřeba bič, ale spíše vzájemná komunikace. * Pokud se pozastavíme u strany. 

Nedávno uplynul rok od zvolení nového vedení. Jak byste jej hodnotil? Vidíte nějako 

pozitivní změnu? V čem konkrétně? - Loňský rok byl z mého pohledu nejkritičtějším 

rokem ODS od jejího založení. V pesimistických scénářích straně hrozil jak politický, 
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tak ekonomický kolaps. Nové vedení se s těmito problémy vypořádalo, i když to 

mnohdy pro členy bylo složité a bolestné. K jásání, ale není mnoho důvodů, protože nás 

ještě čeká dlouhá cesta k získání poškozené důvěry jak členů, tak voličů. * Co musí nyní 

strana udělat, aby přilákala voliče? - Být srozumitelná a tím i důvěryhodná. * Vraťme 

se ale k městu. Jaké jste si stanovili hlavní priority pro letošní rok? - Stabilizace po 

nástupu nového zastupitelstva a vedení města. Držení kurzu rozpočtové odpovědnosti a 

splácení starých dluhů. Dokončení projektu revitalizace městské teplárny. Příprava 

projektů do nového programovacího období dotací z EU. * Od 1. ledna 2015 nabývá 

účinnosti vyhláška, která zakazuje provoz veškerých hracích automatů a video-

loterních terminálů na území města Jablonec nad Nisou.  Neobáváte se negativních 

dopadů na rozpočet města, což bývá asi nejčastější argument radnic, které hazard 

dosud neregulují? - Negativní dopad na rozpočet města je logický - přicházíme o 25 

milionů. A právě z těchto peněz jsme v uplynulých dvou letech financovali sportovní 

oddíly, které pracují s mládeží. Je třeba si uvědomit, že po pádu Sazky a ČSTV přišli 

sportovci v našem městě o 10 milionů korun, které přicházely z těchto zdrojů. Bohužel 

tento výpadek není dodneška ničím nahrazen a státní kasa se tváří, jako že se jí to 

netýká. Finance z hazardu byly šancí jak tento výpadek nahradit. Má skutečná obava je, 

že se hazard ve městě překlopí do jiných forem a my přijdeme jak o peníze, tak o šanci 

mít ho pod kontrolou. * Zima je u nás rok od roku horší a zimní sezona kratší. Má to 

nějaké negativní dopady na město, jež leží v srdci Jizerských hor? A jak prozatím 

hodnotíte letošní zimu? - Kratší zima je pro nás lyžaře a milovníky zimních sportů 

nepříjemná a projevuje se na ekonomice podnikatelů v celém byznysu zimních sportů a 

cestovního ruchu v našem regionu. Díky zasněžovacím systémům a klimatu Jizerských 

hor nejsou dopady teplejších zim fatální. Faktem a nebezpečím ale je, že podnikatelům 

scházejí výdělky z okrajů sezóny na velmi důležitý další rozvoj. Pozitivní stránka teplé 

zimy souvisí se správou města. Šetříme jak finance na zimní údržbu, která nás ročně 

stojí kolem 20 milionů korun, tak na následné opravy škod na komunikacích, jež se 

zimním obdobím souvisejí. Už teď víme, že díky pozdějšímu nástupu letošní zimy se 

podařilo městské pokladně něco ušetřit a tyto peníze půjdou právě na údržbu městských 

komunikací. Nicméně zimní období ještě nekončí a jablonecká zima umí překvapit. * 

Opoziční zastupitelka a poslankyně Jana Pastuchová obvinuje vedení města z 

neoprávněného nakládání s veřejnými prostředky. Vadí jí, že Váš náměstek Lukáš 

Pleticha si požádal, a nyní cituji: „Vzhledem ke svým dalším povinnostem v 

poslanecké sněmovně potřebuje úzkou spolupráci a výpomoc zejména v 

administrativní, koordinační, organizační a poradenské činnosti v oblasti rozvoje, 

dotací a investic města,“ přičemž mu rada města na příkazní smlouvu vyhověla. Proč? 

Nebylo by pro město výhodnější, kdyby mělo řádného náměstka, který by svou funkci 

dokázal zvládat na plno? - Máte pravdu. Příkazní smlouva byla řešením pouze na dobu 

nutnou k organizaci výběrového řízení na funkci vedoucího odboru rozvoje města. 

Nicméně trvám na tom, že rada města se držela svých kompetencí a uvedený výrok 

poslankyně Pastuchové považuji za opoziční rétoriku. * Město nyní hospodaří v 

rozpočtovém provizoriu. Již v únoru by ale mělo dojít ke schválení rozpočtu. Máte 

představu, jaký bude? - Hospodaření s rozpočtovým provizoriem v prvních dvou 
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měsících roku je v Jablonci již tradicí a nijak to ekonomiku města neovlivňuje. Mohu s 

uspokojením konstatovat, že se nám v uplynulých čtyřech letech podařilo stabilizovat 

městskou ekonomiku, která je nyní odborníky hodnocená jako zdravá. Stálo to nemálo 

úsilí, museli jsme provést řadu úsporných opatření, splácet městský dluh a přitom 

zachovat chod města i příspěvky městským organizacím. V tomto duchu je sestaven i 

rozpočet na rok 2015. Opět bylo naším cílem sestavit reálný rozpočet v maximální 

úsporné variantě, který bude odpovídat potřebám města s ohledem na efektivnost a 

hospodárnost vynakládaných prostředků. * Jak se město postaví k petici na záchranu 

gymnázia ve městě? Iniciátoři petice vás vyzývají, aby se zřizovatelem školy stalo 

statutární město Jablonec nad Nisou stejně, jako v minulosti přešla do městské 

zřizovatelské správy Obchodní akademie v Tanvaldu. Zvažujete tuto možnost?  - 

Město je zřizovatelem mateřských a základních škol, střední školy pak spadají do 

zřizovatelských kompetencí krajského úřadu. Domnívám se, že z hlediska komplexnosti 

a další návaznosti na národní síť škol by tento systém měl být zachován. V tomto 

kontextu diskutujeme i o dalších středních školách a učilištích, jež jsou na území města. 

Přechod zřizovatelských kompetencí na město situaci nevyřeší. Je potřeba systémově 

zajistit dostatečný počet tříd, aby gymnázium mohlo dále fungovat. O navýšení počtu 

tříd stejně nerozhoduje město, ani kdyby se stalo zřizovatelem, o tom rozhodují úřady 

na úrovni kraje a ministerstva školství. Jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že se 

podařilo nalézt konsenzus s vedením Libereckého kraje. Kraj podporuje zachování 

Gymnázia U Balvanu, které jednoznačně patří mezi nejlepší gymnázia v kraji. Podařilo 

se najít logické řešení a jablonecké gymnázium má naději na přežití. Zřizovatelské 

kompetence Obchodní akademie v Tanvaldu budou podle informací, které mám k 

dispozici, v blízké době převedeny zpět na Liberecký kraj. 

ORGÁNY MĚSTA: RADA, ZASTUPITELSTVO, KOMISE, VÝBORY  

RADA MĚSTA měla pro volební období 2014–2018 devět členů. Přestože by se měla 

scházet zpravidla jednou za měsíc na neveřejných jednáních, v roce 2015 se sešla 39x 

(vloni 33x – před volbami 29x, nové složení po volbách 4x), z toho 27x (vloni 18 + 2x) 

při mimořádné schůzi. V roce 2015 přijala 510 (2014/454 + 26) usnesení.  

ZASTOUPENÍ VOLEBNÍCH STRAN (po komunálních volbách v říjnu 2014): Z devíti 

členů měla po 2 lidech Česká strana sociálně demokratická a Domov nad Nisou, po 1 

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.  

RADA A JEJÍ KOMISE jsou: 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.   

o Komise pro výchovu a vzdělávání: Předsedkyně Mgr. Jitka Šťovíčková, 

tajemnice Šárka Bachmannová, pracovnice humanitního odboru. Počet 13 + 1 

(tajemnice komise), z toho 2 členové zastupitelstva města (ZM), 0 + 1 pracovník 

magistrátu města Jablonce (MMJN), 11 odborníků z řad občanů města. 
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o Komise kulturní: Předseda Mgr. Pavel Žur, člen rady (RM), tajemnice Lucie 

Kocourková, pracovnice oddělení školství, kultury a sportu. Počet členů 13 + 1 

(tajemnice komise), z toho 2 členové ZM, 0 + 1 pracovníci MMJN, 11 

odborníků z řad občanů města. 

o Komise městské památkové péče: Předseda Mgr. Miloš Krčmář, tajemnice 

Zuzana Radušovská, pracovnice sekretariátu náměstka primátora. Počet členů 

celkem 12 + 1 (tajemnice komise), z toho 1 člen ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 

11 odborníků z řad občanů města. 

o Komise prevence kriminality: Předseda Bc. Roman Šípek, tajemník František 

Chlouba, vedoucí oddělení krizového řízení. Počet členů 13 + 1 (tajemník 

komise), z toho 1 člen ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 12 odborníků z řad občanů. 

o Komise pro sport a tělovýchovu: Předseda Vladimír Kopal, tajemník: Jiří 

Kubsch, pracovník oddělení školství, kultury a sportu. Počet členů 15 + 1 

(tajemník komise), z toho 3 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 12 odborníků 

z řad občanů města. 

o Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí: Předseda MVDr. Marek 

Bedrník, tajemnice Klára Halamová, pracovnice oddělení správy veřejné zeleně. 

Počet členů 12 + 1 (tajemnice komise), z toho 0 členů ZM, 0 + 1 pracovník 

MMJN, 12 odborníků z řad občanů města. 

o Komise humanitní a sociální péče: Předseda Mgr. Petr Tulpa, člen ZM, 

tajemnice Jitka Šorfová, pracovnice oddělení sociálních služeb. Počet členů 14 + 

1 (tajemnice komise), z toho 1 člen ZM, 1 + 1 pracovníci MMJN, 12 odborníků 

z řad občanů města. 

ZASTUPITELSTVO mělo pro volební období 2014–2018 tři desítky členů. Oproti radě 

jsou jeho jednání veřejnosti přístupná. V roce 2015 jednali zastupitelé desetkrát a přijali 

235 usnesení. Zastoupení volebních stran (po komunálních volbách v říjnu 2014) 

vypadalo následovně: po 7 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.  

VÝBORY ZASTUPITELSTVA A JINÉ ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY: 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. 

o Výbor finanční: Předseda Ing. Petr Roubíček, člen RM. Tajemnice: Ing. Jitka 

Hujerová, vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků.  Počet členů 13 + 1 (tajemnice 

výboru), z toho 6 členů ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 7 odborníků z řad občanů. 

o Výbor kontrolní: Předseda Ing. František Pešek, člen ZM. Tajemník: Bc. Martin 

Oklamčák, vedoucí oddělení interního auditu a stížností. Počet členů 9 + 1 



161 

 

(tajemník výboru), z toho 4 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 5 odborníků z 

řad občanů města.  

o Výbor pro hospodaření s majetkem města: Předseda: Ing. Miloš Vele, náměstek 

primátora, člen ZM. Tajemnice Marie Jiřičková, pracovnice odboru ekonomiky. 

Počet členů 13 + 1 (tajemnice výboru), z toho 4 členové ZM, 0 + 1 pracovníci 

MMJN, 9 odborníků z řad občanů města.  

o Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města: Předseda: Ing. Miloš 

Zahradník, člen ZM. Tajemnice: Hana Štricková, pracovnice oddělení územního 

plánování. Počet členů 13 + 1 (tajemnice výboru), z toho 3 členové ZM, 0 + 1 

pracovník MMJN, 10 odborníků z řad občanů města. 

o Dopravní výbor: Předseda: Jindřich Berounský, člen ZM. Tajemnice Radka 

Šrýtrová, pracovnice oddělení dopravního a silničního. Počet členů 13 + 1 

(tajemnice výboru), z toho 2 členové ZM, 0 + 1 pracovníci MMJN, 11 

odborníků z řad občanů města. 

o Osadní výbor Proseč nad Nisou: Předseda Martin Švarc, počet členů 7. 

o Osadní výbor Kokonín: Předseda Josef Šikola, počet členů 7. 

o Osadní výbor Mšeno nad Nisou: Předseda: Mgr. Václav Vajskebr, počet členů 7, 

z toho 3 členové ZM. 

o Komise pro sociálně-právní ochranu dětí: Předsedkyně: PhDr. Daniela 

Korunková. Tajemnice: Bc. Radka Němečková, pracovnice oddělení sociálně-

právní ochrany dětí. Počet členů 9 + 1 (tajemnice komise), z toho 0 členů ZM, 1 

+ 1 pracovník MMJN, 8 odborníků z řad občanů města. 

 

ZAJÍMAVOSTI Z JEDNÁNÍ VÝBORŮ A ZASTUPITELSTVA 

JEDNÁNÍ NĚKTERÝCH VÝBORŮ JSOU NOVĚ VEŘEJNÉ - 3.2.2015 - Jablonecký 

deník, str. 3, Jan Žíla - Hned několik městských výborů v Jablonci se rozhodlo pro 

změnu jednacího řádu. Jejich jednání se tak otevírají veřejnosti. Po volbách se někteří 

členové výborů rozhodli pro změnu. Ta lidem přinese větší informovanost i náhled do 

problému. Jedním z výborů, kterému nově můžete nahlédnout pod pokličku, je dopravní 

výbor. Změnu zde inicioval především Petr Mikula. „Nechtěl jsem, aby se pouze 

překlopil jednací řád bývalé dopravní komise, který byl dost poznamenaný politickým 

bojem,“ sdělil. Ten podle něj vyvrcholil po zamítavém stanovisku dopravní komise ke 

konceptu nového územního plánu, na kterém bez konzultace s členy dopravního výboru 

pracoval výbor územního plánování pod vedením tehdejší radní Soni Paukrtové. 

„Nesouhlasili jsme například s odsunem autobusového nádraží mimo centrum či 

odstraněním možnosti zprůjezdnit prostor hlavního vlakového nádraží autům. Některá z 

těchto témat by se měla projednávat i v dalším období,“ řekl Mikula. Schválený jednací 

řád dopravního výboru je inspirovaný Libereckým krajem. Nově je nastaven směrem k 

otevřenosti lidem a činí z výboru platformu pro diskusi mezi politiky, odborníky a 

občany. „Je nesmysl, aby lidé chodili řešit problémy v oblasti dopravy přímo na 

zastupitelstvo,“ myslí si. Ve výboru jsou zastoupeny všechny strany zastupitelstva a po 

doplnění dalších odborných členů s hlasem poradním, zde podle jeho vyjádření bude 

možnost nadnést jakékoli problémy v oblasti dopravy. Najít zde jejich rozumné řešení a 
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doporučit jej zastupitelstvu již jako věc vydiskutovanou mezi politickými kluby, navíc 

posvěcenou zástupci odborníků, například Policie ČR. „Řadu drobných problémů lze 

vyřešit i bez zastupitelstva,“ vysvětluje Mikula. Dalším důvodem k otevření výboru 

byla i informovanost lidí. „Činnost výboru je placena z rozpočtu města. I když nejde o 

horentní částky, veřejnost by měla mít možnost vědět, jakou za tyto peníze odvádíme 

práci a jak posouváme Jablonec k lepšímu už na úrovni výboru,“ prozradil iniciátor. * 

Územní plánování a rozvoj města * Vstříc občanům vyšel také výbor pro územní 

plánování a strategii rozvoje města. Zde se na minulém jednání probírala budoucí stavba 

vícepodlažního obchodního centra Central Jablonec. To vyroste v tomto roce ve středu 

města Jablonce mezi ulicemi Generála Mrázka a Máchova na místě starého obchodu 

Jabloň, dvou parkovišť a tržnice. „Změnu jednacích řádů hodnotím pozitivně. Ve 

výborech se totiž probírají věci, které mají širší dopad pro občany města podrobněji,“ 

hodnotil rozhodnutí některých výborů náměstek primátora Lukáš Pleticha. Ten je 

zároveň i předsedou Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města. Náměstek 

zmínil, že ne všechny výbory se i díky osobním informacím mohou pro lidi. Na 

jednáních nečeká ani enormní zájem ze strany veřejnosti. Podle jeho mínění bude větší 

návštěva především u témat ovlivňujících město hlavně z širší perspektivy. 

OŽEHAVÁ TÉMATA STAHUJÍ, ODLOŽILI TAKÉ NEMOCNICI - 23.4.2015 - 

Jablonecký deník, str. 1, Jan Sedlák -   O transformaci Nemocnice Jablonec, takto 

příspěvkové organizaci, na akciovou společnost, se v Jablonci diskutuje již tak deset let. 

A opět se odkládá. Byť byl záměr na programu úterního jednání jabloneckých 

zastupitelů, primátor Petr Beitl jej stáhl. Záměr totiž neměl potřebnou podporu ani v 

koalici na jablonecké radnici. Proti byla ČSSD. „Chceme počkat na zákon o 

neziskových nemocnicích, který by mohl vstoupit v platnost za dva roky. A nejsme 

přesvědčení o tom, že zrovna zdravotnictví by mělo být předmětem byznysu,“ vysvětlil 

Lukáš Pleticha, náměstek primátora a poslanec Parlamentu ČR. Další problémovou 

oblastí je podle něj vypořádání majetku. „Řada majetků a rozvojových záměrů z 

posledních let byla pořizována z různých dotací, o které někdy žádala nemocnice, někdy 

město. Jsou tam určité závazky udržitelnosti a je to celkem komplikované. I to nás od 

transformace odrazuje,“ argumentuje Pleticha. Podle výroční zprávy Nemocnice 

Jablonec tu bylo loni hospitalizováno 15 500 lidí, dalších 195 000 ošetření provedly 

ambulance. Nemocnice zaměstnává 730 lidí, loni provedli 6500 operací a 1326 porodů. 

Nemocnice slouží pro spádovou oblast s 90 000 obyvateli a loni dosáhla obratu 679 

milionů korun. Hospodaření skončilo ziskem 7,3 milionu. Podle ředitele Víta Němečka 

by byla transformace pro nemocnici výhodná. Jen za loňský rok musí nemocnice 

zaplatit na daních pět milionů korun, které by mohla dát do mezd nebo investic. 

Vyčkávání na nový zákon a oddalování transformace podle Němečka nepřináší nic 

nového a připravuje nemocnici o spoustu peněz. Obchodní společnosti mají možnost 

daňově odepisovat svůj majetek, kdežto příspěvková organizace tuto možnost nemá, má 

také jiný režim mezd. Obchodní organizace má v této oblasti větší možnost flexibility, 

má možnost diferencovat mzdy podle objemu a kvality odvedené práce,“ vysvětlil. 

Připomeňme, že z jednání jabloneckých zastupitelů bylo v poslední době staženo hned 

několik kontroverzních bodů. 
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ROZPOČET 
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015 A 2016, který schválili zastupitelé na 

březnovém zasedání loňského roku, sliboval bez problémů fungování města i jeho 

složek a organizací. Tisková zpráva konstatovala: Zajištěny jsou i prostředky na 

údržbu městského majetku. Je možné postupně vracet zdroje do teplárenské soustavy 

v souladu se schválenou koncepcí revitalizace soustavy Centrálního zásobování 

teplem. V letech 2015-2016 nedojde k výraznému omezení investičních akcí, budou se 

realizovat akce typu rekonstrukcí a modernizací. Na novou výstavbu zdroje zatím 

ještě nejsou. V rámci zpracování rozpočtového výhledu byla vypracována analýza 

hospodaření města. Z ní vyplývá dobrý trend hospodaření města nastolený v roce 

2011. Od tohoto roku byly sestavovány úsporné rozpočty a hospodaření města se 

pravidelně vyhodnocuje. „Za úspěch považuji, že rok 2013 díky nastaveným trendům 

znamenal stabilizaci v hospodaření a je tak dobrým východiskem pro nadcházející 

roky,“ řekl náměstek Miloš Vele, s tím, že od roku 2011 je také nastaven trend splácení 

přijatých úvěrů a dalšího nezadlužování města. „Roční splátky se pohybují okolo 57 

mil. Kč, úroky za rok 2013 činily 5 mil. Kč. S tou samou částkou počítáme i v rozpočtu 

roku 2014, pro roky 2015 a 2016 již s ohledem na predikcí guvernéra ČNB musíme 

plánovat vyšší částky k předpokládanému růstu úrokových sazeb,“ uvedla vedoucí 

odboru ekonomiky magistrátu Renata Vítová. Výše dluhu města zachycuje tabulka:  

STAV K 31.12. VÝŠE DLUHU V TIS. KČ DLUH V KČ NA OBYVATELE 

2006 349 709 7 802 

2007 306 227 6 797 

2008 270 509 5 978 

2009 307 372 6 781 

2010 455 186 10 036 

2011 400 982 8 870 

2012 337 048 7 440 

2013 279 945 6 180 

2014 222 776 4 918 

ŘÁDKY O ROZPOČTU začaly ohlédnutím za schváleným rozpočtovým výhledem na 

rok 2015 a 2016. V roce 2015 se pak zastupitelé zabývali samozřejmě prognózou let 

2016 a 2017, přičemž při sestavování tohoto výhledu vycházeli ze skutečnosti roku 

2013 a 2014 a dále návrhu rozpočtu 2015. Výhled počítá s příjmy ve výši 735 milionů 

korun v roce 2016 a 745 milionů v roce 2017. Nepředcházejme však a zpět do roku 

2015. Rozpočet s obavami – proč? To ozřejmuje komentář ekonomického náměstka a 

také závěrečné ohlasy v médiích. Těm předcházejí informace, kdy a co bylo schváleno a 

jaká byla posléze skutečnost. Pro zajímavost, rozpočet počítal mimo jiné se splacením 
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jistin dlouhodobých úvěrů přijatých v minulých letech ve výši 57,2 milionu korun a také 

s různými dotacemi. Pro řadové občany rozhodně stojí za povšimnutí, jakým 

příspěvkem byla dotována jeho účast na nějaké kulturní a sportovní akci či na dopravu.  

ROZPOČET S OBAVAMI - KOMENTÁŘ Z JABLONECKÉHO MĚSÍČNÍKU: V tento 

okamžik bych raději komentoval hospodaření roku předchozího, a proto k němu 

uvedu alespoň stručnou zmínku. V roce 2014 bylo hospodaření Jablonce přebytkové a 

převis příjmů nad výdaji činil 104 mil. Kč, a to se v našem městě podařilo zrealizovat 

řadu investičních akcí. Nyní vysvětlím, proč jsem dal titulek Rozpočet s obavami. 

Mám obavu z vývoje ekonomiky a z naplnění daňových příjmů. Ty jsou strategickými 

příjmy nejen Jablonce, ale všech obcí a měst v naší republice. Jejich přerozdělování se 

řídí zákonem. Daňové příjmy jsme naplánovali s ohledem na predikci Ministerstva 

financí na obdobné úrovni, jak vyšla skutečnost roku 2014, a to ve výši 525 mil. Kč. 

Ministerstvo financí ve své předpovědi počítá s růstem ekonomiky o 2,5 %. Naplní se 

plánovaný růst? Je odhad ministerstva reálný? To se mi nyní honí hlavou. Obdržené 

daňové příjmy v lednu a začátkem února tomu totiž nenasvědčují. Při porovnání s 

loňským lednem jsme obdrželi o 7 mil. Kč méně na dani z příjmu právnických osob a 

únorová tranše byla nižší o 3,6 mil. Kč na DPH. Jelikož se jedná o sdílené daně, propad 

zaznamenaly všechny obce a města. A kde je slibované navýšení výběru daní, 

slibovaný růst ekonomiky? Naplníme my, u nás v Jablonci, rozpočtované příjmy? Rád 

bych byl optimista. Od příjmové stránky se odvíjí ta výdajová. Pokud by hrozil propad 

příjmů, budeme se muset v průběhu roku zabývat i škrtáním ve výdajích. Dopad by to 

mělo zejména na opravy a údržbu majetku města, opravilo by se méně místních 

komunikací a chodníků, školských objektů, sportovních i kulturních zařízení. Ale dost 

negativních myšlenek. Pevně doufám, že se i v letošním roce naplní náš trend 

hospodaření, kdy sestavujeme schodkový rozpočet a hospodaření máme v kladných 

číslech. Toto se nám podařilo už v roce 2011, kdy byl plánovaný schodek 101 milionů 

Kč a nakonec hospodaření skončilo přebytkem 19 milionů korun. A takto se to 

opakovalo i v letech dalších. Rozpočet roku 2012 měl plánovaný schodek 62 mil. Kč a 

ve výsledném hospodaření byl přebytek 58 mil. Kč, rozpočet roku 2013 schodek 64 

mil. Kč, výsledkem byl přebytek 6 mil. Kč. Rozpočet roku 2014 byl sestaven se 

schodkem 45 mil. Kč a nakonec máme přebytek 104 mil. Kč. Teď vás možná napadne, 

že neumíme sestavit rozpočet. Troufám si vyvést vás z omylu. Je to dáno naší 

metodikou sestavování rozpočtu. Do hospodaření zapojujeme veškeré prostředky, 

které má město k 31. prosinci předchozího roku na svých účtech a ve správě aktiv. Na 

straně výdajové vytváříme rezervy, které většinou nedočerpáme. Například vloni jsme 

rezervu města vytvořili ve výši devíti milionů Kč a na konci roku již přesáhla 27 mil. 

Kč. V rozpočtu je tím informace o všech zdrojích, které má město v daném roce k 

dispozici, a je tak transparentnější. Plnění rozpočtu hlídáme a pravidelně 

vyhodnocujeme. Tento způsob sestavování rozpočtu je pro nás vyhovující a je v 

souladu s platnou legislativou. Na závěr vyslovím společné přání. Ať roste ekonomika 

České republiky. Pokud tomu tak bude, můžeme zlepšit a zpříjemnit život všem 

občanům našeho hezkého města.  - Miloš Vele náměstek primátora 
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KDY PROJEDNÁN A SCHVÁLEN. INVESTIČNÍ AKCE  

JEDNÁNÍ O ROZPOČTU NA ROK 2015 bylo započato již v září roku 2014. 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 19. února 2015. Do této doby 

město hospodařilo dle pravidel rozpočtového provizoria, tedy způsobem, který 

praktikuje jedenadvacet let, aniž by to jeho chod nějak omezovalo. V únoru zastupitelé 

schválili většinou hlasů rozpočet na rok 2015 v celkovém objemu 929 648 000 Kč 

(v roce 2014 to bylo 924 935 000 korun). V komentáři k předkládanému rozpočtu 

zaznělo od náměstka pro ekonomiku Miloše Veleho, že rozpočet je postaven tak, aby 

město Jablonec mohlo žít, vykonávat své základní funkce a žádnou zásadní újmu 

nepocítily ani příspěvkové organizace. Bylo zdůrazněno, že rozpočet je sestavený jako 

schodkový, do příjmů jsou zahrnuty zůstatky z minulých let ve výši 116,2 milionu 

korun. Pro rok 2015 Jablonec neplánoval žádné další zadlužování a na konci roku 2015 

měl dluh města činit 165 milionů korun. Rozpočet předpokládal splátku 61 milionů 

korun včetně úroků. Potěšitelné je, že městskou ekonomiku se v uplynulých letech 

podařilo stabilizovat, bylo dosaženo snížení dluhové služby i zvýšení provozního salda, 

tedy rozdílu mezi provozními příjmy a výdaji. Dlouhodobě se daří splácet městský dluh, 

který koncem roku 2010 činil 455 milionů korun. 

STRUKTURA ROZPOČTU 

PŘÍJMY celkem 929 648 tis. Kč VÝDAJE celkem 929 648 tis. Kč 

Daňové 525 167 tis. Kč Běžné 675 431 tis. Kč 

Nedaňové 117 797 tis. Kč Kapitálové 196 976 tis. Kč 

Kapitálové 12 834 tis. Kč Financování 57 241 tis. Kč 

Transfery 122 605 tis. Kč 
  

Financování 151 245 tis. Kč 
  

DAŇOVÉ PŘÍJMY - Výnosy z daní jsou základem příjmů rozpočtu. Za rok 2014 

Jablonec obdržel na daňových příjmech o 17,4 milionů více, než za rok 2013. Největší 

nárůst byl u DPH, a to o 12,3 milionu korun. Do daňových příjmů patří i poplatky a 

příjmy z hazardu. Ty byly pro rok 2015 plánovány ve výši 14 milionů korun, což je o 

11,5 milionů korun méně než se vybralo v roce 2014. Pokles je způsobený 

ukončováním provozu výherních hracích přístrojů a terminálů v souladu s vyhláškou 

města č. OZV 4/2011. Rozpočet města počítal pro rok 2015 s daňovými příjmy ve výši 

525 167 tisíc korun. V položce financování je zahrnut i zůstatek prostředků z minulého 

roku ve výši 116,2 milionu korun. V transferech se promítají dotace na výkon státní 

správy a činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí, dotace od Úřadu práce na 

veřejně prospěšné práce, převod z FZÚB s využitím do infrastruktury města. 



166 

 

NEJVĚTŠÍ VÝDAJOVOU POLOŽKOU jsou běžné výdaje, které zahrnují výdaje na 

provoz města, tj. opravu a údržbu majetku, neinvestiční nákupy, odpadové hospodářství, 

příspěvky městským organizacím a také rezervu města. Dále jsou to výdaje na bytové a 

nebytové hospodářství, půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení, na činnost městské 

policie apod. Nároky městské policie na rozpočet 2015 byly z důvodu potřeby obnovy 

technického zařízení o 3,6 milionů vyšší než vloni, tj. 28 milionů. Běžné výdaje 

zahrnují i REZERVY MĚSTA ve výši 35 750 tisíc korun. Bylo jich vytvořeno pět, a to: 

 Klasická rezerva města 10 milionů korun. 

 Rezerva spolufinancování 3 miliony korun (předfinancování a dofinancování 

dotačních akcí).  

 Rezerva na opravy 25 milionů korun (na správu majetku, o uvolnění prostředků 

může operativně rozhodnout rada města). 

 Rezerva na krizové řízení 250 tisíc korun (v souladu s krizovým zákonem). 

 Rezerva na příspěvky 940 tisíc korun (nově vytvořená). V rezervě na příspěvky 

byly peníze určené na přidělování dotací z rozpočtu města na základě žádostí. 

Rezerva byla vytvořena vzhledem k nejasnému výkladu novely zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

SPLÁCENÍ DLUHU - Pro rok 2015 se v rozpočtu počítalo se splacením jistin 

dlouhodobých úvěrů přijatých v minulých letech ve výši 57,2 milionu korun. Včetně 

úroků tato částka činila 60,9 milionů korun. Dluhová služba při takto sestaveném 

rozpočtu dle metodiky Ministerstva financí ČR činí 7,84%. 

PŘÍSPĚVKY KOMISÍ - Rozpočet počítal s rozdělením částky 7,3 milionu korun pro 

komise města tj. sportovní, kulturní, humanitní, sociální, výchovu a vzdělávání, 

prevence kriminality. Snížení o 6,1 milionů korun bylo způsobeno snížením příjmů 

plynoucích z hazardu. Projekt Jablonec nad Nisou byl podpořen částkou 2,9 milionu. 

Do kultury a kulturních zařízení město hodlalo poslat 39 milionů, do sportu 23 milionů, 

do školství 75 mil. Kč (včetně investic). 

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2016 A 2017 - Zastupitelé se na svém zasedání zabývali i 

rozpočtovým výhledem na roky 2016 a 2017. „Při jeho sestavování jsme vycházeli ze 

skutečnosti let 2013 a 2014, dále návrhu rozpočtu 2015“, sdělila vedoucí odboru 

ekonomiky Renata Vítová. Výhled počítá s příjmovou stránkou ve výši 735 milionů 

korun v roce 2016 a 745 milionů v roce 2017. Výdaje jsou naplánovány na 715 milionů 

v roce 2016 a 725 milionů v roce 2017 a budou se odvíjet i od získaných dotačních 

prostředků. U běžných výdajů je s ohledem na skutečnost minulých období počítáno 

s částkou 610 milionů korun, na splátky jistin úvěrů je vyčleněno 57,3 milionu v roce 

2016 a 32,2 milionu v roce 2017. 

TOK FINANCÍ DO ROZVOJE SE STÁLE MÍRNĚ ZVYŠUJE - Také v roce 2015 se 

výše prostředků do rozvoje města zvýšila. Zatímco vloni odbor rozvoje pracoval 

s rozpočtem rovnajícím se 126 milionům korun, letos měl k dispozici 130,5 milionu. I 

v roce 2015 bude k největším investičním akcím patřit zateplení ZŠ v Arbesově ulici a 

projekty v rámci IPRM. Dalším finančně nejnáročnějším projektem byla rekonstrukce 

objektu v ulici Za Plynárnou na azylový dům. Tak jako v předešlých letech, i tentokrát 
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ZATEPLOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY zasáhlo několik městských rozpočtů. „Letos počítá 

oddělení investiční výstavby s dokončením a pamatuje na něj v rozpočtu částkou 15,5 

milionu korun. Celkově vyšly práce na víc jak 30 milionů korun, přičemž se nám 

podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 18 milionů 

korun,“ říká náměstek primátora Lukáš Pleticha, který má na starosti rozvoj města. 

AZYLOVÝ DŮM - Téměř 16 milionů korun bylo v rozpočtu odboru rozvoje vyčleněno 

na rekonstrukci objektu v ulici Za Plynárnou, z něhož bude azylový dům, který nahradí 

dosavadní v Podhorské ulici. Na tuto přestavbu se městu podařilo získat dotaci z ROP 

NUTS II. Severovýchod ve výši 11 milionů korun. Projekty v rámci INTEGROVANÉHO 

PLÁNU ROZVOJE MĚSTA ve vymezené zóně Žižkův Vrch a okolí provázejí město už 

od roku 2008. V roce 2015 zbýval dokončit obytný soubor Řetízková, otočka autobusu 

MHD a opravy či výstavba chodníků, komunikací, parkovacích míst a kontejnerových 

stání v okolí sídliště v Nové Pasířské. Projekty vyčíslené na 51,5 milionu korun se 

dařilo spolufinancovat z dotace z EU. Do integrovaného plánu se řadilo také další hřiště 

za více jak 7 milionů korun, tentokrát pro obyvatelé vnitrobloku ulic Budovatelů, 

Liberecká a Lipová. NEJVĚTŠÍ DOPRAVNÍ STAVBOU odboru rozvoje byla v roce 2015 

rekonstrukce ulice Ladova od ulice Belgická po ulice Čs. armády a Pomněnkovou, kde 

se počítalo s devítimilionovými výdaji. Komunikace ve velmi špatném stavu byla 

počátkem roku opatřená jen provizorním povrchem, jelikož zde v minulém roce SVS 

rekonstruovala kanalizační stoku a RWE vedení plynu. Částka 3,2 milionu korun 

zahrnuje pak DOKONČENÍ ÚPRAV OKOLÍ PŘEHRADY, a to WC na Tajvanu, 

stabilizace břehu a vybudování přístupových schodišť u Slunečních lázní a opravy 

chodníků. DROBNĚJŠÍMI POLOŽKAMI byly práce v ulicích Vrkoslavická, Lesní či 

Belgická a na přípravě čtvrtého ramene kruhové křižovatky u průmyslového areálu 

v bývalém Liazu. Město hodlalo pokračovat také v rekonstrukcích v městské knihově i 

při opravách oken v radniční budově. Částku 1,4 milionu korun určili zastupitelé 

v rozpočtu na výstavbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad v předem 

vytipovaných lokalitách v centru města. Lokality byly voleny s ohledem na 

docházkovou vzdálenost, ale i na památkovou zónu či uložení technických sítí. 

Neopominutelný je též sedmimilionový PŘÍSPĚVEK DOPRAVNÍMU PODNIKU měst 

Liberce a Jablonec nad Nisou na rekonstrukci tramvajové trati spojující obě města, 

konkrétně na část od okružní křižovatky Tovární po konečnou u Tyršových sadů včetně 

výstavby víceúčelového objektu právě na konečné stanici.  

TRANSPARENTNÍ ÚČTY od 1. ledna 2015 na webových stránkách Jablonce - Občané 

tak získali přehled o toku financí na bankovních účtech města. Kromě tří základních 

účtů – běžného, výdajového a příjmového – jsou na webu k dispozici i transparentní 

účty pro dotační akce a zvláštní účet má i správa bytových domů. Zveřejnění 

transparentních účtů tak bylo dalším krokem radnice vedoucím k většímu přiblížení 

veřejné správy občanům. Připomeňme, že od dubna 2012 jsou na webových stránkách 

města informace o veřejných zakázkách, od loňského říjnu přibylo zveřejňování 

veškerých smluv a objednávek nad dvacet tisíc korun a od září 2015 pak výdaje 

z rozpočtu nad dvacet tisíc korun, vyjma mezd zaměstnanců úřadu. 
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ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NA ROK 2015 

POPIS ROZPOČET 

PŘÍJMY (V TIS. KČ) CELKEM  929 648 

Městská policie 1 970 

Kancelář tajemníka 15 101 

Odbor správní 11 151 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 91 

Odbor humanitní 6 786 

Odbor ekonomiky 722 232 

FZÚB 21 033 

Odbor správy majetku 88 213 

Odbor územního a hospodářského rozvoje 59 512 

Odbor stavební a životního prostředí 2 265 

Kancelář primátora 1 294 

VÝDAJE (V TIS. KČ) CELKEM  929 648 

Městská policie 28 652 

Kancelář tajemníka 132 292 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 18 966 

Odbor humanitní 129 605 

Odbor ekonomiky 222 137 

Péče o zaměstnance 4 770 

FZÚB 21 033 

Odbor správy majetku 225 120 

Odbor územního a hospodářského rozvoje 134 510 

Odbor stavební a životního prostředí 549 

Kancelář primátora 12 014 
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: PŘÍJMY, VÝDAJE, DANĚ, DOTACE 

SKUTEČNOST: Schválený rozpočet 929 648 000 Kč dosáhl po sedmnácti 

rozpočtových změnách během roku výše 974 776 000 Kč. Hospodaření města skončilo 

se schodkem 41 546 000 Kč.  

Pro srovnání: vloni schválený rozpočet 924 935 000 Kč dosáhl po osmnácti 

rozpočtových změnách výše 1 061 559 000 Kč a hospodaření města skončilo přebytkem 

104 450 802,34 Kč. V roce 2013 bylo schváleno 846 081 000 Kč, po devatenácti 

změnách 976 673 000 Kč, přebytek 6 549 000 Kč. 

PŘÍJMY schválené / skutečnost (uváděno v tis. Kč): 

o daňové 525 167 / 538 500 * 2014: 495 102 / 526 001, 2013: 470 002 / 509 713 

o nedaňové 117 797 / 127 840 * 2014: 131 581 / 135 142, 2013: 140 509 / 

152 125 

o kapitálové 12 834 / 27 639 * 2014: 62 200 / 107 941, 2013: 20 200 / 33 396 

o dotace 122 605 / 128 248 * 2014: 133 023 / 93 424, 2013:  685 / 89 720 

o financování 151 245 / 98 786 * 2014: 103 029 / -47 281, 2013: 121 685 / 83 048 

celkem 929 648 / 921 013 (2014: 924 935 / 815 227, 2013: 846 081 / 868 002)  

VÝDAJE schválené / skutečnost (uváděno v tis. Kč):  

o běžné 675 431 / 635 500 * 2014: 717 301 / 608 167, 2013: 671 110 / 639 476 

o kapitálové 196 976 / 228 273 * 2014: 150 463/149 890, 2013: 117 867 / 171 421 

o financování 57 241 / 57 240 * 2014: 57 171 / 57 170, 2013: 57 104 / 57 103 

Celkem 929 648 / 921 013 (2014: 924 935 / 815 227, 2013: 846 081 / 868 002) 

Výdaje investiční 228 273 (2014: 149 890, 2013: 171 421) a neinvestiční 635 500 

(2014: 608 166, 2013: 639 476) činily celkem 863 773 (2014: 758 056, 2013: 810 897.  

JEDNOTLIVÉ DANĚ vypadaly následovně (v tis. Kč):  

o z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 107 465 * v roce 2014: 105 087, 

2013: 101 392 

o z příjmu fyzických osob z podnikání 4 297 * 2014: 2 664, 2013: 7 926 

o z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 12 264 * 2014: 11 434, 2013: 

10 008 

o z příjmu právnických osob 113 852 * 2014: 109 428, 2013: 98 329 

o DPH 225 077 * 2014: 222 486, 2013: 210 187 

o z nemovitosti 20 009 * 2014: 16 486, 2013: 22 589 

Celkem 482 964 (2014: 467 831, 2013: 509 713)  

DLUHOVÁ SLUŽBA MĚSTA v % - v roce 2015 7,53 (2013: 8,47 / 2014: 7,90) 

DOTACE celkem (v tis. Kč) v roce 2015: 109 079 (2014: 93 424, 2013: 89 720), z toho 

globální 33 881 (2014: 33 760, 2013: 33 669), ostatní 75 198 (2014: 59 664, 2013: 

56 051). Ostatní dotace v roce 2015 konkrétně (v tis. Kč): Veřejnoprávní smlouvy 44, 

dětské dopravní hřiště 69, sociálně právní ochrana dětí 7 340. Podpora prorodinných 

aktivit 273, na výkon sociální práce 1 096, aktivní politika zaměstnanosti 3 034, veřejně 

prospěšné práce ze státního rozpočtu 1 585 a z EU 8 602. Základní školy projekty EU 6 

957. Kraj - základní školy 12, DDM Vikýř 91. Zabezpečení MŠ 92. Městská knihovna – 
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kraj 996, státní rozpočet 10. Eurocentrum – EU 186. Nemocnice Jablonec: vzdělávání 

lékařů 450 (2014: 1 605), pohotovost 1 658 (2014: 1 653), lůžková část 384 (2014: 

172), ORL 72 (2014: 72), ARO 30 (vloni mamograf 4 823), zateplení – EU 472 a fond 

životního prostředí 28 (2014: 2 328). Pečovatelská služba – kraj 50, MPSV 1 800, 

odlehčovací služba – kraj 45, MPSV 370. Příspěvek obce pro Domy s pečovatelskou 

službou na opravy 50. Vybavení jednotek požární ochrany - kraj 802, obce 8.  

Rekonstrukce požárních zbrojnic - kraj 270. Digitální povodňový plán – SFŽP 36, MŽP 

606. Prevence kriminality – Stáří bez rizika 15, speciální výslechová místnost 288, 

příměstský tábor 50, asistent prevence kriminality 244. Centrální registr vozidel 37. 

Vodojem Dobrá Voda 293. Péče o krajinu 100, lesní hospodářství 38, činnost 

odborného lesního hospodáře 77. Program regenerace městské památkové zóny 986. 

IPRM – OS Řetízková 10 095. ZŠ Arbesova 3 972. Zateplení MŠ – SFŽP 530, EU 

8 986. Skalní masiv v Nivách 5 235.  

MĚSTO PŘISPÍVALO:  

o na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ 31,16 *2014: 33,57 / 2013: 33,45 Kč  

o na jeden den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ 130,87 * 2014: 111,15 / 

2013: 110,47 Kč 

o na jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ 37,41 * 2014: 38,25 / 2013: 39,66 Kč  

o na jeden den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 2,05 * 2014: 1,79 / 2013: 1,99 Kč  

o na jeden den pobytu jednoho žáka v DDM 5,26 * 2014: 9,74 / 2013: 3,80 Kč 

o na jeden den a uživatele terénní pečovatelské služby 59,78 * 2014: 51,34 / 2013: 

44,47 Kč  

o na jeden den a uživatele terénní pečovatelské služby 59,78 * před tím na jeden 

den a jednu matku v Domě pro matky s dětmi 2014: 54,80 / 2013: 54,79 Kč 

o na jednoho návštěvníka knihovny 70,37 * 2014: 65,24 / 2013: 64,70 Kč  

o na jednoho návštěvníka divadla 141,41 * 2014: 135,47 / 2013: 111,35 Kč  

o na jednoho návštěvníka kostela svaté Anny 83,62 * 2014: 112,99 / 2013: 73,82   

o na jednoho návštěvníka kina 54,43 * 2014: 59,34 / 2013: 53,74 Kč  

o na jednu vstupenku na kulturní a společenskou akci Eurocentra 109,18 * 2014: 

113,65 / 2013: 148,78 Kč  

o na hodinu sportování na jednom kurtu v sportovní hale 120,18 * 2014: 123,03 / 

2013: 117,14  

o na jednu hodinu sportujícího občana na zimním stadionu 45,24 * 2014: 53,78 / 

2013: 58,03 Kč  

o na jednoho přepraveného občana v Městské hromadné dopravě 4,27 * 2014: 

4,40 / 2013: 4,46 Kč 

o na jednoho přepraveného občana tramvají 5,87 * 2014: 5,64 / 2013: 5,64 Kč  

o na jednu vstupenku do bazénu 26,94 * 2014: 26,16 / 2013: 26,21 Kč  

o na jeden metr čtvereční hrobového místa za rok 55,20 * 2014: 54,73 / 2013: 

60,11 Kč 

TECHNICKÉ SLUŽBY JABLONEC, s. r. o., vybrané výdaje v roce 2015 (v tis. Kč) 

údržba komunikací za rok 18 362 * zimní údržba za rok 16 000 * čištění města za rok 

8 233 * provoz veřejného osvětlení 16 000 * údržba městské zeleně 8 474 
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ODDĚLENÍ ROZPOČTU A POPLATKŮ vybralo v roce 2015 tyto poplatky (v tis. Kč):  

o poplatek ze psů 1 431 (2013: 1 444 / 2014: 1 437) 

o poplatek za lázeňský 73 (2013: 139 / 2014: 80) 

o poplatek za užívání veřejného prostranství 1 732 (2013: 2 682 / 2014: 1 998) 

o poplatek z ubytovací kapacity 389 (2013: 362 / 2014: 305) 

o poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 464* (2013: 817* / 2 144*) 

*konec poplatku k 31. 12. 2011, jedná se o doposlané částky za rok 2011 

 

BYDLENÍ: BYTY. DAŇ Z NEMOVITOSTI. SPRÁVA OBJEKTŮ 

FOND NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ - přehled o poskytnutých půjčkách 

V roce 2015 celkem 3 žadatelé (2013: 4, 2014: 9) z toho - fyzických osob 3 (2013: 4, 

2014: 8), právnických osob 0 (2013: 0, 2014: 1). Celkový objem poskytnutých půjček 

(v tis. Kč) rok 2015: 1 063 (2013: 299, 2014: 1 610), z toho - fyzickým osobám 1 063 

(2013: 299, 2014: 1 210), právnickým osobám 0 (2013: 0, 2014: 400).  Tisková zpráva 

ze dne 22.05.2015 upřesňuje  (kráceno) … Peníze zapůjčené od města chtějí lidé 

využít na výměnu oken, rekonstrukci koupelny a WC nebo výměnu střechy či 

obnovu fasády. Jedna žádost také zní na zřízení ekologického topení 

v rodinném domě. Na půjčky na bydlení jsou ve fondu každoročně rezervovány 

2 miliony korun a čerpat je  mohou jak fyzické tak právnické osoby. V loňském 

roce byly z důvodu zájmu obyvatel města vyhlášeny dvě výzvy k podání žádostí 

o půjčku. První do konce dubna a druhá do poloviny srpna roku 2014, lidé si 

půjčili celkem 1,5 milionu korun. Od listopadu 2013 jsou úrokové sazby pro 

půjčky na bydlení stanoveny ve výši 2-2,5 % se splatností 3-10 let. Ve Fondu na 

zlepšení úrovně bydlení (FZÚB) byl k 31. 12. 2014 zůstatek ve výši 14,4 milionu 

korun, který se převedl do roku 2015. Celkové příjmy včetně počátečního stavu 

FZÚB pro rok 2015 zastupitelé schválili ve výši jedenadvacet milionu korun. 

Fond počítá v rozpočtu na letošní rok s částkou 2 miliony korun na půjčky na 

bydlení a dalších 1,8 milionu na dočerpání půjček a dotací na podporu 

technické infrastruktury. Na opravy, údržbu a rekonstrukce městského 

majetku je v rozpočtu fondu vyčleněno deset milionů korun. 

DAŇ Z NEMOVITOSTI – Obce mohou výši daně z nemovitosti ovlivnit úpravou 

základní sazby a od roku 2008 i stanovením takzvaného místního koeficientu. Z 215 

měst a obcí v Libereckém kraji stanovily podle Finanční správy ČR vlastní koeficient tři 

desítky měst a obcí. Většinou daň zdvojnásobily. Než se v roce 2012 stal Jablonec 

statutárním městem, platil koeficient 2,5 a tím se násobila základní sazba. Povýšení 

města automaticky zvýšilo koeficient na 3,5 - což představuje zvýšení daně zhruba o 

třetinu. Radnice nestihla daň snížit, rozhodla se proto v roce 2014 lidem ztráty 

kompenzovat dočasným snížením daně s využitím koeficientu 1,6. V roce 2015 se pak 

daň vrátila na původní úroveň s koeficientem 2,5. Za jednopatrový dům se zahradou a 

garáží tak zaplatí vlastník 1781 korun stejně jako před třemi lety, vloni byla daň o 510 
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korun nižší. Jablonec na dani z nemovitosti tak vybere kolem 18 milionů korun. Její 

přechodné zvýšení před dvěma lety přineslo navíc zhruba tři miliony. 

ODDĚLENÍ SPRÁVY OBJEKTŮ -  V dubnu 2015 byla schválena organizační změna v 

rámci magistrátu a na odboru správy majetku došlo ke zrušení dvou samostatných 

oddělení, a to správy bytových domů a oddělení správy nebytových objektů. Vznikl 

nový útvar, a to již uvedené oddělení správy objektů, jehož úkolem je spravovat 

všechny typy objektů v majetku města. Ke konci roku 2015 to bylo šest desítek objektů 

a 801 bytů. Sloučení dvou oddělení došlo k navýšení počtu bytů, a to především o 

jedenadvacet školnických. Vzhledem k úspornému rozpočtu byla zajišťována pouze 

běžná údržbu bytových objektů a městských ubytoven, jako byly opravy instalace 

elektřiny, plynu, střech, výtahů apod., a především se odstraňovaly havárie 

kanalizačních, vodovodních či odpadních rozvodů, topení, závad z revizních zpráv. 

Prostředky z rozpočtu města na běžnou údržbu bytů dosáhly částky 9 283 000 korun.  

VĚTŠÍ OPRAVY REALIZOVANÉ V ROCE 2015 – Náklady na opravy v základních a 

mateřských školách, kulturních a sportovních zařízení jsou v kronice uvedeny 

v příslušných kapitolách, jako je Školství, Kultura či Sport. * Městské objekty: Pobřežní 

5 (zabezpečení objektu proti vniknutí 44 011 Kč); technická budova v Tyršově parku 

(oprava elektroinstalace 26 898 Kč); školnický byt Liberecká 26a (oprava oken 84 941 

Kč); školnický byt U Přehrady 4 (oprava střechy 182 543 Kč). * Městské bytové domy: 

B. Němcové 54 – oprava digestoří a jejich rozvodů 55 338 Kč, výměna oken 199 923 

Kč. Březová 27 – oprava střechy a odvětrávacích komínků 20 000 Kč. Komenského 11 

– výměna plynového kotle. Komenského 2 – oprava NP, oprava omítek + výmalba 38 

110 Kč, oprava vytápění 62 360 Kč. Lidická 12 – výměna kotle v NP + vložkování 

komína 72 568 Kč. Lidická 9 – oprava dvou nebytových prostorů 143 008 Kč, oprava 

střechy 128 640 Kč. Lidická 7 – oprava kanalizace 34 400 Kč. Na Kopci 9, 11, 13 – 

oprava bytových jednotek, výměny topidel 168 945 Kč. Na Úbočí 14, 21 – oprava 

schodiště (vstup + 1. patro) a bytových jednotek. Novoveská 5 – opravy bytových 

jednotek 115 924 Kč. Opletalova 31, 35 – oprava kamenného schodiště 64 075 Kč, 

opravy bytových jednotek 172 159 Kč. Rybářská 8, 10 – oprava havarijního rozvodu 

vody, opravy bytových jednotek. Palackého 63, 65 – oprava stoupaček a výměny 

spodních rozvodů SV+TUV 1 386 100 Kč, opravy bytových jednotek, oprava výtahů 73 

534 Kč. Slunná 440 – oprava střechy 48 200 Kč. Smetanova 63 – lokální oprava střechy 

42 045 Kč, oprava lodžie 55 967 Kč, oprava soklu domu 49 213 Kč. Proseč 210 – 

oprava bytu + výmalba společných prostor domu 98 863 Kč. Proseč 176 – oprava 

balkonu 26 699 Kč. Podhorská 20A – oprava nebytového prostoru 39 061 Kč. Vyklízení 

bytů, ubytoven a společných prostor včetně likvidace odpadu, výměny topidel, ohřívačů 

vody a kotlů v jednotlivých bytech, kompletní opravy bytových jednotek pro pronájem.  

PRONÁJEM BYTŮ - V roce 2015 bylo vypsáno třiadvacet výběrových řízení na 

pronájem obecních bytů, do kterých se přihlásilo třiatřicet zájemců. Městské ubytovny v 

objektech Březová 27 a Střelecká 7 byly obsazovány a provozovány v roce 2015 bez 

větších problémů. Dům pro osamělé rodiče s dětmi v objektu Puškinova 2 byl po 

prodeji předán novému vlastníku a místo něho vznikla krizová ubytovna v 1. patře 

objektu Lípová 9. 
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PENÍZE: MEDIÁLNÍ OHLASY NEJEN O ROZPOČTU 

VÝDAJE V JABLONCI BUDOU O 151 MIL. VYŠŠÍ NEŽ PŘÍJMY - 20.2.2015,  

genusplus.cz, čtk - Jablonec bude letos hospodařit s příjmy 778,403 milionu korun, 

celkové výdaje budou o 151,245 milionu vyšší. Rozdíl pokryje město penězi, které mu 

zůstaly z minulých let. Na účtech a fondech města zbylo na konci loňského roku 116,2 

milionu korun a počítá se i se zapojením kontokorentního úvěru, kde má Jablonec k 

dispozici 35 milionů korun. S žádným dalším zadlužováním radnice nepočítá… 

VÝDAJE MĚSTSKÉ KASY BUDOU VYŠŠÍ NEŽ PŘÍJMY - 21.2.2015, Jablonecký 

deník, str. 1 - Jedním z hlavních bodů čtvrtečního zastupitelstva bylo schválení 

městského rozpočtu. Hlasovalo pro něj 19 politiků. Podle něj bude letos Jablonec 

hospodařit s příjmy 778,403 milionu korun. Celkové výdaje budou na druhé straně o 

151,245 milionu vyšší. Rozdíl pokryje město penězi, které mu zůstaly z minulých let. 

… - O polovinu méně bude mít v tomto roce Jablonec také z hazardu. Důvodem je 

postupné ukončování činnosti heren v souladu s vyhláškou, která od 1. ledna 2015 

hazard ve městě zakázala. Místo loňských bezmála 28 milionů získá letos Jablonec z 

hazardu jen 14 milionů. Mnoho z těchto peněz putovalo na sport a kulturu. „Výpadkem 

částky v rozpočtu, která chodila z hazardu, na některá sportoviště nebudou peníze,“ 

informoval už na lednovém zastupitelstvu Pavel Svoboda… 

MĚSTO MÁ NOVÝ ROZPOČET - 23.2.2015, Mladá fronta DNES, str. 1 (mt) - 

Jablonečtí zastupitelé schválili většinou hlasů rozpočet města na rok 2015. Činí 929 648 

tisíc korun. „Rozpočet je postaven tak, aby město Jablonec mohlo žít, vykonávat své 

základní funkce a žádnou zásadní újmu nepocítily ani příspěvkové organizace,“ 

okomentoval předkládaný rozpočet náměstek pro ekonomiku Miloš Vele. Letošní 

rozpočet je sestavený jako schodkový, do příjmů jsou zahrnuty zůstatky z minulých let 

ve výši 116,2 milionu korun. Pro rok 2015 Jablonec neplánuje žádné další zadlužování. 

Na konci roku 2015 bude dluh města činit 165 milionů korun. Rozpočet předpokládá 

splátku 61 milionů korun včetně úroků… 

ROZPOČET MĚSTA JABLONEC NAD NISOU PRO ROK 2015 - 23.2.2015,  

parlamentnilisty.cz,  str. 0, Obce voličům - Jablonečtí zastupitelé schválili většinou 

hlasů rozpočet města na rok 2015 v celkovém objemu 929 648 000 korun… - Rozpočet 

počítá s rozdělením částky 7,3 milionu korun pro komise města. Snížení o 6,1 milionů 

je způsobeno snížením příjmů plynoucích z hazardu. Projekt Jablonec nad Nisou bude 

letos podpořen částkou 2,9 milionu. Do kultury a kulturních zařízení město letos pošle 

39 milionů, do sportu 23 milionů, do školství 75 mil. Kč… 

DAŇOVÉ PŘÍJMY OBCÍ SE PROPADLY AŽ O PĚTINU - 19.3.2015, genusplus.cz,    

čtk  - Daňové příjmy měst a obcí v Libereckém kraji se od začátku letošního roku 

propadly až o pětinu. V rozpočtech chybí miliony korun, ohrožené jsou hlavně 

investiční akce, velký dopad to může mít i na neziskové organizace, pro něž nebudou 

peníze. Novinářům to v Liberci řekl poslanec Václav Horáček (TOP 09), na kterého se 

starostové obrátili s žádostí o pomoc. Důvodem propadu daňových příjmů je podle něj 

nižší výběr spotřební daně i DPH, ale také nově uplatňované slevy u daně z příjmů 

fyzických osob. Obce ale podle starostů nikdo dopředu nevaroval... - Přestože 
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ekonomika roste, příjmy státu na počátku letošního roku klesly. Podle nedávných 

informací ministerstva financí byly celkové příjmy rozpočtu ke konci února meziročně 

nižší o 26,2 miliardy a klesly na 205,4 miliardy korun. Představuje to zhruba 

jedenáctiprocentní propad příjmů. Největší pokles vykázalo inkaso spotřební daně z 

tabákových výrobků, které se snížilo o 16,6 miliardy Kč. Důvodem je vysoké 

předzásobení tabákovými výrobky v souvislosti se zvýšením sazeb od loňského roku… 

KDE JSOU? Z DANÍ OBCÍM NETEČE - MĚSTA A OBCE S HRŮZOU SLEDUJÍ 

VÝVOJ PROPAD PŘÍJMŮ DO ROZPOČTŮ. LEDEN, ÚNOR, A UŽ I BŘEZEN – 

STÁTU SE NEDAŘÍ VYBÍRAT DANĚ - 21.3.2015, Jablonecký deník, str. 1 - To, o čem 

už v celé republice cvrlikají vrabci na střechách, je oficiálně přiznáno. Obce a města 

dostávají od státu až o desítky procent nižší částky ze zákonného rozpočtového určení 

daní, než předpokládaly. Přes 17 milionů Jablonec, 1,7 milionu Železný Brod. Podobná 

čísla počítají i v dalších městech, na obcích pak ve statisících. Jde o propady příjmů 

rozpočtů na základě zákona o rozpočtovém určení daní… - Propad příjmů od státu 

zaznamenal i Liberecký kraj. Podle hejtmana Martina Půty není situace zatím nijak 

tragická, nechce ji ale podcenit. Netrpělivě očekávají další vývoj i na jablonecké 

radnici. „Takhle nízké daňové příjmy jsme ještě nezaznamenali. Situace je horší než za 

stejné období roku 2010. Otázkou je, zda je to trend dalšího vývoje či nikoli. Pokud se 

situace nezlepší do měsíce, budu v květnu předkládat zastupitelům restriktivní opatření. 

Zatím bych nerad dělal předčasné závěry,“ vyjádřil se náměstek primátora Miloš Vele. 

Město prozatím vyjádření ministerstva nedostalo… 

ZDRAŽÍME ODPAD, ŠKOLA ZCHÁTRÁ. STAROSTY VYDĚSIL NIŽŠÍ VÝBĚR 

DANÍ - Městům a obcím po celém Česku chybějí v prvních měsících letošního roku 

miliony korun, které marně čekají od státu - 27.3.2015, Mladá fronta DNES, str. 4 - 

Obce musí nečekaně šetřit. Stát jim v prvních měsících roku poslal až o třetinu méně 

peněz než loni. Nepodařilo se mu je vybrat na daních. A přestože ministerstvo financí 

uklidňuje, že vše dožene, radnice už chystají škrty… - 17,27 milionu korun oproti 

loňsku chybí Jablonci nad Nisou. Podle radnice se to stalo poprvé. 

PŘÍJMY OBCÍ V KRAJI DÁL KLESAJÍ, NĚKDE UŽ RUŠÍ INVESTICE - 7.4.2015, 

genusplus.cz, Servis   čtk - Daňové příjmy měst a obcí v Libereckém kraji dál klesají. 

Ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku dosahuje propad až 17 procent. O 15 

procent nižší než loni jsou daňové příjmy v Jablonci nad Nisou. Zatímco loni statutární 

město za první tři měsíce získalo více než 116 milionů korun, letos to bylo jen necelých 

99 milionů korun. "Pokud by to, co se stalo teď během těchto tří měsíců, mělo 

pokračovat a měl by to být trend, znamená to, že by nám na konci roku v rozpočtu 

chybělo 55 milionů korun," řekl ČTK náměstek primátora Miloš Vele (ODS). Pokud se 

situace nezmění, chce už v květnu zastupitelům předložit návrh, jak korigovat výdaje. 

Restrikce se podle něj nebudou týkat akcí, na něž už město uzavřelo smlouvy, 

vystavovalo by se totiž sankcím... 

PENÍZE OD STÁTU NEJDOU - Propad příjmů z daní pro obce stále klesá. Třeba 

Jablonci už chybí sedmnáct milionů - 7.4.2015, Jablonecký deník, str. 1 - Zatímco se 

celorepubliková média zabývají tím, zda má jet prezident republiky na oslavy konce 2. 

světové války do Moskvy, začíná válka o peníze obcí a měst, kde žijeme. Jablonecký 
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deník o problému informoval již před několika týdny. Obcím plyne za první měsíce 

roku 2015 z rozpočtového určení daní výrazně méně prostředků než za stejné období 

roku minulého. O patnáct procent nižší než loni jsou daňové příjmy v Jablonci. Zatímco 

loni statutární město za první tři měsíce získalo více než 116 milionů korun, letos to 

bylo jen necelých 99 milionů korun. „Pokud by to, co se stalo teď během těchto tří 

měsíců, mělo pokračovat a měl by to být trend, znamená to, že by nám na konci roku v 

rozpočtu chybělo 55 milionů korun,“ přiblížil náměstek primátora Miloš Vele… 

TISKOVÉ ZPRÁVY ZE DNE 22.5.2015 

HODNOCENÍ ROZPOČTU ZA 1. ČTVRTLETÍ –- Zastupitelé schválili hodnocení 

hospodaření města v prvním čtvrtletí letošního roku. Převis příjmů nad výdaji v tomto 

období činí 25,5 milionu korun. V loňském roce ve stejném období byl převis příjmů 

dvakrát tak větší než letos. „Plnění rozpočtu se vyvíjí od začátku roku prakticky stále 

stejně, tzn. nepříznivě pro město. Důvodem jsou nižší daňové příjmy od státu. V prvním 

čtvrtletí jsme obdrželi o 17,5 milionů méně, v současné době je rozdíl oproti loňsku 14 

milionů korun,“ konstatuje náměstek primátora po ekonomiku města Miloš Vele. 

Z hlediska investic docházelo v prvním čtvrtletí letošního roku zejména k úhradám 

doplatků za akce realizované v loňském roce. Jedná se například o doplatek 2,9 milionu 

za zateplení administrativní budovy v nemocnici nebo 0,5 milionu za stavbu chodníků 

v ulici Želivského. Stavební práce v rámci IPRM Žižkův Vrch a okolí si už letos 

vyžádaly 10 milionů korun. Čerpání peněz z městského rozpočtu odpovídá předem 

schválenému plánu, nelze uskutečnit výdaj, který není součástí rozpočtu. 

ZASTUPITELÉ POTVRDILI ÚČELOVÉ DOTACE - Zastupitelé také rozhodli o 

poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové částce 585 tisíc korun na činnost 

MC Jablíčko, ČČK Jablonec nad Nisou, Jizerské, o. p. s., a Centra pro zdravotně 

postižené Liberecké kraje. „Dříve jsme tyto finance poskytovali jako tzv. přímé dotace 

z rozpočtu města,“ říká náměstek primátora Pavel Svoboda s tím, že návrh na jejich 

poskytnutí předkládal zastupitelům už na únorové jednání. Ten však musel stáhnout. 

„Důvodem byly nejasnosti vyplývající z novely zákona č. 250/2000 o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů.“ 

JABLONEC NENECHÁ SPORTOVNÍ ODDÍLY A KLUBY PADNOUT - Rozpočtová 

opatření, která schválili zastupitelé na svém květnovém zasedání, se týkala zejména 

přesunů peněz v rámci rozpočtu města za účelem podpory místních sportovních oddílů. 

Kromě peněz, které rozdělí Komise pro sport a tělovýchovu v rámci dotačního 

programu, dostanou sportovní oddíly od města formou daru ještě 1,9 milionu. „Vláda 

dosud nemá vytvořený systém podpory sportu, což je zásadní problém zejména 

v případě mládežnického sportu. Systematická podpora sportování dětí a mladých lidí je 

důležitá nejen z pohledu zdravého životního stylu, ale především z důvodu prevence 

kriminality,“ konstatuje náměstek primátora Miloš Vele. „Máme zájem na tom, aby 

jablonecké děti sportovaly a Jablonec zůstal městem sportu. Proto jsme se v letošním 

roce rozhodli pro nesystémový krok, abychom umožnili sportovním klubům a oddílům 

přežít, věnujeme jim formou daru 1 950 000 korun,“ říká Vele. Částka je tvořena z 850 

tisíc, které se podařilo uspořit v rámci škrtů výdajů jednotlivých odborů magistrátu, 

dalších 500 tisíc korun činí úspora ze zimní údržby a 600 tisíc je plánovaný výnos 
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z obchodů s cennými papíry. Ke zhodnocení byly využity finance, které městu formou 

zápůjčky finančních prostředků poskytla Jablonecká energetická. „Jedná se o peníze na 

revitalizaci, které JE zatím nepotřebuje a poskytla je městu. Zhodnotili jsme je 

prostřednictvím J&T Banky, která pro město zprostředkovává kapitálové obchody a 

získali tak peníze, které můžeme využít na podporu sportu,“ vysvětluje Vele. Peníze 

budou rozděleny prostřednictvím Komise pro sport a tělovýchovu na základě žádostí. 

Celkem kluby požadovaly částku dvakrát větší, tj. 3,8 milionu. 

JABLONEC NASYPE DO SPORTU DALŠÍ DVA MILIONY KORUN - 25.5.2015, 

libereckadrbna.cz, samospráva - Navzdory nižším příjmům rozdá Jablonec nad Nisou 

dalších 1,95 milionu korun sportovním oddílům. Podpora sportu se tak více než 

zdvojnásobí. V rozpočtu měla radnice původně jen 1,2 milionu korun, které rozdělí 

formou grantů. Lhůta pro podání žádosti vypršela před týdnem. Nové peníze jsou 

určeny na provoz sportovišť, peníze dostanou organizace formou daru. Obdrží je tak 

rychleji, než kdyby město vypisovalo další kolo grantového programu. V takovém 

případě by je dostaly na podzim… 

V JABLONCI SE ROZHODLI ZMRAZIT REZERVU MĚSTA - 26.5.2015, Jablonecký 

deník, str. 2 - Vzhledem k tomu, že se Jablonci nedaří naplnit příjmovou stránku 

rozpočtu kvůli nižším daňovým příjmům od státu, došlo k zmražení rezervy města. – Na 

každém setkání s občany, které už letos proběhlo, zmiňoval primátor města Petr Beitl 

problém, s nímž se musí město vypořádávat. Jablonec stejně jako i další města a obce 

dostávají od státu méně na daňových příjmech, než se plánovalo. „My hospodaříme, jak 

jsme byli historicky zvyklí. Problém je v tom, že jsme rozpočet sestavili tak, že jsme na 

stranu daňových příjmů dali částku loňské skutečnosti. To je do konce ještě méně, než 

nám doporučovalo ministerstvo financí. Pravda je ovšem taková, že za první čtvrtletí 

nám nedoputovalo řádově zhruba 18 milionů korun,“ vysvětlil ekonomický náměstek 

primátora Miloš Vele. 

MĚSTO POMŮŽE SPORTOVCŮM - 26.5.2015, Mladá fronta DNES, str. 2 (mt) - 

Sportovní oddíly dostanou od jablonecké radnice jako dar 1,9 milionu korun. „Vláda 

dosud nemá vytvořený systém podpory sportu, což je zásadní problém zejména v 

případě mládežnického sportu,“ řekl náměstek primátora Miloš Vele. Částka je tvořena 

z 850 tisíc, které město uspořilo v rámci škrtů výdajů jednotlivých odborů magistrátu, 

dalších 500 tisíc korun činí úspora ze zimní údržby a 600 tisíc je plánovaný výnos z 

obchodů s cennými papíry. Ke zhodnocení byly využity finance, které městu formou 

zápůjčky finančních prostředků poskytla Jablonecká energetická. 

SMLOUVY O FINANCOVÁNÍ ORGANIZACÍ NAHRADILY ÚČELOVÉ DOTACE – 

Tisková zpráva ze dne 19.06.2015 - Dotace pro městské společnosti schválilo 

zastupitelstvo města v únoru v rámci městského rozpočtu na rok 2015, na červnovém 

zasedání zastupitelé schvalovali smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu pro 

čtyři městské společnosti. „Z hlediska povinnosti dodržovat pravidla veřejné podpory 

nebylo možné uzavřít dříve používané smlouvy o poskytnutí finanční dotace a museli 

jsme najít jiný způsob, jak provoz společností financovat. Tím je pro letošní rok 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací v režimu novely zákona 

č. 250/2000 Sb. a s využitím podpory de minimis i obecného nařízení o blokových 
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výjimkách,“ vysvětluje náměstek primátora Pavel Svoboda. Zastupitelé projednali 

smlouvy o poskytnutí účelových dotacích pro městem založené společnosti SPORT 

Jablonec nad Nisou, s.r.o., Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o., Městské divadlo 

Jablonec nad Nisou, o.p.s., a Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. 

„Diskutovaný Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250 svými 

ustanoveními směřuje sice spíše do oblasti poskytování dotací „cizím“ žadatelům a není 

pro financování provozu námi založených společností ideálním řešením, postup dle něj 

je však v tuto chvíli pravděpodobně jediným možným řešením,“ pokračuje Svoboda 

s tím, že vzhledem k činnostem společností nelze volit formu vyrovnávacích plateb za 

závazek veřejné služby, neboť řadu z nich tak nelze označit. Eurocentrum tak získává 

účelovou dotaci vy výši 11 839 tisíc Kč, JKIC 10 239 tisíc Kč, Městské divadlo 9 338 

tisíc Kč a SPORT, s.r.o. 20 872 tisíc Kč. 

KAUZY, PROBLÉMY, PETICE, PŘIPOMÍNKY 
HAZARD: HERNY NE, KASINA ANO  

DO DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ MĚSTSKÉHO ROZPOČTU patří i poplatky a příjmy 

z hazardu. Ty byly pro rok 2015 plánovány ve výši čtrnáct milionů korun, což je méně, 

než se vybralo v posledních třech letech. Kolik to bylo konkrétně peněz, které 

mimochodem šly vždy především na kulturu a sport.? Rok 2010 - 10 369 000 Kč, rok 

2011 - 10 436 tisíc Kč, 2012 - 21 315 tisíc Kč, rok 2013 - 27 249 tisíc Kč, rok 2014 - 

20 414 000 Kč.  Co vše se kolem rušených heren mimo peněz točilo? Než zrekapituluji 

pomocí krácených příspěvků z médií rok 2015, malé ohlédnutí. Připomenu, že 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. 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 vyčíslila radnice na 960 tisíc korun, 

jednodenní referendum na zhruba 385 tisíc korun 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 náklady na 

personální zajištění volebních komisí, kde rozdíl může činit více než půl milionu korun. 

Červen 2014: Po více jak dvouhodinové vzrušené debatě, které se účastnila také 
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veřejnost a během níž 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: Leden - Zhruba jen čtvrtinu výherních automatů museli zatím 

odstranit provozovatelé heren v Jablonci, a to i přes to, že vyhláška města hazard od 

letošního ledna zakazuje. V provozu zůstávaly stále přístroje, které povoluje 

ministerstvo financí. Podle jeho odhadů jich bylo ve městě ještě asi tři sta. Tolik 

úvodem a nyní již slíbená rekapitulace s médii. Navzdory krácení je to docela zajímavé.  

ROK 2015: JABLONEC KONEČNĚ BEZ HEREN - 5.1.2015, nasliberec.cz, str. 0  - 

… V průběhu první poloviny roku 2015 by se Jablonečané měli dočkat zrušení všech 

heren a kasin, které jsou nositelem řady negativních společenských jevů, zvýšenou 

kriminalitou počínaje a nevzhledným okolím provozoven konče a jsou velkou měrou 

podepsány pod současným neutěšeným stavem městského centra. „Přestože má 

Ministerstvo financí povinnost začít odebírat licence pro provozování automatů 

bezodkladně, v současné době čeká podle našich informací na ukončení hazardu celá 

řada dalších měst a obcí. Proto jsme jménem občanského sdružení Jablonec bez hazardu 

odeslali kompetentním úředníkům ministerstva požadavek na přednostní vyřízení 

jabloneckého hazardu,“ popisuje situaci Jakub Strnad z občanského sdružení Jablonec 

proti hazardu. „Pevně věřím, že se celou věc podaří dořešit nejpozději do poloviny 

tohoto roku a druhá polovina tak již bude veselejší – bez heren…“  

ODSTRANĚNÍ VÝHERNÍCH AUTOMATŮ V JABLONCI NAD NISOU - 6.1.2015, 

Hitrádio FM, zprávy v 17:00 - Jablonec nad Nisou zakázal od nového roku veškeré 

hrací automaty na svém území. Přesto ale přestala fungovat jen čtvrtina z nich. Zbytek 

může pokračovat i přes odpor města. Odejmout licenci jim totiž může jedině 

ministerstvo financí. Potrvá tedy ještě měsíce, než bude Jablonec skutečně bez hazardu. 

SKONČILO STO AUTOMATŮ - 16.1.2015, 5plus2, str. 1 - Devětadvacetiletý Jakub 

Strnad z občanského sdružení Jablonec proti hazardu je spokojený. Pomalu se naplňuje 

to, o co celý loňský rok bojoval. Z města mizí herny. Úplně bez nich se musí obejít 

zhruba pět restaurací. „Doufám, že vše půjde jako po másle a za několik měsíců zavřou 

všechny,“ říká. V Jablonci bylo ke konci roku 47 heren. Zatím odstavily 98 kusů 

hracích mašin, jejichž provoz schvaloval magistrát. „Zkontrolovali jsme to hned první 

pracovní den,“ upřesňuje ředitel městské policie Luboš Raisner. V kasinech teď zůstává 

asi 300 videoloterijních terminálů povolených ministerstvem financí… Hernám se z 

města ale nechce. „Začneme jednat s novými zastupiteli o pozitivní regulaci,“ potvrzuje 

prezident Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů Petr Vrzáň. „Represe 

nic neřeší. Herny pojedou načerno a město přijde o peníze,“ varuje. 

"NEJLEPŠÍ" PRIMÁTOR PODPORUJE HAZARD?! 16.4. Tisková zpráva 

občanského sdružení Jablonec bez hazardu - Možná se to někomu může zdát jako 

aprílový žert, ale je tomu skutečně tak. Neuběhly ještě ani 4 měsíce od doby, kdy v 

Jablonci vstoupila v platnost protihazardní vyhláška zakazující herny a kasina a 

Jablonecký primátor Ing. Petr Beitl, se chce pokusit zrušit její platnost. Na úterním 
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zasedání zastupitelstva 21.4. se chystá držitel ocenění Svazu měst a obcí  „Nejlepší 

primátor“ předložit návrh nové vyhlášky, která nadále umožní provoz výherních 

automatů ve městě. „Tím by bohužel zmařil několikaleté úsilí, po kterém se Jablonec 

konečně dočkal vytouženého zákazu provozování heren a kasin na svém území“, 

komentuje celou situaci zakladatel občanského sdružení Jablonec bez hazardu o.s. 

Jakub Strnad. „Přitom situace se od začátku roku, kdy vyhláška vstoupila v platnost, 

vyvíjela velmi optimisticky. Během prvních tří měsíců z města zmizely takřka 2/3 

automatů a díky aktivnímu přístupu Ministerstva financí v odebírání licencí se Jablonec 

v polovině roku mohl těšit na úplný konec heren a kasin, který si většina Jablonečáků 

přeje.“ Místo toho ovšem přichází rozčarování, které by asi jen málokdo čekal přímo z 

dílny jabloneckého primátora. Petr Beitl ve svém návrhu prosazuje, aby byla ve městě 

povolena prozatím 2 kasina. Kdo by čekal, že jsou to podniky "uklizené" někde na 

okraji města mimo zraky slušných obyvatel, ten by se značně podivil. V obou případech 

se jedná o kasina přímo v samém centru města na očích co největšímu počtu obyvatel. 

Jedno z nich je dokonce opakovaně kritizováno, jelikož se nachází v přímé blízkosti 

školy a ohrožuje tak nejzranitelnější skupinu naší společnosti, kterými děti bezesporu 

jsou. A jaké argumenty k tomu používá? Všechny, použité argumenty bylo možné 

slýchávat od prohazardních lobbistů po celé tři roky, kdy se zákaz hazardu v Jablonci 

nad Nisou připravoval. A nutno podotknout, že se všechny podařilo na jednáních 

zastupitelstva několikrát s úspěchem oponovat a zamítnout ze strany představitelů 

zastupitelstva, a to v podstatě jednohlasně. Před podzimními volbami se zastupitelé 

včetně staronového primátora holedbali, jak je hazard špatný, jak je dobře, že měli na 

jeho ukončení čas se řádně rozpočtově připravit. Nyní po volbách je, zdá se, vše jinak.“ 

Co může být příčinou takového stěží pochopitelného obratu o sto osmdesát stupňů? 

Navíc v době, kdy celá řada měst a obcí v České republice aktivně bojuje proti 

přítomnosti hazardu a proti hazardu brojí i vládní politika? „Jedno vysvětlení by se 

nabízelo“, uvažuje Jakub Strnad. „První z prosazovaných kasin je vlastnicky spojováno 

s vlivným jabloneckým podnikatelem a lobbistou Františkem Jelínkem, druhé dokonce 

se zastupitelem a stranickým kolegou primátora Miroslavem Peltou. Každého rozumně 

uvažujícího člověka tak může napadnout, že tažení proti hazardu bylo pouhým 

předvolebním divadélkem. Jablonečtí politici a jejich spřízněnci ho následně využili pro 

odstranění konkurence a umetli si cestičku k ovládnutí celého hazardního trhu. A co my 

voliči? My přeci sneseme všechno, že. Již jsme si zvykli, že pro mnohé dravé 

podnikatele je i trh s lidským neštěstím vítaným zdrojem příjmů. Málokdo ovšem čekal, 

že tuto špinavou hru zaštítí svým jménem i primátor Beitl.“ V úterý se ukáže, kteří 

zastupitelé tuto nekalost podpoří. Doporučujeme celou situaci bedlivě sledovat, 

případně se mohou občané přijít podívat osobně přímo na úterní jednání zastupitelstva.  

TÉMA HAZARDU V MĚSTĚ SE OPĚT OTEVÍRÁ – Tisková zpráva města ze dne 

17.4.2015 - V úterý 21. dubna bude jablonecké zastupitelstvo projednávat novou obecně 

závaznou vyhlášku o provozování loterií a jiných podobných her ve městě. Občanské 

sdružení Jablonec bez hazardu vydalo 16. dubna tiskovou zprávu na toto téma. 

Prohlášení primátora Ing. Petra Beitla k této tiskové zprávě: Názor jsem nezměnil, i 

nadále si uvědomuji nebezpečí gamblerství, které s sebou nese další potíže. Nicméně, 

domnívat se, že nulová tolerance je řešením problému, by bylo velmi naivní. Nulová 
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tolerance hazardu povede k jejímu obcházení, vzniknou nelegální herny, lidé budou 

vyhledávat hazard na internetu nebo za ním jezdit do sousedních měst, která tak 

radikální nejsou. Vyhláška, která je nyní předkládána zastupitelům, je, dovolím si říci, 

průlomová v současné české legislativě a jedná se o nejpřísnější regulaci hazardu 

v České republice. Důvody k současnému řešení, které předkládám zastupitelům, jsou 

tři: Dosud není k dispozici avizovaný zákon upravující loterie a hazardní hry. Dosud 

není k dispozici avizovaný zákon upravující financování sportu ze státního rozpočtu. 

Nejsou naplňovány rozpočtové příjmy. Regulace hazardu a omezení jeho negativního 

společenského dopadu měla podle původně navrhovaného zákona o loteriích a 

hazardních hrách umožnit rovný přístup ke všem provozovatelům hazardních her ve 

smyslu rovné soutěže a oprávněného očekávání. V těchto intencích jsme v Jablonci 

nastavili tříleté ochranné období, během něhož se měli obchodníci a provozovatelé 

vypořádat s budoucností po 1. lednu 2015. Příjmy z hazardu rozhodně v uplynulých 

letech nebyly zanedbatelné, jednalo se o více než 20 milionů korun ročně, které 

v posledních třech letech plynuly do městské pokladny a pomáhaly tak jabloneckým 

sportovcům nahrazovat výpadek financování ze struktur bývalé ČSTV a Sazky. Jen za 

první čtvrtletí letošního roku jsme pro Jablonec z ministerstva financí obdrželi o 17 

milionů korun méně než v roce předchozím a daňové příjmy se pohybují na úrovni roku 

2010, kdy byla ekonomika v krizi. S tím nikdo nepočítal, naopak dle predikce 

ministerstva financí vydané na podzim loňského roku mělo dojít k růstu rozpočtových 

příjmů o 2,5%. Nyní, díky situaci, kterou jsme sami nezavinili a ani nemohli předvídat, 

nás čeká škrtání v plánovaných výdajích, nikoli uvolňování peněz. V této situaci se 

musíme chovat zodpovědně a ze všech špatných řešení si vybrat to nejméně špatné. 

Stojíme před otázkou, jak naplnit příjmovou stránku rozpočtu. V boji s větrnými mlýny 

se snažíme zabránit hazardu, který, stejně jako prostituce, je starý jako lidstvo samo. 

Domnívám se, že je lepší mít hazard pod kontrolou, držet ho zkrátka a peníze, které do 

městského rozpočtu přinese, efektivně využít na preventivní opatření omezující jeho 

škodlivý vliv na společnost. Příspěvky sportovním oddílům a klubům, které pracují 

s mládeží, takovým prostředkem prevence jsou. Pro Jablonec, kde působí 49 

sportovních oddílů a klubů s více než 9 tisíci členy, což je pětina všech obyvatel, je 

finanční podpora sportu zásadní téma. Současně si dnes nedokážu představit, že bychom 

měli dotovat sportovce z rozpočtu města ve výši, na jakou byli zvyklí z ČSTV, protože 

to je jasná úloha státu a zákonodárců,  aby tato pravidla vymezili a uvolnili příslušnou 

částku ze státního rozpočtu.  

ZASTUPITELÉ JABLONCE CHTĚJÍ ZRUŠIT VYHLÁŠKU Z ROKU 2011 - 

17.4.2015, ČRo Sever, František Janačík, moderátor: Zastupitelé Jablonce nad Nisou 

chtějí zrušit vyhlášku z roku 2011. Ta městu umožňuje od ledna letošního roku 

zakazovat hazard na celém území. Vyhláška podle zastupitelů nesplnila účel. Herny z 

města nezmizely, v provozu jsou stále přístroje povolené ministerstvem financí. Klesly 

ale příjmy do městské pokladny. O změnách bude zastupitelstvo jednat 21. dubna... 

ÚPLNÝ KONEC HAZARDU? ASI JEŠTĚ NE - 19.4.2015, denik.cz, Liberecký kraj - Z 

Jablonce měl pomalu ale jistě zmizet herny. Nyní ale chce město vyhlášku zjemnit. 

Nemá kde brát peníze pro sport. Jak se zdá, provozovny se statusem kasino (v centru 
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Jablonce jsou dvě taková zařízení) budou moci nadále nabízet hráčům služby. Za jejich 

provozování se totiž staví i jablonecký sport. Kdo vyhraje? Sport či odpůrci hazardu? 

Dozvíme se možná již v úterý, kdy mají tento bod zastupitelé k projednávání… 

VYHLÁŠKA ZAKAZUJÍCÍ HAZARD BUDE ZRUŠENA - 18.4.2015,  genusplus.cz. 

Zpravodajství čtk - V Jablonci nad Nisou chtějí zrušit vyhlášku z roku 2011, kterou 

město od ledna letošního roku zakázalo na celém území hazard. Podle radnice to 

nesplnilo očekávání - herny z města nezmizely, v provozu jsou stále přístroje povolené 

ministerstvem financí, jen peněz z nich má město méně. Nová vyhláška má povolit 

výjimku pro dvě velká kasina v centru města. Záměr, o němž bude už v úterý 21. dubna 

jednat zastupitelstvo, kritizuje občanské sdružení Jablonec bez hazardu. 

NE/ÚPLNÝ KONEC HAZARDU? - 18.4.2015, Jablonecký deník, str. 1 - … Úředníci 

jabloneckého magistrátu již připravili znění nové vyhlášky. Ta počítá se zachováním 

hazardu provozovnám se statusem kasino. Podle sdružení Jablonec bez hazardu jde o to, 

že zájmy mají kolem obou kasin, na něž se má nová vyhláška vztahovat, dva vlivní 

obyvatelé Jablonce. Kteří? Podle sdružení vlivný podnikatel a lobbista František Jelínek 

a zastupitel a předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta… 

PETR BEITL K HAZARDU: NÁZOR JSEM NEZMĚNIL - 18.4.2015, Jablonecký 

deník, str. 2 - Prohlášení primátora Beitla: „Názor jsem nezměnil, i nadále si uvědomuji 

nebezpečí gamblerství, které s sebou nese další potíže. Nicméně, domnívat se, že nulová 

tolerance je řešením problému, by bylo velmi naivní. Nulová tolerance hazardu povede 

k jejímu obcházení, vzniknou nelegální herny, lidé budou vyhledávat hazard na 

internetu nebo za ním jezdit do sousedních měst, která tak radikální nejsou…  

PRIMÁTOR BEITL CHCE ZABRÁNIT VYHLAZENÍ HAZARDU V JABLONCI - 

18.4.2015, Mladá fronta DNES, str. 1 - Podle primátora Beitla se od loňska mnoho 

změnilo a Jablonec peníze z hazardu potřebuje. Jablonec mohl být už letos městem bez 

heren a kasin. Revoluční vyhlášku o jejich vymýcení se ale nyní pokouší předělat 

primátor Petr Beitl. Jeho návrh by otevřel dveře do dvou kasin. Vyhlazovací válku s 

hazardem torpéduje v Jablonci nad Nisou primátor Petr Beitl (ODS). Chce, aby město 

udělovalo výjimky z vyhlášky, která zakázala na jeho území herny a kasina… 

JABLONECKÁ RADNICE CHCE ZRUŠIT NULOVOU TOLERANCI HAZARDU - 

20.4.2015, ČRo Sever, 16:00 Události v regionu - Jablonecká radnice chce zrušit 

nulovou toleranci hazardu. Vyhláška zakazující herny po celém městě začala platit před 

čtyřmi měsíci. Vedení Jablonce ji chce teď měnit, hazard regulovat a příjmy z něho 

dávat sportovním oddílům. S tím nesouhlasí sdružení Jablonec proti hazardu, které se 

peticí se stovkami podpisů o zavedení nulové tolerance zasadilo. Návrh nové vyhlášky 

projedná zastupitelstvo zítra… 

AŽ DESÍTKY KASIN U ŠKOL ČI ÚŘADŮ! TOHLE CHCETE? - 20.4.2015, 

krajskelisty.cz, Liberecký kraj - Místo města bez hazardu dovolíme neomezený počet 

kasin kdekoli na území Jablonce nad Nisou. Tak vypadá povolební obrat nejlepšího 

primátora posledních čtyř let. Alespoň to tvrdí uskupení Změna pro Jablonec, která v 

tomto duchu rozeslala tiskovou zprávu do médií. Je to pokrytec, říkají o primátorovi. 

Před volbami používal slogan: „Dobrý hospodář naslouchá a respektuje své okolí“ a 

opakovaně se dušoval, že všechny herny a kasina během roku 2015 v Jablonci skončí. 
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„Neuběhly ani čtyři měsíce od 1. ledna 2015, kdy městská vyhláška zakázala provoz 

všech automatů a hazardních her, a už ji chce pokrytecky změnit," uvádí představitelé 

Změny. Ti si nenechají ujít příležitost pošťouchnout čelního představitele města Petra 

Beitla z ODS, který se nechová v souladu s tím, že podle Svazu měst a obcí je prý 

nejlepším primátorem v republice za uplynulé volební období a podle výzkumu jednoho 

z českých deníků je Jablonec nad Nisou pod jeho vedením nejlepším středně velkým 

městem pro žití v republice… 

PRIMÁTOR JABLONCE CHCE VÝJIMKU PRO KASINA. Chybí nám peníze, 

vysvětluje - 20.4.2015    liberec.iDNES.cz - … Městský zastupitel za opoziční Změnu 

pro Jablonec Jakub Macek označil novou vyhlášku za Beitlovo pokrytectví. „Před 

podzimními volbami se stavěl proti hazardu, teď je najednou všechno jinak,“ prohlásil 

Macek. „O návrhu nové vyhlášky víme pouze několik dní, primátor ji předem neprobral 

ani s námi ani s občanskými iniciativami. Výpadek daňových příjmů se mu účelově 

hodí pro odůvodnění, proč kasina povolovat. V druhé polovině roku však mohou 

daňové příjmy přece znovu stoupnout.“ 

NEJLEPŠÍ PRIMÁTOR OTOČIL O 180 STUPŇŮ - 20.4.2015, parlamentnilisty.cz - 

Politici voličům - … “Změna pro Jablonec trvá na tom, aby se současně platná a účinná 

vyhláška neměnila. Během roku 2015 by tak skončila správní řízení o odebrání povolení 

na provoz všech hracích automatů fungujících podle špatně nastaveného zákona o 

loteriích a jiných podobných hrách. Až do přijetí nově připravovaného zákona a 

hazardních hrách by tak město zůstalo úplně bez nejtvrdší formy hazardu. Nový zákon s 

jasnými a výrazně přísnějšími pravidly bude účinný od 1. 1. 2017. Až poté budeme 

ochotni diskutovat o budoucnosti hazardu v Jablonci,“ říká za klub Změna pro Jablonec 

jeho předseda Jindřich Berounský. 

O HAZARDU NAKONEC NEJEDNALI - 22.4.2015, Jablonecký deník, str. 3, čtk – O 

zrušení vyhlášky, která od letošního 1. ledna zcela zakázala v Jablonci nad Nisou 

hazard, dnes městští zastupitelé nejednali. Primátor Petr Beitl (ODS) návrh z programu 

stáhl. Novela měla povolit výjimky pro dvě nová kasina v centru města, návrh ale 

kritizovalo občanské sdružení Jablonec bez hazardu a také například opoziční hnutí 

Změna pro Jablonec… 

JAK VYDRŽÍ SPORT BEZ HAZARDU? JABLONEC TO NEVÍ - 22.4.2015,  Mladá 

fronta DNES, str. 1 - Kde vzít a nekrást? Nebo alespoň neprojíst železnou zásobu na 

nejhorší časy.  Jablonecká radnice hledá zatím bezvýsledně peníze pro sportovní oddíly, 

o které přijde kvůli vytlačování hazardu z více než čtyřicetitisícového města. Primátor 

Petr Beitl (ODS) stáhl v úterý ze zastupitelstva vyhlášku, jež by umožnila výjimky ze 

zákazu pro herny a kasina, ale vyvolala protesty opozičních stran … 

SPORTOVNÍ KLUBY BEZ PENĚZ Z HEREN NEVYDRŽÍ. V JABLONCI ŘEŠÍ, CO 

S TÍM - 23.4.2015,  liberec.iDNES.cz, zprávy … Primátor Beitl se staví k hazardu 

jinak. „Žádnou vyhláškou ho nikdy nezrušíme,“ uvedl. „Můžeme ho jenom regulovat.“ 

Na Beitlovu stranu se přidal zastupitel za ČSSD a atletický trenér František Špoták. 

„Musíme překlenout letošní rok a hlasoval bych pro kasina,“ konstatoval. „V Liberci 

zůstávají a kdo má peníze, pojede si od nás zahrát tam.“ Podle Špotáka stojí atletika už 

tak dost peněz. „Rodiče platí za děti čtyři tisíce korun ročně,“ prozradil Špoták. „Teď 
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jedeme na soustředění a dají za něj další čtyři tisíce čtyři sta korun - stejně jako my 

trenéři.“ Politici však zatím nevědí, kam pro miliony pro sport sáhnout. Museli by je 

vzít například kultuře, omezit dotace na městskou dopravu nebo je ukrojit z roční 

rezervy 25 milionů korun na opravy městského majetku. Jakub Macek ze Změny si 

myslí, že by se daly omezit dotace na likvidaci odpadů. Jablonec na ni přidává svým 

obyvatelům pět milionů korun ročně. Radnice také doufá, že jí stát pošle víc peněz z 

vybraných daní… 

DOMNÍVAT SE, ŽE NULOVÁ TOLERANCE HAZARDU JE ŘEŠENÍM, BY BYLO 

VELMI NAIVNÍ - 24.4.2015,  parlamentnilisty.cz. Politici voličům …primátor Beitl: 

Pro Jablonec, kde působí 49 sportovních oddílů a klubů s více než 9 tisíci členy, což je 

pětina všech obyvatel, je finanční podpora sportu zásadní téma. Současně si dnes 

nedokážu představit, že bychom měli dotovat sportovce z rozpočtu města ve výši, na 

jakou byli zvyklí z ČSTV, protože to je jasná úloha státu a zákonodárců,  aby tato 

pravidla vymezili a uvolnili příslušnou částku ze státního rozpočtu… 

JEDNA VYHLÁŠKA HAZARD NEVYMÝTÍ, POUZE HO PŘESUNE DO ŠEDÉ ZÓNY 

- 16.5.2015, parlamentnilisty.cz – Vyjádření TOP 09 k problematice hazardu v Jablonci:  

Považujeme sanaci chybějících finančních prostředků na spolkovou činnost výnosy z 

hazardu za zcela neodpovídající vyspělé kulturní civilizaci 21. století. Nicméně, kde 

vzít chybějící prostředky na podporu spolkové činnosti? Musíme si uvědomit, že jedna 

vyhláška hazard nevymýtí, pouze ho přesune do šedé zóny s důsledkem, že bude bez 

možné kontroly a bez finančního efektu pro obecní kasu. Např. v sousedním Liberci si 

herny a kasina poměrně hýčkají a ty jim plní kasu 70 mil. Kč ročně… 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK ČERVEN 2015:  

STANOVISKO HNUTÍ ANO V JABLONCI K HAZARDU - Nulová tolerance k hazardu 

v jakékoliv společnosti vede k vytlačení této lidské hříšné činnosti do ilegality a ztráty 

kontroly nad ní a svým způsobem je to nahrávka organizovanému zločinu. Základem 

nového loterijního zákona je především upřesnění jednotlivých technických parametrů 

loterií a podobných her i podmínky provozování těchto her, přičemž tyto nové úpravy 

vycházejí především ze zahraniční legislativy zemí Evropské unie. Zastupitelský klub 

Hnutí ANO v Jablonci nad Nisou proto předal panu primátorovi na ZM dne 21. dubna 

2015 pozměňovací návrh k vyhlášce o hazardu. Jednotlivé prvky návrhu loterijního 

zákona nyní lze pomocí tohoto pozměňovacího návrhu implementovat do úpravy 

vyhlášky, čímž dosáhneme nejen souladu se současnou evropskou a budoucí českou 

legislativou, nýbrž i větší možnosti kontroly provozování loterií a jiných podobných her 

v Jablonci nad Nisou, což povede ke zmenšení bezpečnostních i sociálních dopadů 

znovuobnovení možnosti provozování technických hracích zařízení v Jablonci nad 

Nisou. Hnutí ANO v Jablonci nad Nisou dále odmítá přímé spojování místních příjmů z 

hazardu s podporou místních sportovních oddílů. Podporujeme myšlenku pravidelného 

a dlouhodobého vynakládání např. 1 % z městského rozpočtu na podporu sportovní 

činnosti mládeže ve sportovních oddílech v Jablonci – městě sportu. A to i nad rámec 

subvencí města Jablonec do městské sportovní infrastruktury spravované městkou 

společností Sport Jablonec - Milan Kouřil Hnutí ANO v Jablonci * MUSÍME SE ŘÍDIT 
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AKTUÁLNĚ PLATNÝMI, NIKOLI BUDOUCÍMI ZÁKONY - Vnímám pozitivně, že 

opoziční hnutí ANO zastává podobný názor na důsledky nulové tolerance hazardu v 

našem městě. Co se týká navržených změn v souvislosti s plánovanou legislativou, 

musím konstatovat, že se, jako zodpovědní správci města, musíme i v Jablonci řídit 

aktuálně platnými, nikoli budoucími zákony. Obecně závazné vyhlášky vydávané 

magistrátem jsou dozorovány ministerstvem vnitra, které má právo vyhlášku pozastavit, 

pokud odporuje zákonu. V případě regulace hazardu čelíme i Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže v otázce rovného přístupu. Není to jednoduché a právníci 

magistrátu problematice regulace hazardu v Jablonci věnovali mnoho hodin práce. Co 

se týká vynakládání určité části rozpočtu na podporu sportu, je potřeba jasně definovat, 

kde finance vezmeme. Musíme se pohybovat v rámci rozpočtových příjmů a výdajů a je 

třeba si uvědomit, že 1 % z rozpočtu je 8,6 milionu korun. Tuto sumu musíme ušetřit, 

vyškrtat ze schválených položek na výdajové straně rozpočtu, nebo jinak získat na 

příjmové části. Je to stejné jako hospodaření firmy či domácnosti. - Petr Beitl, primátor 

TLAK HAZARDNÍ LOBBY NA ZASTUPITELE VRCHOLÍ - 16.6.2015, 

parlamentnilisty.cz - Do konce roku 2015 mohl být Jablonec nad Nisou bez heren a 

kasin. V roce 2010 k tomu vykročila tehdejší koalice. Staronový primátor Beitl ale po 

volbách obrátil a v dubnu předložil vyhlášku opět povolující kasina. Neuspěl. Návrh 

stáhl kvůli odporu opoziční Změny pro Jablonec i části koalice. Po dvou měsících 

předkládá vyhlášku znovu a podporu si už zřejmě zajistil…  

JAKUB STRNAD: POLITICI BOJUJÍCÍ V BARVÁCH HAZARDU SE NEVZDÁVAJÍ 

- 16.6.2015, parlamentnilisty.cz, Názory a petice - Část jabloneckých zastupitelů v čele 

s primátorem Petrem Beitlem se na čtvrtečním zastupitelstvu 18.6.2015 znovu chystá 

předložit návrh vyhlášky, která umetá cestičku fungování herních provozoven na území 

města… -“Musíme si uvědomit, že pro úzkou skupinu podnikatelů znamená prolomení 

zákazu heren a kasin příjmy v řádech desítek miliónů korun a za ty se vyplatí bojovat 

všemi prostředky.“, upozorňuje Jakub Strnad. Argumentace uvedená v důvodové zprávě 

návrhu nové vyhlášky je přitom zcela účelová a nesmyslná… 

POLITICI BOJUJÍCÍ V BARVÁCH HAZARDU SE NEVZDÁVAJÍ - 17.6.2015, 

libereckenovinky.cz - Část jabloneckých zastupitelů v čele s primátorem Petrem 

Beitlem se na čtvrtečním zastupitelstvu znovu chystá předložit návrh vyhlášky, která 

umetá cestičku fungování herních provozoven na území města. Snaží se tak opakovaně 

prolomit zákaz heren a kasin, ke kterému se představitelé města v roce 2011 zavázali a 

před loňskými volbami hrdě a nahlas hlásili… 

JABLONEC BUDE JEDNAT O HAZARDU - 17.6.2015, Právo, str. 11 - V Jablonci nad 

Nisou budou schvalovat novou vyhlášku, která umožní výjimky ze zákazu heren a 

kasin. Přitom výherní automaty povolované radnicí z Jablonce zmizely už na začátku 

letošního roku a v dohledné době měla ve městě skončit i stovka loterijních teminálů, 

které povoluje ministerstvo financí. Zákaz veškerých hracích automatů a 

videoloterijních terminálů ve městě si zastupitelé Jablonce odsouhlasili už v prosinci 

2011, ale účinnost vyhlášky zastupitelé odložili o tři roky, jako projev vstřícnosti 

majitelům a provozovatelům, kteří do svého podnikání investovali své finanční 
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prostředky. Po půl roce fungování jablonecká radnice tvrdí, že nulová tolerance hazardu 

nefunguje, a přichází se změnou, která umožní provoz tří heren se statutem kasina… 

HAZARD SE VRÁTÍ V PLNÉ SÍLE, VARUJÍ V JABLONCI - 17.6.2015,  Mladá fronta 

DNES, str. 1. Kraj Liberecký – „Jablonci opět hrozí, že se do města vrátí v plné síle 

hazard,“ varují aktivisté i opozice. Ve čtvrtek totiž budou zastupitelé projednávat novou 

vyhlášku, která jej na území města opět povoluje…  

HAZARD SE VRÁTÍ V PLNÉ SÍLE, BOJÍ SE AKTIVISTÉ I OPOZICE V JABLONCI 

- 18.6.2015, liberec.iDNES.cz, „Jablonci opět hrozí, že se do města vrátí v plné síle 

hazard,“ varují aktivisté i opozice. Ve čtvrtek budou zastupitelé projednávat novou 

vyhlášku, která jej na území města opět povoluje. Provoz všech automatů byl ve městě 

zakázán od ledna. 

O POVOLENÍ HAZARDU V JABLONCI NAD NISOU DEBATUJÍ OBYVATELÉ SE 

ZASTUPITELI - 18.6.2015, ČRo Sever v 16:00 Události v regionu - O znovupovolení 

hazardu v Jablonci nad Nisou zakázaného od ledna debatují právě teď obyvatelé města s 

jabloneckými zastupiteli. Vystupují hlavně lidé z řad občanského sdružení Jablonec bez 

hazardu. Herny označují jako zlo, které ničí osudy jedinců i celých rodin případné 

prolomení vyhlášky o nulové toleranci heren označují za alibismus… 

NÁVRAT HEREN DO JABLONCE NAD NISOU? - 18.6.2015, ČT 1 v  18:00 Události 

v regionech - Do Jablonce nad Nisou by se mohl vrátit hazard. Provoz všech automatů 

byl ve městě zakázaný od ledna. O vyhlášce, která by herny povolila, právě rozhoduje 

tamní zastupitelstvo a jeho jednání sleduje naše redaktorka… 

JABLONEC ZVOLIL PŘÍSNOU REGULACI HAZARDU – Tisková zpráva města ze 

dne 19.06.2015 - Zastupitelé v Jablonci nad Nisou pokračují v boji s hazardem. Ve 

čtvrtek 18. června schválili znění vyhlášky, která zcela zásadním způsobem reguluje 

hazard na území města. Novinkou je provozování hazardních her pouze v provozovnách 

se statutem kasina. Jablonecká radnice vyhláškou povolila 3 kasina na svém území… - 

… Do diskuze o předložené vyhlášce se kromě zastupitelů zapojili i občané města, 

převážně mladí lidé a zástupci sdružení Jablonec bez hazardu, kteří prosazovali nulovou 

toleranci hazardních her. Se svým příspěvkem vystoupil i npor. Roman Šípek, vedoucí 

obvodního odd. Policie ČR Jablonec nad Nisou, který se na přípravě předkládané 

vyhlášky podílel. „Absolutní zákaz je možná nejlepší, ale společenský problém 

gamblerství tím nekončí, přesouvá se do ilegálních heren, které již na území města 

vznikly a věnujeme jim pozornost,“ řekl Šípek. Za jabloneckou policii přislíbil 

součinnost při kontrolách kasin, která spadají do povolovací kompetence Ministerstva 

financí a informování magistrátu o dodržování zásad daných vyhláškou. Diskutovalo se 

o úpravě provozní doby kasin i o časovém omezení vyhlášky. Předložen byl i 

protinávrh, který navrhoval vytvořit pracovní skupinu, která by se přípravou vyhlášky 

podrobně zabývala a vyhlášku samotnou předložit znovu na zářijové zasedání 

zastupitelstva. Nakonec bylo schváleno původní znění návrhu. K dnešnímu dni je na 

území města Jablonec povoleno Ministerstvem financí ČR provozování loterií a jiných 

podobných her v 15 hernách a 1 kasino. Počet povolených technických herních zařízení 

v těchto provozovnách dle seznamu ministerstva je 104 ks. U všech těchto přístrojů již 

ministerstvo vydalo rozhodnutí o zrušení jejich provozu na území města. Tato 
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rozhodnutí ještě nenabyla právní moci. * Provozovat kasino není snadné -Společnost, 

která žádá o povolení provozování kasina, musí ministerstvu financí prokázat splnění 

podmínek daných Zákonem o loteriích a jiných podobných hrách č. 202/1990 Sb. 

Žadatel musí mimo jiné doložit, že má základní kapitál nejméně ve výši 100 milionů 

korun Kč a že složil jistotu ve výši 20 milionů korun. Původ peněz použitých na složení 

jistoty je žadatel povinen prokázat (např. souborem daňových přiznání, a to jak z České 

republiky, tak ze zahraničí). Žadatel nesmí použít na složení jistoty finanční prostředky 

z půjček a úvěrů. Nová obecně závazná vyhláška města obsahuje zásady, které provoz 

kasina ve městě velmi přísně upravují – registrovaný vstup, monitorovací systém – 

kamery vně i venku provozovny se záznamem min. 60 dní zpětně, pravidla pro 

venkovní vzhled provozovny. Z výše uvedeného je patrné, že provozování kasina není 

levnou záležitostí a není možné, aby se kasinem stala jakákoli běžná herna. 

JABLONEC NAD NISOU: MĚSTO ZVOLILO PŘÍSNOU REGULACI HAZARDU - 

19.6.2015, parlamentnilisty.cz - …   Absence zákona o loteriích a hazardních hrách, 

dosud legislativně nevyřešené financování sportu ze státního rozpočtu, i snadná 

dostupnost hazardních her v nejbližším okolí Jablonce vedly současné vedení města k 

vypracování vyhlášky, která hazard zásadním způsobem reguluje. 

OBRAT. V JABLONCI POVOLILI NA TŘECH MÍSTECH HAZARD - 19.6.2015, 

Mladá fronta DNES, str. 2, Kraj Liberecký (ČTK) - Zastupitelé Jablonce nad Nisou 

včera povolili hazardní hry na třech místech v pětačtyřicetitisícovém městě. Novelou 

tak zrušili vyhlášku, která od letošního 1. ledna v Jablonci hazard zcela zakázala. 

Změnu kritizovala část opozice i občanské sdružení Jablonec bez hazardu… 

HAZARD MÁ V JABLONCI ZNOVU ZELENOU - 19.6.2015, ct24.cz - Do Jablonce se 

vrátí hazard. Zastupitelé ho povolili na třech místech v pětačtyřicetitisícovém městě. 

Podle vyhlášky z roku 2011 přitom měly od letoška všechny herny z města zmizet. 

Jejich rušením Jablonec přišel o 20 milionů korun. Finanční ztráta ale prý není hlavním 

důvodem, proč se vedení města rozhodlo přijít s vyhláškou novou…. 

JABLONEC: NULOVÁ TOLERANCE HAZARDU NENÍ DOBRÉ ŘEŠENÍ - 

19.6.2015,  genusplus.cz, čtk -  … Změnu postoje vedení radnice nyní zdůvodňuje tím, 

že nulová tolerance není dobré řešení, povede jen k obcházení zákona. "Je to ověřeno po 

celé republice," řekl primátor Petr Beitl (ODS). Podle něj by ideálním řešením byla 

schválená legislativa, na chybějící zákony upravující loterie a hry a financování sportu 

čekají města už několik let. "Vybíráme nyní nejméně škodlivé řešení," řekl primátor… 

NÁVRAT HAZARDU DO JABLONCE - 19.6.2015, ČT 1, v 18:00 Události v regionech 

– Jana Šrámková, redaktorka: Jedna, dva, tři, právě tolik kasin povoluje v Jablonci nová 

vyhláška. Jedno z těch, kterým dali zastupitelé zelenou, je na dohled od zdejšího 

magistrátu. Tak, jak provozovatelům ukládala předchozí vyhláška, kasino uzavřeli v 

noci na 1. ledna. Když splní přísné podmínky ministerstva a pravidla daná městem, 

mohou znovu otevřít. A to měly herny od letošního roku z Jablonce zmizet… 

HAZARD V JABLONCI NAD NISOU - 19.6.2015, ČT 1, v 19:00 Události - Jakub 

Železný, moderátor: V Jablonci nad Nisou opět povolili hazard. I přes protesty opozice 

budou ve městě tři kasina. Podle vyhlášky z roku 2011 přitom mělo všech 

devětačtyřicet heren na konci loňského roku zmizet. Kromě šestnácti provozoven, 
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kterým licenci postupně odebírá ministerstvo, skutečně herny k 1. lednu zavřeli. Vedení 

města ale doufalo, že do té doby najde podporu v zákoně. 

PRO KASINA POVOLILI TROJICI MÍST - 20.6.2015, Jablonecký deník, str. 1 - Už 

dopředu bylo jasné, že nejvíce emocí při červnovém zastupitelstvu bude u bodu číslo 

25, kterým byla Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování sázkových her, loterií 

a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou. Tento materiál byl 

předkládán už na jednom z minulých jednání, ale nakonec byl z programu stažen. Nyní 

již prošel více než dvouhodinovou diskuzí, do níž se kromě zastupitelů zapojili také lidé 

z občanského sdružení Jablonec proti hazardu, ale vyjádřili se i další lidé… 

NOVINKY V PROVOZOVÁNÍ HAZARDU VE MĚSTĚ JABLONCI NAD NISOU 

ODHLASOVALI ZASTUPITELÉ -20.6.2015, ČRo Sever v 16:00 Události v regionu - 

Novinky v provozování hazardu ve městě Jablonci odhlasovali ve čtvrtek večer na svém 

zasedání tamní zastupitelé. Od ledna platila nulová tolerance heren. V městské kase ale 

chyběly z hazardu peníze a navíc by podle vedení města mohly vznikat ilegální herny. 

Primátor Petr Beitl z ODS proto předložil vyhlášku, která povoluje ve městě 3 přísně 

hlídaná kasina. Původně byl pro nulovou toleranci, kterou vedení radnice připravilo už 

v roce 2012. Nyní je ale názoru, že nejlepším řešením je regulovaný hazard… 

KAM OKO DOHLÉDNE, SAMÁ LAPÁLIE - 20.6.2015,  tydenvlk.cz, str. 0, autorka 

Alena Roubalová - … Novinka nakonec: Zastupitelé Jablonce nad Nisou zrušili 

vyhlášku, která od 1. ledna zcela zakázala ve městě hazard. Přijatá novela 

povoluje výjimky pro tři kasina. A je to. To bylo chytrých řečí. Zase došlo na 

slova rozumných, že úplný zákaz hazardu k cíli nevede, problém se jen pootočí 

ještě k většímu průšvihu. V Brně, kde mají též automatovou prohibici, už 

fungují speciální kluby, kde se můžete stát členem a pak jít s nafasovaným 

čipem hrát. Tím se do herny nemůže dostat kontrolor, protože musíte předložit 

občanský průkaz a doložit, kde pracujete. Tím se eliminují osoby nedospělé, 

insolventní na dávkách i nepohodlné. Kluby údajně (říkali to ve 

veřejnoprávním rádiu) provozují neziskové organizace využívající 

benevolentních pravidel, která pro tento segment platí. To je komedie! Už 

proto, že proti hazardu nejvíce řvou právě neziskovky. Už víme proč. Co na 

závěr? Jaký víkend si uděláte, takový ho budete mít. Tak si ho raději udělejte 

hezký. K tomu žádný automat nepotřebujete! 

ZÁVĚREM - Bylo by milé výše vyřčeným přáním skončit, že. Nicméně diskuse na 

téma hazard pokračovala dál, předkládám dohru už jen formou novinových titulků:  

22.6. Změna pro Jablonec: Vyhláška umožní vznik neomezeného počtu kasin a 

pseudokasin - 23. 6. Změna pro Jablonec: Primátor prosadil návrat hazardu - 25.6. 

Hazard v Jablonci nezemřel - 29.6. Budou vznikat další kasina, bojí se opozice - 20.9. 

Aby mohly herny v Jablonci dále fungovat, žádají o statut kasina - 20.11. Jablonecká 

kasina projdou tvrdým hodnocením – 23.11. Jablonec proti trendům: Poté co si radní 

veřejně postěžovali, že útlum hazardu přiškrtil městský rozpočet, se jim minulý týden 

na stole sešly žádosti o otevření čtrnácti dalších kasin… 



188 

 

KOKONÍN: VÝSTAVBA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD – Jablonecký magistrát počítá s 

výstavbou čistírny odpadních vod v Kokoníně od roku 1998. Argumentuje tím, že je 

nutnou podmínkou dalšího rozvoje městské části. Severočeská vodárenská společnost 

zde proto plánuje investici za zhruba 120 milionů korun, jejíž součástí by měla být 

výstavba kanalizace, na kterou by se napojila většina domů od dolních Maršovic po 

Kokonín. Záměr ale dlouhodobě naráží na odpor místních, kteří k tomu využívají 

všechny možné právní cesty. Vloni nedošlo k zásadním změnám a tahanice o výstavbu 

čistírny odpadních vod pokračovala i v roce 2015. Kokonínští se počátkem roku 

domáhali u Krajského soudu v Liberci zrušení změny územního plánu, která povoluje 

stavět čistírnu v zástavbě. Podle nich je investice zbytečná, stačily by tři kilometry 

trubek a napojení na čistírnu v Rychnově. Oproti nákladům na vybudování další čistírny 

by tato varianta stála asi pětinu. Kokonínští odmítají také výhrady, že jejich obstrukce 

vedly k tomu, že se z Mohelky stala špinavá páchnoucí stoka. „Zas tak špatné to 

nebude, když tam zalétávají chráněné volavky a černí čápi a spokojeně se tam živí 

rybkami a obojživelníky,“ potvrzuje myslivec Brožek. Verdikt soudu odpůrce 

plánované výstavby čistírny mezi rodinnými domy v Kokoníně nepotěšil. Jak již bylo 

řečeno, domáhali se zrušení změny územního plánu, která výstavbu umožnila, soud ale 

návrh zamítl. Naopak spokojen byl s rozhodnutím soudu jablonecký magistrát, který 

vnímá negativně, že rozvoj Kokonína je v důsledku sporů o čistírnu odpadních vod 

blokován. Lidé tu nesmějí stavět, protože nemohou své domy řádně odkanalizovat. 

Radní připouštějí, že se zvažovala i jiná řešení jako vybudování kanalizace do 

Rychnova a rekonstrukce tamní čistírny nebo vybudování čerpací stanice, která by 

splašky přečerpala přes kopec do stoky v Jablonci napojené na čistírnu v Liberci. Obě 

řešení by ale byla mnohem náročnější a dražší. Konec? V Kokoníně žije necelých dva 

tisíce lidí v domech postavených počátkem minulého století, kdy se kanalizace příliš 

neřešila. Spor pro ně nekončí, odpůrci hodlají udělat vše pro to, aby stavbě zabránili. 

RADNICE: STOP UBYTOVNÁM - ´VADÍ OBCHODNÍCI S CHUDOBOU´, bylo psané 

v loňské kronice, což se týkalo ubytoven pro nepřizpůsobivé na území města. Vzniku 

nových se Jablonec rozhodl bránit v roce 2015 formou stavební uzávěry. Zákaz 

výstavbě či kolaudaci dalších ubytovacích zařízení začal platit od února 2015 až do 

schválení nového územního plánu. Podobný způsob obrany proti novým ubytovnám a s 

tím souvisejícímu nárůstu kriminality už využily radnice třeba v Kladně nebo Příbrami. 

"Ubytovny, zvláště pro nemajetné lidi, vznikají velmi rychle a v době přípravy 

nového územního plánu se špatně pracuje s jejich regulací," vysvětlil v lednu 

náměstek pro rozvoj Lukáš Pleticha s tím, že územní plán je už značně rozpracovaný a 

do doby, než bude schválen, pomůže s regulací právě uzávěra. Nutno přiznat, že ve 

městě v poslední době ubytoven pro nepřizpůsobivé přibylo. Vedou k tomu sociální 

dávky na bydlení, které z ubytování takových lidí udělaly v posledních letech lukrativní 

byznys. Impulsem k přijetí radikálního opatření byla v Jablonci ubytovna v Podhorské 

ulici. V tomto případě už ale uzávěra nepomůže, protože nemá zpětnou platnost. 

Radnice také zastavila prodej městských nemovitostí, které jsou ve špatném stavu. Dřív 

je prodávala s tím, že kupec se o ně bude starat lépe než město, a dokonce bylo 

umožněno část kupní ceny investovat do vnějšího vzhledu, a fungovalo to. V minulosti 
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se díky tomu stav mnoha domů výrazně zlepšil. Teď se noví vlastníci snaží na objektech 

co nejvíc vydělat, aniž by do úprav vložili jedinou korunu. Lidé tam často platí vysoké 

nájmy, ale bydlí v nevyhovujících podmínkách. Což je běžná praxe nejen v Jablonci.   

PASÍŘSKÁ: PETICE PROTI KÁCENÍ STROMŮ A KEŘŮ - Sepsali ji obyvatelé žijící v 

okolí ulice Nová Pasířská, kteří požadovali přehodnotit rozhodnutí o kácení stromů a 

keřů, vázaného k projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Připomenu, že 

cílem projektu bylo opravit či zřídit kontejnerová stání, rozšířit parkovací plochy a 

opravit komunikace v prostoru vymezeném ulicemi Nová Pasířská, U Balvanu, Vodní, 

Havlíčkova a Nádražní. Hlavní stavební práce byly plánované od května do září 2015, 

celkové náklady čtyřiadvacet milionů korun, z toho šestnáct dotace z Evropské unie. 

Petice poukazovala na to, že se bude likvidovat velké množství zeleně, která podle 

občanů prostředí nejen zkrášluje, ale také tvoří protihlukovou bariéru, snižuje prašnost a 

navíc se zde vloni prořezávaly keře u chodníku. Lidé nechápali, proč je třeba kácet i 

vzrostlé stromy a souhlasili pouze s likvidací keřů a stromů v těsné blízkosti domů nebo 

rostoucích hustě u sebe. Upozornili, že v lokalitě už bylo vykáceno hodně zeleně, 

včetně stromů u vlakového nádraží, které nebyly nahrazené. Petice společně s archem 

obsahujícím 111 platných podpisů byla odevzdána na magistrát 2. února, a protože 

splňovala všechny náležitosti, projednalo ji vedení úřadu a předložilo únorovému 

zasedání zastupitelstva. Oddělení dotací zásah do zeleně zdůvodnilo tak, že k projektu 

Nová Pasířská už v roce 2010 zpracoval dendrolog a zahradní architekt ing. Souček 

průzkum, který na přelomu let 2013/2014 aktualizoval. Posuzoval v něm 285 stromů a 

keřů, u nichž hodnotil zdravotní stav, vitalitu, sadovnickou hodnotu a případnou kolizi 

se stavbou. Na základě průzkumu se nakonec vykácelo 99 stromů, v rámci regenerace 

zeleně bylo na podzim vysázeno 112 stromů, a to javorů, třešní, lip, jeřábů, jabloní, 

buků, habrů, bříz, muchovníků a jírovců, přičemž podél ulic U Balvanu a Nádražní je 

nové stromořadí z jabloní a jeřábů. Nad bytovým domem U Balvanu 6 ve stráni byly 

keře jen prořezány a ošetřeny a o kus dál pak byla jen vymýcena přestárlá zlatice. 

PROSEČ: FUTURUM KONTRA CHŘÁSTAL - Prosečská investiční, založená tehdejšími 

zastupiteli Ivo Bartoňkem a Miroslavem Peltou, koupila v roce 2008 louky a pole za 

městem v lokalitě Proseč nad Nisou. Nový územní plán potom vše překřtil na stavební 

parcely, čímž zněkolikanásobil jejich hodnotu. Plánovala se výstavba bytového 

komplexu Futurum. Místní osadní výbor a občanské sdružení Proseč i jablonečtí 

architekti ze sdružení Plac byli a bojovali proti. Jejich protest podpořila navíc studie o 

výskytu chřástala polního a dalších chráněných druhů zvířat a rostlin na prosečských 

loukách. V roce 2015 se čekalo na rozhodnutí krajského úřadu – pokud jeho úředníci 

ochranu chřástala uznají, nebude se na pozemcích stavět.   

P.S.: Agentura ochrany přírody v prosečské lokalitě eviduje výskyt evropsky 

chráněného chřástala polního již od roku 2001. Kriticky ohrožený druh tažného ptáka 

tam dokládají tři různé studie, jediná studie zpracovaná investorem stavby chráněné 

živočichy nezmiňuje (sic!). Tak je fajn, dodávám, že lidé mají zájem o kultivování 

veřejného prostoru a dění kolem sebe a přemýšlí o tom, v jakém Jablonci chtějí 

žít. Což neplatí jen v případě chřástala, protože ten nám na pomoc nepřiletí. 



190 

 

BEZPEČNOST: PREVENCE KRIMINALITY A 

KRIZOVÝCH SITUACÍ 
ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ NA MAGISTRÁTU má v hlavní náplni v 

součinnosti s ostatními složkami připravovat město a obce ve správním obvodu 

Jablonce nad Nisou na mimořádné události, řešení krizových situací, dále zajistit 

ochranu před povodněmi, akceschopnost bezpečnostní rady, krizového štábu a 

povodňových komisí, zajišťovat ochranu obyvatelstva včetně případné evakuace a 

zabezpečit jeho nouzové přežití. Řídí a odpovídá za zpracování řady dokumentů, jako 

jsou například ´Bezpečnostní politika města´, ´Plán prevence kriminality statutárního 

města Jablonec na pětileté období´ či programy prevence kriminality na dané kalendářní 

roky včetně toho, že koordinuje činnost složek a institucí při plnění úkolů a opatření v 

nich stanovených. V roce 2015 byla aktualizována řada dokumentů, jako jsou například 

Plán evakuace a nouzového přežití, výpisu z Havarijního plánu Libereckého kraje pro 

Jablonec i plán krizové připravenosti Nemocnice Jablonec. Dokončen byl digitální 

Povodňový plán Jablonce coby města s rozšířenou působností pro okolní obce. Toto 

samozřejmě v součinnosti se starosty dotčených obcí. Realizována byla školení 

krizového štábu a povodňových orgánů včetně přípravy a nácviku k zajištění evakuace 

obyvatelstva na území Jablonce. V roce 2015 byl zahájen program ´Asistent prevence 

kriminality´, cyklus přednášek a besed ´Bezpečné stáří´ i zajištěny podmínky pro 

činnost komise prevence kriminality a její pracovní skupiny. Oddělení dále:  

 prostřednictvím Vodní záchranné služby Českého červeného kříže zajišťovalo 

bezpečnost návštěvníků na vodní nádrži Mšeno;  

 řešilo organizaci a zabezpečení Dne integrovaného záchranného systému;  

 ve spolupráci s jabloneckou nemocnicí provedlo nácvik krizové situace výpadku 

dodávek pitné vody v tomto zdravotnickém zařízení;  

 zorganizovalo součinností akci Vodní záchranné služby ČČK s Leteckou 

záchrannou službou;  

 a v neposlední řadě pak zajišťovalo plnění úkolů města na úseku obrany státu i 

jeho území a akceschopnost tří jednotek dobrovolných hasičů. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - Statutární město Jablonec zřizuje, materiálně a 

technicky zabezpečuje jednotky dobrovolných hasičů v Jabloneckých Pasekách, 

Kokoníně a Proseči nad Nisou. Jejich pomoci se využívá na specializované zásahy jako 

jsou nehody při dopravě na silnici či na vodní hladině, odstraňování následků po 

větrných smrštích a sněhových kalamitách, po únicích nebezpečných látek a při 

zásobování vaku pod vrtulníkem vodou. V roce 2015 měli hasiči 59 zásahů, a to:  

 Jablonecké Paseky: rok 2015 – 36 (2011 – 23, 2012 – 31, 2013 – 31, 2014 – 32) 

 Kokonín: rok 2015 – 9 (2011 – 11, 2012 -  4, 2013 – 19, 2014 – 13) 

 Proseč nad Nisou: rok 2015 – 14 (2011 -  14, 2012 – 7, 2013 – 7, 2014 – 17) 

Dotační fond Libereckého kraje činnost podpořil finančně ve výši 687 tisíc korun, 

388 706 přidalo město Jablonec, takže i v roce 2015 pokračovalo dovybavení jednotek 
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věcnými prostředky v celkové výši 1 075 706 Kč. Konkrétně bylo zakoupeno 

následující vybavení:   

 hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasiče z Pasek - 580 956 Kč,  

 pro všechny jednotky digitální radiostanice – čtyři kusy vozidlové a osm ručních 

radiostanic -  celkem 223 tisíc Kč, 

 obměna ochranných prostředků, jako jsou svítilny, zásahové - opasky, obleky, 

rukavice, boty a přilby – za 271 750 Kč.  

Vzhledem k příznivé finanční situaci vypsal Liberecký kraj druhé kolo dotace na 

podporu jednotek požární ochrany a Jablonec byl i v tomto kole úspěšný a získal:   

 300 000 Kč na nákup dopravního automobilu pro Kokonín, 

 114 000 Kč na opravu a úpravu vozidla TATRA v Jabloneckých Pasekách.  

SVATÝ FLORIAN, PATRON HASIČŮ - Muž ve zbroji římského vojína s mečem 

korouhví, který vylévá vodu z vědra hořící dům, to je svatý Florián – ochránce 

před nebezpečím ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků a zedníků. 

Narodil se v polovině 3. století na území dnešního Rakouska, působil jako 

plukovník římského vojska, poté jako vojenský úředník. Za vlády císaře 

Diokleciána jako horlivý křesťan tajně pomáhal pronásledovaným věřícím, ale 

byl odhalen a umučen. V roce 304 ho s mlýnským kolem připevněným na krku 

svrhli z mostu do řeky Enže, jeho ostatky jsou uloženy v Polsku. Zejména na 

venkově byl častým námětem pro sošky, plastiky či malby, které měly chránit 

dům a obyvatele před neštěstím. V minulosti bylo na jeho svátek, který připadá 

na 4. Května, zapovězeno rozdělávat oheň a nosit vodu.  

MOŽNÁ NEVÍTE, ŽE: První dobrovolný sbor s německým velením byl založen v roce 

1850 v Zákupech na Českolipsku Ferdinandem Leitenbergerem. * První placený 

hasičský sbor v Čechách vznikl v roce 1853 v Praze. * V roce 1864 vznikl první český 

dobrovolný sbor ve Velvarech. Založil ho Karel Krohn. * Sbory se běžně vytvářely z 

německých tělocvičných spolků, později ze Sokola. * Během 1. světové války hasiči 

omezili svou činnost, většina byla odvedena na frontu. Zbylí členové udržovali jen 

nejnutnější pohotovost a věnovali se samaritánské službě. * Veřejné profesionální sbory 

na severu Čech vznikaly hlavně po 2. světové válce. LIBERECKÝ KRAJ: Kdy zde 

vznikly první dobrovolné hasičské sbory? První pokusy o organizovanou požární 

ochranu v Liberci se datují od 17. století, kdy byl vydán první požární řád. Majitelé 

domů měli koupit žebříky, háky na strhávání hořících krovů a dvě dřevěné ruční 

stříkačky. Kovovou stříkačku město získalo v roce 1693. Každý, kdo zpozoroval požár, 

na něj musel upozornit sousedy, purkmistra, čtyři obecní starší a příslušného požárního 

komisaře. Vodu do velké stříkačky muselo pumpovat 30 mužů. * Po velkém požáru v 

České Lípě v roce 1820, který téměř zničil celé město, se začalo diskutovat o založení 

hasičstva. Trvalo však pětačtyřicet let, než byl první dobrovolný hasičský sbor 

ustanoven. * V srpnu 1861 vypukl požár v Liberci v dnešní ulici Na Perštýně, zničil 

sedm domů. V obecní radě se pak stále častěji ozývaly hlasy pro založení hasičského 

sboru. Přihlásilo se do něj 68 dobrovolníků. Sbor v Liberci vznikl v roce 1863, byl 
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zřízen podle vzoru hasičského sboru v Zákupech. * Německý dobrovolný hasičský sbor 

ve Vesci byl založen v roce 1865. O tři roky později vstoupily čtyři desítky mužů 

tělovýchovného spolku do nově se tvořícího Sboru dobrovolných hasičů v Mimoni. V 

roce 1869 byl ustanoven dobrovolný hasičský sbor v Doksech. Ve stejném roce jako 

hasiči ve Vratislavicích nad Nisou, o nichž se ale v kronice první zmínka objevuje už o 

33 let dříve. * Na Jablonecku vznikl hasičský sbor v Tanvaldě v roce 1875, v roce 1886 

pak také v JABLONCI – V JABLONECKÝCH PASEKÁCH. Jejich vznik a rozkvět byl 

spjat s rozvojem sklářského, textilního a strojírenského průmyslu. Bylo třeba účinněji 

chránit průmyslové objekty i nově vznikající budovy obchodních firem, úřadů a škol.  

PRVNÍ OTEVŘENÉ DVEŘE V JABLONCI - Patrona hasičů sv. Floriána si v květnu 

připomínají jen některé dobrovolné sbory v Libereckém kraji, a to například závodem v 

požárním útoku pro kolektivy mladých hasičů, velkolepým sjezdem dobrovolných 

hasičů či dnem otevřených dveří. S prací hasičů, jejich výstrojí i technikou se zájemci 

mohli blíže seznámit právě během tradičních dnů otevřených dveří, přičemž jako první 

se otevřela veřejnosti v kraji ve čtvrtek 7. května 2015 stanice v Jablonci nad Nisou.  

 

MĚSTSKÁ POLICIE: STRÁŽNÍCI I OKRSKÁŘI 

STATISTIKA KE KONCI ROKU 2015 

 49 strážníků,  

 2 civilní zaměstnanci, 

 2 asistenti prevence kriminality působící v problémových lokalitách.  

MGR. LUBOŠ RAISNER, ŘEDITEL Městské police v Jablonci, představil v únoru 

zastupitelům plán činnosti na rok 2015. Kromě tradičních preventivních akcí, přednášek 

a činnosti na dopravním hřišti byly připravené i společné hlídky strážníků a členů 

Policie ČR. K tomu ředitel Luboš Raisner doplnil: „Spolupráce městské i státní 

policie není novinkou. Už v minulých letech docházelo ke společným hlídkám. V 

roce 2015 jsou naplánovány jednou až dvakrát týdně dle personálního stavu 

Policie ČR a vývoje bezpečnostní situace.“ Naopak novinkou v činnosti městské 

policie se stal informační systém, kdy strážníci byli vybaveni mobilními terminály 

s automatickou GPS lokalizací. Byl tak umožněn monitoring událostí, přestupků i 

pohybu strážníků. Systém byl postupně zaváděn v průběhu roku 2015, kdy byl on-line 

propojen s centrálními registry. Náklady 1,4 milionu korun byly součástí rozpočtu.  

V RÁMCI PREVENCE KRIMINALITY pořádala městská policie především besedy a 

přednášky pro děti v mateřských školách, žáky pátých a sedmých ročníků základních 

škol, plus pro středoškoláky a učně. Nechyběla prevence zaměřená na seniory.  

 Mateřské školy -  celkem 31 besed s účastí 1 527 dětí; 

 základní školy -  22 besed s účastí 628 žáků; 

 střední školy a učiliště (1. ročník) - 2 besedy, 110 účastníků; 

 senioři - 9 besed s účastí 203 lidí. 
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STRÁŽNÍCI – OKRSKÁŘI: Městská policie klade velký důraz na své okrskáře, kteří 

se pohybují v jednotlivých lokalitách Jablonce. Ti i v roce 2015 pokračovali v projektu 

Police-Labelling ve všech sedmi okrscích města, ke konci roku bylo do databáze policie 

zaneseno 629 objektů.  

OKRSKÁŘ ROKU 2015 – Ve 2. ročníku soutěže Krajského ředitelství Policie ČR 

Libereckého kraje získala druhé místo policistka nprap. Pavla Míšková z 

Jablonce, která uspěla v konkurenci dalších třiatřiceti policistů a policistek 

z celého kraje. Za práci pro město jí ve své kanceláři krátce před Vánocemi 

osobně poděkoval primátor Petr Beitl. Připomeňme si, že i vloni byl Jablonec 

úspěšný, třetí nejlepší se stala jablonecká Dagmar Bystrá. 

STRÁŽNÍK ROKU – Tento titul uděluje městská policie ve spolupráci s vedením 

města Jablonec 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 podávají vedoucí operačního střediska a vedení městské policie. 

Vybráni jsou tři nejlepší, jejichž jména a fotografie se objeví na čestném místě 

na služebně městské policie, v Jabloneckém měsíčníku i na webových stránkách 

města. Slavnostní vyhlášení nejlepších strážníků roku 2014 se konalo v obřadní 

síni radnice 20. března 2015. Zatímco loňské vyhlašování ovládly ženy, letošní 

ocenění patřila výhradně mužům.  
1. Jiří Hartman – Strážník roku 2014 

2. Lukáš Juřík z oddělení dopravní a hlídkové služby byl druhý 

3. Petr Vedral, operátor - získal pozici třetí, mezi oceněnými byl i v roce 2009, kdy 

se umístil na 2. místě  

4. Miloslav Lejsek – referent prevence kriminality a vzdělávání, obdržel 

poděkování za dvacet odpracovaných let u policie.  

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ v ulici Podskalí navštívilo v roce 2015, a to včetně 

prázdninového provozu, 6 766 osob. Během školního roku zde probíhala systematická 

výuka dle tematického plánu dopravní výchovy vydaného Ministerstvem dopravy ČR, 

kterou absolvovalo 2 809 žáků čtvrtých tříd základních škol.  

DALŠÍ ČINNOST V ROCE 2015: Městská policie se zabývala 13 003 událostmi, 

strážníci řešili 6 395 přestupků, za něž udělili 2 924 blokových pokut za 1 238 440 

korun. Strážníci odhalili a následně řešili nebo předali k vyřízení pětadvacet vraků 

vozidel. * 904 přestupků bylo odhaleno při narušení veřejného pořádku či při porušení 

obecně závazných vyhlášek obce. * Čtyřicet procent přestupků bylo řešeno domluvou a 

patnáct procent strážníci předali k dalšímu řízení. * Tzv. botička za porušení 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nebyla použita ani jednou. * Bylo zadrženo 

87 osob podezřelých ze spáchání trestného činu. * Městský kamerový dohlížecí systém 

zaznamenal 442 skutků, záznam využila Policie ČR ve dvou desítkách případů a v osmi 

pak správní orgán města. * Ve 279 případech spolupracovali strážníci s Policií ČR.   



194 

 

ORGANIZACE ZŘÍZENÉ A ZALOŽENÉ 

MĚSTEM 
 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, příspěvková organizace, Emilie 

Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou, ředitelka: Naděžda Jozífková 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VIKÝŘ, příspěvková organizace, Podhorská 946/49, 

Jablonec nad Nisou, ředitelka: Martina Šípková 

 EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU, s. r. o., Jiráskova 2047/7, 

Jablonec nad Nisou, ředitelka: Ing. Marta Procházková  

 JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o. p. s., Kostelní 

1/6, Jablonec nad Nisou, ředitel: Petr Vobořil  

 JABLONECKÁ ENERGETICKÁ, a. s., Liberecká 4191/120, Jablonec nad 

Nisou, kontaktní osoba: Ing. Petr Roubíček 

 MATEŘSKÉ ŠKOLY – viz níže Školství 

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC NAD NISOU, p. o., Dolní náměstí 600/1, 

Jablonec nad Nisou, ředitel: Mgr. Zbyněk Duda 

 MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC NAD NISOU, o. p. s., Liberecká 1900/5, 

Jablonec nad Nisou, ředitel: Mgr. Pavel Žur 

 NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p. o., Nemocniční 4446/15, Jablonec 

nad Nisou, ředitel: MUDr. Vít Němeček, MBA 

 SPORT JABLONEC NAD NISOU, s. r. o., U Stadionu 4586/1, Jablonec nad 

Nisou, jednatel: Ing. Milan Matura 

 TECHNICKÉ SLUŽBY JABLONEC NAD NISOU, s. r. o., Souběžná 2349/7, 

Jablonec nad Nisou, kontaktní osoba: Bc. Milan Nožička  

 ZÁKLADNÍ ŠKOLY – viz níže Školství  

 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, příspěvková organizace, Podhorská 500/47, 

Jablonec nad Nisou, ředitel: Vít Rakušan  

JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM 

ZA MODERNÍ ZPŮSOBY KOMUNIKACE obhájilo v roce 2015 certifikát Českého 

systému kvality služeb. Vedle toho reprezentovalo město Jablonec na řadě výstav a 

veletrhů doma i v zahraničí. Alespoň malá ochutnávka prostřednictvím médií 

v následujících řádcích, o dalších akcích více v kapitole páté o kultuře.   

JABLONEC A JIZERKY VIDĚLI VE ZWICKAU - 22.1.2015, Jablonecký deník, str. 3 

(red) - Čtrnáctý ročník regionální výstavy Reise und Freizeit zaměřené na cestování a 

volnočasové aktivity je za námi. V široké nabídce 131 vystavovatelů nechyběl ani 

region Jizerských hor, které propagovalo Jablonecké kulturní a informační centrum…  

NA CESTĚ KOLEM SVĚTA ZA TŘI DNY SE PŘEDSTAVÍ I JABLONEC - 28.1.2015, 

genusplus.cz – Tři desítky zemí, 500 vystavovatelů, 30 000 návštěvníků. Tak pořadatelé 

plánují průběh veletrhu cestovního ruchu Dresdner ReiseMarkt 2015 v německých 
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Drážďanech, který začíná v pátek 30. ledna a potrvá tři dny. Jablonec nad Nisou zde 

bude zastoupen také. Jeho prezentaci zajišťuje Jablonecké kulturní a informační 

centrum a bude součástí expozice české centrály cestovního ruchu CzechTourism. 

„Největší zájem je vždy o mapy, tipy na výlety a katalog ubytování, dále pak o 

propagační materiály sjezdového a běžeckého lyžování a turistické cyklistické trasy,“ 

říká Helena Mikšíčková z jabloneckého infocentra pro turisty. A dodává: „To vše 

vezeme samozřejmě s sebou. Máme také německé mutace… - Jablonec nad Nisou se 

drážďanského veletrhu účastní po deváté. Naposledy to bylo v roce 2010… 

JIZERSKÉ HORY: TURISTÉ SI MOHOU ODVÉZT KOUSEK MÍSTNÍ ŽULY - 

9.2.2015, genusplus.cz Zpravodajství - Turisté v Jizerských horách obdivují nejen 

přírodu, ale také typické kamenné stavby ze zdejší žuly. K těm nejpozoruhodnějším 

patří stavby technického charakteru jako je například jablonecká a liberecká přehrada, 

rozhledna Bramberk nebo Černá Studnice. Turistické infocentrum v Jablonci nad Nisou 

proto zařadilo do nabídky upomínkových předmětů vcelku neobvyklý suvenýr – kostku 

žuly o rozměru cca 5 cm, která může sloužit jako žulové těžítko… 

JABLONEC NAD NISOU: INFOCENTRUM MÍŘÍ NA NEJVĚTŠÍ BAVORSKÝ 

VELETRH - 18.2.2015, genusplus.cz Zpravodajství - Interaktivní veletrh cestování a 

volného času v německém Mnichově dnes začíná a potrvá pět dní. Náš region patří k 

oblíbeným destinacím německých turistů, a proto ani v Mnichově jeho prezentace 

nebude chybět. Jablonecké kulturní a informační centrum bude letos jediným zástupcem 

za Liberecký kraj. Jablonec se zde prezentuje už po šesté, naposledy v roce 2008… 

JABLONEC HLEDÁ PENZIONY PRO NOVÝ KATALOG - 4.3.2015, Mladá fronta 

DNES, str. 1 (ad) - V pořadí už deváté vydání Katalogu ubytování pro Jablonec nad 

Nisou a okolí připravuje jablonecké kulturní a informační centrum. Provozovatelé 

hotelů nebo penzionů tak mají příležitost stát se součástí tohoto katalogu. Město 

Jablonec nad Nisou se jím bude prezentovat nejen na veletrzích cestovního ruchu. 

Poslední katalog ubytování vyšel v roce 2010…  

KAM ZA KORÁLKY? PORADÍ NOVÁ MAPKA - 18.3.2015, Liberecký deník, str. 2 

(jsd) - Na Jablonecko míří mnoho turistů za sklem a skleněnou bižuterií. Kde se tady dá 

koupit bižuterie – to je jedna z nejčastějších otázek, na kterou pracovnice turistického 

centra odpovídají. Proto byl vydán nový trojjazyčný propagační materiál Za sklem. 

Každý ho snadno složí do kapsy, jeho součástí je i mapka a je zdarma… - „Pro velký 

zájem a lepší orientaci jsme vydali již třetí edici letáku s mapkou, ve kterém najdou 

pohromadě 25 obchodů se sklem a bižuterií včetně těch s poptávanou bižuterií 

starožitnou. Všechny provozovny jsou v Jablonci, mnoho z nich téměř v centru města. 

Někteří návštěvníci tak mohou nákupy spojit s příjemnou procházkou,“ říká Hana 

Herkommerová z Jabloneckého kulturního a informačního centra…  

JABLONECKÉ INFOCENTRUM MÍŘÍ DO JELENOHORSKÉ KOTLINY - 13.4.2015, 

genusplus.cz Zpravodajství - Jablonecké turistické infocentrum se chystá ve dnech 16.–

17. dubna představit Jablonec nad Nisou a Jizerské hory v polském městečku 

Podgórzyn, a zároveň chce získat zajímavé tipy pro Jablonečáky na výlety v oblasti 

polského Podkrkonoší. Turistické informační centrum v Jablonci nad Nisou 

spolupracuje s Powiatem Jelenia Góra již 4. rokem… 
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JABLONECKÉ INFOCENTRUM JE NEJ -12.8.2015, Jablonecký deník, str. 1, Jan 

Sedlák -    Jablonecké Turistické informační centrum (TIC) patří ve svém ranku mezi ty 

nejlepší v České republice. Již loni na to získalo certifikát a v uplynulých dnech ho 

úspěšně obhájilo. Certifikát uděluje Český systém kvality služeb. „Je to pro nás velká 

pochvala,“ popsal Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra. 

„Pro turisty i místní se snažíme dělat maximu a certifikát nám dává jistotu, že jdeme 

správným směrem. Pokud mám být konkrétnější, oceněny byly naše webové stránky, 

aktivní práce s facebookovým profilem, twitterový účet a další moderní způsoby 

komunikace,“ popsal Vobořil. Předností jabloneckého TIC je podle hodnocení i přímý 

kontakt se zákazníky a identifikace jejich očekávání. „Plusové body jsme navíc 

překvapivě získali za krizové scénáře, řešení stížností a připomínek,“ doplnil ředitel 

JKIC. Český systém kvality vlastní Ministerstvo pro místní rozvoj ČR byl vytvořen s 

využitím licence německého systému Service Qualität Deutschland (SQD). Podobný 

model úspěšně funguje např. i ve Španělsku, Švýcarsku, Francii nebo Velké Británii. 

Hlavní filosofií je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality 

poskytovaných služeb. „Úspěšné organizace získají prestižní, mezinárodně srovnatelnou 

značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality služeb a zároveň je 

oceněním práce všech zaměstnanců organizace“, uvádějí webové stránky systému. Díky 

testování získá organizace i náměty pro zlepšení. „Nestranný pohled zvenčí je užitečný 

a v naší práci hodně pomůže. Českým systém kvality služeb nám např. doporučuje 

ještě intenzivněji pracovat se zpětnou vazbou, kterou od zákazníků máme. Vést 

systematickou databázi nápadů a připomínek, postupně zavádět další měřitelné 

parametry činnosti,“ vysvětlila Hanka Herkommerová, která je součástí týmu 

jabloneckého turistického infocentra. Další obhajoba infocentrum čeká až za dva roky. 

Certifikát je platný do 29. června roku 2017. 

JABLONECKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PROŠLO DALŠÍ ZKOUŠKOU TZV. 

TAJEMNÝM ZÁKAZNÍKEM -25.8.2015, Jablonecký deník, str. 3 (hyk)  - Turistické 

infocentrum v Jablonci nad Nisou vyhovělo „tajemnému zákazníkovi“. Jednalo se o 

skrytou kontrolu kvality služeb nazývanou Mystery Shopping. Anonymním testem 

fiktivního zákazníka prošlo infocentrum na výbornou. Zadavatelem byla agentura 

CzechTourism a Asociace turistických a informačních center ČR. „Po anonymní 

návštěvě nám přišlo podrobné vyhodnocení. Vše plně vyhovovalo, a to i v takových 

detailech jako je udržování očního kontaktu se zákazníkem, dodržování pořadí při 

obsluze, aktuálnost letáků na pultě nebo způsob rozloučení se zákazníkem. Z 

hodnocení vyplynulo například také, že v době návštěvy se nikdo z personálu 

nevěnoval soukromým telefonátům nebo svačině. Po obhájení Certifikátu Český 

systém kvality je to dalších úspěch, který potvrzuje, že v letní sezóně jsme byli na 

hosty dobře připraveni,“ shrnul kladný výsledek Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého 

kulturního a informačního centra. V praxi Mystery Shoppingu se jedná o to, že do 

prodejny je vyslán tzv. Mystery Shopper neboli fiktivní zákazník, který je najatý 

zaměstnavatelem nebo majitelem firmy. Kontroluje se vše, včetně rychlosti obsluhy, 

přístupu k zákazníkovi nebo přehlednosti a upravenosti prodejny. Pokud se zaměstnanec 

chová podle směrnic a určených pravidel, všechny obavy jsou zbytečné. 
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ŠKOLSTVÍ 
UČITELSKÉ POVOLÁNÍ JE POSLÁNÍ - Primátor města Petr Beitl na poslední 

červnové úterní odpoledne pozval na radnici jablonecké učitelky - Jindru 

Šrejmovou, Hanu Malínovou, Blanku Krausovou, Květu Javorskou a Hanu 

Vokurkovou, které pedagogické profesi a dětem věnovaly většinu svého života 

a letošní školní rok pro ně byl mezi dětmi v mateřince či před školní tabulí 

poslední. Ač byste to ani jedné nehádali, dámy odcházejí do důchodu. „Je mi 

potěšením vám poděkovat za laskavý a obětavý přístup a péči o naše děti. 

Práci učitelů všichni známe, ale málokdo si umí představit, co všechno opravdu 

obnáší. Poděkování a uznání je to nejmenší, co mohu udělat,“ řekl v úvodu 

primátor. Setkání se při kávě a malém pohoštění neslo v příjemné atmosféře. 

Přítomní hodnotili současný školský systém, vzpomínali na léta strávená za 

katedrou, na veselé příhody prožité v době školní docházky. Primátor se 

zajímal i o plány žen do budoucna. Většina z nich se svěřila, že rády občas 

vypomohou s výukou na svých školách, a také se těší na více času, který budou 

moci věnovat samy sobě a svým rodinám.  

MAGISTRÁT: ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU – Co se týká úseku 

školství, je hlavní činností oddělení zabezpečení provozu optimální sítě mateřských a 

základních škol - včetně školních jídelen, provozování základní umělecké školy a domu 

dětí a mládeže. Společně s řediteli škol a školských zařízení oddělení školství řeší 

veškeré krátkodobé i dlouhodobé koncepční záležitosti. V rámci přenesené působnosti v 

oblasti přímých nákladů na vzdělávání zajišťuje statistické a výkonové výkazy také za 

školy spadající pod Jablonec nad Nisou coby obec s rozšířenou působností.  

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE - Město Jablonec nad Nisou bylo v roce 2015 

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. V Jablonci nepůsobily klasické jesle, ale služby na zajištění hlídání a 

výchovy dětí ve věku od 2 měsíců do 7 let nabízelo 5 soukromých zařízení (vloni 4). 

Oddělení školství s těmito subjekty úzce spolupracovalo, zejména při umisťování dětí 

ve věku od 2 do 3 let, které se neumístily v mateřské škole zřizované městem. Těmto 

dětem město přispívalo na školné 1 000 Kč měsíčně. Oddělení školství spolupracuje 

také se subjekty pořádajícími příměstské tábory a předškolním dětem a žákům 1. tříd 

přispívá na tábor 500 Kč. Nejsou to však ani zdaleka jediné příspěvky města do 

školství. Svědčí o tom následující řádky.  



198 

 

VÝDAJE MĚSTA DO ŠKOLSTVÍ: INVESTIČNÍ DOTACE. OPRAVY, ÚDRŽBA 

VÝDAJE MĚSTA NA ŠKOLSTVÍ (v tis. Kč): rok 2015 celkem 55 551 (rok 2009 -

54 708, 2010 - 55 823, 2011 – 51 568, 2012 – 55 730, 2013 – 54 819, 2014 - 54 828) 

z toho předškolní zařízení 19 043 (2014 - 18 032), základní školy 34 769 (2014 - 

35 148), Základní umělecká škola 665 (2014 – 637), Dům dětí a mládeže Vikýř 1 074 

(2014 - 1 011). Nutno upřesnit, že údaje jsou včetně investiční dotace, a že 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 objektů vykazovalo 

za rok 2015 ve větších opravách u škol mateřských (MŠ) a základních (ZŠ) následující:  

 MŠ Havlíčkova - oprava kotelny 281 648 Kč, oprava elektroinstalace 27 509 

Kč, stavební úprava v kuchyni 43 197 Kč, oprava vodovodní přípojky 43 850 

Kč, oprava chodníku v areálu 74 353 Kč; 

 MŠ Zámecká - oprava plynového ohřívače vody 32 894 Kč, odstranění havárie 

vnitřní kanalizace 23 142 Kč;  

 MŠ Švédská - odstranění havárie rozvodů topení v podlaze 34 275 Kč, oprava 

přístupové komunikace v areálu 58 268 Kč, oprava vzduchotechniky 27 177 Kč; 

 MŠ Slunečná - oprava vstupní terasy 30 967 Kč; 

 MŠ Lovecká - oprava havárie vstupního schodiště 31 111 Kč;  

 MŠ Střelecká - oprava osvětlení třídy 33 487 Kč, oprava určeného sociálního 

zařízení 49 883; 

 MŠ Čs. armády - oprava zábradlí 30 371 Kč; 

 MŠ Dolní - oprava havárie venkovního zábradlí 29 830 Kč; 

 MŠ Tichá - oprava topného čerpadla a relé 29 200 Kč, oprava vzduchotechniky 

113 014 Kč;  

 MŠ Mechová - oprava vodovodu a kanalizace 44 016 Kč, oprava 

vzduchotechniky 98 494 Kč; 

 MŠ Arbesova - oprava zabezpečovacího zařízení 32 060 Kč, oprava vchodových 

dveří 46 495 Kč; 

 MŠ 28. Října - oprava komunikace v areálu 82 102 Kč; 

 MŠ Husova (oprava topení a obkladů v sauně 51 546 Kč; 

 Speciální MŠ Palackého 37 - oprava střechy 358 729 Kč, oprava 

sádrokartonových příček ve skladu potravin 23 031 a drenáží budovy 42 730 Kč; 

 Speciální ZŠ Liberecká 31 - oprava radiátorových ventilů 40 213 Kč, oprava 

určených oken 231 932 Kč, oprava vchodových dveří 85 305 Kč; 

 odloučené pracoviště ZŠ J. Hory 33 - oprava sádrokarton. příček 41 508 Kč. 
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Základní školy včetně školních jídelen a tělocvičen: 

 ZŠ Liberecká - oprava šaten 218 141 Kč, oprava mrazicího boxu 231 351 Kč, 

oplocení 63 490 Kč; 

 ZŠ 5. května a ZŠ Sokolí - oprava tělocvičny 58 798 Kč;  

 ZŠ Šumava - oprava vchodových dveří ZŠ Švédská 240 250 Kč; 

 ZŠ Pasířská - oprava venkovního obložení tělocvičny 81 395 Kč; 

 ZŠ Mozartova - oprava elektroinstalace 75 537 Kč a varných kotlů 575 960 Kč; 

 ZŠ Rychnovská 216 - oprava VZT kuchyně 97 647 Kč;  

 ZŠ Pod Vodárnou - oprava VZT kuchyně 817 754 Kč;  

 objekty ZŠ  - opravy hromosvodů po revizích 127 643 Kč. 

 

PRÁZDNINY: OPRAVY VE ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH V PLNÉM PROUDU – Tisková 

zpráva ze dne 23.07.2015 - I letošní prázdniny patří v jabloneckých školách a školkách 

opravám. Práce ve školách a školkách si jen během prázdnin vyžádají zhruba 4 miliony 

korun z městské pokladny. V řadě případů se finančně podílejí i jednotlivá školská 

zařízení. O průběhu prací se v některých školách osobně přesvědčil i náměstek 

primátora Miloš Vele. V prostorách šaten největší jablonecké základní školy 

v Liberecké ulici se už koncem srpna místo drátěných kójí objeví zbrusu nové šatní 

skříňky. „Z rozpočtu města financujeme potřebné stavební úpravy za 250 tisíc, 

skříňky si platí škola ze svých zdrojů,“ upřesnil náměstek Vele a dodal, že v Liberecké 

se bude ještě na náklady města opravovat sociální zařízení a chladicí box ve školní 

kuchyni za celkových 320 tisíc korun. Úpravou projde i školní kuchyně základní školy 

v Mozartově ulici, kde budou vyměněny kotle, a škola bude v souvislosti s probíhající 

revitalizací sítě centrálního zásobování teplem přepojena na horkovodní vytápění. 

Parovodní potrubí zmizí. Hotová je již oprava střechy spojovacího krčku v areálu školy 

a v plánu do konce prázdnin je i oprava dalších školních toalet. Tyto opravy si vyžádají 

bezmála 1,5 milionu korun z městského rozpočtu. Budova speciální mateřské školy 

v Palackého ulici dostane novou střechu za 360 tisíc a v kuchyni přibude zbrusu nový 

konvektomat umožňující zdravější přípravu jídel pro malé strávníky. Ten si zaplatí 

mateřská školka sama, stavební práce za 46 tisíc zaplatí město. „V pěti mateřských 

školách už konvektomaty jsou, letos se kvůli instalaci dalších pěti budou kromě 

mateřinky v Palackého ulici upravovat ještě prostory v kuchyních školek Mechová, 

Havlíčkova, Švédská a Tichá,“ vypočítává náměstek primátora Pavel Svoboda a dodává, 

že ve všech případech město platí stavební úpravy a náklady na pořízení konvektomatů 

si hradí školky ze svých zdrojů. „Práce ve školách a školce, kterou jsem navštívil, 

probíhají podle harmonogramu a do konce prázdnin se vše stihne,“ konstatoval 

spokojeně Miloš Vele a dodal: „Předpokládal jsem, že budeme moci z rezervy na 

opravy uvolnit letos další tři miliony korun a využít je na práce ve školách a školkách, 

ale vzhledem k propadu daňových příjmů si to, bohužel, nemůžeme dovolit a rezervu 

ponecháme jako jistotu.“ Prázdninové úpravy a opravy se samozřejmě dotknou i 

dalších škol. Opravuje se vzduchotechnika v kuchyních, elektroinstalace i rozvody vody 

a kanalizace. O prázdninách bude dokončeno zateplení ZŠ Arbesova a díky dotacím 

budou zatepleny mateřské školy v ulicích Mechová a Josefa Hory. 
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MATEŘSKÉ ŠKOLY 
STATISTIKA: POČET ZAŘÍZENÍ, DĚTÍ I ZAMĚSTNANCŮ  

STATISTIKA ÚVODEM - Statutární město Jablonec v roce 2015 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 přijímat i dětí mladší tři let. Mateřské školy měly 

v roce 2015 opět plně využitou kapacitu. Pro školní rok 2015-2016 bylo do 18 školek a 

jejich dvaasedmdesáti oddělení přijato 1 613 dětí (stejně jako ve školním roce 2014-

2015). 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.  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 A 2015-2016 PŘIJALA  

 STEJNÝ POČET DĚTÍ: MŠ speciální v Palackého ulici - 35 dětí i její 

odloučené pracoviště U přehrady – 45 dětí, dále MŠ v ulici Lovecká – 80 a její 

odloučené pracoviště v Sokolí 30 dětí, MŠ Husova – 55 dětí, MŠ v ulici 

Střelecká – 70 dětí, MŠ v ulici Havlíčkova – 75 a její odloučené pracoviště 

v ulici Pasířská – 20, MŠ v ulici Jugoslávská – 66, odloučené pracoviště v 

Nemocniční – 40, MŠ v Čs. armády – 67, MŠ v ulici Zámecká – 60, MŠ v ulici 

Švédská – 96, MŠ ve Hřbitovní – 100, MŠ v Mechové – 104, odloučené 

pracoviště v ulici Mozartova – 20, MŠ v ulici Arbesova – 56, MŠ v Dolní  - 50, 

odloučené pracoviště v ulici Rychnovská – 22, MŠ v Nová Pasířská – 102, MŠ 

v ulici Slunečná – 70 a MŠ v Josefa Hory – 105. 

 NIŽŠÍ POČET DĚTÍ: MŠ v ulici 28.října – 75 / 72. VYŠŠÍ POČET: odloučené 

pracoviště v ulici Vítězslava Nezvala 66 / 68, MŠ v ulici Tichá – 104 / 105. 

 Obdobně jako v minulých letech zůstaly v mateřských školách děti s odkladem 

školní docházky, které od září 2015 obsadily 114 (vloni 84) míst. 

 Do mateřských škol docházelo 49 (vloni 43) dětí cizinců, z toho 21 dětí z 

Ukrajiny, 18 ze Slovenska, 3 děti byly z Vietnamu, 2 z Maďarska, 1 z Polska, 

z Bulharska, z Německa, z Rakouska, z Rumunska.  

 V mateřských školách pracovalo 133 (vloni 129) učitelek, 39 kuchařů či 

kuchařek, 37 (vloni 35) provozních pracovníků.  

 

ZAJÍMAVÉ AKCE A AKTIVITY 

V ÚVODNÍ CHARAKTERISTICE MATEŘSKÝCH ŠKOL je většinou název města 

Jablonec nad Nisou zkrácen na Jablonec, u finančních ukazatelů jsou uvedena pouze 

některá vybraná fakta. Chybí například výsledek hospodaření tj. zisk či ztráta daného 

zařízení, včetně informací o předfinancování či nespotřebovaných finančních 

prostředcích z dotace EU, jakož i počty provozních pracovníků. Mateřské školy, které 

zdobí pěkné - byť neoficiální názvy, nabízejí mnohé zajímavé akce i aktivity. Jaké?   
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HLÁSKA - Mateřská škola speciální, Jablonec nad Nisou, Palackého 37 + odloučené 

pracoviště U Přehrady 4, příspěvková organizace. Ředitelka: Mgr. Jana Brethová. 

Zaměření: děti s vadami řeči a děti s mentálním a tělesným postižením. Od září 2013 je 

zřízena i jedna běžná třída MŠ. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 9 847, výnosy 

7 936. Z toho: vlastní výnosy 779, příspěvek města 1 911, dotace a granty 7 157. Počet 

dětí 80 (2014 – 80), počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 21,09 z toho pedagogických 

14,01. Zajímavé akce roku 2015: MŠ Hláska se představuje – ukázka práce s 

dětmi, 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, návštěva svíčkárny Rodas s vyráběním, výlet školy do Šťastné 

země v Radvánovicích, Barevné hrátky - zábavné odpoledne pro děti a rodiče s 

opékáním buřtů na školní zahradě, Safírový potok – výlet do osady Jizerka 

včetně návštěvy naučné stezky, projekt zaměřený na ekologickou výchovu 

Tajemství Jizerských hor, kroužek Malí ekologové, Šikovné ručičky, Kuchtík, 

plavání dětí, projekt zaměřený na logoprevenci – sluchové hry v logopedické 

prevenci 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. 

ADÉLKA - Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Mgr. Světlana Bartůňková. Právní subjekt od 1. 1. 2012. Finanční ukazatele 

(v tis. Kč):  Náklady 4 454. Výnosy 3 843. Z toho: vlastní výnosy 615, příspěvek města 

612, dotace a granty 3 228. Počet dětí 72 (2014 – 75). Počet pracovníků (Ø přepočtený 

stav) 8,77, z toho pedagogických 5,45. Zajímavé akce roku 2015: Plavecký výcvik, 

městská policie – příběhy medvídka Fandy, výlety do okolí – Maxov, Severák – 

drakiáda, Proseč. Doktorů se nebojíme – aktivní poznávání první pomoci s 

ČČK; soutěž o nejtalentovanější MŠ; tenisová hala Proseč – podzim i jaro; 

divadelní představení – MD i pohádky v MŠ; vánoční besídky a nadílka v MŠ, 

vánoční dílny s rodiči. Lyžařský výcvik – Severák; návštěva HS Bedřichov; 

karneval v MŠ. Výlety na Bedřichov, Severák – bobujeme; spolupráce se ZŠ - 

návštěva 1. třídy. Putování za velikonočním zajíčkem, zdobení májek před 

radnicí. Výlety do okolí – skřítek Sklenaříček, Petřín, Bramberk, atd. Exkurze: 

kde pracuje táta s mámou – požární zbrojnice, pošta, pekárna, tiskárna, atd. 

Divadelní představení: Eurocentrum. Návštěva jízdárny. Spolupráce se 

Střevlíkem, Diviznou, ekologické středisko v JBC, oslava Dne dětí, celodenní 

školní výlet na hrad Valečov, rozloučení se školáky. 

PAMPELIŠKA - Mateřská škola Jablonec, v ulici Lovecká 11 + odloučené pracoviště v 

Sokolí 9, příspěvková organizace. Ředitelka: Bc. Kateřina Sýkorová. Právní subjekt od 
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1. 1. 2010. Finanční ukazatele (v tis. Kč): 6 190. Výnosy 5 320. Z toho: vlastní výnosy 

925, příspěvek města 870, dotace a granty 4 395. Počet dětí 110 (2014 – 110). Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 11,62, z toho pedagogických 8,52. Zajímavé akce roku 

2015: Plavecký výcvik, podzimní slavnost na zahradě MŠ, 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, knihovny 

Jablonec nad Nisou, divadla v MŠ, školní výlet na hrad Kost spojený s 

vystoupením divadla, Dýňobraní (spolupráce s Domem vína), Den matek, Den 

dětí, Den otců, sběr papíru, 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, hledání pokladu velikonočního 

zajíčka v Jablonci i v Oderwitz, akce třídy Včeliček - seznamování s němčinou, 

Muzeum skla a bižuterie, Ptačí svatba - Vogelhochzeit v Německu, ZOO koutek 

Žitava, návštěva rodičů z Oderwitz a seznámení se se školkou v Jablonci a 

městem, rodinný víkend českých a německých rodin v Harrachově. 

MOTÝLEK - Mateřská škola Jablonec, Střelecká 14, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Eva Čáchová. Právní subjekt od 1. 1. 2010. Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

Náklady 4 420. Výnosy 3 856. Z toho: vlastní výnosy 676, příspěvek města 585, dotace 

a granty 3 180. Počet dětí 70 (2014 – 70). Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 8,58, z 

toho pedagogických 5,79. Zajímavé akce roku 2015: 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 na 

Střelnici, pěvecká vystoupení DPS Sluníčko - Velikonoční trhy, Kytička písniček, 

spolupráce se ZŠ Pivovarská (návštěva v 1. třídě, pohádky a besídky školáků), 

polodenní výlet na Královku, výlet do ZOO Liberec, celodenní výlet na zámek 

Lemberk a dětské hřiště Smeťák, účast v soutěži o nejtalentovanější školku 

Jablonecka, fotbalové dopoledne ve Mšeně s FK Jablonec, oblíbené spaní ve 

škole s předškoláky, rozloučení s předškoláky – Začarovaná zahrada, cvičení v 

atletické hale 2x týdně, pálení čarodějnic na zahradě, návštěva městského 

divadla, divadelní společnosti ve školce. 

POD PEŘINKOU - Mateřská škola Jablonec, Havlíčkova 4 + odloučené pracoviště 

Pasířská 72, příspěvková organizace. Ředitelka: Jolana Stejskalová. Právní subjektivita 

od 1. 1. 2008. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 5 452. Výnosy 4 761. Z toho: 

vlastní výnosy 713, příspěvek města 741, dotace a granty 4 048. Počet dětí 95 (2014 -  

95). Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 10,59. Z toho: pedagogických 6,97. 

Zajímavé akce roku 2015: Dýňobraní, Jablíčková slavnost na zahradě MŠ, 
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pohádkové spaní ve školce, Čertí rej s mikulášskou nadílkou, vánoční dílna v 

MŠ pro rodiče s dětmi, vánoční besídka, zpívání sborečku na Vánočních trzích 

a v kostele dr. Farského, Štědrodenní zdobení stromku pro zvířátka v Srnčím 

dole (akce pro rodiče s dětmi), lyžařský, bruslařský a plavecký výcvik, beseda 

pro rodiče na téma školní zralost, 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; programy 

Planetárium, Indiáni, návštěva dětí v domově důchodců a LDN, návštěva 

útulku Dášenka v Lučanech, besídka a výlet ke Dni matek, vystoupení kroužku 

hip hopu v jabloneckém divadle, Den dětí (návštěva hasičů na zahradě MŠ, 

ukázka práce), 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 - spolupráce s 

Policií ČR - ukázka práce, jízda po Máchově jezeře v policejních člunech, 

střelba na trenažérech Kroužky v MŠ: keramika, výtvarná dílnička, flétna, 

pohybový kroužek, hip hop, angličtina, sboreček. Ukázkové hodiny kroužků. 

ŽLUTÁ ŠKOLKA - Mateřská škola Jablonec, Jugoslávská 13 + odloučené pracoviště 

Nemocniční 15a, příspěvková organizace. Ředitelka: Bc. Renata Kolischová. Právní 

subjekt od 1. 1. 2010. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 7 025. Výnosy 5 601. Z 

toho: vlastní výnosy 1 007, příspěvek města 1 445, dotace a granty 4 594. Počet dětí 106 

(2014 – 106). Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 15,36. Z toho: pedagogických 

10,27. Zajímavé akce roku 2015: MŠ Jugoslávská - Tříkrálové zpívání; karnevalový 

rej; masopustní průvod; velikonoční, vánoční a keramické dílny s rodiči; 

posvícení; bramboriáda; zajíčkova koleda; pálení čarodějnic; olympijské hry 

na Střelnici; výtvarná výstava v Eurocentru a v Lidicích; vystupování sboru; 

týdenní pobyt na horském hotelu Stráž; Dětský den v MŠ; rozloučení se školkou 

- sportovní odpoledne s rodiči; vystoupení dětí pro rodiče; den se skákacím 

hradem; 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 MD a v MŠ; 

sportujeme s fotbalisty na hřišti MŠ. * MŠ Nemocniční - karneval; masopust v 

nemocnici; velikonoční dílna; hledání velikonočního zajíčka; pletení pomlázek; 

soutěže čarodějnic v létání na košťatech; beseda s příslušníky policie; besídka 

ke Dni matek; Den dětí; Mikulášská a vánoční nadílka v MŠ; výstava betlémů v 

ZŠ Liberecká; vánoční dílna; vystoupení pro sestřičky (důchodce) v nemocnici; 

den se skákacím hradem; výlet – stopovaná; odpoledne se záchranáři. 
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POD LESEM - Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, ulice Československé 

armády 37, příspěvková organizace. Ředitelka: Lenka Brunnerová Jínová. Právní 

subjekt od 1. 1. 2010. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 4 123. Výnosy 3 579. Z 

toho: vlastní výnosy 604, příspěvek města 545, dotace a granty 2 975. Počet dětí 67 

(2014 – 67). Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 7,91. Z toho: pedagogických 4,58. 

Zajímavé akce roku 2015: 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, 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, keramické dílničky, závěrečná ukázka z angličtiny, 

evakuace dětí společně s hasiči, dopolední výlety dle počasí během celého roku. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA MONTESSORI Jablonec, Zámecká 10, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Vlasta Hillebrandová. Právní subjektivita od 1. 1. 2009. Finanční ukazatele 

(v tis. Kč): Náklady 3 831. Výnosy 3 273. Z toho: vlastní výnosy 584, příspěvek města 

561, dotace a granty 2 689. Počet dětí 60 (2014 – 60). Počet pracovníků (Ø přepočtený 

stav) 8,43. Z toho: pedagogických 5,34. Zajímavé akce roku 2015: Projekt ´Já a město 

korálků´, karneval. Projekt ´Mami, tati, kde jsem se tu vzal?´ Týden zimních 

radovánek, jarní, podzimní a vánoční dílna s rodiči a dětmi, návštěvy divadel, 

aktivní účast na výstavě výtvarných prací, hudební vystoupení v rámci 

ukončení školního roku na magistrátu města, návštěva výtvarné výstavy, Děti 

učí rodiče, loučení s předškoláky, Hruškobraní, Mikulášská cesta, vánoční 

zpívání u radnice, vánoční posezení a zpěvy v MŠ, vynášení Morany, školní 

výlet Loučeň, psí tanec, 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.  

ČTYŘLÍSTEK - Mateřská škola Jablonec, Švédská 14 + odloučené pracoviště v ulici 

V. Nezvala 12, příspěvková organizace. Ředitelka: Bc. Zuzana Lapáčková. Právní 

subjekt od 1. 1. 2012. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 9 440. Výnosy 8 311. Z 

toho: vlastní výnosy 1 479, příspěvek města 1 242, dotace a granty 6 832.  Počet dětí 

164 (2014 – 162). Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 19,26. Z toho: pedagogických 
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11,97. Zajímavé akce roku 2015: Divadelní představení v MŠ, návštěva městského 

divadla. Nabídka kurzů: lyžařský a plavecký, 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 první třídy ZŠ Na Šumavě, 

návštěva knihovny, návštěva ZUŠ, 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: 

účast na Dýňobraní, zdobení vánočního stromu v Eurocentru, zdobení májky 

před radnicí, účast na výstavě výtvarných prací dětí, pravidelná účast ve 

výtvarné soutěži. Výlety: vycházky do přírody, spolupráce s Ekocentrem 

Střevlík, výlet do Oldřichova v Hájích a na farmu, exkurze do svíčkárny v 

Liberci, návštěva Muzea hraček v Albrechticích v Jizerských horách. 

JABLŮŇKA - Mateřská škola Jablonec, Hřbitovní 10, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Hana Hušková. Právní subjekt od 1. 1. 2012. Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

Náklady 6 693. Výnosy 5 692. Z toho: vlastní výnosy 1 321, příspěvek města 1 006, 

dotace a granty 4 371. Počet dětí 100 (2014 – 100). Počet pracovníků (Ø přepočtený 

stav) 11,40. Z toho: pedagogických 7. Zajímavé akce roku 2015 - Exkurze: Muzeum v 

Jablonci nad Nisou, jablonecká radnice, městská knihovna, základní škola – 

vánoční betlémy, jízdárna Jablonec, muzeum hraček. Kurzy plavání ve 

spolupráci s Plaveckou školou, zimní kurz lyžování za spolupráce SK SKI 

Policie Liberec. Školní polodenní výlety: rozhledny okolo Jablonce nad Nisou, 

domácí zvířátka - Sestroňovice, Rádlo, toulky okolím Jablonce. Celoškolní výlet 

– Strašidla ve Starých Hradech. Dětská vystoupení: Kytička písniček, Vánoční 

zpívání, Velikonoční trhy, otevírání výtvarné soutěže v Eurocentru, Hrajeme a 

zpíváme pro rodiče – u stromečku ve školce, při ochutnávce jídel - veselé 

pískání. Výstavy v Eurocentru. Jiné akce školy: beseda s policií, myslivost – jarní 

příroda, Jak to vypadá u hasičů, dílny pro rodiče s dětmi – Velikonoce jsou tu, 

Vánoční tradice, Čertíku, čertíku; návštěvy městského divadla, divadelní 

představení ve školce, Sejdeme se u stromečku, Masopustní řádění, Čarodějnice 

letí, ekologické dílny v MŠ, Svatojánské ohně – odpoledne na školní zahradě, 

slavnostní večeře s budoucími školáky. 

MUCHOMŮRKA - Mateřská škola Jablonec - Mšeno, Mechová 10 + odloučené 

pracoviště Mozartova 22, příspěvková organizace. Ředitelka: Irena Šolcová. Právní 

subjekt od 1. 1. 2010. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 7 184. Výnosy 6 283. Z 

toho: vlastní výnosy 1 051, příspěvek města 931, dotace a granty 5 232. Počet dětí 124 

(2014 - 124). Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 14,11, pedagogických 9,11. 
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Zajímavé akce roku 2015: Dýňobraní, Harrachov- Šindelka – jak se těží a 

zpracovává dřevo, lesní zvířata, 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, karnevalové 

veselení, botanická zahrada Liberec, velikonoční keramická výstava, bruslení a 

solná jeskyně, zdobení májky, čarodějný rej – na Frýdštejně, běh na konto 

Bariéry – s rodiči; sférické divadlo – zdraví člověka, klauniáda, Zelený den plný 

sportu, pasování na školáky, výlet na Máchovo jezero, návštěva ZOO v Liberci, 

celoroční sběr suchého chleba pro zvířata. 1. místo v lehkoatletickém závodě 

Libereckého kraje: Běh nás baví; Den s fotbalem, setkání s hasiči, výtvarné 

aktivity. Aktivity: hra s keramickou hlínou, logopedie, tenisová přípravka. 

Kroužky: angličtina a taneční. Celoročně: divadelní představení v Městském 

divadle Jablonec i v MŠ. Prázdninový provoz: program Z pohádky do pohádky. 

U PĚTI VEVEREK - Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, 

příspěvková organizace. Ředitelka: Zuzana Křivancová. Právní subjekt od 1. 1. 2012. 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 3 794. Výnosy 3 108. Z toho: vlastní výnosy 

554, příspěvek města 714, dotace a granty 2 554. Počet dětí 56 (2014 – 56). Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 7,42. Z toho: pedagogických 4,23. Zajímavé akce roku 

2015: Plavecký výcvik, lyžařský výcvik, tematicky zaměřené pátky: den 

smyslový, košíkový, bramborový, jablíčkový atd.; Interhaf – jak se chovat při 

napadení psem; návštěva ekocentra STŘEVLÍK, podzimní dílnička, dílna se ZŠ 

Arbesova, návštěva kouzelníka. Evropský projekt: Větrníkový den. 21. 11. na 

podporu nemocných cystickou fibrozou Prožitkové projekty: Tajemství starého 

knoflíku - seznamování dětí s životem našich prapraprababiček, pečení chleba 

a housek., 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 divadla 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, keramické dílny, Pečení a prodej ovocného čaje – MŠ Dobrým 

Andělem, Pyžamkový den, zimní olympiáda; konzultační odpoledne pro rodiče 

předškoláků, Masopust se ZŠ Arbesova, Den otevřených dveří – sobota, 

karnevalový rej, Divadlo AGNES v MŠ, návštěva služebny horské služby v 

Bedřichově – ukázka a jízda na sněžném skútru. Projekt: Záchrana tučňáků v 

Grónsku, velikonoční dílna se ZŠ Arbesova, Velikonoční jarmark, čarodějnický 

měsíc, dílnička v MŠ s rodiči, EKODEN se ZŠ Arbesova, polodenní výlety do okolí 

MŠ, návštěva ZUŠ, oslava MDD – sportovní dopoledne, rozloučení se školáky - 
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Malá maturitka a pasování vílou Štěstěnkou (odpoledne s rodiči). Projekt: 

Indiánské léto, výlet do indiánské vesnice. 

KOSTIČKA -  Mateřská škola Jablonec - Kokonín, Dolní 3969 + odloučené pracoviště 

Rychnovská 215, příspěvková organizace. Ředitelka: Dana Farkašová. Právní subjekt 

od 1. 1. 2010. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 4 752. Výnosy 3 984. Z toho: 

vlastní výnosy 644, příspěvek města 768, dotace a granty 3 340. Počet dětí 72 (2014 – 

72). Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 8,70. Z toho: pedagogických 5,00. Zajímavé 

akce roku 2015: Lyžařský a plavecký výcvik, výlety (Kopanina, Malá Skála, 

Frýdštejn, Dobrá Voda, výlet v Českém ráji, Hrubá Skála - Valdštejn ), celodenní 

výlety po Jizerských horách, rozhledny - Královka, Černá Studnice, Horní 

Maxov, Severka, návštěva zámku Sychrov, Hrubý Rohozec Valdštejn, návštěva 

muzea Betlému v Kryštofově údolí, Městské knihovny v Jablonci nad Nisou. 

Návštěva prvních tříd v ZŠ Kokonín. 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, Městském divadle Jablonec a v 

mateřské škole. Bubnování ve školce, oslava MDD. Promítání Planetária, 

závěrečná hra pro rodiče a děti Putování pohádkou. 

PASTELKA - Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková 

organizace. Ředitelka: Ivana Novotná. Právní subjekt od 1. 1. 2012. Finanční ukazatele 

(v tis. Kč): Náklady 6 226. Výnosy 5 320. Z toho: vlastní výnosy 917, příspěvek města 

954, dotace a granty 4 403. Počet dětí 102 (2014 – 102). Počet pracovníků (Ø 

přepočtený stav) 13,36. Z toho: pedagogických 9,03. Zajímavé akce roku 2015: Vítání 

ročních dob: první jarní, letní, podzimní a zimní den; plavecký výcvik, atletika 

v lehkoatletické hale Střelnice, sportovní soutěž o nejtalentovanější MŠ na 

Proseči, dopravní hřiště. Divadla v MŠ, městské divadlo, Eurocentrum, Junior, 

Ahojky – klaunské vystoupení, fotografování dětí. Ekologické centrum v 

Eurocentru, Doktorů se nebojíme, taneční kroužek v divadle (pro rodiče). 

Předvánoční odpoledne pro rodiče s dětmi - adventní slavnost. Barborka 

naděluje, Mikulášská nadílka, vánoční nadílka, adventní prohlídka zámku 

Loučeň, informativní schůzka pro rodiče předškoláků před zápisem do ZŠ a 

setkání se zástupci ZŠ a PPP. Návštěva dětí v ZŠ, maškarní bál s programem v 

městské hale u bazénu. Exkurze - povolání rodičů: pekárna, hasiči, rychlá 

záchranná služba, knihovna. 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 
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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 se zábavným 

programem. Městská policie: Příběhy medvídka Fandy a exkurze na služebnu. 

Soutěž v jízdě na koloběžkách na cyklostezce Nová Pasířská. 

SLUNEČNICE - Mateřská škola Jablonec, Slunečná 9, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Iveta Jeriová. Právní subjekt od 1. 1. 2012. Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

Náklady 4 656. Výnosy 3 887. Z toho: vlastní výnosy 695, příspěvek města 782, dotace 

a granty 3 192. Počet dětí 70 (2014 – 70). Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 10,50. 

Z toho: pedagogických 5,70. Zajímavé akce roku 2015: Předškolní děti - plavecký 

výcvik, lyžařský výcvik na Bedřichově, sportovní dopoledne v městské hale, 

divadlo v MŠ - Pohádka o kominíku Josífkovi, Medvědí pohádky, Kouzelný 

hrnec, Malířská pohádka; městské divadlo: Čáry máry Vánoce, Princezna se 

zlatou hvězdou, EC – Kvak a Žbluňk, Kuba a Kubikula, 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 – projekt Středověk, spaní v MŠ; ohňová 

show; výlety: zámek Loučeň a labyrintárium, Farma Na Slunci, Jablíčkový 

týden, Týden draka – výstava, městská policie - Panda Fanda, výchovný 

program; Martinská pouť; mikulášská nadílka, vánoční dílna, Zpívání u 

vánočního stromu – před radnicí, vystoupení pro maminky a babičky, účast na 

přehlídce dětských souborů – Kytička písniček, vánoční nadílka, besedy s 

učitelkami základní školy Šumava a Sokolí, ekovýchova. Kroužky: výtvarný, 

seznámení s anglickým a německým jazykem, hudebně pohybový, veselé 

pískání – flétničky, logopedická prevence. 

POHODA - Mateřská škola Jablonec – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková 

organizace. Ředitel: Bc. Pavla Macháčková. Právní subjekt od 1. 1. 2010. Finanční 

ukazatele (v tis. Kč): Náklady 6 777. Výnosy 5 734. Z toho: vlastní výnosy 1 047, 

příspěvek města 1 053, dotace a granty 4 687. Počet dětí 105 (2014 – 104). Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 13,44. Z toho: pedagogických 7,84. Zajímavé akce roku 

2015: 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; výlet a spaní na Ještědu, spaní ve školce, 

rozloučení se školkou pro prvňáčky; Den dětí - cesta za pokladem; Hrajeme si 
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se slovíčky – logopedická prevence, ukázkové hodiny výchovně vzdělávací 

práce a zájmových aktivit pro rodiče; sportovní dopoledne; vystoupení dětí – 

hip hop, městské divadlo, návštěva magistrátu, 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 městském divadle, Eurocentru, kině Junior. 

MŠEŇÁČEK - Mateřská škola Jablonec - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková 

organizace. Ředitelka: Bc. Eva Tuhá. Právní subjekt od 1. 1. 2010. Finanční ukazatele 

(v tis. Kč): Náklady 5 962. Výnosy 5 068. Z toho: vlastní výnosy 932, příspěvek města 

902, dotace a granty 4 136. Počet dětí 105 (2014 – 105). Počet pracovníků (Ø 

přepočtený stav) 12,52. Z toho: pedagogických 8,05. Zajímavé akce roku 2015: 

Plavecký a lyžařský výcvik, akce pro rodiče (stopovaná, pálení čarodějnic, 

odpoledne pro maminky, odpoledne pro tatínky, sportovní dopoledne 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 kuře, vystoupení na 

Velikonočních trzích; raftování na Jizeře, škola v přírodě – Oldřichov v Hájích; 

Kytička písniček – přehlídka pěveckých sborů v Eurocentru; soutěž v jízdě na 

koloběžkách, skákací hrad na školní zahradě, výlety (Černá Studnice, Proseč, 

Bramberk, Jizerské hory, Loučeň), rozloučení se školáky s přespáním v MŠ. 

KAPIČKA - Mateřská škola Jablonec, ulice Husova 3, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Mgr. Lucie Papoušková. Právní subjekt od 1. 1. 2012. Finanční ukazatele (v 

tis. Kč): Náklady 3 757. Výnosy 2 985. Z toho: vlastní výnosy 537, příspěvek města 

862, dotace a granty 2 448. Počet dětí 55 (2014 – 55). Počet pracovníků (Ø přepočtený 

stav) 6,37. Z toho pedagogických 4,17. Zajímavé akce roku 2015: Plavecký výcvik, 

karnevalový rej masek se soutěžemi – dětské dopoledne, podzimní slavnost 

skřítka Bramboráčka, ukázka výcviku psů na 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 
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městské policie, jak se máme chovat k pejskům – obrana (beseda), delší výlety 

do okolí Jablonce nad Nisou, 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, vystoupení pěveckého sborečku MŠ za doprovodu harmoniky - Vánoční 

trhy, Kytička písniček, kreslení obrázků pro skřítka Pastelku, dny otevřených 

dveří s ukázkami práce zdravotníků. 

RADNICE PŘIDALA NA ODBORNOU PÉČI 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA V HUSOVĚ ULICI NABÍZEJÍCÍ SPOLUPRÁCI SE 

ZDRAVOTNÍKY DOSTANE PŘIDÁNO - 24.4.2015, Jablonecký deník, str. 1, Jan Žíla - 

Vzhledem k tomu, že dětí se zdravotním handicapem přibývá, rozhodli se jablonečtí 

radní rozšířit zdravotní program této školky. Náměstek primátora Pavel Svoboda se 

obrátil na radní se žádostí o dofinancování odborné péče v Mateřské školce Husova. 

Děti s diagnózami jako je alergie, astma, cukrovka, atopický ekzém, epilepsie a spousta 

dalších dnes nejsou výjimečné. „Jejich počet se zvyšuje a tlak rodičů na přijetí do 

školek se zákonitě stupňuje,“ konstatuje Svoboda a dodává: „Dlouhodobě vidíme 

rezervu v zařízení, které by poskytovalo speciální péči zdravotně znevýhodněným 

dětem. Proto jsme se rozhodli tuto problematiku řešit zdravotním programem.“ 

Jablonecké školky nabízejí převážně standardní výchovný program, pouze MŠ Husova 

řadu let spolupracuje se zdravotníky a nabízí péči o děti s alergiemi a respiračními 

onemocněními. Právě na tuto školku se už při dnech otevřených dveří obraceli rodiče, 

kteří požadují pro své děti speciální péči. Město tady nyní platí služby fyzioterapeutky a 

lékařky alergoložky. „Rozšířený zdravotní program však umožní škole přijmout i děti 

s výše zmíněnými diagnózami,“ vysvětluje náměstek primátora. Na dofinancování 

mzdových nákladů je třeba cca 400 tisíc korun ročně, roku 2015 odpovídá za dobu září 

– prosinec částka zhruba 130 000 korun. Postupně je třeba ve školce vyměnit koberce za 

lina, zrekonstruovat sociální zařízení, zmodernizovat saunu apod. „Prioritou je však 

posílení počtu zaměstnanců, a to o půl úvazku učitelky a půl úvazku zdravotníka,“ 

vysvětluje Miroslava Rýžaková, vedoucí odboru humanitního. Právě zdravotník může 

pravidelně měřit hodnoty cukru a podávat léky, zasahovat odborně při epileptických 

záchvatech, pravidelně ošetřovat děti s ekzémem a sledovat dietní jídelníčky. Sama 

školka, která nese označení Kapička, má celkem tři třídy a její kapacita je celkem 55 

dětí. V podkroví školky se nachází zdravotní místnost vybavena inhalačními přístroji, 

velkými míči na cvičení a dalšími pomůckami. Třikrát týdně zde probíhají inhalace, 

masáže, míčkování a cvičení vedené zkušenými fyzioterapeuty. Každý měsíc navíc do 

této školky dochází doktorka imunologie a alergologie. V suterénu mají saunu s 

odpočívárnou, kterou děti pravidelně navštěvují od října do dubna k otužování 

organizmu. „Zatím jsme ve fázi příprav, ale jsme moc rádi, že tento návrh prošel. Ve 

školce se bude měnit i organizační struktura, protože jedna třída bude vyhrazena 

přímo pro nemocné děti. Určitě to bude mít velký přínos i pro samotné rodiče, kterým 

to usnadní život,“ shrnula v krátkosti ředitelka školky Lucie Papoušková. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
STATISTIKA: POČET ZAŘÍZENÍ, TŘÍD, ŽÁKŮ I ZAMĚSTNANCŮ  

ÚVODEM - V roce 2015 pokračoval dál přechod silnějších ročníků dětí z mateřských 

do základních škol, byť do prvních tříd nastoupilo o sedm dětí méně než v loňském 

roce. Podle věku měly děti nastoupit, ale zvýšil se počet odkladů povinné školní 

docházky. Oproti loňskému roku přibylo ve školním roce 2015-2016 v základních 

školách celkově ve všech třídách 150 žáků, počet tříd se o pět zvýšil.  

PRVNÍ TŘÍDY – Připomeňme si, že 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, v roce 

2015 pak 488. Ve školním roce 2015-2016 (v závorce 2014-2015) bylo otevřeno 20 

(21) prvních tříd, a to v: 

 ZŠ Liberecká 26: 3 (3) 

 ZŠ 5. května 76: 2 (2+1 Montessori) 

 ZŠ Na Šumavě 43: 3 (3) 

 ZŠ Pasířská 72: 2 (2) 

 ZŠ Mozartova 24: 3 (3) 

 ZŠ Pivovarská 15: 1 (2) 

 ZŠ Rychnovská 215: 2 (2) 

 ZŠ Arbesova 30: 3 (2) 

 ZŠ Pod Vodárnou 10: 1 (1) 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL v Jablonci na školní rok 2015 – 2016 

se konal ve čtvrtek 12. února od 12 do 18 hodin na těchto základních školách:  

 ZŠ Liberecká 26, ZŠ Pivovarská 15, ZŠ 5. května 76 - zápis do třídy Montessori, 

a Sokolí 9 - zápis do běžné třídy ZŠ, dále ZŠ Kokonín - Rychnovská 215 a 

Janáčkova 42, ZŠ Na Šumavě 43, ZŠ Mšeno - Arbesova 30, ZŠ Pasířská 72, ZŠ 

Rýnovice - Pod Vodárnou 10, ZŠ Mšeno - Mozartova 24. Základní školy 

přijímaly žáky dle jednotných kritérií, k nimž patřil: trvalý pobyt v příslušném 

školském obvodu, dále fakt, že školu již navštěvuje sourozenec či je zákonný 

zástupce zaměstnancem školy. V případě většího počtu přihlášených 

rozhodovalo losování. Základní škola 5. května do třídy s Montessori 

pedagogikou přednostně přijímala žáky s trvalým pobytem ve školském obvodu 

školy, kteří mají zájem o tento typ vzdělávání.  

 Zápis do 1. třídy v soukromé základní škole Antonína Bratršovského v ulici 

Opletalova 1266/4, Jablonec byl ve středu 11. února od 13 do 18 hodin.  

 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ předcházely samotným zápisům dětí do 

základních škol a nabídlo je všech devět městských základních škol i školy 

soukromé. Při akci měli rodiče i jejich ratolesti možnost seznámit se s 

prostředím, které by dítě mohlo od 1. září navštěvovat.  
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NAPLNĚNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2015–2016 vypadala následovně: uváděno 

v pořadí škola – její kapacita - počet žáků - počet tříd - průměr žáků na třídu. V závorce 

pak pro srovnání předcházející školní rok 2014-2015.  

 ZŠ Liberecká 26: kapacita školy 700 – počet žáků 657 – počet tříd 27 – průměr 

žáka na třídu 24,33 (předcházející školní rok: 700 – 663 – 24,56) 

 ZŠ 5. května 76: 500 – 305 – 15 - 20,33 (500 - 283 - 13 - 21,77) 

 ZŠ Na Šumavě 43: 700 – 539 – 23 - 23,43 (700 – 504 - 22 - 22,91) 

 ZŠ Pasířská 72: 720 – 430 - 18 - 23,88 (720 – 411 - 18 - 22,83 

 ZŠ Mozartova 24: 900 - 474 - 20 - 23,70 (900 – 434 – 19 - 22,84) 

 ZŠ Pivovarská 15: 280 - 278 - 12 - 23,17 (280 -280 – 12 - 23,33) 

 ZŠ Rychnovská 215: 420 – 344 - 14 - 24,57 (420 – 340 – 14 - 24,29) 

 ZŠ Arbesova 30: 560 - 459 - 19 - 24,16  (560 – 442 – 18 - 24,56) 

 ZŠ Pod Vodárnou 10: 270 - 187 - 9 - 20,78 (270 – 187 – 9 - 20,78) 

DEVĚT ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE MĚSTĚ navštěvovalo ve školním roce 2015-2016 

celkem 3 673 žáků (ve školním roce 2014-2015 to bylo 3 523 žáků), z toho 1 848 

(1 769) dívek. Žáci se vzdělávali ve 157 třídách (152), což je průměr 23,39 (23,2) žáků 

na třídu. Oproti loňskému roku přibylo ve školách 150 (104) žáků, celkový počet tříd se 

o 5 (4) zvýšil. Do prvního ročníku nastoupilo již zmíněných 488 (495) prvňáčků, což je 

o 7 žáků méně (předtím to bylo o tři desítky více). V tomtéž období ukončilo povinnou 

školní docházku 320 žáků, z toho  

o na čtyřleté gymnázium bylo přijato 53 žáků tj. 16,6 %,  

o na střední odbornou školu 179 žáků tj. 55,9 %,  

o na střední odborné učiliště 88 žáků čili 24,6 %.  

 Maturitní obory začalo studovat 232 žáků tj. 72,5 % z vycházejících, učební 

obory začalo studovat 88 žáků tj. 27,5 % z vycházejících žáků.  

 Na víceletá gymnázia odešlo po 5. ročníku studovat 22 žáků, tj. 5,4 % z 

celkového počtu.  

 V pátých ročnících se učilo cizím jazykům 3 241 (v předcházejícím období 

3 073) žáků, z toho pak 3 241 (3 073) anglický jazyk, 991 (933) se učilo 

současně i německý jazyk.  

 Na základních školách plnilo povinnou školní docházku 123 (vloni 109) 

zdravotně postižených.  

 Povinnou školní docházku formou domácího vzdělávání plnilo 14 (7) žáků, 

docházku v zahraničí 23 (19) žáků.  

 Na základní školy docházelo 134 (114) žáků cizinců, z toho: 57 žáků z Ukrajiny, 

41 ze Slovenska, 15 z Vietnamu, 6 z Polska, po třech z Číny a z Bulharska, 2 

z Kosova, po jednom z Lotyšska, z Moldavské republiky, z Ruska, z Makedonie, 

z Maďarska, z Albánie a z Lotyšska.  

 Školní družinu (ŠD) navštěvovalo 1 109 žáků, tj. 49 % z celkového počtu žáků 

prvního stupně ZŠ, z toho 780 žáků 1. a 2. ročníku, tj. 70,3 % z celkového počtu 

žáků docházejících do ŠD.  
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 Ve školních jídelnách se stravovalo 3 214 žáků, tj. 87,5 % z celkového počtu 

žáků ZŠ. Ve školním roce 2014-2015 bylo uvařeno 596 000 (2013-2014 / 

567 600) obědů.  

 Základní školy měly v pedagogickém sboru 215 (vloni 210) učitelů, z toho 177 

žen a 38 mužů, 10 ostatních pedagogických pracovníků, 35 vychovatelek školní 

družiny. Dále zde pracovalo 47 kuchařek školní jídelny, 55 provozních 

pracovníků – uklízečky a školníci. Celkem v roce 2015 zaměstnávaly základní 

školy 362 (v roce 2014 – 344) lidí. 

ZAJÍMAVÉ AKCE A AKTIVITY 

V ÚVODNÍ CHARAKTERISTICE ZÁKLADNÍCH ŠKOL je většinou název města 

Jablonec nad Nisou zkrácen na Jablonec, u finančních ukazatelů jsou uvedena pouze 

některá vybraná fakta. Chybí například výsledek hospodaření tj. zisk či ztráta daného 

zařízení, včetně informací o předfinancování či nespotřebovaných finančních 

prostředcích z dotace EU, jakož i počty provozních pracovníků. Základní školy stejně 

jako ty mateřské nabízejí řadu zajímavých akcí a aktivit pro své žáky i jejich rodiče.   

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC, LIBERECKÁ 26, příspěvková organizace. Ředitel: 

RNDr. Jiří Čeřovský. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 33 855. Výnosy 30 339. Z 

toho: vlastní výnosy 3 775, příspěvek města 3 786, dotace a granty 26 564. Počet dětí 

657. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 63,83. Z toho: pedagogických 46,48. 

Zajímavé akce roku 2015: Slavnost Slabikáře pro 1. třídy, Školní akademie - 

ocenění nejúspěšnějších žáků, ukázkové hodiny pro rodiče 1. a 2. tříd, 

rozsvícení vánočního stromu, plavecký výcvik - 1. stupeň, zahraniční výjezdy – 

Žitava, Budyšín – den s primátorem, ekologický projekt Strážci Země – 4. třída. 

Exkurze: Planetárium Praha, Jizerské hory, Krkonoše, vícedenní harmonizační 

výukové pobyty (1. a 2. třídy). Soutěže pořádané školou: Mikulášská laťka, 

konverzační soutěž v cizích jazycích, olympiády aj. soutěže. Účast: literární 

soutěž MÚZA 2015, Matematický a Přírodovědný klokan, Finanční gramotnost, 

Pythagoriáda, Logická olympiáda, Rope skipping, atletický trojboj, plavání, 

volejbal, basketbal aj. Den otevřených dveří školy, spaní ve škole, návštěvy 

divadla, koncertů. Pěvecké sbory: DPS Zvoneček - domov důchodců, adventní 

koncerty, hudební festival, DPS Rolnička - adventní zpívání v Praze, vítání 

občánků na radnici, vystoupení pro dárce krve, Tříkrálové zpívání v divadle. 

Výstavy AMOS, Velikonoční dílna, Dýňobraní aj. Kroužky: minivolejbal, florbal, 

dramatický, žurnalistka, paličkování, kroužek angličtiny pro 1. a 2. třídu, 

ruština, technický. Projekty: Čtenářská dílna, Podpora technického vzdělávání. 

TISKOVÉ ZPRÁVY Z ŽURNALISTICKÉHO KROUŽKU:  

NA DVOUDENNÍ NÁVŠTĚVU DO PARTNERSKÉ ŠKOLY V BAUTZENU odcestovalo 

pětatřicet žáků ze Základní školy Liberecká. Mezi žáky převažovali hlavně členové 

školního pěveckého sboru Rolnička, ale i členové novinářského kroužku, kteří se učí 

německy. Program měli opravdu nabitý. Vedle samotné návštěvy a prohlídky školy 



214 

 

zhlédli expozici zaměřenou na historii perníkářství v nedalekém městečku Weissberg, 

prohlédli si muzeum věnované lužickosrbské kultuře a tradicím a večer je čekala 

prohlídka historického centra města. „Náš pěvecký sbor během pobytu třikrát 

účinkoval s pásmem vánočních písní a koled. Nejprve děti vystupovaly na 

proslulých vánočních trzích, které se letos konaly v Bautzenu po 630. a patří k 

nejstarším v Německu. Jejich zpěv přilákal i Mikuláše, jenž je obdaroval. V 

lužickosrbském Spolkovém domě pak všichni nejen zazpívali, popřáli krásné 

Vánoce a svou choreografii na pohádkové motivy předvedlo i trio gymnastek. 

Hlavně zde byly slavnostně předány certifikáty za vzornou práci a projekty v 

německém jazyce. Jimi se držitelé mohou prokázat například při ucházení se o 

práci v celé oblasti Euroregionu Nisa. Z naší školy získali při pobytu v 

Bautzenu tento certifikát tři žáci,“ vysvětlila Heidemarie Polívková, učitelka 

německého jazyka a organizátorka pobytu v Bautzenu. Druhý den strávili jablonečtí 

žáci dopoledne ve škole se svými německými vrstevníky, s nimiž vyráběli různé 

vánoční ozdoby, pekli a zdobili perníky a někteří i konverzovali. Celý pobyt vyvrcholil 

koncertem v adventně vyzdobeném a zcela zaplněném kostele sv. archanděla Michaela, 

kde sbor Rolnička vystoupil jako jeden ze tří účinkujících pěveckých sborů. Koncert se 

konal k 15. výročí spolupráce škol. DPS Rolnička vedou dva sbormistři, učitelé hudební 

výchovy Jaroslava Pokorná a Libor Saska. Ředitel ZŠ Liberecká Jiří Čeřovský si přijel 

své svěřence nejen poslechnout a povzbudit, ale doprovodil je při několika skladbách i 

hrou na trubku. Zasloužený aplaus byl účinkujícím žákům odměnou, stejně jako mnoho 

zážitků a dojmů, které si z návštěvy Bautzenu přivezli. (jen) 

V PONDĚLÍ PO PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI praskalo atrium v areálu Základní školy 

Liberecká ve švech. Tolik lidí najednou sem asi v historii školy zavítalo vůbec poprvé. 

Důvodem bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromu, respektive dvou krásně 

vzrostlých smrků. K tomu došlo za nadšeného odpočítávání dětí, zpěvů koled, tance 

bílých vloček a vánočních vůní, které se linuly ze stánků, jež měla škola pro tento účel 

zapůjčené. Kantoři se proměnili v trhovce a místo za katedrou se činili za pultem. K 

mání bylo nejen občerstvení, ale i vánoční dekorace a výrobky dětí. Oba školní sbory, 

Rolnička i Zvoneček, si připravily pod vedením svých sbormistrů pásma koled, jež 

odstartoval fanfárou na trubku ředitel školy Jiří Čeřovský. Všudypřítomná adventní 

nálada přinesla radost a pohodu do srdcí a myslí více než tří stovek návštěvníků. (pet) 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76 + odloučené 

pracoviště Sokolí 9, příspěvková organizace. Ředitelka: Mgr. Michaela Hanyšová. 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 18 928. Výnosy 16 123. Z toho: vlastní výnosy 

1 072, příspěvek města 2 805, dotace a granty 15 051. Počet dětí 305. Počet pracovníků 

(Ø přepočtený stav) 33,65. Z toho: pedagogických 24,26. Zajímavé akce roku 2015: 

Projekty z EU - Škola pro život, Školní dílna, Ovoce do škol, Mléko do škol, 

Zavádění metody CLIL na ZŠ prostřednictvím rodilých mluvčí, Integrace ICT do 

výuky, TechUp, předškoličky pro budoucí prvňáčky, velikonoční dílny na 

Dolině, pečení cukroví, mikulášské dílny, pasování na čtenáře, Dýňobraní, 
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literární soutěž - poezie, Mikuláš, zájezd do Anglie, Educa Liberec, Euroregion 

tour, Amos 2015, Pohár vědy - NEURON 2015, výstava výtvarných prací. Den 

otevřených dveří, vánoční 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 - Babylon Liberec, projekt Zatmění Slunce, plavecký 

výcvik, bruslení, vánoční florbalový turnaj, maškarní karneval. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, NA ŠUMAVĚ 43 + odloučené 

pracoviště Švédská 12, příspěvková organizace. Ředitel: Mgr. Jan Kolář Finanční 

ukazatele (v tis. Kč): Náklady 27 824. Výnosy 22 680. Z toho: vlastní výnosy 2 574, 

příspěvek města 5 206, dotace a granty 20 106. Počet dětí 539. Počet pracovníků (Ø 

přepočtený stav) 46,90. Z toho: pedagogických 34,92. Zajímavé akce roku 2015: 

Slavnost Slabikáře pro 1. třídy; akce školní družiny - (např. Halloween, 

Zahradní slavnost, mikulášská besídka a mnoho dalších), vánoční a 

velikonoční výtvarné dílny, lyžařský kurz pro 4. a 7. ročník, harmonizační 

pobyt pro 6. ročník, 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 další 

ročník tzv. Šumava světu. Jednalo se o celodenní akci, kdy žáci naší školy 

připravili pro rodiče, absolventy i širokou veřejnost zajímavý program 

představující naši školu (výtvarné dílny, ukázky výuky apod.). V neposlední 

řadě nabízí naše škola celou škálu volnočasových aktivit a kroužků. 

EKOLOGIE: ŠKOLNÍ ZAHRADA VYROSTLA ŽÁKŮM POD RUKAMA - 1.3.2015, 

genusplus.cz - Na školní zahradě Základní školy Šumava v Jablonci nad Nisou se 

během minulého roku odehrálo mnoho změn. Keltský stromový kruh, Kvetoucí 

zahrádka, Bylinkový kopeček, Ptačí ráj, Výukové podium, Kompost, Jezírko či Pěstební 

kout vyrostly z „pusto prázdného“ trávníku jak houby po dešti. A za vším stojí projekt s 

názvem Kvetoucí škola, který byl realizován Společností pro Jizerské hory, o.p.s. za 

spolupráce vedení ZŠ Šumava a finanční podpory Libereckého kraje. Cílem projektu 

bylo vytvoření výukové zahrady na školním pozemku ZŠ Šumava. Tohoto se podařilo 

dosáhnout během bezmála jednoho roku, kdy vznikl architektonický návrh zahrady a 8 

tematických výukových stanovišť přímo v zahradě. Specifikem projektu byl důraz na 

participaci samotných žáků. Ti se podíleli na utváření zahrady svými nápady, ale také 

svýma rukama. Téměř vše, co bylo v jejich silách, na zahradě zasadili, překopali, 
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navozili, uhrabali. Zapojili se žáci napříč všemi ročníky, bez nadsázky se tedy dá říci, že 

celá škola. Realizace probíhala formou jarních a podzimních projektových dnů, kdy žáci 

upravovali zahradu za odborné asistence zahradní architektky Martiny Burešové. Žáci 

nyní mohou poznávat a sbírat bylinky na Bylinkovém kopečku, v Keltském stromovém 

kruhu se seznámí s 21 nejzákladnějšími dřevinami, Kvetoucí zahrádka přiláká bezpočet 

motýlů a Ptačí ráj poskytuje v zahradě oázu pro ptactvo. Zázemí je připraveno i pro 

pěstební aktivity - v Pěstebním koutu vznikly 4 vyvýšené záhony a vysazeny byly jedlé 

keře. Na novém kompostu mohou žáci snadno pozorovat bohatství půdního života a 

proces vzniku úrodné zeminy. Základnu pro venkovní výuku tvoří dřevěné výukové 

podium, na kterém žáci budou pracovat v různě velkých skupinkách a odpočinou si od 

školních lavic. Pro lehčí využití zahrady ve výuce byl vytvořen metodický materiál 

zahradě „na míru“, který obsahuje tipy na výukové aktivity a popisuje vhodnou péči o 

zahradu v průběhu školního roku. „K příležitosti výročí sto let školy jsme s žáky do 

zahrady vysadili sto cibulek žlutých krokusů.“ uvádí realizátorka projektu Ing. Lenka 

Javůrková ze Společnosti pro Jizerské hory. Už se blíží čas jejich květu a probuzení 

zahrady ze zimního spánku. Nezbývá tedy než popřát výukové zahradě na Základní 

škole Šumava vše nej do nové sezóny. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC, PASÍŘSKÁ 72, příspěvková organizace. Ředitel: 

Mgr. Jiří Vondráček. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 23 803. Výnosy 20 734. Z 

toho: vlastní výnosy 2 109, příspěvek města 3 069, dotace a granty 18 625. Počet dětí 

430. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 42,64. Z toho: pedagogických 30,37. 

Zajímavé akce roku 2015: 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 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; 1-2denní 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 JABLONEC – MŠENO, MOZARTOVA 24, příspěvková 

organizace. Ředitelka: Mgr. Marcela Rousová. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 
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25 784. Výnosy 20 995. Z toho: vlastní výnosy 2 471, příspěvek města 4 931, dotace a 

granty 18 524. Počet dětí 474. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 82. Z toho: 

pedagogických 31,22. Zajímavé akce roku 2015: Poznáváme cizí země – Itálii, 

Polsko. Procvičujeme jazyky – projekt EU Rodilí mluvčí do škol, 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, Česko fandí charitě, Evropa ve škole, Školní časopis roku, Náš svět a 

krajských soutěží v zeměpisu, německém jazyce, Matematickém klokanovi, 

literární soutěže Máj - měsíc poezie a přehlídky školních DPS. Organizujeme 

sportovní soutěže Šplhoun, Žonglér, spoluorganizujeme ne republikovém finále 

McDonald´s Cup 2015 na jablonecké Střelnici a reprezentujeme naše město na 

sportovních hrách v Budyšíně. 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 Kalibro a výběrovém 

zjišťování výsledků žáků 9. ročníků. Tvořivost žáků prezentujeme na 

výtvarných výstavách v EUC a ke Dni matek. Se školním rokem se společně 

slavnostně loučíme v multifunkčním sále na Střelnici. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC, PIVOVARSKÁ 15, příspěvková organizace. 

Ředitel: Mgr. Lubomír Mlejnek. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 15 516. 

Výnosy 13 545. Z toho: vlastní výnosy 1 237, příspěvek města 2 009, dotace a granty 

12 308. Počet dětí 278. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 30,97. Z toho: 

pedagogických 22,66. Zajímavé akce roku 2015: Realizace projektu dotovaného z 

fondu Evropské unie na zkvalitnění výuky. Ve dvou celoročních kurzech 

probíhala ve škole výuka angličtiny pro rodiče. Škola pořádala hudebně 

dramatická vystoupení žáků, projektové dny a předškoličku pro budoucí 

prvňáčky. Uspořádala charitativní akci s výtěžkem pro UNICEF. Projekty žáků 

1. stupně: Pohádkový den, Kytičkový den, Vítání jara, Slavnosti slabikáře, 

besedy s policisty, třídní akademie v 1. - 3. ročníku, projekty EVVO a účast v 

celoroční akci Ovoce a zelenina do škol. Projekty žáků 2. stupně: 70. výročí 

osvobození ČR, Mazlíčci, zájezd skupiny žáků do Velké Británie s ubytováním v 

rodinách, lyžařský výcvik 7. Ročníku v Albrechticích, vodácké kurzy na 

Ploučnici a Vltavě, účast v projektu Tech UP, akademie žáků 9. ročníku. 

Celoškolní soutěže ve zpěvu a recitaci, Matematický klokan 2015, turnaje 

v míčových hrách, XXII. ročník školní sportovní olympiády. Školní družina 

organizovala podzimní slavnosti, vánoční trhy a dílny, velikonoční trhy, oslavy 

Dne dětí spojené s přespáním ve školní družině, návštěvu Babylonu. Při škole 
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pracovalo 15 zájmových kroužků. Uskutečněny byly exkurze do muzeí, 

planetária, průmyslových výrob a na Pražský hrad. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU – KOKONÍN, RYCHNOVSKÁ 216 + 

odloučené pracoviště Rychnovská 215 a Janáčkova 42, příspěvková organizace. Ředitel: 

Mgr. Vladimír Hozda. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 18 910. Výnosy 16 313. 

Z toho: vlastní výnosy 1 569, příspěvek města 2 615, dotace a granty 14 744. Počet dětí 

344.  Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 34,57. Z toho: pedagogických 21,20. 

Zajímavé akce roku 2015: 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), exkurze přírodovědné, 

vlastivědné, společenskovědní, turisticko-cyklistické, Slavnost Slabikáře – 

vítání prvňáčků ve světě čtení a knih, školní projekty (Cvičení v přírodě, Naše 

město, Týden země, Zdravý zoubek), účast na celorepublikovém finále 

dopravní soutěže v Nymburce, krajské finále v soutěži mladých zdravotníků, 

republikové finále v dějepisné olympiádě v Praze, spolupráce s firmou Laktea 

(mléčný program, Ovoce do škol), spolupráce s ekologickou organizací Střevlík 

v Oldřichově v Hájích, akce k Vánocům (Vánoční zpívání, Mikulášská nadílka, 

Andělská zábava), Den Země - akce na podporu zlepšení životního prostředí, 

Discomaraton, Slet čarodějnic – akce ŠD, zájmové kroužky – anglický 5x, hra 

na flétnu, výtvarné techniky, tělovýchovný, malování na hedvábí, ruční práce, 

aerobik, dyslexie, hra na kytaru, přírodovědný, keramický, veselá věda, plstění. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC – MŠENO, ARBESOVA 30, příspěvková 

organizace. Ředitel: Mgr. Tomáš Saal. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 25 297. 

Výnosy 21 437. Z toho: vlastní výnosy 2 305, příspěvek města 3 948, dotace a granty 

19 132. Počet dětí 459. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 41,75. Z toho: 

pedagogických 29,97. Zajímavé akce roku 2015: Školní družina - maškarní 

karneval, pálení čarodějnic, Hledání školního skřítka – přespání ve školní 

družině, příměstský tábor. 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), sférické kino. 2. stupeň - lyžařský, cyklistický a vodácký kurz 

pro žáky sportovních tříd, Ekoden – módní přehlídka, Akademie – rozloučení s 

9. třídami, Masopust, seznamovací kurz žáků 6. tříd při vytváření nových 

kolektivů, program Bavíme se sami pro 2. stupeň, přechod Krkonoš, exkurze do 

Německa v rámci výuky cizího jazyka, dějepisná exkurze Osvětim a Terezín pro 

9. třídy. Další akce - vánoční dílna pro mateřské školy, vánoční dílna a trhy pro 
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veřejnost, Předškoláček, kroužky - keramika, sportovní hry, vaření, ruční práce, 

orientační běh, florbal, hra na kytaru, Veselá věda. 

PRÁZDNINY OD POLOVINY ČERVNA měli žáci  Základní školy Arbesova kvůli 

zateplování budov. Práce za třicet milionů korun na škole začaly už vloni, kdy spočívaly 

v zateplení fasády šesti pavilonů včetně spojovacích krčků, ve výměně pásových oken 

za plastová, nahrazení boletických panelů vyzdívkami z tvárnic, vystavěla se rampa pro 

bezbariérový přístup před hlavním vstupem do školy a upravila zeleň. Na akci město 

získalo evropskou dotaci osmnáct milionů korun.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC – RÝNOVICE, POD VODÁRNOU 10, příspěvková 

organizace. Ředitelka: Mgr. Jana Mašindová. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 

14 665. Výnosy 12 858. Z toho: vlastní výnosy 1 029, příspěvek města 1 847, dotace a 

granty 11 829.  Počet dětí 187. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 26,28. Z toho: 

pedagogických 19,22. Zajímavé akce roku 2015: 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, Rozsvícení vánočního stromu v 

Rýnovicích, tradiční dílny, maškarní karneval, čarodějnice, sportovní a dětský 

den, 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. Dny 

otevřených dveří pro budoucí žáky. Úspěchy v žákovských soutěžích a 

olympiádách. 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. Realizace preventivních programů, 

které vycházejí z komplexního programu Jít dál. 

 

MÚZA 2015:  LITERÁRNÍ SOUTĚŽ A VZKAZ V LÁHVI 

VZKAZ V LÁHVI bylo téma 19. ročníku literární soutěže Múza, kterou vyhlašuje 

Magistrát města Jablonec. Báseň či povídku do uzávěrky soutěže odevzdalo 198 autorů 

z jabloneckých základních a středních škol. Tři vítězství získali studenti Gymnázia U 

Balvanu, a to v kategoriích poezie a próza nad 16 let, kde vyhráli Jan Vlček a Štěpánka 

Janusová, třetí zlato pro zmíněné gymnázium získala za svoji práci Lucie Drahoňovská 
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v kategorii poezie 12–15 let. Cenu pro nejlepší spisovatelku v kategorii próza 12–15 let 

porota udělila Veronice Koucké ze ZŠ Liberecká. V nejmladší kategorii do 11 let v 

próze vyhrál Petr Knotek ze ZŠ Arbesova, v poezii pak zvítězil Jan Feigl ze ZŠ Na 

Šumavě, který podle poroty napsal nejlepší básničku. Tady je: 

Postavím básničku, jako hrad z písku. 

Verše před deštěm, schovám do notýsku. 

Pískové básnění, rukami zbořím, 

nasypu do láhve, pošlu vzkaz mořím. 

Některé vítězné práce prezentovali divadelníci z dramatického kroužku domu dětí Vikýř 

při slavnostním vyhlašování 19. ledna v obřadní síni radnice. Jednu z oceněných básní z 

kategorie nad 16 let s názvem DUŠE BEZ TĚLA (otištěna je níže) recitoval sám autor 

Filip Novák, který v tu chvíli ještě nevěděl, že obsadil ve své kategorii 2. místo. 

 

Připlouváš v tichu za noci  

 žádajíc mojí pomoci. 

Dva osamělí dohromady 

 přemůžou prý vůli zlou. 

Mám však nechat tvoje vnady 

 a zabývat se podstatou. 

Zřít tě mám jak v láhvi vzkaz, 

dáváš mi sebe napospas? 

Líbat pouze zprávu mohu, 

lahev – tělo nechat bohu? 

Tvoje věty mysl kalí, 

vůkol pravdy závoj halí. 

Tvé lásky slova  

 otištěny na mých rtech. 

Pálí jak kotva  

 zarytá v mých pocitech. 

Slova co hladí tvoje tělo, 

 které již pravdu zapomnělo. 

Tak miluji se jen s duší, 

i když tělu to tak sluší! 

Hříšné tělo tvoje  

 pluje v noci dál. 

Spím raděj ve stoje, 

 než bych se tě vzdal. 

 

 

Vždy odcházíš v luny stínu 

 jiným chutnat tvého klínu. 

Že ty jsi moje říkáš,  

protože já jsem tvůj. 

V nitro mé pronikáš,  

 pak necháš prázdnou sluj. 

Vložíš do skla zpět mou duši,  

 i když tělu to tak sluší! 

Láhev bez vzkazu, 

 jak duše bez těla. 

Hořkost podrazu,  

 o kteréms věděla. 

Krvavé roníš lásky slzy. 

 Že tento příběh končí moc brzy? 

Lásky plné oči 

zřít mi pravdu nechtěly, 

Všechno jednou končí, 

oba jsme to věděli. 

A jak lunu střídá svit, 

nechám tě zpěv moře jít. 

Sloupneš z hrdla etiketu,  

necháš v dáli krátkou větu:  

„ Sbohem …“ 
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VÝSLEDKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE MÚZA 2015:   

 I. kategorie - věk do 11 let *  Poezie: 1. Jan Feigl (ZŠ Na Šumavě), 2. Adam 

Kerhart (ZŠ Liberecká), 3. Adam Blažek (ZŠ Na Šumavě), čestné uznání: 

Štěpán Lietava (ZŠ Na Šumavě). * Próza: 1. Petr Knotek (ZŠ Arbesova), 2. Eva 

Marie Hujerová (ZŠ Liberecká), Jáchym Jelínek, 3. Lída Bedrníková (ZŠ 

Liberecká), čestné uznání: Jindřiška Holová a Eliška Studničková (obě ZŠ 

Liberecká). 

  II. kategorie - 12–15 let * Poezie: 1. Lucie Drahoňovská (Gymnázium U 

Balvanu), 2. Vilém Bedřich Sengr (Gymnázium U Balvanu), 3. Vladimír 

Skřivánek (ZŠ Mozartova), čestné uznání: Anna Hollmannová (Gymnázium Dr. 

Randy), Veronika Drahoňovská (Gymnázium U Balvanu). * Próza: 1. Veronika 

Koucká (ZŠ Liberecká), 2. Petra Soukupová (ZŠ Liberecká), 3. Dominika 

Machová (Gymnázium U Balvanu), čestné uznání: Michaela Horčičková (ZŠ 

Liberecká) a Nikola Khailová (Gymnázium Dr. Randy). 

  III. kategorie - nad 16 let * Poezie: 1. Jan Vlček (Gymnázium U Balvanu), 2. 

Filip Novák (Gymnázium Dr. Randy), 3. Petr Kadeřábek (Gymnázium U 

Balvanu), čestné uznání Adéla Vojtěchová (SUPŠ a VOŠ) a Klára Bulířová (OA 

a VOŠ mezinárodního obchodu). * Próza: 1. Štěpánka Janusová (Gymnázium U 

Balvanu), 2. Nela Maruškevičová (SUPŠ a VOŠ), 3. Iva Komló (OA a VOŠ 

mezinárodního obchodu), čestné uznání: Daniel Kadlec (OA a VOŠ 

mezinárodního obchodu) a Kristýna Kratochvílová. (OA a VOŠ). 

 

OSTATNÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ: STATISTIKA. 

ZAJÍMAVÉ AKCE A AKTIVITY 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jablonec nad Nisou, Podhorská 47 + odloučená 

pracoviště Mozartova 24 a Horní náměstí 1, příspěvková organizace Ředitel: Mgr. Vít 

Rakušan Zřizovatel město Jablonec nad Nisou od 1. ledna 2008. Finanční ukazatele (v 

tis. Kč): Náklady 20 152. Výnosy 19 521. Z toho: vlastní výnosy 3 118, příspěvek města 

575, dotace a granty 16 403. Počet pracovníků: 35 učitelů a 4 provozní pracovníci.  

STATISTIKA: Ve školním roce 2015-2016 Základní uměleckou školu Jablonec 

navštěvovalo 1 083 žáků (v roce 2014 - 1 089) ze základních a středních škol, z toho: 

 722 žáků - hudební obor  

 225  - výtvarný obor 

 87 - taneční obor  

 49 – literárně-dramatický 

ZAJÍMAVÉ AKCE ROKU 2015: Žákovské a klavírní večery - 9, třídní přehrávky 

- 27, absolventské koncerty – 2, vánoční koncerty – 2 x vánoční vystoupení – 6 x 

koncert konzervatoristů, koncert budoucích konzervatoristů, vystoupení pro 

seniory, pro dárce krve – 3x doprovod k vernisážím – 3x vítání občánků – 2x 

jarní a podzimní seminář hudební nauky. Minikoncert pro žáky přípravného 
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ročníku hudebního oboru a pro MŠ, Jablonecký komorní orchestr – 8, soubor 

Nautica a Eurydika – 5, soubor Brass Jablonec – 7, Dechový orchestr – 5, 

Jazztet - 4, Junior Battery – 2. Klavír pod širým nebem, pěvecké sbory – 21 

vystoupení (nejprestižnější EXPO 2015 v Miláně), koncert kytarového, 

smyčcového a pěveckého oddělení, Sněhurka - vystoupení pro postižené děti, 

ZUŠka dětem - program pro MŠ. Výtvarný obor – 4 vernisáže a výtvarná dílna 

pro seniory, taneční obor – 8 vystoupení. Všechny obory ZUŠ – Jarní koktejl v 

městském divadle, Rybova Vánoční mše Hej, mistře! Literárně-dramatický obor 

– dvě divadelní představení Plešatá zpěvačka v Klubu Na Rampě. 
 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VIKÝŘ Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková 

organizace. Ředitelka: Bc. Martina Šípková.  Zřizovatel město Jablonec od 1. 1. 2008. 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 7 710. Výnosy 6 835. Z toho: vlastní výnosy 

3 071, příspěvek města 867, dotace a granty 3 764. Počet pracovníků (Ø přepočtený 

stav) 9,50. Z toho: pedagogických 5,50. Vedle interních pedagogických pracovníků 

působilo 47 externích pedagogů a 4 interní provozní pracovníci. 

STATISTIKA: Ve školním roce 2015-2016 nabízel Dům dětí a mládeže Vikýř celkem 

79 zájmových útvarů, které navštěvovalo 711 klientů (v roce 2014 – 683), z toho  

 193 předškolních tj. dětí z mateřských škol,  

 460 žáků základních škol 

 58 klientů tvořili dospělí včetně seniorů.  

 Dále zde působily dva zájmové útvary pro děti se zdravotním znevýhodněním. 

V průběhu roku kolektiv pracovníků domu dětí zorganizoval a uskutečnilo se: 

 199 příležitostných zájmových akcí za účasti 11 658 osob, 

 55 táborových a dalších činností spojených s pobytem - 951 osob, 

 33 soutěží a olympiád s účastí 3 454 žáků. 

ZAJÍMAVÉ AKCE ROKU 2015: Komponované programy: Maškarní rej na ledě, 

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, 21 příměstských táborů pro 

děti již od 2,5 let (sportovní, taneční, přírodovědný, pro ZTP, výtvarný, 

adrenalinový, do pohádky za zvířátky, Fantasy park), sedm táborů pobytových 

(Rakousko, Chorvatsko, Krčkovice, Krkonoše), dalších pobytové akce v průběhu 

roku. Ostatní: Den Země, Den dětí, čarodějnice, soutěže a přehlídky – Zpěváčci, 

Kytarová struna; sportovní, výtvarné, hudební, adrenalinové aktivity pro 

veřejnost; celorepubliková sbírka Světluška; Putování za houbovým dědkem na 

rozhlednu Nisanka; Advent s Vikýřem; akce v rámci velikonočních a vánočních 

tradic (výstavy, rukodělné dílny, atd.). Spontánní aktivity: otevřená zahrada 

Vikýře – piknik, otevřená herna pro děti a kavárna. V roce 2015 se nově 

zrekonstruovaly některé učebny a na rekonstrukci objektu se nadále pracuje. 
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ZDRAVOTNICTVÍ 
NEMOCNICE  

140 LET: UNIKÁTNÍ VÝSTAVA. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

NEMOCNICE V JABLONCI, to nejsou jen pacienti a lékaři, ale 

také řada zajímavých společenských akcí. Patřila k nim 

bezesporu i unikátní výstava, kdy si v kapli a na chodbách 

nemocnice mohli návštěvníci prohlédnout staré lékařské přístroje 

a pomůcky, ale také historické fotografie, zápisy z kronik či 

nejrůznější dokumenty. Nemocnice si tímto počinem připomínala 

140 let od svého založení. Nenechte se však zmýlit. Tehdy ještě 

nestála v nynějších prostorách ani náhodou. V roce 1875 byla 

totiž otevřena na místě dnešního Gymnázia U Balvanu. Do 

současného sídla se přestěhovala až v roce 1893. „Na výstavě, 

která podle mě nemá nikde v republice obdoby, jsme pracovali 

od února. Oslovili jsme všechna oddělení nemocnice, aby se 

podívala, zda doma nebo na odděleních nemají nějaké staré 

přístroje, kroniky nebo fotografie. Sešlo se nám toho docela dost,“ sdělila médiím 

mluvčí nemocnice a zároveň spoluautorka expozice Petra Hybnerová, která 

k uvedenému výročí připravila i brožuru o historii nemocnice a krátký dokument. Při 

tvorbě neoslovila jen současné zdravotníky, ale také pamětníky. Nejvíce práce prý dalo 

sestavit přehled vedení nemocnice, a to nejen ředitelů, ale i primářů či vrchních sester. 

Kromě starých monitorů, defibrilátorů nebo kardiografů se realizátorům výstavy 

podařilo sehnat třeba zakládací listinu nemocnice nebo platový výměr z minulého 

století. Pro zajímavost - rok po druhé světové válce byl hrubý měsíční plat lékaře na 

interně 2 400 korun a v roce 1967 byla nástupní mzda pro dětskou sestru na kojeneckém 

oddělení 863 korun hrubého. Během přípravy materiálů pro výstavu bylo také zjištěno, 

že v Jablonci nad Nisou dříve fungovala střední zdravotnická škola. Stávala 

v Pivovarské ulici v místech, kde je dnes základní škola. Zajímavou výstavu v 

jablonecké nemocnici zhlédli ve středu 16. září 2015 také návštěvníci 5. ročníku akce 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - Nemocnici navštívilo přes tisíc zájemců, pro něž bylo 

zpřístupněno patnáct zdravotnických pracovišť a dvě oddělení technického zázemí 

včetně nemocniční prádelny. Pozvání na akci přijali také představitelé města, kraje, 

okolních nemocnic, zdravotních pojišťoven, sponzorů a další významní hosté. Součástí 

celé akce byl doprovodný program a samozřejmě uvedená výstava o historii nemocnice.  

TRANSFORMACE NA AKCIOVOU SPOLEČNOST není v českých zemích ničím 

výjimečným. Co se zdravotnictví týká, v Asociaci českých a moravských nemocnic 

mají dvě třetiny ze 128 členských zařízení formu právě akciové společnosti. V 
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Libereckém kraji jsou akciovkami obě krajské nemocnice - v Liberci a České Lípě, 

které tím pádem mají mimo jiné možnost daňově odepisovat svůj majetek. O 

transformaci Nemocnice Jablonec na akciovou společnost se u nás diskutuje už dobrých 

deset let. Měla být opět projednána zastupiteli v dubnu 2015, ale o záměru se nakonec 

nejednalo. Byl stažen z programu, protože neměl dostatečnou podporu všech koaličních 

stran. K argumentům ´proti´ patřilo přesvědčení, že zdravotnictví by nemělo být 

předmětem byznysu. Problémově se jevilo i vypořádání majetku, který byl v posledních 

letech pořizován z různých dotací, o něž žádala někdy nemocnice a jindy zase město. 

Jablonečtí zastupitelé proto transformaci odložili s tím, že chtějí počkat na zákon o 

neziskových nemocnicích. Ten by mohl vstoupit v platnost za dva roky.  

ZÁKLADNÍ INFORMACE, STATISTIKA 

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, adresa 

Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou. Zřizovatel: Statutární město Jablonec nad Nisou.  

VEDENÍ NEMOCNICE: MUDr. Vít Němeček, ředitel. * Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, 

náměstek hospodářsko-technické správy. * Mgr. Jitka Řehořová, náměstkyně pro 

ošetřovatelskou péči.   

RADA NEMOCNICE: Předseda - Ing. Petr Beitl, primátor. Členové - MUDr. Ivo Jörg, 

primář interny. MUDr. Marek Řehoř, lékař gastroenterologie. Ing. Miroslava Zajdová, 

akciová společnost Preciosa. Mgr. Pavel Svoboda, náměstek primátora.  

KONTROLNÍ A PORADNÍ ORGÁNY:  Etická komise pro klinické hodnocení léčiv - 

předseda: MUDr. Martin Bartoň * Komise účelné farmakoterapie - předseda: MUDr. 

Lubomír Mourek * Komise pro sledování nozokomiálních infekcí - předseda: MUDr. 

Michal Nesvadba * Stravovací komise - předsedkyně: Miroslava Reczaiová * 

Inventarizační komise - předseda: Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA - je předsedou i 

Škodní komise a Investiční komise * Skartační komise - předseda: MUDr. Vít Mairich 

STATISTIKA – Nemocnice v roce 2015 zaměstnávala 813 lidí a z toho (187 mužů, 626 

žen) 135 lékařů a farmaceutů, 340 všeobecných sester, porodních a zdravotnických 

asistentek, 129 sanitářů a ošetřovatelek, 32 fyzioterapeutů a 35 laborantů. Zbytek pak 

tvořili technickohospodářští a další pracovníci. Jablonecká nemocnice slouží nejen pro 

Jablonec, ale i pro spádovou oblast s téměř devadesáti tisíci obyvateli. Zařízení 

disponuje téměř čtyřmi stovkami lůžek. Jejich využití a počty pacientů následují níže:    

 Akutní lůžka a jejich průměrná obložnost v roce 2015 byla 75,9 % (v roce 2014 

byla 76,5 %, v roce 2013 - 76,9 %), průměrná ošetřovací doba v roce 2015 byla 

5 dnů (v roce 2013 i 2014 to bylo 5,1 dnů). Počet tzv. ´lůžkodnů´ dosáhl v roce 

2015 čísla 82 025 (2014 - 83 791, 2013 - 83 876).  

 Nemocnice včetně následné péče: průměrná obložnost  v roce 2015 - 79,6 (2014 

- 80,3 %, v roce 2013 - 80,7 %), průměrná ošetřovací doba 6,2 dnů (2014 - 6,4, 

2013 - 6,3), počet lůžkodnů 105 454 (107 583 / 107 645), 15 719 (15 503 / 

15 738) hospitalizovaných pacientů, počet operací 6 671 (6 777 / 6 467), počet 

porodů 1 357 (1 326 /1 417). 

 Ambulantní péče: 196 616 (2014 - 195 484 / rok 2013 - 192 096) vyšetření.   
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POČTY VYBRANÝCH VÝKONŮ v jednotlivých odděleních: rok 2015 (2013 a 2014).  

 ARO - V 60. letech dvacátého století došlo k vyčlenění oboru od chirurgie. 

Jablonecká nemocnice v roce 1994 otevírala zcela nový pavilon operačních 

oborů, ARO slavilo v roce 2014 své dvacetiny. Počet celkových anestezií v roce 

2015 byl 6 445 (v roce 2014 - 6 086 / v roce 2013 -  5 781 /), počet regionálních 

anestezií 1 138 (1 428 / 1 447), počet porodních analgezií 301 (293 / 313).  

 Gastroenterologie: gastroskopie rok 2015 - 2 162 (2014 - 2 247 / 2013 - 2 016), 

kolonoskopie 2 416 (2 559 / 2 116), ERCP 576 (541 / 534), EUS 

(endosonografie) 659 (650 / 609).  

 Gynekologicko-porodnické oddělení: počet operací byl v roce 2015 - 417 (rok 

2014 – 505 / 2013 - 454), počet výkonů 1 117 (1 128 / 1 159).  

 Chirurgické oddělení: počet operací v roce 2015 – 2 517 (2014 – 2 482 / 2013 - 

2 345), traumatologické operace 706 (703 / 685), cévní operace 201 (211 / 182), 

bariatrické operace 95 (88 / 96). 

 Interní oddělení: počet ambulantních vyšetření rok 2015 - 9 400 (2014 7 211 /  

2013 - 7 439), UZ štítné žlázy 2 794 (2 730 / 2 781), UZ karotid a žil 268 (283 / 

522), ECHO kardio + jícen 1 612 (1 606 / 1 959). 

 Oddělení klinické biochemie a hematologie: počet vyšetření 2015 - 2 976 408 

(2014 - 2 898 571 / 2013 - 2 836 211 /), pro lůžková oddělení nemocnice to byl 

počet 1 201 602 (1 177 870 / 1 188 416). 

 Onkologie: počet vyšetření v roce 2015 - 10 327 (2014 - 10 327 / 2013 - 9 124), 

počet podaných chemoterapií 1 667 (1 615 / 1 230), počet lymfodrenáže 5 016 

(5 622 / 5 605). 

 ORL: počet operací v roce 2015 – 611 (2014 – 622 / 2013 – 617), adenotomie 

162 (212 / 196), tonzilektomie 81 (82 / 89), screeningové vyšetření sluchu u 

novorozenců 1 406 (1 481 / 1 629). 

 Ortopedické oddělení: počet operací v roce 2015 celkem 862 (rok 2014 – 774 / 

2013 – 715), TEP kyčelních kloubů 118 (119 / 112), TEP kolenních kloubů 139 

(128 / 127). 

 Patologie a ordinariát soudního lékařství: počet pitev v roce 2015 celkem 101 

(2014 – 290 / 2013 – 397), počet biopsií 9 760 (9 193/ 8 632). 

 Pediatrické oddělení: ambulantní vyšetření 2015 – 7 246 (2014 - 8 047 / 2013 - 

7 713), počet narozených dětí 1 363 (1 327 / 1 433), počet dvojčat 8 (5 / 17). 

 Radiodiagnostické oddělení – počet pacientů: magnetická rezonance v roce 2015 

celkem – 5 742 (2014 - 5 309 / 2013 - 5 112), CT 7 776 (7 582 / 7 452), 

skiagrafie 31 618 (30 431 / 29 803), skiaskopie 1 272 (1 228 /1 121), UZ 

vyšetření 9 598 (9 118 / 12 736). 

 Rehabilitace a fyzikální medicína: počet lékařských vyšetření v roce 2015 

celkem - 4 4448 (2014 - 3 522 / 2013 - 3 495), počet výkonů fyzioterapeutů 

162 486 (158 204 / 190 813). 

 Urologické oddělení: počet operací rok 2015 - 959 (2014 – 998 / 2013 - 1 022), 

operace pro inkontinenci 94 (80 / 85), onkologické výkony 668 (278 / 218). 

 Centrální sterilizace: cykly v parním sterilizátoru 2015 - 4 021 (4 034 / 2 847). 
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FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ - Finanční příspěvky a dotace na 

provoz v roce 2015 činily celkem 3 093 000 Kč (v roce 2014 - 4 142,5). Z toho:  

 500 000 Kč Statutární město Jablonec, které coby zřizovatel každoročně přispívá 

z rozpočtu nejen na obnovu zdravotnické techniky, ale i na provoz. V roce 2015 

to bylo stejně jako v roce 2014,  

 1 658 000 Kč (roce 2014 - 1 653 000) Liberecký kraj,  

 384 000 Kč (2014 – 272 500) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

 102 000 Kč (2014 – 112 000) Ministerstvo zdravotnictví ČR, 

 449 000 Kč (2014 – 1 605 000) dotace OP VK.  

FINANČNÍ ZDROJE NA INVESTICE (v tis. Kč) celkem 81 109 (2014 - 50 937). 

Z toho vlastní * zdroje 73 698 * grant – ROP NUTS SV 6 733 * finanční dary 678. 

EVROPSKÁ UNIE: PODPORA NEJEN VZDĚLÁVÁNÍ 

MODERNIZACE VYBAVENÍ - Nemocnice pořídila v roce 2015 celkem 150 kusů 

moderních elektricky polohovatelných nemocničních lůžek s bezpečným ovládáním a 

zároveň stejný počet výškově nastavitelných pacientských stolků. Vše bylo umístěno na 

odděleních chirurgie, interny, centra doléčování a rehabilitace v Jablonci i Tanvaldu. 

Celý nákup byl financován z Regionálního operačního programu NUTSII 

Severovýchod 2007 – 2013, prioritní osy 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí. 

Dotace EU činila 6 732 651 Kč. 

 

 

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT PRO PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ - V březnu 

2015 byl ukončen vzdělávací projekt s názvem ´Zvýšení konkurenceschopnosti 

pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji´, jehož realizace započala v říjnu 2012. 

Projekt - spolufinancovaný Evropským sociálním fondem (dotace EU 4 376 388 Kč) a 

státním rozpočtem České republiky, byl zaměřen na vytvoření nabídky dalšího 

vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví v Libereckém kraji. V jeho průběhu vzniklo 

dvanáct vzdělávacích programů v šesti oblastech: 

 Odborná zdravotnická terminologie a komunikace v anglickém a německém 

jazyce, 

 počítačová gramotnost, 

 zdravotnické právo, 

 ekonomické minimum a finanční gramotnost, 

 komunikační dovednosti, 

 duševní hygiena. 

Programů se účastnili nejen pracovníci jablonecké nemocnice, ale i z dalších organizací 

v našem kraji. Finální počet přesáhl původní plán: 254 podpořených osob (plán 218) a 

224 úspěšně podpořených osob (166). 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK. INVESTICE 

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE vyšla poprvé v roce 2002. Od té doby každý 

rok přináší základní přehled o 

tom, jak si tato příspěvková 

organizace vedla v uplynulém 

období v oblasti zdravotní 

péče, ekonomiky, ale také 

rozvoje či realizovaných 

investic. Nechybí ani výhledy 

pro další nastávající období.  

MUDR. VÍT NĚMEČEK, 

MBA, ředitel nemocnice -  …rok 

2015 byl pro naši nemocnici 

rokem po všech stránkách 

úspěšným. Splnili jsme všechny 

své cíle stanovené na počátku roku v oblasti ekonomické, výkonnostní, 

personální, provozní i v oblasti kvality péče. Za dobře odvedenou práci patří 

poděkování všem zaměstnancům nemocnice. Dosáhli jsme zajímavého 

provozního zisku, hospodářský výsledek před odpisy a daněmi (EBITDA) činil 

48 700 tis. Kč. To nám umožnilo realizovat řadu investičních akcí. Šlo 

například o obnovu počítačového tomografu (CT), výměnu 150 lůžek, 

rekonstrukci operačního sálu číslo 1 včetně okolních prostorů či rekonstrukci 

stanic A2 a A3 na interním oddělení. Splnili jsme veškeré regulační parametry 

dle úhradové vyhlášky. Výkonnost naší nemocnice vzrostla, a to zejména v 

lůžkové části. Naše nemocnice se vyrovnala s přesunem části péče z některých 

nemocnic v okolí, které omezovaly provoz nebo rušily akutní oddělení. Přes 

zvýšenou fluktuaci se nám daří nadále zajistit dobré personální pokrytí, a to 

nejen počty zaměstnanců, ale i strukturou jejich vzdělání a erudice. Průměrná 

mzda meziročně vzrostla na 105 %. Nemocnice nadále plní základní 

parametry v oblasti kvality péče. V roce 2016 nás čeká reakreditace dle 

standardů Spojené akreditační komise. Přejeme si, aby naše nemocnice nadále 

dobře fungovala, aby naši pacienti byli s poskytovanou péčí spokojeni. Dále si 

přejeme, aby pokračovala dobrá spolupráce s naším zřizovatelem, statutárním 

městem Jablonec nad Nisou. Za nejdůležitější úkoly do budoucna považujeme: 

zajištění personální stability, včetně odpovídajícího finančního hodnocení a 

diferenciace mezd, financování nezbytných investičních akcí v rámci základní i 

rozšířené reprodukce, stabilní výkonnost a plnění regulačních parametrů dle 

úhradové vyhlášky, úhradu péče, kterou přebíráme z nemocnic omezujících 

svoje kapacity, kontrolu nákladů a kvality poskytované péče. 
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA, náměstek 

hospodářsko-technické správy: Tradičně každoročně po skončení fiskálního 

období přistupujeme k hodnocení minulého období a výsledky naší práce 

předkládáme nejen našemu zřizovateli, ale i všem našim partnerům, a to nejen 

externím, ale i interním. Rok 2015 byl z pohledu chodu nemocnice úspěšný. 

 Hospodářský výsledek před započtením odpisů a zdaněním + 48 700 000 Kč. 

 Po zdanění a odpisech byla ztráta ve výši cca 6 900 000 Kč.  

 Za rok 2015 nemocnici vznikla daňová povinnost ve výši 5 2 00 000 Kč.  

 Nemocnici nevznikly a ani nemá žádné závazky po splatnosti.  

 Objem poskytované zdravotní péče meziročně vzrostl na lůžkách cca o deset 

procent, v ambulancích zhruba o tři procenta.  

 Náklady meziročně vzrostly o 2 4 592 000 korun a tržby meziročně vzrostly o 

10 307 000 Kč.  

 Účetní hospodářský výsledek včetně odpisů: -6 934 797,91 Kč, z toho z hlavní 

činnosti -7 689 047,05 Kč, z hospodářské činnosti 754 249,14 Kč.  

Organizace dosáhla ve srovnání s předchozím rokem 2014 o 14 286 tis. Kč horší 

výsledek hospodaření. Při analýze a hodnocení tohoto vývoje je třeba přihlédnout k 

těmto významným skutečnostem: 

 v roce 2015 organizace obdržela o 1 100 000 Kč méně provozních dotací 

než v minulém roce, rozpuštění investičních dotací bylo naopak 

zúčtováno o 549 tis. Kč vyšší, 

 odpisy jsou v roce 2015 zúčtovány v částce o 8 716 tis. Kč vyšší než v 

roce 2014, 

 výsledek roku 2015 je zatížen daní z příjmů v částce o 310 tis. Kč vyšší, 

než v minulém roce, 

 ve výnosech roku 2015 je zaúčtována smluvní sankce v částce o 3 

682 tis. Kč vyšší, než v předchozím roce. 

Pokud vyloučíme tyto vlivy, výsledek hospodaření roku 2015 je oproti předcházejícímu 

roku horší o 8 391 000 Kč, a to i přesto, že organizace dosáhla meziroční nárůst výnosů 

z prodeje služeb a zboží ve výši 7 744 tis. Kč. Hlavním faktorem, který výsledek 

hospodaření za uplynulé období ovlivnil, byl nárůst osobních nákladů o 10 008 000 Kč. 

INVESTIČNÍ ČINNOST - V minulém roce realizovala nemocnice největší objem 

investic za posledních patnáct let. Celkový objem finančních prostředků vložených do 

investiční činnosti byl 81 109 000 Kč. V rámci stavební údržby a stavební investiční 

činnosti bylo proinvestováno 35 885 000 Kč a dále pořízeno 236 kusů zdravotnické 

techniky v hodnotě 45 224 tis. Kč (včetně DPH).  - Snažíme se nacházet odvahu k 

vyjadřování toho, co skutečně potřebujeme a chceme. Komunikujeme s 

ostatními tak jasně, jak jenom dovedeme, abychom se vyhnuli zbytečným 

nedorozuměním, zklamáním a snažíme se vždy dělat vše za jakýchkoliv 

okolností, jak nejlépe dovedeme. Chceme si získat důvěru našich pacientů, tak 

aby cítili, že nemocnice je orientována na občana, rodinu a místní komunitu. 
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NADACE NEMOCNICE. SPONZOŘI 

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. Nadace 

poskytuje finanční prostředky nejen nemocnici, ale i dalším zařízením a organizacím 

v Jablonci, pečujícím o nemocné a postižené. 

PŘÍSPĚVKY NADACE NEMOCNICI – V roce 2015 nadace přispěla částkou 2 56 810 

Kč na anesteziologický přístroj pro ARO na ERCP vyšetření.  

 2014 - 276 475 Kč na sonoendoskop pro gastro, 

 2013 - 210 000 Kč na vyšetřovací sestavu pro ORL, 

 2012 - 398 241 Kč na cytoskop, 2x monitor, pojízdný RTG přístroj, fibroskop, 

 2011 - 110 664 Kč na digitální RTG přístroj, 

 2010 - 189 082 Kč na operační svítidlo, 

 2009 - 313 100 Kč na 2 operační svítidla, 

 2008 - 107 646 Kč na defibrilátor, 129 115 Kč na monitor životních funkcí, 

35 739 Kč příspěvek na EKG přístroj. 

SPONZOŘI NEMOCNICE 2015 (finanční dary od 50 000 Kč) 

 JABLOTRON ALARMS a. s., Jablonec nad Nisou 

 DELIKOMAT s. r. o., Modřice 

 NADACE NEMOCNICE v Jablonci nad Nisou 

 INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r. o., Jablonec nad Nisou 

 COVIDIEN ECE s. r. o., Praha 

 BAYER s. r. o., Praha 

 MERTL s. r. o., Zbiroh 

 TITAN-METALPLAST s. r. o., Tanvald 

 

PREVENTIVNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE. AKREDITACE  

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE: Mgr. Jitka Řehořová, MBA, náměstkyně pro 

ošetřovatelskou péči - Ošetřovatelská péče o pacienta a jeho blízké je v 

Nemocnici Jablonec zajišťována týmem zkušených nelékařských 

zdravotnických pracovníků. Mezi ty patří všeobecné sestry, zdravotničtí 

asistenti, porodní asistentky, zdravotničtí laboranti, radiologičtí asistenti, 

fyzioterapeuti, ergoterapeuti, nutriční terapeuti, sociální pracovník, 

ošetřovatelky a sanitáři. Podílejí se na preventivní, ošetřovatelské a léčebné 

péči o pacienty všech věkových skupin podle postupů popsaných ve 

standardech ošetřovatelské péče, které vycházejí z nejmodernějších 

ošetřovatelských a medicínských trendů. Ošetřovatelská péče, zaměřená na 

holistický přistup k pacientovi a jeho rodině, vyhledává základní problémy v 
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oblasti ošetřovatelství a reaguje na ně preventivními a intervenčními zákroky. 

Základem kvalitní péče o pacienta je vyhledávání rizik při poskytování 

ošetřovatelské péče, reagování na zjištěné riziko nastavením preventivních 

opatření a edukací pacienta včetně jeho blízkých. Sledujeme a vyhodnocujeme 

proces zaměřený na snižování rizik poškození pacienta podle priorit 

jednotlivých oddělení. Předávání informací v rámci týmu při péči o pacienta je 

stěžejní pro bezpečné a kontinuální zajištění lékařské a ošetřovatelské péče. 

Dlouhodobě pracujeme na vytvoření bezpečné a bezkonfliktní pracovní 

atmosféry na všech pracovištích jablonecké nemocnice. Spokojený 

zaměstnanec je pro nás dlouhodobou prioritou. Tým vedoucích pracovníků 

nastavuje plány celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. 

Zaměřujeme se na vzdělávání ve specializovaných oborech, abychom vytvořili 

tým specialistů v jednotlivých oborech ošetřovatelské péče, kteří jsou schopni 

provádět kvalitní péči podle nejmodernějších metod a edukovat své kolegy, 

pacienty i jejich rodinné příslušníky v ambulantní i hospitalizační péči. 

Zaměřujeme se na sledování spokojenosti pacientů v ambulancích i na 

lůžkových odděleních v sedmi dimenzích. Hodnotíme dostatek informací při 

příjmu, v průběhu hospitalizace, při propuštění pacienta, hotelové služby, 

dostatek soukromí pacienta a hlavně přístup a zájem zdravotnických 

pracovníků o potřeby pacienta. Velkou pozornost věnujeme vzdělávání 

zdravotníků v tzv. měkkých dovednostech, jako je komunikace a přístup k 

pacientům i jeho nejbližším. Velice nám záleží na tom, aby byli pacienti a jejich 

rodiny spokojeni…  

ŘÍZENÍ KVALITY: Mgr. Petra 

Hybnerová, MBA, manažerka kvality - 

Systém řízení kvality je v jablonecké 

nemocnici zaveden od roku 2007. Od té 

doby jsme absolvovali řadu externích 

auditů a získali různé akreditace. V roce 

2015 prošlo úspěšně oddělení klinické 

biochemie a hematologie reakreditací 

ČIA dle normy ČSN EN ISO 

15189:2013. V témže roce byl dle normy 

ČSN EN ISO 22000:2006 certifikován 

na systém managementu bezpečnosti 

potravin stravovací provoz a v dané 

oblasti i lůžková oddělení včetně Centra 

doléčování a rehabilitace v Tanvaldu, 

kam si stravu za přísných podmínek 

dovážíme z naší kuchyně. V roce 2016 

čeká oddělení patologie Audit NASKL II 
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a celou nemocnici již druhá reakreditace dle 

standardů Spojené akreditační komise. 

Kontinuální zvyšování kvality je nedílnou 

součástí řídících činností, nemocnice má 

zpracovány standardy a interní postupy ve 

zdravotnické i hospodářsko-technické části, 

sledovány jsou vybrané indikátory kvality. 

Zvýšený důraz je kladen na procesy, jež by 

mohly mít vliv na kvalitu péče a bezpečnost 

pacientů i zaměstnanců. Do interních 

předpisů je též implementováno všech osm 

rezortních bezpečnostních cílů ministerstva 

zdravotnictví. Funkčnost a dodržování 

celého systému je ověřováno v rámci 

interních auditů. Kvalita zdravotní péče, 

bezpečnost jejího poskytování a předcházení 

možným rizikům je jedním za základních 

pilířů stability naší nemocnice.  

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A MÉDIÍ 

CHŘIPKA ÚTOČÍ, V LIBERECKÉM KRAJI DVA MRTVÍ - Akutní respirační potíže 

napadají den ode dne stále více lidí. Kvůli nebezpečí jsou uzavřena oddělení jablonecké 

i liberecké nemocnice. V Jablonci uzavřeli již ve čtvrtek 22. ledna Centrum doléčování 

a rehabilitace a od pátku 23. platí zákaz návštěv i ve všech patrech interního oddělení… 

NEMOCNICE PŘEDSTAVILA NOVÉ CT - Největší investicí tohoto roku bylo pro 

jabloneckou nemocnici pořízení nového počítačového tomografu, který zprovoznili na 

konci března. Investice si vyžádala přes třicet osm milionů korun včetně DPH a 

osmileté záruky. Nemocnice tuto akci financuje ze svých vlastních zdrojů… 

PŘÍSPĚVEK NA KOJENECKÉ LŮŽKO - Šek na 12 370 korun předal náměstek 

primátora Pavel Svoboda do rukou tiskové mluvčí jablonecké nemocnice Petry 

Hybnerové a vrchní sestry pediatrie Jany Jírů. Tolik vynesla květnová aukce dětských 

výtvarných prací v Eurocentru, jejíž výtěžek je určený na nákup kojeneckého lůžka… 

STUDENTKY Z AMERICKÉHO STÁTU Utah - Brigham Young University, 

zdravotnická škola, na stáži v jablonecké nemocnici. - Během pobytu navštíví desítka 

studentek a jejich pedagogové většinu pracovišť nemocnice včetně technického zázemí. 

Některá oddělení si pro studenty připravila program přímo v anglickém jazyce. 

Studentky se během prvních dnů již seznámily s operačními sály, gynekologickým 

oddělením, onkologií, měly možnost vidět endoskopické vyšetření na 

gastroenterologickém oddělení a laboratorní práci na oddělení patologie. Pod vedením 

fyzioterapeutky se vcítily do role pacientů a vyzkoušely si cvičení. Z technického 

zázemí již navštívily prádelnu. Ve středu 20. května se celá skupina zúčastnila 

slavnostního předávání bronzových medailí dárcům krve. Tuto akci v kapli nemocnice 

pořádal oblastní spolek Českého Červeného kříže v Jablonci nad Nisou… 
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IV. EKONOMIKA 
ZAMĚSTNAVATELÉ REGIONU: ŽÁDANÍ, PROGRESIVNÍ  

ÚVODEM – Její historie sahá až na začátek osmnáctého století a jabloneckou bižuterii 

zná bez nadsázky celý svět. Mohla by začínat každoročně kapitola ekonomiky s tím, že 

zákazníky si získala tato oblast hlavně svou pestrou nabídkou, nikde jinde se totiž 

nevyráběly všechny typy bižuterie jako právě v Jablonci nad Nisou. Na vrcholu se ocitl 

zdejší průmysl v roce 1921 a následně prošel mnoha peripetiemi až do současnosti, kdy 

se zákazníci k bižuterii i přes krizi a levné dovozy z asijských zemí vracejí, oceňujíc 

hlavně originalitu, kvalitu i módnost. Nejen bižuterie a také textil ovládaly náš region. 

Byly zde mnohé známé značky ve  strojírenském a automobilovém průmyslu. Některé 

téměř zanikly, jiné stejně jako bižuterie vyhrávají boj o svoji existenci a také mnohá 

ocenění. Tak například sdružení Czech Top 100 zveřejnilo přehled největších exportérů 

z České republiky. Prvenství získala opět Škoda Auto, ale pro nás je zajímavé, že 

patnáctá pozice patřila jablonecké společnosti TRW Automotive Czech. Řeč bude o ní i 

v následující informaci. U jakých firem v Libereckém kraji se lidem pracuje nejlépe? To 

prozrazuje ocenění v soutěži, kterou každoročně vyhlašuje Klub zaměstnavatelů a kam 

se firmy registrují samy. Musí při tom vyplnit rozsáhlý dotazník a splnit řadu kritérií, 

kde mezi nejdůležitější patří způsob odměňování a motivace, jakou šanci na postup 

firma nabízí, jak často jí zaměstnanci odcházejí jinam i to, jestli je finančně stabilní a 

prosperující, aby dostála závazkům nejen vůči zaměstnancům. Vyhlášení celostátních 

výsledků se uskutečnilo v červnu v Národní technické knihovně v Praze, kde nás 

nejlépe reprezentoval výrobce automobilových brzd, jenž stanul na stupni vítězů. 

 TRW AUTOMOTIVE CZECH, s.r.o. – titul Zaměstnavatel regionu a 1. místo 

v kategorii do 5 000 zaměstnanců.  

 JABLOTRON ALARMS, a.s. – ocenění Progresivní zaměstnavatel regionu 

v kategorii do 500 zaměstnanců. 

 PRECIOSA, a.s. - Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty vysokých škol.  

Vedle tradičních a zavedených firem vznikají značky nové. I jim patří řádky v letošní 

kronice, kde například nechybí informace z jabloneckého závodu ARaymond, jenž 

v roce 2015 slavil dvacetileté působení v Jablonci. K oslavám byl pádný důvod. Z 

původně malé firmičky o třiceti zaměstnancích vyrostl totiž moderní průmyslový 

podnik zaměstnávající na tři stovky lidí a s obratem přes jeden a půl miliardy korun. 

ABB s.r.o., Elektro-Praga v Jabloneckých Pasekách je součástí koncernu ABB, jenž 

zaměstnává po celém světě na 140 tisíc lidí. Jablonecká fabrika dává sice práce jen pár 

stovkám, zato tudy prošly doslova celé generace, rodiče i prarodiče řady současných 

zaměstnanců. Továrna si drží vlastní nástrojárnu i výrobu forem a lidé zde odvádějí 

´fachmanskou´ práci. Bylo by krátkozraké nahradit ji levným nakupováním třeba někde 

v Číně. V řádcích níže o tom všem a mnohé další včetně odpovědi na otázku, proč se 

v říjnu 2015 prošel fabrikou i akademický malíř Jiří Dostál a odnesl si vypínač Tango.  

https://www.elima.cz/dodavatel/abb/
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ZAMĚSTNAVATEL REGIONU: TRW AUTOMOTIVE CZECH, s. r. o. se sídlem 

Na Roli 2405/26, Jablonec nad Nisou je nástupnickou společností, na kterou přešlo v 

důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Lucas Varity. Vyvíjí, vyrábí i 

prodává brzdy a brzdové komponenty pro světové automobilky. K největším 

odběratelům patří Volkswagen, Opel, PCA, Renault, ale také Audi, Daimler a další. 

Roční obrat v exportu dosáhl vloni 10 836 096 000 Kč, v roce 2013 pak 9 793 779 000. 

Firma s českým sídlem u nás již pošesté zvítězila mezi podniky do pěti tisíc 

zaměstnanců a stala se i v roce 2015 ´Nejlepším zaměstnavatelem roku v Libereckém 

kraji´. Přispěla k tomu stejná fakta, která zaznamenává Kronika 2014. Pozitivní je, že v 

Jablonci má TRW vývojové centrum, což je snad jistota, že firma město neopustí.  

PODPORA PODNIKÁNÍ: SLEVA NA NÁJEMNÉ - Rada města v únoru opět schválila 

podporu v podobě sníženého nájemného právnickým a fyzickým osobám, které 

podnikají v nebytových prostorách ve vlastnictví statutárního města Jablonec. Až 

čtvrtinu na nájemném mohli ušetřit ti, kteří o slevu požádali do konce března. Letos 

byla poprvé možnost žádat o slevu na dva roky, konkrétně od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017. 

Změnu odsouhlasil výbor pro hospodaření s majetkem města s podmínkou, že pokud by 

nebyl uhrazen nájem se slevou dvakrát po sobě, automaticky se vrátí na původní výši 

před slevou. Podporu podnikatelům vyhlásila jablonecká radnice již pětkrát, nyní tedy 

pošesté. Zpočátku sleva činila patnáct procent, přičemž v letech 2009 a 2010 ji získalo 

třináct žadatelů. Při výzvě v dalších letech klesl zájem, a tak v  roce 2013 poprvé 

městští radní nabídli slevu v maximální výši 25% a tehdy o snížení nájemného požádalo 

16 nájemců nebytových prostor, podpora byla poskytnuta patnácti z nich. Vloni žádalo 

o snížení nájemného deset podnikatelů a podpora byla poskytnuta všem. Podnikání 

podporují radní nejen zmíněnou formou snížení nájmu, ale třeba i vstřícnějšími 

podmínkami pro parkování zákazníků provozoven v centru města. Cílem všech opatření 

je snaha, aby v centru města nepřibývaly prázdné obchody. Ne zcela se to daří, což 

ovšem není problém jen Jablonce.  

STATISTIKA 
TRH PRÁCE: UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ 

NE/ZAMĚSTNANOST - V Jablonci bylo k 31. prosinci 2015 evidováno  

 1 784 uchazečů o zaměstnání (rok 2014 - 2 091, 2013 - 2 311, 2012 - 2 041, 

2011 – 1 984, 2010 2 276),  

 z toho žen 1 001 (2014 - 1 124, 2013 - 1 080 žen, 2012 - 1 027, 2011 - 1 005, 

2010 – 1 156).  

Dosažitelní dosáhli čísla 1 001 (2014 - 1 952, 2013 - 1 956, 2012 - 1 906, 2011 – 1 830, 

2010 – 2 145). Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15-64 let činil 5,4 (v roce 2014 a 

2013 to bylo stejně 6,4 %, v roce 2012 - 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. 
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EKONOMICKÉ SUBJEKTY, PODNIKATELÉ 

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD jabloneckého magistrátu v roce 2015 evidoval 17 862 

podnikatelů (v roce 2014 - 17 594, 2013 - 17 314) a  

 565 nově vzniklých živnostenských oprávnění (2014 – 913, 2013 -  680), 

 343 zrušených živnostenských oprávnění* (2014 – 388, 2013 – 356), 
 * Od 1. 7. 2008 byly živnostenské listy a koncesní listiny nahrazeny tzv. Výpisem ze 

živnostenského rejstříku, kterým podnikatelé prokazují svá živnostenská oprávnění. 

 1 759 změn v živnostenských oprávněních (2014 – 2 608, 2013 – 2 435),  

 105 poskytnutí výpisů ze živnostenského rejstříku (2014 – 150, 2013 – 221), 

 477 správních řízení (2014 – 896, 2013 – 718), 

 525 kontrolních zjištění (2014 – 502, 2013 – 559), 

 98 registrovaných ** zemědělských podnikatelů (2014 – 79, 2013 – 79).  

** K 1. 5. 2009 zanikla osvědčení vydaná samostatně hospodařícímu rolníkovi podle 

zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 

Sb. a zákona č. 455/1991 Sb. 

EKONOMICKÉ SUBJEKTY PODLE PRÁVNÍ NORMY: V roce 2015 jich působilo 

v Jablonci 12 092 (v roce 2014 - 12 093, v roce 2013 - 12 146), z toho bylo  

 fyzických osob 9 797 (2014 - 9 856 / 2013 - 9 807), 

 právnických osob 2 295 (2014 - 2 507 / 2013 -  2 239).  

Bylo registrováno 

 8 872 fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona a nezapsaných 

v obchodním rejstříku (2014 – 8 831, 2013 – 8 738), 

 756 fyzických osob podnikajících dle jiných zákonů než živnostenského a 

zákona o zemědělství a nezapsaných v obchodním rejstříku (rok 2014 – 851, 

2013 – 1 035), 

 40 zemědělských podnikatelů – fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 

(2014 – 34, 2013 – 34), 

 52 veřejných obchodních společností (2014 – 54, 5013 – 54), 

 1 240 společností s ručením omezeným (2014 – 1 213, 2013 – 1 183), 

 1 komanditní společnost (2014 – 1, 2013 -1), 

 6 nadací (2014 – 5, 2013 – 5), 

 5 nadačních fondů (2014 – 5, 2013 – 5), 

 42 akciových společností (2014 – 45, 2013 – 48), 

 8 obecně prospěšných společností (2014 – 8, 2013 – 8), 

 310 společenství vlastníků jednotek (2014 – 293, 2013 – 275), 

 2 ústavy (2014 – 0, 2013 – 0), 

 72 družstev (2014 – 73, 2013 – 65),   

 1 státní podnik (2014 – 1, 2013 – 1, 2008 až 2012 – 3, 2007 - 5), 

  45 příspěvkových organizací (2014 – 45, 2013 – 45), 

 330 spolků a 100 pobočných spolků – transformováno z právní formy sdružení 

tj. svazy, spolky, kluby apod. (rok 2014 – 316 spolků a 98 pobočných spolků, 

rok 2013 – 0 spolků, 298 sdružení). 
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ADRESÁŘ FIREM  
STO A VÍCE ZAMĚSTNANCŮ 

ROČENKA MĚSTA uvedla tento přehled firem se 100 a více zaměstnanci:  

1. A. RAYMOND JABLONEC, s.r.o., Rýnovice, Československé armády 4609/27 

Společnost v roce 2015 slavila nejen dvacetileté působení v Jablonci,  

ale firma ARaymond si připomínala 150 let působení ve světě. 

 Info viz níže  

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  

– v roce 2013 změna adresy, informace viz Kronika 2013 

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., Mšeno n. N., U Přehrady 5129/67  

10. JABLOTRON ALARMS, a.s., Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 4567/33 

11. KBS Security, s.r.o., Jablonec n. N., Podhorská 1236/48  

12. MEGATECH Industries Jablonec nad Nisou, s.r.o., Na Hutích 1972/19 

13. PEKÁRNA ŠUMAVA, a.s., + PEKAŘSTVÍ ŠUMAVA GROUP, a.s., Jablonec 

nad Nisou, Na Výšině 3373/11 

14. PLASTIME.CHEMI, s.r.o., Mšeno n. N. U Přehrady 5206/63 – nový subjekt 

15. PRECIOSA BEAUTY, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Průmyslová 1872/18                       

16. PRECIOSA, a.s., Jablonec nad Nisou, Opletalova 3197/17 

17. RIEGELEIN, k.s., Mšeno nad Nisou, S. K. Neumanna 3626/1 

18. SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o., Jablonec nad Nisou, ulice 

Smetanova 4588/91 

19. SILNICE LK, a.s., Rýnovice, Československé armády 4805/24 

20. SOLITER, a.s., Jablonec nad Nisou, Nádražní 148/10  

21. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LIAZ, Rýnovice, Želivského 3993/13 

22. TECHNICKÉ SLUŽBY JABLONEC nad Nisou, s.r.o., Souběžná 2349/7 

23. TI AUTOMOTIVE AC, s.r.o., a TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, s.r.o., 

Rýnovice, Belgická ulice 4727/17 

24. TRW AUTOMOTIVE CZECH, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Na Roli 2405/26 

- do úplného výčtu patří i příspěvková organizace 

25. NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, Nemocniční ulice 15, o níž jsou 

řádky v předcházející kapitole ´zdravotnictví´ a samozřejmě také  

26. STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU, Mírové náměstí 3100/19 

 

 



236 

 

PRŮMYSL: AUTOMOBILOVÝ, STROJÍRENSKÝ 

ABB: ENERGETIKA, AUTOMATIZACE  

ABB S. R. O., ELEKTRO-PRAGA V JABLONCI - Na počátku stála sklářská firma 

Kramer a Löbl, založená v roce 1868. Před dvěma lety podnik slavil půlkulatiny – viz 

Kronika 2013. Snad stojí za připomenutí rok:  

 1898 - Začátek výroby osvětlovací techniky – lustrů a lamp složených ze 

skleněných ověsů.  

 1908 - V souladu s prudkým vývojem elektrifikace celé Evropy se firma 

specializuje na výrobu drobného elektroinstalačního materiálu, jako jsou 

objímky, zásuvky, vidlice, spínače a další výrobky, bez kterých se 

elektroinstalace neobejde. Je založena továrna v Jabloneckých Pasekách. Po 

první světové válce firma zastavuje výrobu svítidel a stále více se zaměřuje na 

zmiňovaný elektroinstalační materiál. 

 1918 - Firma se výhradně soustřeďuje na výrobu elektroinstalačních materiálů. 

 1931 - Kramer a Löbl, první firma v Československu zavádějící výrobu dílů z 

tehdy převratné novinky – bakelitu. Výroba se rozrůstá i do pobočného závodu 

v městě Tanvaldě.  

 1939 - Před druhou světovou válkou katalog firmy obsahuje ucelenou nabídku 

pro veškeré požadavky trhu a firma si drží dominantní postavení. 

 1946 - Znárodnění, vzniká Elektro-Praga národní podnik, výroba domovního 

elektroinstalačního materiálu. Po sloučení s ostatními firmami podobného 

charakteru se stává monopolním výrobcem tohoto materiálu v celém 

Československu. Elektroinstalační materiál byl potřebný především k obnově 

válkou zničené země a tato skutečnost zaručovala dostatečný odbyt. 

Technologický rozvoj úspěšně navázal na předválečnou výrobu. Byla založena 

vlastní vývojová a konstrukční kancelář, která zajišťovala vývoj téměř 

veškerého elektroinstalačního materiálu. 

 1953 - Zahájení výroby legendárních spínačů ´Tahem zapni. Stiskem vypni´.  

 1964 - Výroba na prvních polomontážních výrobních linkách. 

 1972 - Vznikají první ucelené designové řady. Na trh byl uveden nový 

pokrokový typ spínače 3553, který nahradil do této doby používané otočné a 

páčkové spínače. V dalších letech bylo vyvinuto několik desítek výrobkových 

řad jak v oblasti spínačů a zásuvek, tak v dalších sortimentech. Ke konci 

osmdesátých let výrobní program obsahoval výrobky z těchto oblastí: Domovní 

spínače do 25 A. Spínače pro spotřebiče do 6 A. Schodišťové časové spínače do 

10 A. Objímky žárovek E10 – E40. Bajonetové objímky žárovek B15 – B22. 

Mikrospínače do 2 A. Zásuvky a vidlice do 25 A. Nástrčky a přívodky 

spotřebičů do 10 A. Speciální mnohopólové spoje.  

 1982 - Nástup barevných provedení vypínačů a zásuvek. 

 1993 Elektro-Praga, státní podnik, se stává součástí nadnárodní skupiny ABB, 

vzniká ABB s. r. o., Elektro-Praga.  
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V SOUČASNÉ DOBĚ JE ABB S.R.O., ELEKTRO-PRAGA součástí koncernu ABB – 

světové špičky v technologiích pro energetiku a automatizaci, jež zaměstnává po celém 

světě 140 tisíc lidí. Pro zajímavost, její loňské tržby dosáhly 40 miliard amerických 

dolarů. V Česku působí na osmi lokalitách a zaměstnává přes tři tisíce lidí. Firma vloni 

posílila významu své české pobočky na evropském trhu tím, že převedla výrobu 

průmyslových vidlic a zásuvek ze společnosti ABB CEWE ve Švédsku do ABB 

v Jablonci (více viz Kronika 2014). Organizační jednotka Elektro-Praga, výrobní a 

obchodní společnost Jablonec, působí v oblasti domovní elektroinstalace na domácím i 

zahraničním trhu. Zaměstnává 440 lidí, zhruba polovina z nich jsou ženy. Sídlí 

v rekonstruovaném historickém sídle v Jabloneckých Pasekách, kde je také soustředěna 

veškerá výroba. Vlastní vyráběné výrobky jsou doplněny elektroinstalačním materiálem 

společností ABB z celého světa. V současné době nabízí zákazníkům třináct 

designových řad spínačů a zásuvek s velmi širokou nabídkou mechanických i 

elektronických přístrojů, které jsou rozloženy do všech cenových úrovní trhu.  

 Designová řada Tango (autorem návrhu je jablonecký Jiří Dostál – viz níže) je 

současný český standard pro nové instalace, doplňuje ji řada Classic a Swing. 

 Střední kategorii zaplňují moderní designové řady Time a Element v široké 

škále barev a od roku 2009 design Neo a Time Arbo s dřevěnými rámečky.  

 Alpha exklusive, Solo, Future linear a luxusní Solo carat a Impuls jsou nabídkou 

pro náročnější zákazníky.  

 Decento, porcelánový originál, je novinkou roku 2011.  

 Vrcholem v oblasti elektroinstalace jsou systémy inteligentní 

elektroinstalace Ego-n pro rezidenční stavby a ABB i-bus KNX pro komerční 

stavby a luxusní rezidence.  

 Základní portfolio výrobků doplňují specializované sortimenty, jako jsou 

snímače pohybu – domovní strážci, hlásiče kouře, přístroje pro instalaci ve 

zdravotnických zařízeních, signalizační systémy, průmyslové zásuvky a vidlice, 

trojpólové průmyslové spínače a další. Veškerá výroba a prodej jsou řízeny dle 

evropských certifikovaných systémů řízení, jejichž zavedení v ABB potvrzuje 

zájem o kvalitní výrobky, služby zákazníkům, o zaměstnance a životní prostředí.   

HRANATÁ AUTA VYSTŘÍDALA KULATÁ. A HIT MEZI VYPÍNAČI BYL TU - 

3.11.2015, Mladá fronta DNES, str. 15, Kraj Liberecký, Ekonomika a podnikání. 

Miloslav Lubas - Dvacet let života. Sto milionů vyrobených kompletů. Taková čísla má 

za sebou Tango, značka vypínačů (odborně spínačů) a zásuvek z jablonecké společnosti 

ABB, Elektro-Praga. Firma, jež ve městě vydržela společně s Autobrzdami a Preciosou 

jako jediná z největších předrevolučních podniků, začala Tango vyvíjet začátkem 

devadesátých let minulého století. „Tango má příjemný a milý tvar, v 

domácnostech neprovokuje a vytváří tam pohodu,“ říká generální ředitel 

jablonecké Elektro-Pragy Petr Kovář. Lví podíl na Tangu patří akademickému sochaři, 

grafikovi a malíři Jiřímu Dostálovi, který později proslul jako autor pamětních medailí a 

mincí pro Českou mincovnu. Dostál navrhl před více než dvaceti lety nejprve 

dvojzásuvku Tango a po ní následoval i tvar vypínače a jednozásuvky. Na evergreenu 

mezi elektroinstalačním materiálem tehdy spolupracoval hlavně s konstruktérem 

https://www.elima.cz/dodavatel/abb/
https://www.elima.cz/sortiment/abb-elektro-praga/classic/
https://www.elima.cz/sortiment/abb-elektro-praga/swing/
https://www.elima.cz/sortiment/abb-elektro-praga/time/
https://www.elima.cz/sortiment/abb-elektro-praga/element/
https://www.elima.cz/sortiment/abb-elektro-praga/neo/
https://www.elima.cz/sortiment/abb-elektro-praga/time-arbo/
https://www.elima.cz/sortiment/abb-elektro-praga/alpha-exclusive/
https://www.elima.cz/sortiment/abb-elektro-praga/solo/
https://www.elima.cz/sortiment/abb-elektro-praga/future-linear/
https://www.elima.cz/sortiment/abb-elektro-praga/solo-carat/
https://www.elima.cz/sortiment/abb-elektro-praga/impuls/
https://www.elima.cz/sortiment/abb-elektro-praga/decento/
https://www.elima.cz/sortiment/abb-elektro-praga/ego-n/
https://www.elima.cz/sortiment/abb-elektro-praga/knx-eib-ibus/
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Elektro-Pragy Vlastimilem Hujerem. „Tango vznikalo v radostné atmosféře po 

sametové revoluci, což se na něm projevilo,“ podotýká Dostál. „Jiskřičkou pro 

výraz Tanga byl můj zážitek z procházky po Jablonci. Na začátku 

devadesátých let tady jezdily hlavně hranaté škodovky a další auta z doby 

socialismu. Objevovaly se ale už také vozy ze západní Evropy. Na parkovišti 

jsem uviděl, jak řidič zaklapává u jednoho z nich krásně oblou kapotu a 

najednou jsem získal inspiraci pro Tango.“ Tango začínalo v šesti barevných 

variacích, nyní se prodává v osmi. Jeho podoba se nezměnila, ale poddalo se moderním 

technologiím. V místnostech se dá rozsvítit dálkovým ovládáním, mobilem nebo 

soumrakovým spínačem. Kromě spínačů, zásuvek a dalších domovních elektroinstalací 

vyrábí ABB i rádia do zdi, telefony nebo audiovizuální systémy. Největší zájem však 

stále zůstává o klasické spínače a zásuvky. Jsou cenově dostupnější, a pokud si mladá 

rodina vezme hypotéku na byt či dům, sahá logicky po nich. Na dokreslenou 

 Jedno Tango vyjde na zhruba 120 korun. 

 Elektro-Praga vyrábí i bezšroubové vypínače a zásuvky. Do stěny se namontují 

mnohem rychleji než šroubové, ale nelze je použít tam, kde je elektřina vedena v 

hliníkových vodičích. Jsou měkké a hrozí jejich uskřípnutí ve svorce. 

 Jablonecká továrna přidala k Tangu před dvěma roky novou designovou řadu 

Levit od uznávaného designéra Jana Čapka. Vypínače a zásuvky Levit vytvářejí 

optický klam, díky němuž jakoby nedoléhaly ke zdi a levitovaly nad ní. 

 Elektro-Praga pozvala v říjnu Dostála na návštěvu továrny a věnovala mu „jeho“ 

vypínač se zlatým povrchem. Vzala ho na prohlídku míst, kde se Tango rodí. 

 ABB, Elektro - Praga se s Tangem chytá nejen na domácím trhu, ale i v 

zahraničí. Designovou řadu Tango vyváží hlavně do střední a východní Evropy, 

mimo jiné do Polska, Maďarska, Ruska a na Slovensko.  

 Jablonecká firma dodává na trh také průmyslové vypínače a zásuvky. Jejich 

výrobu převzala ze švédské továrny společnosti ABB. 

 Firma si zachovala vlastní vývoj, udržuje však těsné profesionální vztahy s vědci 

z Technické univerzity Liberec, propojením jsou diplomové práce studentů.   

HANNU KASI PĚT LET V ČELE ABB V ČESKÉ REPUBLICE - 1.9.2015, 

časopis Elektro, str. 60. Rozhovor vedl Ing. Emil Širůček, FCC Public - Dne 1. 

srpna 2015 završil pan Hannu Kasi, generální ředitel společnosti ABB pro Českou 

republiku, pátý rok ve funkci. Redakce časopisu Elektro při této příležitost proto 

požádala pana Kasiho o rozhovor. * S jakými pocity, vizemi a ideály jste před pěti 

lety převzal jmenování v ČR v zemi, kterou jste již poněkud znal z dřívějšího 

působení? Jak tyto představy hodnotíte dnes? * Byly to právě pozitivní předchozí 

zkušenosti z ČR, které tehdy podpořily mé rozhodnutí přijmout pozici generálního 

ředitele ABB ČR. V roce 1986 jsem pracoval v ČR jako stážista (Trainee) v závodě 

Tesla, a měl jsem tak možnost seznámit se s českým prostředím. Dalším klíčovým 

faktorem bylo, že od roku 1986, kdy jsem do ABB nastoupil, jsem zastával 

především pozice ve funkčních oblastech (např. jako Head of Group Function 

Finance and Controlling, ABB Group) a velice mne lákala možnost nést 
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odpovědnost za všechny divize v rámci ABB Česká Republika. Dnes, když se 

podívám na uplynulých pět let, musím potvrdit, že to bylo správné rozhodnutí. ABB 

ČR bylo (a je) úspěšné, během těchto pěti let dosáhlo nárůstu o téměř 50 % a navíc 

se mu podařilo vybudovat si velmi dobrou pozici v rámci ABB Group, což od 

počátku patřilo k mým cílům. Česko je jedna z postsocialistických zemí.  * Jak se 

podle Vás vyrovnalo, ve srovnání s ostatními zeměmi, s problémy ekonomické 

transformace?  * Je samozřejmě dobré nezapomínat na minulost, ale současně 

dvacet let je dost dlouhá doba na to, aby se podařilo dále rozvinout oblasti, které 

byly silné již před rokem 1989. V našem případě některé z našich závodů měly 

velmi dobré portfolio výrobků již před více jak 100 lety, příkladem může být závod 

ABB Elektro-Praga v Jablonci nad Nisou. Rovněž jsme zmodernizovali všechny 

výrobní provozy, které ABB získalo v přechozích dvaceti letech, a které jsou 

základem naší velmi dobré výkonnosti i v současné době. Obecně vzato je však 

minulost podle mého názoru stále ještě určitým způsobem přítomna v podnikové 

kultuře některých společností - styl vedení je stále spíše hierarchický a obecně všude 

vnímám poměrně nízkou úroveň diverzity - kromě jiného velmi nízkého zastoupení 

žen ve vrcholových pozicích, a to jak ve vedení firem, tak v politice. Během 

posledních pěti let jsem ale samozřejmě zaznamenal i velkou řadu pozitivních změn 

v ekonomické či politické oblasti. Proto vůbec nerozumím tomu, proč se někdy sami 

zařazujeme mezi státy východní Evropy. Vezmu-li mentalitu lidí, celkovou úroveň a 

kulturní základy ČR, vše jasně ukazuje na to, že ČR je součástí střední Evropy a 

měla by své výsledky, cíle a svůj rozvoj poměřovat se středoevropskými, když ne se 

západoevropskými státy. Společnost ABB je celosvětově aktivní a její značka je v 

povědomí široké veřejnosti. * Jaké výhody poskytuje společnosti ABB pozice v ČR? 

* Společnost ABB je - v pozitivním smyslu - vnímána jako velmi neutrální 

společnost, kterou si lidé nespojují pouze s jednou zemí. Zde v ČR je ABB tedy 

českou společností, ale současně se vždy jedná o globální společnost, využívající 

globální síť - což je naše velká konkurenční výhoda. V rámci ABB je ČR místem, 

které nabízí vynikající poměr nákladů a produktivity i vysokou spolehlivost a kam 

tudíž stojí za to investovat. Zejména poslední dva až tři roky byly pozitivní po 

stránce jak politické, tak společenské. Legislativa i ekonomika se stabilizovaly a já 

upřímně doufám, že tento trend bude pokračovat. Další výhodou je naše pozice 

uprostřed střední Evropy, mezi východní a západní Evropou, což nám dává 

jedinečnou příležitost stát se branou na východní trhy. Fakt, že si ČR trvale udržuje 

dobré vztahy s oběma stranami, tuto příležitost ještě posiluje. Tak zvaná čtvrtá 

průmyslová revoluce neboli „Průmysl 4.0“, prosakuje do všech oblastí hospodářství, 

tedy i tam, kde je aktivní společnost ABB. * Odpovídají možnosti českého trhu 

práce personálním potřebám ABB z hlediska kvantity a kvality? * Nabídka na trhu 

práce je v současné době dosti omezená, zejména v oblasti odborníků s technickým 

vzděláním, jichž je na trhu obecně nedostatek. Kořeny problému tkví nejspíše v tom, 

že v ČR - stejně jako v jiných zemí - není technické vzdělání natolik atraktivní. My 

se snažíme tento postoj změnit - pořádáme např. soutěž pro studenty vysokých škol 

technického zaměření, ABB University Awards, a těší nás, že počet studentů v této 

soutěži každý rok stoupá, v roce 2015 se přihlásilo přes 80 studentů… (kráceno). 
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ARAYMOND: 20 LET V JABLONCI  

společnost ručením omezeným, Československé 

armády 27/4609, Jablonec nad Nisou.  

 Webové stránky společnosti: Rok založení 1994,  

 vedení společnosti: Jednatel - Dipl.Ek. Tomáš Čermák. Obchodní ředitel - Ing. 

Ing. Vladimír Stupka. Logistický manažer - Jiří Prousek. Sales Manager Eastern 

Countries / Industrial - Ing. Ing. Josef Vrchovecký,  

 roční obrat 1 700 000 000 CZK.   

ARAYMOND VZNIKL V JABLONCI V ROCE 2014, nicméně velkolepé oslavy 

vypukly až letos poslední květnovou sobotu. Slavilo se nejen dvacetileté působení 

v našem městě, ale firma ARaymond si připomínala 150 let působení ve světě. Oslava 

obou výročí, kterou naplánovali jablonečtí organizátoři i k blížícímu se svátku dětí, se 

účastnilo na sedm set návštěvníků z řad zaměstnanců, rodinných příslušníků, přátel i 

obchodních partnerů. Program pro děti i dospělé byl koncipován jako let kolem světa po 

jednotlivých kontinentech, kde má firma ARaymond své zastoupení. Nechyběla ani 

moderovaná prohlídka podniku se spuštěnými stroji, které v den oslav vyráběly 

speciální plastové odlitky jako dárky pro návštěvníky – například barevný dětský 

kyblíček, krabičky na šroubky nebo pásky na upínání.  

Z ROZHOVORU JEDNATELE TOMÁŠE ČERMÁKA V MÉDIÍCH:  

Když jsme v roce 1995 tady začínali, šlo o iniciativu mateřské společnosti v 

Německu. Mysleli si, že budeme zdrojem levné práce a pomůžeme se vstupem 

na trh kolem automobilky Škoda. Začínali jsme asi s pěti stroji v patnácti 

lidech. Nejprve nám dávali jejich zakázky. Zároveň nám ale předali i obrovské 

technické know-how. Naučili nás, že některé díly vypadají obyčejně, ale splňují 

náročné technické požadavky automobilového průmyslu. Na počátku jsme si 

třeba říkali, že s takovou přesností se to vyrobit nedá, ale naučili nás, že to jde. 

Začínali jsme v pronajaté hale. Snažili jsme se ale sehnat si i svoje zakázky. 

Měli jsme vůli rozvíjet se a nebýt závislí na práci z Německa. Trh a zakázky 

rostly, a tak přibližně v roce 1998 mateřská společnost řekla, že náš závod by 

mohl být zodpovědný za trhy ve východní a střední Evropě. Navíc velká míra 

autonomie jednotlivých závodů je jedním z pilířů firemní politiky. * Váš loňský 

obrat činil rekordních 1,7 miliard. Ty cifry dvacet let stoupají, a to i přes finanční krizi v 

letech 2008, 2009, která citelně zasáhla právě automobilový průmysl? - Je pravda, že z 

krize jsme vyšli posíleni. Spousta naší konkurence ten tlak nevydržela a 

skončila a my po nich přebrali jejich zakázky. Příčiny, proč tomu tak bylo, bych 

hledal asi v tom, že podnik je stále vlastněný pouze rodinou Raymondů a má 

stopadesátiletou tradici. Není pod tlakem akcionářů, kteří potřebují rychle 

zhodnotit své investice a kvůli tomu často firmu tlačí do neuvážených aktivit 

na jiných trzích. My se nechceme rozvíjet rychleji, než jak to je přirozené. Navíc 

nás během krize netrápily žádné dluhy, jelikož jsme investovali uváženě. I díky 

tomu jsme nemuseli propustit ani jednoho zaměstnance. 
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 PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČNOSTI: Speciální upínací prvky z umělé hmoty a 

kovů dle požadavků zákazníka, tj. držáky kabelů, hadic a trubek, příchytky 

vnitřního obložení aut, rychlospojky hadic, plechové matice a další speciální 

upínací systémy. Všechny běžné povrchové úpravy upínacích prvků z kovu, 

technické plasty. 

Děláme plastové výrobky, které slouží v autech k upínání různých částí, ale 

nejsou na první pohled vidět. Jde o různé držáky elektrických svazků, kabelů, 

hadic, dveří nebo oken. V Jablonci vyrábíme pouze z plastu, výrobky z kovu 

obstarávají jiné pobočky firmy. Jelikož ale zákazníkovi chceme poskytnout 

úplný servis, tak věci, které zde nevyrobíme, nakoupíme v jiných závodech a 

zde to zákazníkovi prodáme. 

 VÝZKUM A VÝVOJ VÝROBKŮ. VLASTNÍ VÝVOJOVÉ ODDĚLENÍ. 

Některé výrobky sami vyvíjíte? - Ano, ve vývoji je zaměstnáno dvanáct lidí. 

Snažíme se totiž zákazníkovi prodávat celé řešení. Naši lidé z vývojářského a 

obchodního oddělení jsou partnerem zákazníka už při fázi vývoje nových aut, 

jsme často partnery konstruktérů. 

 KLASIFIKACE OBORŮ SPOLEČNOSTI: Guma a plasty. Termoplasty, 

zpracování, lisování, tváření, odlévání, vstřikování. Metalurgie, zpracování 

železa a výrobky ze železa. Kovové matky, šrouby s maticí a podložky, 

nesoustružené. Kovové upevňovací prvky, příchytky, kotvy, hmoždinky, přezky. 

Kovové potrubní fitinky, šroubení, spojky, příruby, kolena, ohyby. Doprava. 

Části vybavení a příslušenství lokomotiv, železničních vagonů. Součásti, díly 

karoserií, sedadla, desky, nádrže motorových vozidel. Díly řízení, volanty, 

tlumiče, zavěšení kol motorových vozidel. Elektrické a elektronické díly 

motorových vozidel, kabely, světla. Příslušenství a vybavení motorových 

vozidel, zabezpečení, alarmy.  

Máte spočítané kolik příchytek či držáků z vašich linek ročně vyjede? - Máme. Na 

vstřikovně to je za rok asi 1,2 miliard kusů. Na to zpracujeme přibližně 3,5 

tisíce tun materiálu. Na montáži jde asi o 190 milionů kusů. 

 OBORY ČINNOST: Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a 

návěsů. Výroba - ostatních kovodělných výrobků, dílů a příslušenství pro 

motorová vozidla a jejich motory, železničních lokomotiv a vozového parku. 

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách. Výroba - spojovacích materiálů a 

spojovacích výrobků se závity, ostatních strojů a zařízení nejen pro všeobecné 

účely, elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla, ostatních 

dílů a příslušenství pro motorová vozidla, železničních lokomotiv a vozového 

parku. Výroba ostatního nábytku a ostatních plastových výrobků. 

Kdo jsou vaši zákazníci? - Přímo výrobcům aut dodáváme asi jen tři procenta 

našich výrobků. Většina dodávek putuje k dodavatelům, kteří z nich tvoří větší 

celky. Přes ně vlastně dodáváme téměř do všech automobilek na světě, ať již 

jde o německé, americké, francouzské, ale i japonské. Myslím, že můžeme říci, 

http://ifirmy.cz/obory/vyzkum/vyzkum-vyvoj-vyrobku
http://ifirmy.cz/obory/guma-plasty
http://ifirmy.cz/obory/guma-plasty/termoplasty-zpracovani-lisovani-tvareni-odlevani-vstrikovani
http://ifirmy.cz/obory/guma-plasty/termoplasty-zpracovani-lisovani-tvareni-odlevani-vstrikovani
http://ifirmy.cz/obory/metalurgie-zpracovani-zeleza-vyrobky-ze-zeleza
http://ifirmy.cz/obory/metalurgie-zpracovani-zeleza-vyrobky-ze-zeleza
http://ifirmy.cz/obory/metalurgie-zpracovani-zeleza-vyrobky-ze-zeleza/kovove-matky-srouby-s-matici-podlozky-nesoustruzene
http://ifirmy.cz/obory/metalurgie-zpracovani-zeleza-vyrobky-ze-zeleza/kovove-matky-srouby-s-matici-podlozky-nesoustruzene
http://ifirmy.cz/obory/metalurgie-zpracovani-zeleza-vyrobky-ze-zeleza/kovove-upevnovaci-prvky-prichytky-kotvy-hmozdinky-prezky
http://ifirmy.cz/obory/metalurgie-zpracovani-zeleza-vyrobky-ze-zeleza/kovove-potrubni-fitinky-sroubeni-spojky-priruby-kolena-ohyby
http://ifirmy.cz/obory/doprava
http://ifirmy.cz/obory/doprava/casti-vybaveni-prislusenstvi-lokomotiv-zeleznicnich-vagonu
http://ifirmy.cz/obory/doprava/soucasti-dily-karoserii-sedadla-desky-nadrze-motorovych-vozidel
http://ifirmy.cz/obory/doprava/soucasti-dily-karoserii-sedadla-desky-nadrze-motorovych-vozidel
http://ifirmy.cz/obory/doprava/dily-rizeni-volanty-tlumice-zaveseni-kol-motorovych-vozidel
http://ifirmy.cz/obory/doprava/dily-rizeni-volanty-tlumice-zaveseni-kol-motorovych-vozidel
http://ifirmy.cz/obory/doprava/elektricke-elektronicke-dily-motorovych-vozidel-kabely-svetla
http://ifirmy.cz/obory/doprava/elektricke-elektronicke-dily-motorovych-vozidel-kabely-svetla
http://ifirmy.cz/obory/doprava/prislusenstvi-vybaveni-motorovych-vozidel-zabezpeceni-alarmy
http://ifirmy.cz/obory/doprava/prislusenstvi-vybaveni-motorovych-vozidel-zabezpeceni-alarmy
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že v každém autě na světě jsou nějaké naše výrobky.  * Zaměstnanců teď máte 

270. Prozradíte, kolik si u vás vydělají? - Nebudu přesně prozrazovat, ale víme, že 

patříme v tomto ohledu k nejlepším firmám v regionu. A zaměstnanci jsou 

zřejmě spokojeni. Za těch dvacet let od nás odešlo za lepším nebo ve zlém 

maximálně deset lidí. Někteří tu pracují od začátku nebo deset, patnáct let. 

Snažíme se zaměstnance motivovat i jinak, třeba přátelskou firemní kulturou. 

 

OHLASY Z MÉDIÍ 

PŘÍBĚH ÚSPĚCHU Z JABLONCE: OD PRONAJATÉ HALY K MILIARDÁM - 

15.6.2015, Mladá fronta DNES, str. 2, Kraj Liberecký - Na světě v současnosti 

neexistuje téměř žádný automobil, ve kterém by nebyla ukryta součástka vyrobená ve 

firmě ARaymond v Jablonci. Firma, zaměstnávající 270 lidí vloni dosáhla rekordního 

obratu ve výši 1,7 miliard korun. Tento rok slaví dvacet let od svého založení…  

OD PRONAJATÉ HALY K MILIARDÁM. ARAYMOND Z JABLONCE SLAVÍ 

DVACET LET - 17.6.2015, liberec.iDNES.cz - Firma ARaymond v Jablonci nad Nisou 

slaví dvacet let od svého založení. Z malé fabriky v pronajatých prostorách se vyšvihla 

mezi velké a silné hráče na světovém trhu s díly pro automobilový průmysl…  

V KAŽDÉM AUTĚ NA SVĚTĚ JE NĚCO Z ARAYMONDU - 3.7.2015,  Mladá fronta 

DNES, str. 73. Příloha - Severní Čechy - Mistři oborů -  Ekonomika a podnikání: V roce 

1865 v Grenoblu, světové metropoli rukavičkářství, společně patentovali sponku na 

rukavice mechanik Albert Pierre Raymond, rytec Hippolyte-Benoît Allegre a zlatník 

Alexandre Guttin. Tak vznikla společnost ARaymond, která si letos připomíná 150 let 

své existence. Původní firma RAYMOND, ALLEGRE & GUTTIN o třech společnících 

měla v roce 1913 už dvě pobočky se 450 zaměstnanci a bodovala s patentním 

knoflíkem. V roce 1950 zaměstnával závod v Grenoblu 700 lidí a druhý v Lörrach se z 

původních 50 rozrostl na 130 zaměstnanců. O 30 let později, v roce 1980, měl 

ARaymond Group tisíc zaměstnanců. Po 150 letech od založení dává světová síť 

ARaymond Network práci 5500 lidem… - Zatímco značka ARaymond slaví už 

půldruhého století, malé jubileum má také její jablonecká filiálka. Před dvaceti lety 

vznikla bez velkých ambicí. „Mysleli jsme si, že budeme zdrojem levné práce a 

pomůžeme se vstupem na trh automobilce Škoda,“ vzpomíná ředitel ARaymond v 

Jablonci Tomáš Čermák. S nevýznamnými zakázkami však z Německa přišly významné 

znalosti. Jablonečáci v pronajaté hale spoléhali hlavně na sebe, sháněli vlastní zakázky a 

tím i nezávislost. Po třech letech byl Jablonec zodpovědný za trhy ve východní a střední 

Evropě. Z pronajaté haly se stěhovali do vlastní a postupem let dvakrát přistavovali. 

Dnes má areál 90 000 metrů čtverečních, z nichž 20 000 zabírají výrobní plochy. Místní 

vývojáři a obchodníci jsou často partnery konstruktérů nových vozů. Přímo k výrobcům 

aut jdou jen tři procenta jablonecké produkce, avšak prostřednictvím dodavatelů větších 

celků putují téměř do všech automobilek na světě…  
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BIŽUTERIE, SKLO, MINCE 

MADE IN JABLONEC 2015:  ZDOBÍME SVĚT 

JABLONECKÁ BIŽUTERIE - Její historie sahá až na začátek osmnáctého století 

a zná ji bez nadsázky celý svět…, takto by mohla začínat každoročně tato kapitola 

s tím, že zákazníky si získala hlavně svou pestrou nabídkou, nikde jinde se totiž 

nevyráběly všechny typy bižuterie jako právě v Jablonci nad Nisou. Na vrcholu se ocitl 

zdejší průmysl v roce 1921, tehdy vyvezlo 667 jabloneckých podnikatelů do světa 

bižuterii a sklo za 2,2 miliardy korun. V první polovině 20. let tvořil pak vývoz až osm 

procent exportu celého Československa. Po druhé světové válce dokázala činnost 

obnovit zhruba jen čtvrtina firem, většina z nich spadla pod národní správu. V roce 

1948 po znárodnění vznikl Skloexport, z něhož se o čtyři roky později vyčlenil 

Jablonex. Bižuterii znárodnění ublížilo, začala se orientovat na východní trhy, zatímco 

ty západní obsazovala 

konkurence. V roce 1989 

začal proces privatizace, v 

jehož průběhu vzniklo 

několik velkých firem. 

Některé z nich se pak 

v roce 2005 sdružily pod 

Jablonex Group, který však 

vydržel jen do roku 2009. 

Podrobnosti zaznamenává 

Kronika roku 2008 a 2009. 

Jen si připomeňme, že 

velký vliv na rozpadu měla 

také levná konkurence, 

především ta čínská.  

A současnost?  

Situace je stabilizovaná, je 

tu řada malých firem, které 

se soustředí na okruh 

svých zákazníků různě po 

světě. Staré podniky už 

hromadně nezanikají a 

nově založené společnosti, 

především ty obchodní, 

vystrkují takříkajíc ´růžky´. 

Zákazníci se k jablonecké 

bižuterii i přes krizi a levné 

dovozy vracejí a oceňují 

především její originalitu, 

kvalitu i módnost.  
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V ROCE 2015 dávala na Jablonecku výroba skla a bižuterie práci 120 malým a 

středním firmám a jejich 9 000 zaměstnanců. V samotném Jablonci nad Nisou vzniklo 

během let 2013-2014 ve výrobě bižuterie přes 150 nových pracovních příležitostí. 

Velkých firem jsou dnes v někdejším okrese jen dvě desítky, drobných s hrstkou 

zaměstnanců funguje skoro 1400. Hlavní zaměstnavatelem zůstává Preciosa s více než 

2500 zaměstnanci. Ta má sice sídlo v Jablonci, ale lidi zaměstnává i jinde. Pro srovnání, 

v roce 2000 - dávno před krizí, krachem Jablonexu a nástupem čínské konkurence - 

živila bižuterie 7800 Jablonečanů. O současné stabilizaci celého odvětví hovoří i  

SVAZ VÝROBCŮ SKLA A BIŽUTERIE, který byl coby dobrovolné zájmové sdružení 

založen v roce 1991, původně pod názvem Svaz výrobců bižuterie (přejmenován v roce 

2010). Již tehdy ale reprezentoval zájmy nejen bižuterního průmyslu, ale i sklářství. 

V současné době svaz - coby právnická osoba se sídlem v ulici Palackého 3145/41, 

Jablonec nad Nisou - sdružuje pět desítek bižuterních a sklářských firem, čtyři umělecké 

školy a Muzeum skla a bižuterie v Jablonci. Jejich seznam lze dohledat v Kronice 2014. 

V čele svazu jsou: předseda představenstva Pavel Kopáček, místopředsedové Milan 

Kohout a Jiří Procházka. Hlavním cílem svazu je reprezentovat zájmy bižuterního a 

sklářského průmyslu České republiky. Členové svazu vyrábí a prodávají následující 

produkty: Skleněné perle -  voskované, mačkané, leštěné ohněm, vinuté atd., skleněnou 

i kovovou bižuterii, skleněné kameny, bižuterní polotovary a komponenty, a to i pro 

textilní průmysl, dále pak vánoční ozdoby, kovové medaile a odznaky, okenní vitráže, 

obaly na bižuterii a sklo, skleněné figurky. Nechybí výroba šperků z přírodních kamenů 

včetně těch s českými granáty, křišťálová svítidla i hutně tvarované sklo. Svaz se může 

pochlubit mnoha rozsáhlými marketingovými aktivitami. Pořádá například výstavy 

KŘEHKÁ KRÁSA, má turistický produkt DO JABLONCE ZA SKLEM A BIŽUTERIÍ, 

spolupracuje s bižuterním  centrem PALACE PLUS a v neposlední řadě organizuje akci:  

MADE IN JABLONEC 2015 -  Tradiční módní přehlídka Svazu výrobců skla a 

bižuterie je vždy mimořádnou událostí a příležitostí spatřit nejnovější trendy v bižuterní 

výrobě. Sedmnáct bižuterních firem svazu ve spolupráci s třinácti regionálními 

módními návrháři a designéry ze tří škol představili i letos fascinující a rozmanité 

oděvní kreace sladěné s originální bižuterií či šperkem, přičemž každá firma předvedla 

tři kreativní modely ve stylu jednoho z vybraných světových módních center Moskva, 

New York, Paříž. ´Zdobíme svět´ – tento podtitul nesl 6. ročník přehlídky v roce 2015.   
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Moskva – New York – Paříž: Módní a bižuterní návrháři představili podruhé 

oděvní kreace sladěné s originální bižuterií či šperkem i publiku v Liberci.    

KŘEHKÁ KRÁSA 2015 - Originální skleněné šaty Blanky Matragi, skleněná plastika 

EXPO2 Reného Roubíčka, výstava mladých designerů Mistr Křišťálu v režii Preciosy, 

kolekce módní bižuterie se značkou Made in Jablonec – to byla lákadla vábící 

návštěvníky na 4. ročník reprezentativní výstavy v Jablonci nad Nisou. Konala se ve 

dnech 6. - 9. srpna 2015, kdy počet vystavovatelů dosáhl k padesátce. 

PALACE PLUS: ČESKÁ BIŽUTERIE A SKLO – Jednou z klíčových marketinkových 

aktivit Svazu výrobců skla a bižuterie je centrum Palace Plus v jablonecké Palackého 

ulici. Otevřený je od 28. listopadu 2013 a stále 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. 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. Jeho pozvánka směrem k návštěvníkům zní: Kraj kolem 

severočeského města Jablonce je po staletí znám výrobou bižuterie a skla. 

Bižuterie je jeden z mála tradičních českých výrobků, které si i přes nepřízeň 

některých dějinných událostí a konkurenčních vlivů udržely místo na trhu. 

Česká bižuterie z Jablonce je stále fenomén, za kterým přijíždějí lidé z celé 

republiky i ze zahraničí. Bižuterie z Palace Plus je krásná a skvěle doplní 

jakýkoliv oděvní styl. Přijeďte se k nám podívat, spojte návštěvu u nás s 

návštěvou unikátního Muzea skla a bižuterie v Jablonci a s výletem do 

překrásné přírody Jizerských hor, které jsou na dosah všude kolem nás… 
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FLEXIBILNÍ: ŠENÝR BIJOUX. AG PLUS 

ŠENÝR BIJOUX, společnost s ručením omezeným, 

s datem vzniku 13. srpna 2009. Adresa: Pasířská 735/40, 

Jablonec nad Nisou. Rodinná firma šperkařů, funguje 

v Jablonci od roku 1900. Nabízí kolekce jedinečných 

náušnic, náhrdelníků, korunek či náramků.  

Velké úspěchy slaví na světových veletrzích a prezentacích. Majitelka Olga Kopalová, 

která vloni získala titul ´Žena regionu´, například spolu s dalšími významnými firmami 

kraje představila český sklářský a bižuterní design podnikatelům v Monaku. 

Několikaletým partnerstvím s Českou Miss získala firma popularitu v tuzemsku i na 

světových soutěžích krásy. Nejinak tomu bylo i v roce 2015, kdy svými šperky 

podpořila nejen soutěžící o titul Miss Universe. Pro finále v Česku vznikla korunka ve 

znamení lípy. Skvost v hodnotě 100 tisíc korun byl vyráběn více než měsíc v jablonecké 

sklárně. Svými šperky Šenýr zdobí i další osobnosti kulturního i politického života a 

ženy, které se touží odlišit. Pro legendární italskou herečku Sophii Lorenovou vyrobila 

firma luxusní bižuterní set, kde široký náhrdelník připomínal dekorativní krajku.  

AG PLUS, spol. s r.o., datum vzniku 28. 9. 1993. 

Adresa: Podhorská 19/132, Jablonec nad Nisou - 

Jablonecké Paseky. Byla založena dvěma majiteli - 

Jiřím Odvárkou a Petrem Votýpkou. V současné 

době má 87 zaměstnanců a dává práci také velkému počtu externích pracovníků. 

V počátcích existence tvořila hlavní výrobní sortiment výroba štrasových polotovarů, v 

posledních letech se rozšířila vlastní výroba štrasové letované bižuterie, jako jsou 

náhrdelníky, náramky, čelenky, náušnice, brože, vlasové spony. Firma má rozsáhlou 

vzorkovnu s nepřeberným množstvím již vyvzorovaných artiklů, kam zákazníci chodí 

čerpat inspiraci. Mohou si vybrat již existující vzory nebo si je sami kombinují. Tak 

přetvořením původních vzorků vznikají nové a nové výrobky. Mezi zákazníky 

společnosti patří i módní a oděvní návrháři, jako například Beata Rajská, kteří si vzorují 

vlastní výrobky. Ty jsou pak prezentovány v rámci různých přehlídek a výstav, ale byly 

i na kabaretní show v Moulin Rouge či na přehlídce královen krásy. Výrobky AG Plus 

putují nejen do řady zemí Evropy, ale i do Ameriky, Severní Afriky, Turecka, Japonska, 

do zemí Dálného Východu. Podíl exportu na obratu firmy činí šedesát procent. Díky 

dceřiné společnosti Elegant nabízí podnik zákazníkům také široký sortiment ruční 

výroby mačkaných a broušených skleněných knoflíků. Právě ty se staly předmětem 

obchodu, který firmě pomohlo do Itálie zprostředkovat zastoupení agentury CzechTrade 

v Miláně. AG Plus tak začala spolupracovat s tamní společností D.E.B., která působí na 

italském trhu čtyři desetiletí a spolupracuje s řadou významných italských módních 

domů. Italský klient - společnost s obratem 6 milionů eur, která má v Itálii pětadvacet 

zaměstnanců a v Maďarsku dalších dvacet - projevil zájem o české štrasové knoflíky, 

které doposud společnost objednávala v Itálii, ale nebyla s kvalitou výroby příliš 

spokojena. Jablonečtí uspokojili. Právě flexibilní přístup a kvalitní výroba, jak v případě 

zakázky pro Itálii předvedla společnost AG Plus, dávají podle odborníků malým a 

středním firmám šanci prosadit se i na těch nejnáročnějších zahraničních trzích. 
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REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA SKLÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 

Šikovnost mistrů křehké krásy ze skla přežila mnohé zlé. Ruční výroba skla už 

sice není hlavním tahounem celého odvětví, vzestup se dnes týká hlavně 

plochého obalového skla, ale dá se říci, že sklářství – stejně jako bižuterie, se 

opět začíná vyhřívat na světovém výsluní. Velký úspěch slavili čeští skláři na 

prestižním veletrhu Ambiente v německém Frankfurtu.  

AMBIENTE - Před pár lety by tomu nikdo asi neuvěřil, ale to, co předvedli čeští skláři 

a designéři na únorovém veletrhu v Německu, lze označit jen jako triumf. Stojí za ním 

jak skvělé návrhy, tak unikátní technologie i řemeslný um a tradice českých sklářů. Češi 

slavili úspěch bez ohledu na kategorie: od výroby z automatických linek, přes unikátní 

technologie a počítači řízený brus, až po ručně foukané či ateliérové sklo. 

SEKTOROVOU DOHODU PRO OBLAST SKLÁŘSKÉHO PRŮMYSLU podepsal 

v pololetí roku 2015 krajský hejtman Martin Půta za účasti partnerů z řad významných 

zaměstnavatelů, institucí a škol. Cílem je zajistit  

 více kvalifikovaných odborníků i absolventů škol na trhu práce, 

 větší provázanost vzdělávání s praxí,  

 kvalitní připravenost absolventů škol dle požadavků zaměstnavatelů.  

Pomoci by k tomu měla úzká spolupráce zaměstnavatelů, vzdělavatelů, představitelů 

kraje a všech zúčastněných partnerů. Ti všichni definovali hlavní aktivity, jejichž 

prostřednictvím chtějí docílit nápravy a sklářský průmysl ukázat jako opět prosperující, 

perspektivní a zajímavé odvětví. Výkonnými partnery regionální sektorové dohody se 

vedle Krajského úřadu Libereckého kraje, Úřadu práce ČR, Svazu průmyslu a dopravy 

ČR, Krajské hospodářské komory a Českomoravského odborového svazu pracovníků 

školství staly významné firmy jako je Ajeto Czech Glass Craft, Crystalex, Envy 

Recycling, Lasvit, Preciosa, Sklopan a AGC Flat Glass Czech. Na druhé straně jsou to 

vzdělávací instituce, ať se jedná o vybrané střední školy nebo Technickou univerzitu v 

Liberci či krajské Centrum vzdělanosti. K akčnímu plánu se rovněž přihlásil Svaz 

obchodu a cestovního ruchu, města Kamenický Šenov, Železný Brod, Nový Bor a 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 

SKLENĚNÝ PUPEK SVĚTA V JABLONCI 

KDYŽ ZA ČESKÝM KŘIŠŤÁLEM, TAK DO JABLONCE - 6.2.2015, Právo Víkend, 

str. 4. Petr Svorník - „Tak dlouho se u nás snažili vyrobit stejně dobré sklo, jako 

měli Benátčané, až vyrobili úplně jiné - a lepší,“ říká o vzniku českého křišťálu Petr 

Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Ve ´svém´ muzeu 

nám vyprávěl třeba o tom, jak dělala bižuterie v roce 1920 z lidí přes noc milionáře, 

proč proti českým skleněným náramkům demonstrovali v Indii nebo že nejvíce se děsí 

skleničky ´od Brada Pitta´. * Zrcadlový sál zámku ve Versailles, Královská opera v 

Římě nebo hotely v Las Vegas… Čeští skláři zanechali své stopy po celém světě, ne po 

všech z nich se ale můžete vydat. „Vzpomínám si na zakázku od šejka ze Saúdské 

Arábie, nechal si zhotovit skleněný strop krytého bazénu o velikosti 

fotbalového hřiště. Veřejnost to nikdy neviděla, majitel neměl potřebu to 
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ukazovat,“ prozrazuje Petr Nový s tím, že se u nás ročně zhotoví patrně nejvíce 

kilogramů skla na osobu. „Výroba skla se na našem území objevuje už u Keltů, 

korálky tehdy byly ceněné platidlo, za které se kupovali otroci, med a kožešina. 

Skutečný mezinárodní obchod se sklem a bižuterií však začíná ve 13. století za 

posledních Přemyslovců. V tzv. páteříkových hutích se vyráběly velké korále do 

růženců, zakázky přicházely třeba od obchodníků z německého Norimberku.“ * 

Italové měli z Čechů hrůzu * Podle Nového bychom neměli mít o skle příliš romantické 

představy, největší část výroby tvořily kdysi stejně jako dnes láhve, tabulky na 

zasklívání a sklo na běžné užívání. Vedle nápojového skla to byly třeba i nádoby na 

moč. V huti kousek za Prahou se vyráběly alchymistické nádoby pro dvůr Rudolfa II. 

To nejlepší sklo se dělalo v Itálii, a když chtěl Karel IV. vyzdobit Zlatou bránu 

svatovítské katedrály, přizval si odborníky právě odtud. „Dlouho se řešilo, jestli je 

mozaika Posledního soudu na Zlaté bráně česká nebo italská práce. Třeba 

literatura za první republiky byla v tomto ohledu hodně státotvorná a Čechům 

stranila, dnes už se odborníci přiklánějí k tomu, že jde o určitý mix z Čech a 

Itálie,“ říká kurátor. Italové stojí i u zrodu českého křišťálu, byť jen jako inspirační 

zdroj. Co se v Benátkách ve skle a bižuterii vyrobilo, hned začali dělat Češi, jen rychleji 

a levněji. Výrobky třeba z Jablonce měly svoji úroveň, zákazníka získávaly nejen 

cenou, ale i kvalitou. Na konci 17. století, kdy vzniká české křišťálové sklo, se role 

obrátila. Češi se snažili napodobit benátské výrobky, jenže museli používat jiné přísady. 

V Itálii se při výrobě skla používaly mořské řasy, ty my jsme samozřejmě neměli. 

Namísto sodného skla jako v Itálii se tak v Čechách dělalo sklo draselné. „Tak dlouho 

se u nás snažili vyrobit stejně dobré sklo, až vyrobili ještě lepší,“ vystihuje Petr 

Nový zrod českého křišťálu, který začali sami Benátčané brzy kopírovat. Je to snad 

poprvé v historii, kdy Italové museli ve skle něco napodobovat, dokonce se snažili 

zlákat české skláře, aby začali pracovat pro ně. V osmnáctém století kvůli tomu 

dokonce Marie Terezie vydává nařízení, jež odcházení sklářů do zahraničí zakazuje. V 

posledním z nich se řešil i pouhý úmysl jít pracovat do zahraničí. Stačilo se někde 

zmínit o stěhování a už měl sklář problémy. Právě tehdy získalo české sklo svoji 

světovou pověst. Ve dvacátých letech osmnáctého století se z Prahy zasílaly lustry i na 

francouzský královský dvůr. V zrcadlové síni ve Versailles dodnes najdete lustry z 

českého skla, přitom první skleněný lustr zhotovil právě Francouz Bernard Perrot. Ze 

slávy tehdejší doby těží české sklo dodnes. Kolik politických zvratů česká společnost od 

té doby zažila a pořád má naše sklo světovou pověst. Třeba turecké sklo takový pojem 

není, a to se právě tam vyrobí nejvíce užitkového skla na světě. * Hitler korálky pohrdal 

* Že české sklo bylo a je světové, dokládá i další naše prvenství. V roce 1856 byla v 

severočeském Kamenickém Šenově založena vůbec první škola umělecko-

průmyslového typu pro skláře. Navíc už od poloviny 18. století mohli prodejci českého 

skla navštěvovat obchodní školu v Novém Boru. „Síť sklářského vzdělávání máme 

dodnes jedinečnou, v takové míře jinde na světě není. Ač to tak na první pohled 

nevypadá, byl obchod se sklem občas docela adrenalinový zážitek. Třeba Rusko 

bylo už tehdy úžasný trh, jen obchodník nikdy nevěděl, jestli mu za zboží taky 
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někdo zaplatí. Stačilo, aby se šlechtic znelíbil carovi, a už se taky nemusel dožít 

toho, že si zakázku převezme. Šikovností českých obchodníků se místní sklo 

dostalo třeba do Peru nebo Indie. Hinduistické náramkové kroužky, tzv. bengle, 

se původně vyráběly z čínského porcelánu. Čeští výrobci je ale začali dělat ze 

skla a na konci devatenáctého století už jimi zásobovali celou Indii. Když se 

tam v roce 1896 objevila morová nákaza, vnímali to mnozí jako trest za to, že 

´nepravými´ benglemi ze skla šálili božstvo. Zlom v obchodě nastal s první 

světovou válkou a následným vznikem samostatného Československa. Za 

Rakouska se velká část naší výroby dodávala na méně náročné ´domácí´ trhy, 

třeba na Balkán. Najednou jsme museli devadesát procent vyvážet. Na druhou 

stranu radost z konce války hezkým věcem přála. Lidé se zkrátka chtěli bavit. 

Plné sklady perliček v Držkově, malé vesnici na Jablonecku, udělaly přes noc 

milionáře hned ze sedmnácti lidí - přijeli Američané a nakoupili vše, co bylo na 

skladě.  Během pouhých tří let se najednou objevilo 19 mechanických brusíren 

bižuterních kamenů. Československá svítidla se dostala třeba do Královské 

opery v Římě, to bylo tehdy s průměrem deseti metrů největší svítidlo na světě,“ 

říká kurátor. Jenže v roce 1929 přišla světová hospodářská krize. Do začátku druhé 

světové války už se sklářství z krize nedostalo. Pro Hitlera to byly cetky. Dokonce 

odmítl přijet ze sousedního Liberce do Jablonce, protože bižuterie pro něj byla zbožím 

nehodným jeho pozornosti. * Hitem jsou skleněné špunty * Po válce se kladl důraz 

hlavně na těžký průmysl. Obrat nastal až ve druhé polovině padesátých let, kdy zdejší 

sklo slavilo úspěchy na mezinárodních výstavách, mj. na slavném Expu 58. Estetika 

československého skla byla jiná, lidé chtěli dělat věci odlišně. Československá 

originalita údajně zaskočila i pracovníky největšího muzea skla na světě v americkém 

Corningu. „Traduje se historka, že když v roce 1959 otevřeli bedny se 

skleněnými výrobky, telegrafovali do Československa, že sklo přišlo rozbité. 

Bylo přitom v pořádku, jen nepochopili tvůrčí záměr,“ vypráví kurátor. Až do 

osmdesátých let nechybělo české sklo na žádné výstavě. Tehdy jako dnes však platilo, 

že ne vždy šly ruku v ruce obdiv k šikovnosti tvůrců i komerční úspěch. * Jedna věc se 

prodává a o jiné se mluví, jen někdy se ty příběhy spojí * Vzory staré přes 150 let jsou 

dodnes žádané, na druhou stranu designér někdy dostane mezinárodní cenu, vezme si 

svých deset kusů skla a zase si je z výstavy odveze domů. Je samozřejmě nutné se 

posouvat, ale neznamená to přestat vyrábět produkty, které chce zákazník kupovat. A 

jaké jsou skleněné výrobky současnosti? Jedna firma třeba vyrábí jen špunty do vína, je 

to německý patent. Podle Nového je Česká republika jedinečná svojí dovedností 

uspokojit za slušné peníze jakoukoli objednávku. „Jsou tu lidé schopní výrobek 

navrhnout i vyrobit, pro malé i velké zákazníky, designéry i výtvarníky. Na 

začátku minulého roku tak světem proběhla zpráva, že skláři ze Železného 

Brodu budou vytvářet sarkofág pro dánskou královskou rodinu. Také ´hra na 

celebrity´ už stihla proniknout do světa skleněného designu. Na veletrhu v 

Německu jsem v jednom stánku viděl několik skleněných výrobků a za nimi 
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třímetrovou fotku člověka, který je navrhl. Děsím se toho, že sklo potká osud 

parfémů. Dvacet lidí namaluje výkres, globální celebrita - třeba Brad Pitt -

řekne, co se mu líbí, a všude pak u ´jeho´  skla pak budou metrové fotografie. To 

aby se s tím mohl zákazník lépe identifikovat.“  * Český lev i sklo pro Gaultiera * V 

jabloneckém muzeu si hollywoodskými celebritami opravdu nemusejí pomáhat. „Lidé se 

nás často ptají, proč naše muzeum není v hlavním městě. Ale kolik skláren jste kdy v 

Praze viděli? Tady máte celý sklářský a bižuterní průmysl na dosah ruky,“ vysvětluje s 

nadsázkou kurátor muzea Petr Nový a pokračuje hned několika muzejními „nej“. „Jsme 

jediné muzeum na světě, kde najdete všechny typy bižuterie. Nabízíme největší 

expozici skla u nás a rozhodně to není jen sklo ze severních Čech. Také máme 

sbírku vánočních ozdob, také největší na světě.“ Ústřední bod expozice skla 

překvapivě ze skla není - na zvonu z roku 1590 ale najdete jména lidí, kteří zakládali 

sklárnu ve Mšeně, první v kraji. Druhá dominanta už skleněná je, kolem fontány z roku 

1925 z Paříže se prý celá expozice vymýšlela. Vystavená je též současná produkce řady 

skláren a studií, kolekce skleněných ocenění včetně Českého lva nebo ceny pro vítěze 

Tour de France. V patře věnovaném bižuterii zase můžete vidět všechny typy perel na 

světě, říšskou orlici, kterou na své návštěvě Jablonce obdivoval císař František Josef I., 

náhrdelník věnovaný první kosmonautce Valentině Těreškovové nebo skleněné 

kameny, jež v Jablonci vytvořili pro módního návrháře Jeana Paula Gaultiera. U 

schodiště si pak můžete nabrat pár korálků na památku. „Spotřebujeme jich 100 

kilogramů ročně. Už jsme tu měli i návštěvníka, který přišel jen kvůli tomu, aby si 

korálky nabral. Pro jednou jsme přimhouřili oko, ale obchodů s korálky je ve městě 

opravdu dostatek,“ uzavírá s úsměvem kurátor Petr Nový. 

SKLENĚNÝ PUPEK SVĚTA - 17.7.2015, ego! str. 38. Cestování. Jana Patková - Skláři 

se podepsali jednou provždy na tváři celého kraje. Jejich stopy najdeme na celém 

Liberecku, přestože jejich řemeslo občas už platí jen za zajímavou turistickou atrakci. 

Bývaly doby, kdy se do Jablonce nad Nisou sjížděli cizinci z celého světa, a kdy se 

jizerskohorskému kraji přezdívalo Rakouská Kalifornie. O bohatství města se postarali 

zdejší výrobci bižuterie. Malé perličky zvané rokajl zaplavily Afriku, dodnes je najdeme 

na ozdobných límcích třeba Masajů. Skleněné náramky a kovová bižuterie válcovaly 

konkurenci také v Indii. „Nikde jinde na světě nenajdete na jednom místě tolik 

bižuterie, a to všech materiálů i technologií,“ říká ředitelka Muzea skla a bižuterie 

v Jablonci Milada Valečková. Kancelář má v nejvyšším patře secesní budovy, která 

bývala kdysi exportním domem podniku Jablonex. Tři patra pod ředitelnou jsou dnes 

plná třpytivých artefaktů, přesto výstavní prostory pojmou pouhý zlomek z 12 milionů 

sbírkových předmětů, jež muzeum za rovných 111 let své existence získalo. * Dotýkat 

se je doporučeno * Vstupní podlaží muzea je vyhrazeno na výstavy. Až do října jsou tu 

teď k vidění skleněné figury v expozici, jež dostala název Pohyb – Výraz – Emoce. I 

když je muzeum - jako jediné u nás, zaměřené na produkci z celé České republiky, tato 

výstava patří do severního pohraničí i geograficky. „Skleněné figurky jsou vesměs 

doménou Jablonecka.  A raritou jsou drátkované figurky, které jako první 

vyráběl Jaroslav Brychta v Železném Brodě,“ upozorňuje Milada Valečková.  Do 
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expozice bižuterie vystoupáte podél skleněných tyčí, které mají pomoci návštěvníkům 

udělat si alespoň hrubou představu o tom, kolika barvami může sklo hrát. Na oknech 

visí skleněné závěsy z Preciosy a vitríny vypráví příběh bižuterie. Zatímco skláři 

obydleli většinu lesnatých a hornatých oblastí Čech, bižuterie se zabydlela jenom na 

Jablonecku. „Byla tu kdysi obrovská koncentrace malých skláren, zdejší přírodní 

podmínky ostatně ani nic moc jiného nedovolovaly,“ vysvětluje ředitelka. Na 

výrobu bižuterie se sklárny soustředily postupně, v závislosti na tom, jak se začala 

umocňovat potřeba nahradit ve šperkařství drahé kameny, hlavně drahokamy, materiály, 

které člověk nemusí získávat z přírody, ale dokáže je vyrobit. Tedy i sklem. Drahokamy 

se odjakživa nalézaly a také vybrušovaly na nedalekém Turnovsku. Když odtamtud 

přišel první brusič na sklářské Jablonecko, narodila se bižuterie. Procházka 

jabloneckým muzeem je názornou exkurzí do minulosti i procházkou současností. V 

jeho sbírkách jsou zastoupeny nejlepší současné značky, nejnovějším přírůstkem je 

například velká plastika Expo2 od legendy českého uměleckého sklářství Reného 

Roubíčka. Vyrobeny byly jen dva kusy, jeden pro muzeum a ten druhý pro světovou 

výstavu Expo 2020 v Dubaji. Až se dostatečně vynadíváte na sklenice a flakony, 

vydejte se za sklem do lesů Jizerských hor. * Skleněné hory * Nutno přiznat, že skláři 

Jizerské hory navždy změnili. V dobrém i v tom horším. To oni postupně vytěžili 

smíšené lesy a nechali je projít svými pecemi. Dnešní ´smrková tvář´ hor je jejich 

dílem, činili se na něm už od 14. století, na počátku 20. století vyrábělo na Jablonecku 

sklo celkem osm hutí. „Dodávaly ho stovkám dalších zpracovatelů pod Jizerskými 

horami. Od Liberce po Železný Brod pracovalo 225 mačkáren skla, 300 brusíren, 

většinou poháněných vodou z jizerskohorských potoků. Pak stovky a stovky výrobců 

perel, pasířů, malířů skla a mnoho dalších. Jizerské hory se staly ‚skleněnými 

horami‘,“ napsal v Knize o Jizerských horách jejich znalec Miloslav Nevrlý. Srdcem 

skleněných hor se stal Kristiánov, kde vyrostla v roce 1775 celá sklářská osada i s 

vlastním hřbitovem. Více než sto let se tu tavilo sklo, pekl chleba, točilo pivo a rovněž 

umíralo. Pár let poté, co došlo dřevo a Josef Riedel, známý jako ´sklářský král 

Jizerských hor´, založil novou výrobnu v Rýnovicích, osada na Kristiánově vyhořela. 

Požár přečkala hospoda, v níž je dnes Muzeum sklářství a přírody Jizerských hor. Do 

zámečku na Nové Louce nedaleko Bedřichova dnes proudí stovky výletníků, hospoda je 

vyhlášená. Málokdo ale ví, že to býval kdysi dům majitele sklárny. Budova byla na 

lovecký zámeček přestavěna až později. Dnes se mu říká Šámalova chata, za první 

republiky totiž sloužil jako rekreační dům pro vládní úředníky a často sem jezdil zvláště 

kancléř prezidenta Přemysl Šámal, nadšený to myslivec. Stejně jako dnešním 

návštěvníkům mu přitom vůbec nevadilo, že se nachází na nejdeštivějším místě 

republiky. Z 29. na 30. července roku 1897 tu napršelo 345 mm vody, což je 

čtyřiadvacetihodinový rekord, který nebyl dosud překonán. Se sklářstvím je spojena i 

osada Jizerka. I když její Safírový potok odkazuje na drahokamy, bohatství sem přišlo 

se skláři. Do té doby tu lišky dávaly dobrou noc jen pytlákům a pašerákům. Poté, co tu 

Josef Riedel založil huť, vyrostly tu domy, pila, pekárna i panský dům majitele – dnes 

stejnojmenná restaurace a penzion. Těch je ostatně Jizerka plná, na turisty se 

přeorientovala už na počátku 20. století, kdy se sklárny začaly stěhovat do údolí.  
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ČESKÁ MINCOVNA: MINCE, MEDAILE  

akciová společnost  

adresa: U Přehrady 3204/61, Mšeno - Jablonec nad Nisou  

V roce 2015 - 66 zaměstnanců. 

PRODEJNY:  

 Rooseveltova ulice 419/20, Brno. 

 Na Příkopě 860/24 (pasáž České národní banky), Praha. 

 Jablonec nad Nisou – U Přehrady 3204/61 a Mírové náměstí 15. 

 Specializovaný internetový obchod – od roku 2010. 

Založena byla v roce 1993 po rozpadu československé federace, kdy vyhrála výběrové 

řízení na dodavatele oběžných mincí pro nově vznikající samostatnou Českou 

republiku. Svým vznikem navázala na dlouholetou tradici ražby mincí na území Čech, 

Moravy, Slezska a Slovenska. V současné době je výhradním dodavatelem tuzemských 

oběžných mincí pro Českou národní banku, razí a prodává zlaté a stříbrné mince a 

pamětní medaile. Prodává také investiční zlato a stříbro, v loňském roce prodej:  

 zlata a stříbra za 465 milionů korun, 

 u investičních slitků stagnoval,  

 u pamětních mincí a medailí vzrostl o 16 procent tj. na 228 milionů korun.  

Mincovna je poslední firmou, která zůstala v Jablonci v provozu z někdejšího 

sklářského a bižuterního gigantu Jablonex Group. Od roku 2010 je vlastníkem česko-

švýcarské konsorcium Monetica. (podrobnosti viz předcházející ročníky KRONIKY).  

VÝROBNÍ PROVOZ MINCOVNY je vybaven moderními lisy značky Gräbener jak pro 

výrobu oběživa, tak pro pamětní ražby, dále je provoz vybaven vlastní nástrojárnou. 

Společnost má tedy zcela pod kontrolou výrobu svých razidel. Polotovary pro výrobu 

oběživa i pro pamětní ražby jsou nakupovány v zahraničí u renomovaných evropských 

výrobců, neboť tuzemská výroba neexistuje. Roční výrobní kapacita je dimenzována na 

 500 milionů kusů oběžných mincí, 

 300 tisíc kusů pamětních mincí.  

ZNAČKA ČESKÉ MINCOVNY se nachází na lícní či rubové straně všech výrobků a 

umožňuje jasnou identifikaci produktů společnosti. Na mincích a medailích z drahých 

kovů se navíc nachází příslušný punc, kterým je garantována ryzost materiálu. Na 

základě seriózní a dlouhodobé spolupráce s Puncovním úřadem je mincovna oprávněna 

umísťovat puncovní značky přímo do razidel. Používá tři značky, všechny jsou 

nositelkami hodnot, o které se společnost opírá, tedy kvality, umělecké hodnoty a 

významného podílu ruční práce u pamětních ražeb. První značka, písmeno „b“ s 

korunkou, odkazuje na původ mincovny, která byla založena jako samostatná výrobní 

divize tehdejší Bižuterie a.s. v Jablonci nad Nisou. Ta měla ve znaku písmeno „b“ jako 

bižuterie, korunka pak symbolizovala výjimečnost. Autorem této značky je akademický 

sochař Jiří Dostál. Po dohodě s Českou národní bankou se značka „b“ s korunkou 

používá u ražby oběžných mincí. Další je zkratka České mincovny, tedy písmena 

„ČM“. Ta se od roku 1994 používala pro všechny mince a medaile z drahých kovů, tj. 

ze stříbra, zlata a platiny. Počínaje rokem 2011 používá mincovna novou obchodní 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1993
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mince
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryzost
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značku ve formě stylizovaných písmen „ČM“ s korunkou. Tato značka se je určena 

výhradně pro řadu medailí z drahých kovů vlastní tvorby. Původní značka zůstává pro 

pamětní mince České národní banky a pro korporátní ražby jednotlivých zákazníků.  

ZÁMĚRY V ROCE 2015 - Mincovna působí v Jablonci dvaadvacet let a doposud sídlí 

u mšenské přehrady. Stávající prostory však už firmě nevyhovují, a to jak z hlediska 

bezpečnosti, tak pokud jde o její vlastní prezentaci. V roce 2015 projevila společnost 

zájem o areál bývalé porodnice v Turnovské ulici pro jeho výhodnou polohu na okraji 

města i dobré napojení na dálnici do Prahy. Záměrem bylo vybudovat novou mincovnu 

s odpovídajícími parametry z hlediska výroby, obsluhy zákazníků a bezpečnosti. 

Náklady na projekt nového sídla podle předběžných odhadů přesáhovaly 100 milionů 

korun. V pátek 29. května 2015 byla podepsaná trojstranná dohoda o spolupráci mezi 

Libereckým krajem, Českou mincovnou a statutárním městem Jablonec nad Nisou. Kraj 

coby vlastník areálu v Turnovské ulici přislíbil jeho rezervaci České mincovně dva 

roky. Ta měla v mezidobí zhodnotit svůj plán na přesun a do 31. prosince 2016 

definitivně sdělit, zda jablonecké nemovitosti koupí. Pokud se ji podaří získat finance, 

mohla by nová Česká mincovna na příjezdu do Jablonce stát už v roce 2020.  

TISKOVÉ ZPRÁVY A OHLASY V MÉDIÍCH 

JABLONEC NAD NISOU: DOMINIK HAŠEK SI VYRAZIL SVOJI PAMĚTNÍ 

MEDAILI - 20.1.2015,  genusplus.cz. Zpravodajství - Legendární hokejový brankář 

Dominik Hašek si dnes v jablonecké České mincovně vlastnoručně vyrazil pamětní 

medaili s vlastním portrétem. Mincovna se tak přidala k oslavám přijetí prvního Čecha 

do Hokejové síně slávy v Torontu. Medaile je také prvním z „dárků“ k Dominikovým 

lednovým kulatinám. Fanoušci budou moci zakoupit medaile ve dvou provedeních z 

ryzího zlata nebo stříbra a přispět tak zároveň do Nadace Terezy Maxové … 

ZA DOMINIKEM HAŠKEM PŘIJELI NEJEN SBĚRATELÉ ALE I FANOUŠCI - 

21.1.2015, Jablonecký deník, titulní strana - Po zahájení ražby pamětních zlatých a 

stříbrných medailí u příležitosti vstupu slavného českého hokejisty Dominika Haška do 

Hockey Hall of Fame v Torontu se konala v jablonecké prodejně České mincovny také 

jeho autogramiáda. Na ní si mimo jiné mohli zájemci medaile i koupit a nechat si 

certifikát od brankáře podepsat. Během hodinového setkání v prodejně se prodaly dvě 

zlaté půluncové medaile číslované na hraně a více než desítka uncových stříbrných … 

SLAVNÝ DOMINÁTOR MÁ VLASTNÍ PAMĚTNÍ MEDAILI - 21.1.2015, Mladá 

fronta DNES, str. 1 - Další zlatou medaili získal slavný hokejový brankář Dominik 

Hašek. V jeho sbírce bude mít podle něj výjimečné postavení. Není totiž hokejová, ale 

pamětní a Hašek si jí dokonce v jablonecké mincovně včera sám vyrazil …  

HAŠEK MÁ DALŠÍ ZLATOU - 23.1.2015, 5plus2, titulní strana - Mincovna zachytila 

dráhu jediného Čecha v kanadské hokejové síni slávy … - Jejím autorem je špičkový 

akademický sochař Jiří Dostál. Na lícové straně medaile je Haškův precizní portrét. Na 

reverzu zachytil umělec ve zkratce Haškovo hokejové nadání a životní dráhu. Podle 

první Haškovy hokejové fotografie tam zobrazil siluetu postavy malého chlapce v 

kulichu s brankářskou hokejkou a za ní ve stejném postoji Dominika Haška na vrcholu 

jeho kariéry, tedy zhruba před třemi lety. „Připravit medaile pro živé a slavné lidi je 
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vždy nejsložitější,“ přiznal Dostál, který v minulosti navrhoval medaile i pro Martinu 

Sáblíkovou, Evu Samkovou, cyklistu Jiřího Ježka nebo prezidenta Václava Klause … 

PŘED 70 LETY SKONČILY HRŮZY V OSVĚTIMI. V JABLONCI VYRAZILI 

PAMĚTNÍ MINCE - 28.1.2015, Mladá fronta DNES, str. 2 - K sedmdesátému výročí 

osvobození koncentračního tábora v Osvětimi vyrobila Česká mincovna zlaté pamětní 

mince. Vzniknou jich dvě stovky, jedna váží 3,49 gramu a prodávat se bude za téměř 

pět a půl tisíce korun. Jablonecká mincovna spolupracovala na přípravě návrhů s 

Institutem Terezínské iniciativy. Autorem návrhů je výtvarník Jakub Orava. Na jedné 

straně mince jsou vyobrazeny postavy vycházející z bran. Jména na postavách mají 

evokovat lidské příběhy a vzpomínky na blízké, kteří tamní hrůzy nepřežili … 

V MINCOVNĚ KVŮLI FILMAŘŮM „BOUCHLI“ TAKÉ KILOVOU ZLATKU - 

12.2.2015, Jablonecký deník, str. 3 - Jeden z dílů Mapa úspěchu, který točí režisér Jiří 

Podlipný, ukáže také místo, kde se nejen razí koruny. - Jablonec n. N., Praha – 

Čtvrtstoletí od sametové revoluce si lze připomínat různě. Kromě změn v politice prošla 

důležitou transformací i tuzemská ekonomika. Někdy úspěšně, někde méně. Regionální 

Deník společně se Sdružením CZECH TOP 100 a dalšími mediálními partnery od 

loňského podzimu mapuje příběhy firem a lidí, kteří za sebou dlouhodobě zanechávají 

pozitivní stopu. Jablonecká Česká Mincovna ji bezesporu v nás zanechala. Ve všech. 

Vždyť tady se razí české peníze, které nosíme v peněženkách. Už dvaadvacet let … 

MINCE I MEDAILE JSOU ODRAZEM DOBY - 17.2.2015, denik.cz. - Ať už patříte do 

skupiny investorů, kteří se na tuto oblast zaměřují cíleně, anebo ať jste „jen" klasický 

sběratel: v případě, že jste propadli ušlechtilé kráse památných medailí a mincí, máte se 

i letos na co těšit … -  Emisní plán České mincovny připomíná navíc svéráznou 

učebnici dějepisu, protože v něm nechybí žádné významné výročí nebo události, s nimiž 

je spojený letošní rok. Jen jako příklad uveďme šestisté výročí smrtí kazatele Jana Husa, 

sedmdesát let Pražského povstání, zlaté dukáty s podobiznami československých 

prezidentů nebo sadu oběžných mincí ke květnovému mistrovství světa v ledním hokeji. 

Je ovšem dobré nezaměňovat mince s medailemi. Oběžné nebo i památné mince vydává 

centrální banka a před- stavují všeobecně přijímané legální platidlo, stejně jako 

bankovky. Na rozdíl od medailí je na nich vždy uvedena nominální hodnota a státní 

symbol. Pro Českou národní banku je razí výhradně mincovna v Jablonci nad Nisou … 

V JABLONCI RAZILI ZLATOU KILOVKU S MOTIVEM ČESKÝCH BANKOVEK - 

26.2.2015, ceskenoviny.cz - Další zlatou investiční medaili s motivem českých 

bankovek razili dnes v České mincovně v Jablonci nad Nisou. Ta letošní nese motiv 

stokoruny s portrétem Karla IV … 

V JABLONCI RAZÍ ZLATOU MINCI S KARLEM IV. - 27.2.2015, Hospodářské 

noviny, str. 15.   Podniky a trhy - Další zlatou investiční medaili s motivem českých 

bankovek razí v České mincovně v Jablonci nad Nisou. Ta letošní nese motiv stokoruny 

s portrétem Karla IV. a investoři ji mohou získat za 1,47 milionu korun … 

VÝJIMEČNÁ KILOVKA S KRÁLEM A PEČETÍ - 27.2.2015, Jablonecký deník. 

Titulní strana - V jablonecké České mincovně včera představili svou vlajkovou loď, 

zlatou kilogramovou medaili s portrétem Karla IV. na motivy české stokoruny za 1,47 

milionu korun. Kromě pokračování v úspěšné sérii medailí s portréty z českých 
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bankovek jde i o připomínku nedožitých 75. narozenin výtvarníka Oldřicha Kulhánka, 

podle mnohých autora celosvětově nejkrásnějších papírových platidel … 

MINCE NEJSOU JEN PENÍZE, JSOU TO UMĚLECKÁ DÍLA - 2.3.2015, denik.cz - 

Máte je v ruce každý den. Cinkají vám v kapse, sypete je do parkovacího automatu či 

stroje na kávu, padají do dětské kasičky. Mince. Vychrlily je lisy České mincovny u 

přehrady v Jablonci. V ní se nevyrábí jen běžné desetikoruny, veřejnost může sledovat i 

vysokogramážní ražby, kilové zlatky a půlkilovky z platiny … 

JABLONEC: ČESKÁ MINCOVNA MÁ ZÁJEM O AREÁL PORODNICE - 2.3.2015, 

genusplus.cz - Česká mincovna se chce přestěhovat do areálu bývalé porodnice v 

Jablonci nad Nisou. Objekt patří Libereckému kraji, který se ho už několik let snaží 

prodat. Projekt už nabírá obrysy - mincovna má v ruce první projektovou studii a je 

před podpisem trojstranné dohody o spolupráci s městem a krajem. V Jablonci dohodu 

zastupitelé schválili minulý týden. Krajské zastupitelstvo ji bude projednávat … 

NEJTĚŽŠÍ ZLATOU MEDAILI V ČESKU OZDOBÍ PORTRÉT KARLA IV. - 

3.3.2015, Haló noviny, str. 12. Mozaika zajímavosti - V jablonecké České mincovně 

představili svou vlajkovou loď, zlatou kilogramovou medaili s portrétem Karla IV. na 

motivy české stokoruny za 1,47 mil. Kč. Kromě pokračování v úspěšné sérii medailí s 

portréty z českých bankovek jde i o připomínku dnešních nedožitých 75. narozenin 

výtvarníka Oldřicha Kulhánka, podle mnohých autora celosvětově nejkrásnějších 

papírových platidel. Návrh pamětní medaile připravila již podruhé jeho dcera … 

MINCOVNA CHYSTÁ PŘESUN. ZBOURÁ STAROU PORODNICI? - 5.3.2015, 

Mladá fronta DNES, str. 1. Titulní strana  — Na spadnutí je dohoda mezi Českou 

mincovnou a Libereckým krajem o koupi bývalé porodnice v Jablonci nad Nisou, kam 

se hodlá mincovna přestěhovat. Podpis trojstranné dohody o spolupráci s městem a 

krajem by se měl uskutečnit již záhy. „Česká mincovna má zájem stávající stavby 

zbourat a na jejich místě vybudovat nový areál mincovny,“ uvedl Marek Pieter, 

náměstek hejtmana pověřený řízením resortů ekonomiky, investic, správy majetku … 

ČESKÁ MINCOVNA SE CHCE STĚHOVAT. UVAŽUJE O STARÉ PORODNICI - 

5.3.2015, Mladá fronta DNES, str. 13 - Česká mincovna, jediný tuzemský podnik razící 

mince pro Českou národní banku, chystá stěhování. Vyhlédla si areál bývalé porodnice 

v Jablonci nad Nisou. Hodlá stávající stavby zbourat a na jejich místě vybudovat nový 

areál. Trojstranná dohoda o spolupráci s městem a krajem by měla být brzy … 

V JABLONCI NAD NISOU BY MĚLO VYRŮST MUZEUM MINCOVNICTVÍ - 

11.3.2015, ČRo Sever v 18:00 Události v regionu - V Jablonci nad Nisou by mělo 

vyrůst muzeum mincovnictví a medailérství. V budově bývalé porodnice v Turnovské 

ulici ho chce otevřít Česká mincovna. Do areálu by se měly přesunout během 

následujících dvou až tří let taky výrobní haly závodu … 

JABLONEC: LIMONÁDNÍK JOE STISKNUL SPOUŠŤ MINCOVNÍHO LISU - 

12.3.2015, genusplus.cz - Jablonecká Česká mincovna dnes opět potvrdila svou pověst 

luxusního hotelu, který hostí významné české osobnosti různých profesí. Do vybrané 

společnosti dnes díky spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem Praha – 

Febiofest přibylo další jméno, tentokrát z filmové branže. Pamětní medaile se ke svým 

kulatinám dočkal představitel Limonádového Joe, herec Karel Fiala … 
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LIMONÁDOVÝ JOE SI VYRAZIL VLASTNÍ MEDAILI - 13.3.2015, Jablonecký 

deník. Titulní strana -  … herec Karel Fiala. V mincovně si osobně vyrazil zlatku s 

pořadovým číslem jedna z omezené dvě stě kusové série. Je prvním hercem z 

připravované edice Hvězdy stříbrného plátna … 

HRDINA KOŇSKÉ OPERY DOSTAL MEDAILI - 14.3.2015, Jablonecký deník, str. 3 - 

… Lisy, které razí pamětní mince a medaile zažily velkou premiéru. Vůbec poprvé u 

nich totiž stála osobnost, která se řadí mezi hvězdy českého stříbrného plátna. Celkem v 

Jablonci vyrazí 200 kusů zlatých a 400 kusů stříbrných medailí s portrétem našeho 

nejslavnějšího filmového kovboje, první stovka zlatých bude číslována na hraně … 

MINCOVNA PŘIPOMÍNÁ BITVU O IWO JIMU - 27.3.2015, Právo, str. 10 - Letošní 

70. výročí od konce 2. světové války připomíná Česká mincovna sadou zlatých 

pamětních mincí. Už v lednu první ze série připomněla výročí osvobození 

koncentračního tábora v Osvětimi, v těchto dnech v Jablonci vyrazili minci s motivem 

jednoho z nejslavnějších snímků celé války - výjevu z bitvy o ostrov Iwo Jima … 

KRAJ NEPRODÁ PORODNICI. DRŽÍ JI MINCOVNĚ - 1.4.2015, Mladá fronta 

DNES, str. 1 - Liberecký kraj zatím nebude prodávat ani nabízet areál bývalé porodnice 

v Jablonci nad Nisou. Zájem o areál má Česká mincovna, která by tam ráda 

přestěhovala výrobu z pronajatých prostor v Jablonexu. Areál porodnice v Turnovské 

ulici bude do konce roku 2016 rezervován pro novou výstavbu mincovny … - Kraj 

se stoletou budovu snažil několik let prodat. Původně za objekt žádal 25 milionů korun, 

žádná nabídka ale nepřišla. Později se proto cena snížila na 18 milionů, zájemce byl 

jediný – Varopa. Firma ale za objekt zaplatila jen milionovou kauci, zbytek ceny měla 

doplatit loni v květnu. Peníze však nepřišly a kraj pak od smlouvy odstoupil … 

JABLONEC NAD NISOU: MINCOVNA PŘESÍDLÍ DO NOVÉ BUDOVY - 4.4.2015, 

genusplus.cz - Liberecký kraj a Statutární město Jablonec nad Nisou mají zájem o 

zachování a další rozvoj Jablonce nad Nisou jako významného centra mincovní a 

medailérské výroby.  Kraj proto nebude prodávat areál bývalé porodnice v Turnovské 

ulici. Při zjišťování možnosti využití nemovitostí o něj totiž projevila vážný zájem 

společnost Česká mincovna. Ta do těchto prostor chce přestěhovat svou výrobu … 

LIBERECKÝ KRAJ PODPORUJE VZNIK NOVÉ BUDOVY ČESKÉ MINCOVNY - 

8.4.2015, libereckenovinky.cz, regiony - Liberecký kraj a Statutární město Jablonec nad 

Nisou mají zájem o zachování a další rozvoj Jablonce nad Nisou jako významného 

centra mincovní a medailérské výroby. Kraj proto nebude prodávat areál bývalé 

porodnice v Turnovské ulici. Při zjišťování možnosti využití nemovitostí o něj totiž 

projevila vážný zájem společnost Česká mincovna …  

ČEŠI ROZTOČILI NÁKUP INVESTIČNÍHO ZLATA - 15.4.2015, Lidové noviny, str. 

12 - Největší český prodejce cenných kovů hlásí výrazný nárůst zájmu o zlato. 

Společnost Safina prodala za první tři měsíce roku přes 200 kilogramů takzvaného 

investičního zlata. Ve srovnání se začátkem loňska je to o polovinu více. Trend v 

nárůstu prodeje potvrdila i Česká mincovna, která uvádí meziroční skok o 17 % … 

NA WORKSHOPU ČESKÉ MINCOVNY PRONIKNETE DO TAJŮ VÝROBY MINCÍ - 

28.4.2015, investujeme.cz - Česká mincovna společně s Poštovním muzeem a 
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jabloneckou Vyšší odbornou školou přichystala pro veřejnost den, kdy bude moci 

proniknout do tajů výroby pamětních mincí …  

MINCOVNA PŘIPOMÍNÁ 70. VÝROČÍ UKONČENÍ VÁLKY SÉRIÍ MINCÍ - 

6.5.2015, libereckadrbna.cz, str. 0, Společnost - Sérií čtyř pamětních mincí připomíná 

Česká mincovna v Jablonci 70. výročí ukončení druhé světové války. První mince byla 

vydána k výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi, další připomněla bitvu o 

ostrov Iwo Jima. Mince, které se v Jablonci razí teď, jsou na památku dobytí Berlína 

Rudou armádou a květnového Pražské povstání. O sérii je mezi sběrateli velký zájem, 

pamětní mince vydané v lednu k osvobození Osvětimi jsou už dokonce vyprodány …  

PLECHOVÁ KRABIČKA EVOKUJE VÝBAVU VOJÁKA - 7.5.2015, Jablonecký 

deník, str. 2, Jablonecko - Nejkrvavější válečné střetnutí v dějinách lidstva, 2. světová 

válka, zanechalo v naší historii nesmazatelnou stopu a je třeba je mít stále na paměti. 

Jablonecká Česká mincovna proto letos připomíná toto výročí sérií čtyř mincí. Po 

výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi a bitvě o ostrov Iwo Jima nyní 

mince připomenou dobytí Berlína Rudou armádou a Pražské povstání … 

ŽĎÁKOVSKÝ MOST NA ZLATÉ MINCI ČNB - 11.5.2015, parlamentnilisty.cz - 

Tisková zpráva - Česká národní banka vydává zlatou minci s motivem Žďákovského 

obloukového mostu. Nominální hodnota je 5 000 Kč. Jedná se o předposlední minci v 

rámci desetidílného cyklu „Mosty“, kterým ČNB připomíná technicky, architektonicky 

nebo historicky zajímavé mostní stavby na českém území. Minci vyrazila Česká 

mincovna a od 5. května ji lze ji zakoupit u vybraných smluvních partnerů …  

NA ZÁMKU PŘEDSTAVÍ UNIKÁTNÍ DUKÁT - 13.5.2015, Kroměřížský deník, str.3   

- Speciální pozornosti od jablonecké České mincovny se letos dočká kabinet mincí a 

medailí, který v loňském roce rozšířil nabídku stálých expozic Arcibiskupského zámku 

v Kroměříži. Mincovna totiž ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, zámkem a 

Arcibiskupstvím olomouckým připravila triptych replik pozoruhodných dukátových 

ražeb, které kroměřížská sbírka ukrývá. „Myšlenka podpořit Kabinet mincí a medailí 

vzešla z naší dlouhodobé spolupráce s institucemi, které mají kroměřížské sbírky pod 

svým patronátem,“ řekl marketingový manažer České mincovny Lukáš Jokl. Není to 

podle něj poprvé, co v Jablonci nad Nisou razí repliku z této sbírky, naposledy 

mincovna připomněla tolar biskupa Karla z Liechtensteina … 

ŽÁDNÍ PENĚZOKAZCI. TO JEN ČESKÁ MINCOVNA POŘÁDALA WORKSHOP - 

13.5.2015, Mladá fronta DNES, str. 1 - Česká mincovna společně s Poštovním muzeem 

a jabloneckou Vyšší odbornou školou Pražanům přiblížily taje výroby pamětních mincí. 

Během interaktivního workshopu si lidé v Poštovním muzeu mohli vyzkoušet například 

práci na sádrových modelech mince, tak jak to ve skutečnosti dělají mincovní 

výtvarníci. Ti totiž svou myšlenku hodí nikoliv na papír, ale na silonový talíř o průměru 

asi dvacet centimetrů. Pak vznikne plastika z modelářské hlíny, kterou výtvarník odlije 

do sádry a tu rytecky začistí. Poté, co se motiv ze sádrového modelu vyryje do kovu, 

vytvoří se redukce. Z ní se dále vyrábí matrice, kterou je nutné zbavit nedokonalostí 

reliéfních partií pomocí ryteckého náčiní. Mincovní plochu razidla je pak nutné vyleštit 

do vysokého lesku. Samotná ražba mincí a medailí probíhá v Jablonci nad Nisou na 
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automatických lisech. Při včerejším workshopu si však lidé mohli vyzkoušet ruční ražbu 

tak, jak to praktikovali mincmistři ve starých časech …  

MIKROSKOP, SKALPELY… ANEB DEN ČESKÉ MINCOVNY - 13.5.2015, 

investujeme.cz - Ražba mincí, rytí do sádrových odlitků, „proofování“ (nejvyšší kvalita 

ve vysokém lesku) razidel. To vše si včera na Dni České mincovny vyzkoušeli 

návštěvníci pražského Poštovního muzea. Česká mincovna zde spolu s muzeem a 

jabloneckou Vyšší odbornou školou pořádala workshop, na němž se lidé „vlastnoručně“ 

seznámili s procesem výroby mincí a medailí. Mincovna v muzeu vystavuje své 

pamětní medaile v rámci výstavy děl Oldřicha Kulhánka, které ve spolupráci s tímto 

špičkovým českým grafikem vydala v letech 2010 až 2015. Po jeho úmrtí v započatém 

díle pokračuje jeho dcera Klára Melichová …  

DUKÁTY Z KROMĚŘÍŽSKÝCH SBÍREK NA REPLIKÁCH ČESKÉ MINCOVNY - 

13.5.2015, ceskenoviny.cz - Dukáty ze sbírek olomouckého arcibiskupství ožívají na 

replikách jablonecké České mincovny. Jako první byl vyroben dukát mohučského 

arcibiskupa a kurfiřta Franze Ludwiga von Pfalz-Neuburg, předlohou mu byl originál z 

kroměřížského Kabinetu mincí a medailí na arcibiskupském zámku … 

LIDÉ OBDIVOVALI REPLIKU STARÉHO DUKÁTU - 15.5.2015, Kroměřížský deník, 

str. 2 - První z trojice dukátů z kroměřížských sbírek byl ve středu večer slavnostně 

uveden v prostorách tamního Arcibiskupského zámku. „Myšlenka takto podpořit 

kroměřížský kabinet mincí a medailí vzešla z naší dlouhodobé spolupráce s institucemi, 

které mají sbírky pod svým patronátem,“ vysvětlil marketingový manažer České 

mincovny Lukáš Jokl. Ve středu si lidé zatím prohlédli dukát Franze Ludwiga von 

Pfalz-Neuburg, mohučského arcibiskupa a kurfiřta. „Náklad je omezen na dvě stě kusů, 

to znamená, že se bude jednat o sběratelsky cennou záležitost,“ uzavřel Jokl. Během 

slavnostního uvedení si hosté vyslechli i přednášky o životě duchovního aristokrata, 

jemuž je dukát věnován, i o ražbách a jedinečnosti místní sbírky mincí … 

PADĚLAT MINCE SE NEVYPLATÍ, ŘÍKÁ MANAŽER ČESKÉ MINCOVNY - 

15.5.2015, Metro, str. 5. Víkend Rytí textu do sádrových odlitků, leštění razidel pomocí 

brusných past i rytí reliéfů medailí pod mikroskopem jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli 

na workshopu pořádaném při příležitosti Dne České mincovny. „Jsme technicky 

schopni padělat peníze, ale znalost zákona nám to nedovoluje,“ usmívá se Josef Oplištil, 

kantor jablonecké medailérské školy, který spolu se svými studenty radí návštěvníkům, 

jak správně vydlabávat písmena do sádrové šablony … - Podle názoru Josefa Pazoura, 

manažera výroby České mincovny a člena komise ČNB při výběru výtvarných návrhů 

mincí, by pro padělatele ražba kovových mincí byla jen zbytečná ztráta času. „Hloupé 

automaty sice občas sežerou kdeco, ale padělky, i když většinou vypadají slušně, 

nesplňují základní parametry a obvykle je pachatel rychle dopaden,“ vysvětluje Pazour. 

„Ne, že bych chtěl někoho nabádat, ale když padělat, tak asi bankovky,“ usmívá se … 

ČNB VYDÁVÁ SPECIÁLNÍ EDICI PAMĚTNÍCH MINCÍ PRO MS V HOKEJI 2015 

- 15.5.2015, opojisteni.cz. Ekonomika a podnikání - Česká národní banka a Česká 

mincovna k právě probíhajícímu 79. mistrovství světa v ledním hokeji vytvořila novou 

sadu oběžných mincí v běžné kvalitě s motivem mistrovství světa v ledním hokeji v 

Praze a Ostravě. Sada obsahuje standardní české mince v nominálních hodnotách 1, 2, 
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5, 10, 20 a 50 Kč, které neprošly oběhem a byly vyraženy v roce 2015. Edice se razila v 

limitované edici 10 000 kusů. Sérii doplňuje zlatý žeton, na němž jsou maskoti 

mistrovství světa, králíci Bob a Bobek, oblíbené postavy kreslíře Vladimíra Jiránka …  

ČESKÁ MINCOVNA V NOVÉM. LIBERECKÝ KRAJ PODEPÍŠE MEMORANDUM - 

26.5.2015, Liberecký deník, str. 3 - Trojstrannou dohodu o spolupráci s Českou 

mincovnou a statutárním městem Jablonec nad Nisou podepíše v pátek vedení 

Libereckého kraje. Důvodem je využití areálu bývalé jablonecké porodnice, která je 

majetkem kraje, pro potřeby České mincovny … 

DOHODA O STAVBĚ NOVÉ VÝROBNÍ HALY A MUZEA MINCOVNICTVÍ - 

29.5.2015, ČRo Sever, 16:00 Události v regionu -  Dohoda o stavbě nové výrobní haly a 

muzea mincovnictví. Tu podepsala dnes Česká mincovna v Jablonci s městem a 

Libereckým krajem. Nový výrobna a zároveň turistický cíl pro návštěvníky Jablonce 

vyroste na místě bývalé porodnice v Turnovské ulici. Primátor Petr Beitl z dohodu vítá. 

PODPIS DOHODY O STAVBĚ NOVÉ VÝROBNÍ HALY A MUZEA MINCOVNICTVÍ 

- 29.5.2015, ČRo Sever. 18:00 Události v regionu - Dohodu o stavbě nové výrobní haly 

a muzea mincovnictví podepsala dnes Česká mincovna v Jablonci nad Nisou s městem a 

s Libereckým krajem. Nová výrobna a zároveň turistický cíl pro návštěvníky Jablonce 

vyroste do tří let na místě bývalé porodnice na hlavním tahu z města na Prahu … 

NOVÝ AREÁL ČESKÉ MINCOVNY MÁ STÁT NEJMÉNĚ 150 MILIONŮ KORUN - 

29.5.2015, libereckadrbna.cz, str. 0. Společnost - Nejméně 150 milionů korun bude stát 

Českou mincovnu plánovaná výstavba nového výrobního areálu v Jablonci nad Nisou, 

do něhož chce přestěhovat výrobu z pronajatých prostor v Jablonexu. Hlavním úkolem 

je zajistit financování, nejlépe developera. Mincovna chce stavbu splácet 15 až 20 let, 

což jí umožní investovat v případě potřeby i do nových technologií či strojního zařízení 

… - Česká mincovna sídlí v Jablonci od roku 1993. V pronajatých prostorách, kde dnes 

podnik s více než půlmiliardovým obratem a 75 zaměstnanci působí, je oddělena 

administrativní a výrobní část. "Firmě se začalo lépe dařit a zaslouží si lepší prostředí," 

poznamenal Šulta. Nový areál by podle něj měl splnit parametry pro ražbu českého 

eura, pokud k tomu někdy dojde …  

NOVÁ MINCOVNA? MODERNÍ PROVOZ I S TRASOU PRO TURISTY - 29.5.2015, 

denik.cz, str. 0. Ekonomika - Podpisem třístranného dokumentu je osud bývalé 

jablonecké porodnice zpečetěn… - Architektonickou trojrozměrnou maketu nového 

sídla mohou Jablonečané od úterka 2. 6. vidět na vlastní oči na prodejně České 

mincovny na Mírovém náměstí … 

JABLONEC: ČESKÁ MINCOVNA JE O KROK BLÍŽE NOVÉMU SÍDLU - 29.5.2015, 

genusplus.cz.  Zpravodajství - … „Naším záměrem je zachovat výrobu českých mincí v 

Libereckém kraji a vybudovat moderní výrobní areál v Jablonci nad Nisou. Oceňujeme 

vstřícný postoj našich partnerů, jejichž zájem je shodný s tím naším, a to nadále 

podporovat mincovní tradici v regionu,“ uvedl Radek Šulta, ředitel České mincovny. 

Memorandum deklaruje zájem všech stran pokročit dále. „Máme zájem i nadále rozvíjet 

město Jablonec nad Nisou jako významné centrum mincovní a medailérské výroby. 

Záměr České mincovny proto vítáme,“ konstatoval Martin Půta, hejtman Libereckého 
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kraje. Kraj se také zavázal vyvinout úsilí o získání dalších pozemků od třetích stran tak, 

aby vznikl pro případný prodej ucelený soubor nemovitostí a parcel …  

MODERNÍ PROVOZ NA RAŽBU MINCÍ A MEDAILÍ - 30.5.2015, Jablonecký deník, 

str. 1 - Zástupce České mincovny ředitel Radek Šulta, hejtman Libereckého kraje 

Martin Půta a statutárního města Jablonec nad Nisou primátor Petr Beitl v pátek 

podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. Podpisem třístranného dokumentu je 

osud bývalé jablonecké porodnice zpečetěn. Objekt půjde k zemi. Česká mincovna si tu 

postaví nový provoz i s trasou a dílnou pro turisty zhruba za 150 milionů korun. 

Paralelně s vyjednáváním o memorandu nechala mincovna rozpracovat studii  … 

MUZEUM MINCOVNICTVÍ VYROSTE V JABLONCI NAD NISOU - 30.5.2015, ČRo 

Sever, str. 3, 18:00 Události v regionu - Muzeum mincovnictví a interaktivní 

prohlídkový okruh o ražebně medailí vyroste v Jablonci nad Nisou. Včera odpoledne se 

na tom společně dohodli zástupci České mincovny, Jablonce nad Nisou a Libereckého 

kraje. Nová výrobní hala, která vznikne na místě bývalé porodnice v Turnovské ulici, 

by se měla stát turistickým cílem, říká ředitel jablonecké mincovny Radek Šulta, ředitel 

České mincovny: „ Chceme tu Českou mincovnu přesadit do 21. století, to znamená, 

aby byla trošku více přívětivá, otevřená případným návštěvníkům, kde skutečně v rámci 

toho projektu uvažujeme o atraktivitě pro Incomingové agentury … 

NE UBYTOVNA! MINCOVNA - 1.6.2015, Jablonecký deník, str. 1 -  Obavy 

Jablonečanů, že z opuštěné prostorné budovy na Turnovské bude ubytovna, jak někteří 

spekulovali na sociálních sítích, by měly být už minulostí. Podpisem páteční dohody 

mezi Libereckým krajem, jako majitelem nemovitosti, Jabloncem, jako orgánem pro 

územní rozhodnutí a stavební povolení, a Českou mincovnou, jako zájemcem o objekt, 

je o budoucnosti bývalé porodnice zřejmě rozhodnuto s konečnou platností … 

STAVBA MINCOVNY V JABLONCI SE PŘIBLÍŽILA - 1.6.2015, Právo, str. 12, 

Severovýchodní Čechy - Místo bývalé porodnice v Jablonci nad Nisou vyroste nové 

sídlo České mincovny. Podpisem třístranného memoranda to potvrdilo vedení 

mincovny, města a Libereckého kraje, který do konce roku 2016 nebude nemovitost 

nabízet k prodeji. Do té doby musí mincovna vyřešit finance 150 miliónové stavby … 

JABLONEC NAD NISOU: PODPISEM MEMORANDA JSME VYKROČILI VSTŘÍC 

NOVÉ MINCOVNĚ - 3.6.2015,  parlamentnilisty.cz, str. 0. Obce voličům - Liberecký 

kraj, Česká mincovna a statutární město Jablonec nad Nisou uzavřely trojstrannou 

dohodu o spolupráci. Podpisem memoranda učinily další krok směrem k realizaci 

výstavby nového sídla České mincovny … 

MĚSTO HAVÍŘOV DOSTANE PAMĚTNÍ MEDAILE - 3.7.2015, Mladá fronta DNES, 

str. 2, Moravskoslezský kraj - Kilogramové a půl kilogramové stříbrné medaile 

věnované českým statutárním městům dostane letos i Havířov. Nejmladší město v zemi 

letos slaví 60 let od založení a jablonecká Česká mincovna vyšla vstříc žádosti 

Havířova. Na jedné straně medaile bude vyobrazeno širší centrum města, na druhé reliéf 

Kulturního domu Radost. Mincovna vyrazí celkem 24 kilogramových medailí a 48 půl 

kilogramových. Na jubilejní pamětní medaile padne skoro padesát kilogramů stříbra … 
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ČESKÁ MINCOVNA OPĚT RAZÍ HALÉŘOVÉ MINCE - 28.7.2015, investujeme.cz, 

str. 0. Investice -Česká mincovna dnes v Brně slavnostně představila dvě sady replik 

československých haléřů platných od sedmdesátých do devadesátých let dvacátého 

století. Souběžně s jejich uvedením byla na brněnské prodejně Mincovny pro veřejnost 

otevřena instalace děl Františka Davida, autora těchto drobných mincí, která má 

připomenout jeho dílo na poli ražené mince a medaile …  

DVĚ SADY REPLIK - 29.7.2015, E15, str. 2. Události - Česká mincovna vydala dvě 

sady replik československých haléřů platných od sedmdesátých do devadesátých let 

minulého století. V prvním případě jde o 500 sad respektujících provedení originálních 

haléřů. Pětník, desetník a padesátník jsou ze stříbra, dvacetník ze zlata. Cena je 

stanovena na 8450 korun. Pouhých padesát sad pak vydá mincovna kompletně ve zlatě s 

číslovaným certifikátem pravosti a grafickým listem. Cena dosáhne 49 750 korun …  

ČÍM SE PLATILY ROHLÍKY. V BRNĚ VYSTAVUJÍ SOCIALISTICKÉ HALÉŘE - 

29.7.2015, Mladá fronta DNES, str. 2, Brno a jižní Morava - Sada replik 

československých haléřů platných v letech 1972 až 1992, se kterými se dalo koupit 

třeba pečivo, je od včerejška k vidění v České mincovně v Rooseveltově ulici v Brně. 

Unikátní výstava je poctou moravskému sochaři a medailérovi Františku Davidovi, 

který patřil mezi nejvýznamnější tvůrce mincí v tuzemsku …  

MINCOVNA ZAVZPOMÍNALA NA HALÉŘE - 29.7.2015, Vyškovský deník, str. 8. 

Z metropole - Československé haléře od Františka Davida měli lidé v peněženkách až 

do roku 1992. Teď Česká mincovna vydala dvě sady jejich replik a ve své prodejně v 

brněnské Rooseveltově ulici je do konce prázdnin vystavuje … 

HALÉŘE ZE ZLATA A STŘÍBRA JAKO POCTA JEJICH AUTORU FRANTIŠKU 

DAVIDOVI - 29.7.2015, ibrno.cz, str. 0. Business. Ekonomika a podnikání - Česká 

mincovna 28. července v Brně slavnostně představila dvě sady replik československých 

haléřů platných od sedmdesátých do devadesátých let dvacátého století. Souběžně s 

jejich uvedením byla na brněnské prodejně Mincovny pro veřejnost otevřena instalace 

děl Františka Davida, autora těchto drobných mincí, která má připomenout jeho dílo na 

poli ražené mince a medaile … - Pět set sad vydaných v Mincovně respektuje provedení 

originálních haléřů. Pětník, desetník a padesátník jsou ze stříbra, dvacetník ze zlata. 

Portrétní medaile je také stříbrná. Cena jedné této sady je stanovena na 8 450 Kč. 

Pouhých padesát sad vydá mincovna kompletně ve zlatě s číslovaným certifikátem 

pravosti a grafickým listem. Jejich cena dosáhne 49 750 Kč … 

MINCOVNA VYDALA DVACETNÍKY, ALE ZE ZLATA - 30.7.2015, Mladá fronta 

DNES, str. 2 - Repliky československých haléřů platných od sedmdesátých do 

devadesátých let dvacátého století, ale ze stříbra a zlata, vyrazila nyní jablonecká Česká 

mincovna. Chce tak připomenout autora jejich výtvarného návrhu Františka Davida …  

PĚTNÍK A PADESÁTNÍK JSOU ZPÁTKY. JAKO POCTA AUTOROVI - 8.8.2015, 

Mladá fronta DNES, str. 7.  Ekonomika a podnikání - Repliky starých 

československých haléřů představuje výstava v Brně, dvě sady ze stříbra a ze zlata jsou 

určeny také sběratelům. Jméno sochaře Františka Davida patří mezi lehce zapadlé, 

přitom starší generace měla jeho dílo v ruce denně. Autor nejdrobnějších 
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československých mincí od pětihaléře po padesátník, jimiž se u nás platilo v 

sedmdesátých a osmdesátých letech, se nyní dočkal pocty od České mincovny – dvěma 

sadami a výstavou ve své brněnské prodejně připomíná jeho nejslavnější práci … -  

„Davidovo nejznámější dílo vydáváme v podobě čtyř replik od pětníku po padesátník. 

Doplněné je o portrétní medaili od sochaře Jaroslava Bejvla,“ říká Lukáš Jokl z České 

mincovny. Jde o první emisi z volného cyklu, který bude připomínat dílo našich 

nejvýznamnějších medailérů minulého století … 

CHRÁM NA KARLOVĚ UCTÍ PAMÁTKU KARLA IV. MŠÍ SVATOU A MINCEMI 

- 16.9.2015, investujeme.cz, str. 0. Investice - V sobotu 19. září v 17:00 se otevřou 

dveře kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově. 

Proběhne zde Mše svatá k příležitosti 665. výročí položení základního kamene 

samotným Karlem IV. Celebrovat ji bude za účasti zástupců evropských šlechtických 

rodů kardinál Dominik Duka. Jablonecká Česká mincovna zde představí druhou minci 

ze série Mince tří císařů věnovanou právě Otci vlasti. (Tisková zpráva: Česká 

mincovna)… - Jako předzvěst 700. celonárodního výročí vydává Česká mincovna 

pamětní minci Karla IV. z cyklu tří mincí věnovaných třem císařům stojícím na 

počátku, uprostřed a na konci více jak tisícileté historie Evropy spojené korunou Svaté 

říše římské. Mincovna si od ní slibuje stejný úspěch, jaký sklidila loňská první mince ze 

série. Ta zobrazovala bustu Karla Velikého, byla vydána k 1200. výročí jeho úmrtí a ve 

zlatém provedení je beznadějně vyprodána. Autorem série je vynikající akademický 

sochař Vladimír Oppl, mimo jiné autor české dvacetikoruny nebo Řádu T. G. Masaryka. 

V ČESKÉ MINCOVNĚ RAZILI MEDAILE S MOTIVEM MĚSTA JABLONCE - 

22.9.2015,  tyden.cz,   ČTK  - V České mincovně razili stříbrné medaile s motivem 

města Jablonce nad Nisou. Medaile Jablonce je devátou ražbou ze série kilogramových 

a půlkilogramových stříbrných investičních medailí věnovaných českým statutárním 

městům. Zvěčnění do stříbra se od roku 2011 dočkaly Plzeň, Chomutov, Zlín, České 

Budějovice, Ostrava, Karlovy Vary, Olomouc a Havířov. Na ražbu padne téměř 50 

kilogramů stříbra … - Stříbrné kilogramové a půlkilogramové medaile jsou největší, 

které se v Jablonci razí, řekl marketingový manažer mincovny Lukáš Jokl. V průměru 

mají 90 milimetrů, liší se jen tloušťkou. Jsou o pět milimetrů větší než zlaté kilovky, 

které Česká mincovna také každoročně razí. Kilogramové stříbrné medaile s motivem 

Jablonce budou podle Jokla raženy v nákladu 24 kusů a zákazníci, včetně města 

Jablonce, za ně zaplatí 44 900 Kč. Půlkilogramových medailí bude dvojnásobek a 

zájemce si musí připravit 23 tisíc korun … 

JABLONEC MÁ SVOJI MEDAILI - 22.9.2015, parlamentnilisty.cz, Obce voličům - 

Statutární město Jablonec nad Nisou má ode dneška svou vlastní medaili. Ražbě 

medaile z ryzího stříbra v České mincovně v Jablonci nad Nisou přihlížel i primátor 

města Petr Beitl … -  Hlavním motivem averzní strany medaile je jablonecká radnice se 

sítí ulic v pozadí, v nichž nechybí další jablonecký symbol - přehrada Mšeno. “Na 

přehradě je vidět i člun, pokud se někdo pozorně podívá,“ usmívá se spokojeně jeden z 

autorů Jakub Matouš. Medaili statutárního města předají zástupci České mincovny do 

rukou primátora města u příležitosti koncertu ke Dni české státnosti, který se koná v 

pondělí 28. září od 19 hodin v kostele sv. Anny … 
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JABLONEC: MATEŘSKÉ MĚSTO MINCOVNY SE DOČKALO MEDAILE - 

22.9.2015, genusplus.cz - Česká mincovna začala razit další ze série kilogramových a 

půlkilogramových stříbrných investičních medailí věnovaných českým statutárním 

městům a nyní přišlo na řadu mateřské město firmy – Jablonec nad Nisou …  

KILO STŘÍBRA S JABLONCEM SI UŽ MŮŽETE POŘÍDIT DO SBÍRKY TAKÉ - 

23.9.2015, Jablonecký deník. Titulní strana - Česká mincovna začala razit další ze série 

kilogramových a půlkilogramových stříbrných investičních medailí věnovaných českým 

statutárním městům. Po osmi městech přišel na řadu sklářský, bižuterní a dnes i 

mincovní Jablonec … - Vyražená kilová medaile s motivem Jablonce nad Nisou s 

pořadovým číslem 1 na hraně patří městu Jablonec. Město si ji ale pochopitelně musí 

zaplatit. „Mohla by se přiřadit k městským insigniím, vlajce, znaku a primátorskému 

řetězu,“ zauvažoval primátor. Fakticky ji zástupci města od České mincovny dostanou 

na koncertu ke Dni české státnosti, který se koná v pondělí 28. září v kostele sv. Anny. 

Lidé by ji podle primátora měli možnost vidět minimálně při Dni památek … 

DEVÁTÁ MINCE JE JABLONCE - 23.9.2015, Právo, str. 15. Z regionů - V České 

mincovně včera razili stříbrné medaile s motivem města Jablonce nad Nisou. Medaile 

Jablonce je devátou ražbou ze série kilogramových a půlkilogramových stříbrných 

investičních medailí věnovaných statutárním městům České republiky.  Mince mají 

průměr 90 milimetrů, liší se jen tloušťkou. Kilových se vyrazí 24 kusů a zákazníci 

zaplatí 44 900 Kč, půlkilových bude 48 a stát budou 23 000 korun … 

V JABLONCI SI VYRAZILI PRVNÍ JABLONECKÉ MEDAILE -  23.9.2015, Mladá 

fronta DNES, str. 16. Kraj Liberecký – V České mincovně včera razili stříbrné medaile 

s motivem města Jablonce nad Nisou … -  „Logicky tato medaile bude patřit k 

insigniím města, v Jablonci dokonce máme i primátorský řetěz stříbrný,“ řekl primátor 

Petr Beitl, který si včera sám ražbu tak velké medaile vyzkoušel. Kilogramové stříbrné 

medaile s motivem Jablonce budou podle Jokla raženy v nákladu 24 kusů a zákazníci, 

včetně města Jablonce, za ně zaplatí 44 900 korun. Půlkilogramových medailí bude 

dvojnásobek a zájemce si musí připravit 23 000 korun … 

KILO STŘÍBRA S JABLONCEM SI UŽ MŮŽETE POŘÍDIT DO SBÍRKY TAKÉ - 

24.9.2015, denik.cz,  Liberecký kraj - Devátým statutárním městem v pořadí, které má 

kilové a půlkilové stříbrné investiční medaile, je i Jablonec … -  „V příštím roce slaví 

město Jablonec 660 let od první zmínky o jeho existenci a 150 let od jeho povýšení na 

město. Jako předzvěst jubilejního roku získává reprezentativní medaili," uvedl s 

úsměvem Lukáš Jokl, marketingový manažer České mincovny. Jablonecká medaile je 

specifická tím, že je vytvořena absolventy jablonecké školy a vyražená v jablonecké 

mincovně. „Tím se jiné město pochlubit nemůže. Jsem velmi rád, že nastavená 

spolupráce všech tří subjektů se dále rozvíjí a vážím si toho," řekl primátor města Petr 

Beitl při premiérové ražbě … 

MINCOVNÍ A SKLÁŘSKÉ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU MÁ SVOJI MEDAILI - 

25.9.2015, libereckenovinky.cz, str. 0, regiony - Česká mincovna začala razit další ze 

série kilogramových a půlkilogramových stříbrných investičních medailí věnovaných 

českým statutárním městům a nyní přišlo na řadu mateřské město firmy – Jablonec nad 
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Nisou. Po městech Plzeň, Chomutov, Zlín, České Budějovice, Ostrava či Havířov tak 

vychází medaile věnovaná slavnému sklářskému a dnes i mincovnímu městu … 

ZLEZL CELOU HIMÁLAJ. TEĎ SI RADEK JAROŠ VYRAZIL V JABLONECKÉ 

MINCOVNĚ MEDAILI - 2.10.2015, Mladá fronta DNES, str. 14, Kraj Liberecký - 

Fenomenální český horolezec Radek Jaroš si ve čtvrtek v České mincovně v Jablonci 

nad Nisou vlastnoručně vyrazil zlatou medaili. Má pořadové číslo jedna. Česká 

mincovna novou ražbou připomíná, že Jaroš je teprve patnáctým člověkem na světě a 

prvním českým horolezcem, kterému se podařilo zdolat všech čtrnáct osmitisícových 

vrcholů bez pomoci výškových nosičů a použití dýchacích přístrojů. Pamětní medaile 

pochází z ateliéru Vojtěcha Dostála, pedagoga jablonecké Vyšší odborné školy, kde 

studují mladí medailéři… - Celkem bude vyraženo 550 stříbrných a 300 zlatých 

pamětních medailí. Prvních 50 stříbrných a 14 zlatých číslovaných medailí vyjde jako 

luxusní sběratelská edice spolu s Jarošovou knížkou K2, poslední klenot mé Koruny 

Himálaje. Ze tří set zlatek bude číslovaná pouhá stovka. Stříbrné desetigramové medaile 

zájemci zakoupí za 790 korun, zlaté čtvrtuncové za 12 950 korun. Varianta ve stříbře 

bude k mání za 2450 korun, ve zlatě za 14950 korun … 

MINCOVNA VYRAZILA NEJVĚTŠÍ MEDAILI - 17.10.2015, Mladá fronta DNES, str. 

18, Kraj Liberecký - Jablonecká Česká mincovna začala razit půlkilogramovou 

platinovou medaili s motivem Chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně. Exkluzivní medaile 

vychází v omezeném nákladu pouhých 12 kusů a autorem výtvarného návrhu je známý 

český medailér Jaroslav Bejvl. Medaile patří na světě k největším raženým platinovým 

medailím vůbec. Půlkilogramová platinová medaile je za 665 tisíc korun … 

SPOLEČNÁ EMISE PAMĚTNÍCH MEDAILÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ - 29.10.2015, 

idobryden.cz - Ekonomika a podnikání: Dvě mincovny ze států, které ještě před 

třiadvaceti lety tvořily jeden celek, spojily své síly a dnes v Brně představily první 

společný počin. Limitované a sběratelsky atraktivní sady zlatých a stříbrných medailí 

připomínající dva zakladatele společného státu Čechů a Slováků – T. G. Masaryka a M. 

R. Štefánika. Jablonecká Česká mincovna a slovenská Mincovňa Kremnica tak učinily 

symbolicky k příležitosti oslav Dne vzniku samostatného Československa… 

VITÁZKOVI KŘTILI ČESKO-SLOVENSKY - 30.10.2015, Právo, str. 11 - Česko-

slovenský herecký pár Pavla Vitázková a Dušan Vitázek se stal symbolickým kmotrem 

ojedinělé série zlatých a stříbrných mincí, které ke společnému výročí vzniku 

Československa vydaly státní mincovny …  - Limitované a sběratelsky atraktivní sady 

zlatých a stříbrných medailí připomínají dva zakladatele společného státu Čechů a 

Slováků - T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Sada stříbrných medailí o hmotnosti 29 

gramů stojí 2950 Kč (109 eur), sady zlatých medailí o hmotnosti 3,49 gramu budou k 

zakoupení za 11 950 Kč (443 eur). Zlatých bylo vyraženo 500 a stříbrných 800 kusů … 

VEČERNÍČEK JE ZE ZLATA A STŘÍBRA - 20.11.2015, 5plus2, str. 6, Liberecko -   

Televizní Večerníček, který posílal do postýlek už dnešní šedesátníky, dostal ke svému 

významnému životnímu jubileu dárek. Jablonecká Česká mincovna vydala k 

Večerníčkovým padesátým narozeninám zlaté a stříbrné pamětní mince. „Celá 

sběratelská série obsahuje kromě Večerníčka také mince s vílou Amálkou, Maxipsem 

Fíkem nebo Bobem a Bobkem,“ říká marketingový manažer mincovny Lukáš Jokl… 
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JABLOTRON GROUP  

JABLOTRON GROUP, akciová společnost, Pod Skalkou 33/4567, Jablonec nad Nisou. 

Ryze česká skupina technologických firem s tradicí od roku 1990. Od 

svých počátků se zaměřuje především na špičkové zabezpečovací a 

komunikační systémy včetně navazujících bezpečnostních služeb a 

poskytuje tak komplexní řešení pro ochranu majetku, zdraví a bezpečí 

uživatelů. Dnes zaměstnává na pět stovek lidí a vyváží do více než 

osmi desítek zemí světa. Před dvěma lety překročil její obrat dvě 

miliardy korun, což bylo asi o pětinu více než v roce 2012, kdy zisk 

činil zhruba 600 milionů. Vloni obrat skupiny firem vzrostl na 

2,28 miliardy korun (předloni 2,015 miliardy), což je 

meziroční růst o třináct procent. Provozní zisk holdingu při tom 

vzrostl o 71 procent na 646 miliónů korun. Nejvíc rostl export. Největší společností 

skupiny je akciová společnost Jablotron Alarms, která patří k nejvýznamnějším 

dodavatelům alarmů v Česku i ve světě. V posledních letech se Jablotron jako inovační 

lídr v oboru zaměřuje na rozvoj cloudových služeb a IoT aplikací. Nedílnou součástí 

aktivit skupiny jsou veřejně prospěšné projekty, iniciované podnikatelem, mecenášem, 

zakladatelem a spolumajitelem Daliborem Dědkem. Firemní motto: Tvoříme 

skupinu samostatných, avšak navzájem spolupracujících firem. Snažíme se být 

lídry v oborech, které jsme si vybrali. Vymýšlíme produkty a služby, které 

přináší skutečnou techno-logickou hodnotu. Naším krédem je kvalita 

a srozumitelnost. Jsme ryze českou společností, které se úspěšně daří pronikat 

na zahraniční trhy, a díky tomu systematicky rosteme. Naše aktivity jdou nad 

rámec podnikání – snažíme se pozitivně měnit svět a dění kolem nás. 

PRODUKTY: Alarmy - domovní alarmy, autoalarmy a příslušenství, bezpečnostní 

GSM kamery, monitor kojeneckého dechu. Bezpečnostní centrum. Technologie budov. 

Chytré stolní telefony. ODBORNÁ A JINÁ OCENĚNÍ:  

 ELO SYS Trenčín 2012 - Nejúspěšnější exponát 

 Pragoalarm 2012 – Grand Prix 

 MIPS Moskva 2012 – Nejlepší inovativní produkt 

 IF SEC Birmingham 2012 – Finalisti více kategorií 

 CONECO Bratislava 2014 – Novinka veletrhu 

 AMPER Brno 2014 – Čestné uznání 

 Rok 2012 

 - 1. místo v anketě CZECH TOP 100 v kategorii Elektrotechnika, elektronika 

a optika. + Nejobdivovanější firma Libereckého kraje. 

 Rok 2015 

 - 1. místo v kategorii Progresivní zaměstnavatel roku 2015 do 500 zaměstnanců. 

- Certifikát systému bezpečnosti informací pro vývoj a poskytování Cloud 

služeb Jablotron dle ISO27001. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dalibor_D%C4%9Bdek
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PŮVODNÍ SPOLEČNOSTI JABLOTRON S.R.O. - založena v roce 1990, nahradila 

v květnu 2015 nová zastřešující akciová společnost Jablotron Group. Šlo o důležitý krok 

ve fungování firmy. Pro město Jablonec a jeho obyvatele bylo pak důležité otevření 

Domova pro seniory, který Jablotron dokončil nákladem více jak sto milionů korun 

z vlastních prostředků. Moderní domov pro seniory vznikl rekonstrukcí objektu 

bývalého bižuterního závodu v prostorách u přehrady, po dokončení byl předán 

provozovateli Anavita. Stovka lůžek s nepřetržitou službou slouží i klientům 

s Alzheimerovou nemocí a dalšími druhy demence.  Než zrekapitulujeme letošní rok, 

připomeňme předcházející milníky tohoto gigantu, který je postupně rozšiřován o další 

aktivity založené zejména na vývoji a produkci moderních produktů a služeb. 

 1991 - První zabezpečovací ústředna CJ-91 

 1994 - První zabezpečovací systém JA-50 

 1993 - Otevření pobočky na Tajwanu 

 1995 - První autoalarmy na trhu 

 1996 - JABLOTRON SLOVAKIA - Alarmy, technologie budov, Slovensko   

 1997 - Zahájení prodeje systému JA-60 (Profi) 

 1998 - Jablotron jako první výrobce alarmů zavedl GSM komunikaci 

 2002 - Monitor dechu kojenců Nanny (BM-01, později BM-02 

 2004 - Vznik Maximobilu, který proslavila reportáž na CNN 

 2005 červenec - Založení dceřiné firmy JabloPCB s.r.o. - Zakázková výroba 

elektroniky, Jablonec nad Nisou  

 2005 srpen - Založení dceřiné firmy JABLOCOM, která přebírá prodej 

Maximobilu a vývoj jeho nástupců 

 2007 - Zahájení prodeje systému JA-80 (OASiS) 

 2008 srpen - Vznik JABLOTRON ALARMS a.s. v Jablonci a holdingové 

struktury. Jablotron s.r.o. zůstává jako mateřská firma v pozadí skupiny a 

veškerý vývoj a prodej alarmů přebírá nová akciová společnost 

 2008 - JABLOTRON SECURITY a.s. - Bezpečnostní centrum (PCO), Praha  

 2009 - Jablotron uvádí na trh pohybový detektor se zabudovanou kamerou 

 2009 listopad - Jablotron do nabídky zavádí unikátní GSM kameru EYE-02 

vyvinutou firmou JABLOCOM 

 2009 – Vznik společnosti JabloNET s.r.o. a rozvoj software a služby pro 

monitorovací centra (PCO), Jablonec nad Nisou 

 2010 - Zahájení prodeje GSM Mini Alarmu AZOR 

 2011 - Vznikem JABLOTRON SECURITY a.s. (fúzí JABLOSEC s.r.o. a SV-

AGENCY) dokončen přerod do jednoho moderního poskytovatele 

bezpečnostních služeb 

 2012 - Vznik dceřiné firmy Zásahová služba s.r.o. a projektu KRUH, díky 

němuž Jablotron nabízí komplet řešení: alarm, odborná instalace, dohled, zásah 

 2012  - Uvedení na trh revolučního systému JA-100 

 2012 – V Praze otevřeno největší a nejmodernější monitorovací centrum v ČR  
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 2013 - Finále spolupráce s CERN a ÚTEF ČVUT Praha, zahájen prodej unikátní 

částicové kamery MX-10, výukové sady pro jadernou fyziku na SŠ i VŠ 

 2014 - Založení dceřiných společností JABLOTRON PARTNERS s.r.o. a 

JABLOTRON PROJECTS s.r.o. - Investice do perspektivních firem, Jablonec   

 2015 leden – Vstup do společnosti LOGIC ELEMENTS s.r.o. - Vývojová 

laboratoř HW/SW, Plzeň  

ROK 2015 

 2015 duben - Založení firmy JAC Iberia, alarmy, technologie budov, Španělsko 

– pilotní projekt Jablotron Centres zahraničních zastoupení 

 2015 květen - Vznik JABLOTRON GROUP a.s. jako zastřešující společnosti 

skupiny, která přebírá úlohu původní Jablotron s.r.o. 

 2015 květen – Vstup do firmy TECH FASS s.r.o. - Přístupové a identifikační 

systémy, Praha  

 2015 – Dokončen vznik JABLOTRON PARTNERS s.r.o. - Perspektivní 

obchodní partnerství, Jablonec nad Nisou 

 2015 - JABLOTRON BUILDINGS & FACILITIES s.r.o. - Nemovitosti, správa, 

investice, Jablonec nad Nisou  

 2015 srpen – vstup do firmy Air Pohoda (nyní JABLOTRON LIVING 

TECHNOLOGY s.r.o.) - rekuperační jednotky, systémy větrání, Holešov 

 2015 září -  Otevření Domova pro seniory Anavita U Přehrady v Jablonci  

 2015 – příprava vzniku Nadace JABLOTRON pro veřejně prospěšné aktivity 

KDO JE NOVÝ BAŤA? DĚDEK Z JABLONCE, ROZHODLI ČTENÁŘI - 10.1.2015 - 

Anketa čtenářů týdeníku Ekonom: Slavnému podnikateli Tomáši Baťovi se nejvíce 

podobá majitel holdingu Jablotron Dalibor Dědek. Oba začali od nuly, vsadili na 

vzdělávání a také na odměňování zaměstnanců podle výkonu. První v podstatě 

vybudoval novodobý Zlín, druhý postupně proměňuje k lepšímu Jablonec nad Nisou. 

Slavný podnikatel Tomáš Baťa toho má s majitelem firmy Jablotron Daliborem 

Dědkem společného více, než se na první pohled zdá. Obuvnická firma Baťa loni slavila 

120 let od svého založení. Týdeník Ekonom při té příležitosti hledal mezi dnešními 

byznysmeny pokračovatele slavného podnikatele Tomáše Bati, který ve Zlíně de facto z 

ničeho vybudoval mezinárodní obuvnické impérium. V anketě mohli hlasovat i čtenáři 

sesterského online deníku Aktuálně.cz. Otázka byla jasná: Kdo je nový Baťa? Nejvíce 

hlasů získal právě Dalibor Dědek, majitel a zakladatel jabloneckého holdingu Jablotron, 

který vyrábí zabezpečovací a komunikační techniku. "Je to, jako byste porovnávali 

obra s trpaslíkem," hodnotí své vítězství skromně Dalibor Dědek a hned přiznává, že 

Baťu obdivuje. "Je úžasné, co všechno vybudoval a dokázal, zvláště když uvážíme, 

jaké k tomu měl podmínky. Takový úspěch je neopakovatelný," říká Dědek. A v čem si 

je uvedená dvojice podnikatelů tak podobná? Tomáš Baťa odměňoval lidi v závislosti 

na výsledcích. Sázel na systém samosprávy dílen, kdy se u každého střediska 

posuzovalo, jak hospodaří, a podle toho zaměstnanci dostávali odměny. Také pro 

Dalibora Dědka jsou výsledky práce důležité. "V průměru třetina mzdy je u 

zaměstnanců závislá na ekonomické výkonnosti firmy," vysvětluje český podnikatel. 
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Je v podstatě tvořená podílem z provozního zisku. Kromě toho se v Jablotronu roční 

odměny rozdělují v závislosti na plnění dlouhodobého plánu. "Tenhle přístup se nám 

osvědčil i proto, že každý zaměstnanec dostává průběžné informace o hospodaření 

firmy. Lidé díky tomu pochopí, co je provozní zisk, hospodářský výsledek, a jak vlastně 

firma funguje," popisuje Dědek. Když jsou zaměstnanci zasvěcení do ekonomiky 

podniku, často prý sami přicházejí třeba s nápady na úspory. Kromě toho se v 

Jablotronu snaží prostřednictvím mezd povzbudit zaměstnance ke vzdělávání. "Výše 

příspěvku na letní dovolenou závisí na tom, kolik bodů pracovník získá v testu z 

cizího jazyka. Body se pak přepočítají na peníze," vysvětluje Dědek.  

MAJÍ DOMOV S VÝHLEDEM - 30.9.2015, Jablonecký deník, str. 1, Lenka Klimentová 

- Jablonecký výrobce zabezpečovací techniky otevřel Domov pro seniory. Vše platit z 

vlastních zdrojů, bez dotací … -  Celá investice vyšla Jablotron na 110 milionů, což je 

tedy v přepočtu milion na klienta. Senioři zde zaplatí 11 400 korun měsíčně, k čemuž je 

ale třeba připočíst ještě další částku na hygienické prostředky, pomůcky ale i třeba 

dopravu k lékaři a další komfort. V průměru jde o 15 000. Na nezájem si podle Dalibora 

Dědka ani tak nemohou stěžovat. Domov je ze šedesáti procent obsazen a ze zhruba 

devadesáti procent má kapacitu předobsazenu … -  „Řadu let podporujeme městskou 

nemocnici, a díky této spolupráci víme, jak je obtížné postarat se o seniory, kteří již 

nejsou schopni žít bez trvalé asistence. Proto jsme se rozhodli jít příkladem a ukázat 

ostatním úspěšným firmám, že je možné prospět svému okolí vybudováním 

profesionálního centra péče o starší spoluobčany. Myslím, že není fér nechávat řešení 

této otázky jen na bedrech státu. Můžeme svým přičiněním pomoci, abychom žili v 

lepším světě,“ vysvětluje své pohnutky ke spuštění nového smysluplného projektu v 

oblasti péče o seniory majitel Jablotronu Dalibor Dědek … 

BÝVALÝ SBORMISTR: NEZVLÁDNU ŽÍT BEZ CIZÍ POMOCI, PROTO JSEM TADY - 

30.9.2015, Mladá fronta DNES, str. 15, Liberecký kraj (mt). Sociální oblast a 

zdravotnictví - Jedním z nových obyvatel domova seniorů v bezbariérové pětipatrové 

budově s úžasným výhledem na přehradu Mšeno je i jednaosmdesátiletý Josef Boček. 

Ten byl před penzí dlouholetým sbormistrem jabloneckého pěveckého sboru Janáček. 

Ve svém novém domově se zabydluje třetím týdnem. * Proč jste si vybral tento nový 

soukromý domov pro seniory jako místo, kde chcete strávit zbytek života? - Je to 

velmi prozaické. Před třemi měsíci mi zemřela žena a já zůstal zcela sám, navíc ve 

velkém domě. Tam jsem nemohl absolutně zůstat. Vzhledem k několika nemocem 

potřebuji dvacet čtyři hodin denně péči. To bych sám nezvládl. Bez cizí pomoci bych 

nebyl schopen žít. Proto jsem využil této nové nabídky a podal si sem přihlášku. * Jak 

jste tu zatím spokojen? - Absolutně. Hlavně je tu skvělý personál, nesmírně ochotný. 

Ta děvčata, co tu pracují, mají dar od Boha. Ono pracovat s lidmi, z nichž nějakých 

osmdesát procent má Alzheimerovu chorobu a dalších deset procent je mentálně 

zaostalých, musí být pro ně samo o sobě dost deprimující. Oni nejenom že to dokáží 

překonat, ale k těmto nemocným se chovají k jako úplně normálním lidem. * Jak se to 

projevuje? - Nedávno tu byla menší oslava narozenin, bylo tu hudební vystoupení. 

Sestřičky a personál tančil i s těmi pacienty, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík. To 

bylo neopakovatelné, to ve mně zůstalo a asi navždy zůstane. 
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DOPRAVA, TEPLO A JINÉ SLUŽBY 
TRAMVAJE: VÝROČÍ I REKONSTRUKCE 

TRAMVAJOVÁ DOPRAVA v Jablonci si v roce 2015 připomínala dvě výročí:  

 Únor - 115 let od zahájení provozu na první lince z Jablonce přes Kokonín a 

Pulečný do Rychnova, která byla ještě v roce 1900 prodloužena z Jablonce přes 

Mšeno a Rýnovice do Janova.  

 Březen – 50 let od nahrazení tramvají na lince Rychnov – Jablonec – Janov 

autobusy. Jabloneckým tramvajím pak již zůstala jen meziměstská linka do 

Liberce vybudovaná po 2. světové válce, kde veškerý provoz v roce 1970 

převzal liberecký dopravní podnik.  

ÚZKOROZCHODNÉ TRAMVAJOVÉ PROVOZY JABLONEC NAD NISOU je název 

nové knihy připomínající historii této dopravy u nás. Kniha, vydaná nakladatelstvím 

Corona, byla připravená ve spolupráci s Boveraclubem a Spolkem přátel města 

Jablonec. Počtem 300 stran patří k nejrozsáhlejším dílům popisujícím podrobně také 

nákladní a poštovní tramvajovou dopravu, jež byla svým rozsahem a výkony v 

předválečném období rovnocenná dopravě osobní a dávala tak provozu charakter 

malodráhy, včetně nákladišť a uvádění v železničním jízdním řádu.  

Nejen výročími však tramvajová doprava žila.  

TRAMVAJOVÁ LINKA ČÍSLO 11, která spojuje Jablonec nad Nisou a Liberec, se po 

patnácti měsících opět rozjela. Rekonstrukce trati byla zahájena v polovině března 

loňského roku. Od dubna 2015 byla obnovena tramvajová doprava z Liberce do 

Vratislavic nad Nisou, kde pak cestující přestupovali na náhradní autobusovou dopravu. 

Zprovoznění celé tramvajové trati zabránily komplikace při stavbě, přičemž 

nejzávažnějším problémem byl nestabilní svah pod objektem železniční stanice dolní 

nádraží Jablonec. Stavba musela být pozastavena a pokračovala až po zajištění svahu 

záporovým pažením a dvěma gabionovými stěnami. Práce byly dokončeny v červnu a 

následovala pokládka kolejí a instalace trakčního vedení. Uprostřed července byl 

zahájen provoz tramvajové dopravy celé trati. Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec 

nad Nisou dokončil vedle modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna–Brandl 

několik dalších projektů v hodnotě 95 mil. Kč. Financování modernizace tramvajové 

trati bylo z větší části pokryto dotací EU z regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod. Město Jablonec se na akcích podílelo částkou třináct milionů korun. 

TRAMVAJ DO CENTRA MĚSTA - Objevily se odvážné vize o prodloužení tratě z 

Liberce do centra Jablonce. Peníze na ambiciózní projekt za stovky milionů hodlalo 

město získat z evropského fondu a z Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace 

Liberec - Jablonec nad Nisou. Projektové dokumentace, žádosti a realizace měly být 

ukončené do pěti let. Zastupitelé ovšem také řešili, kudy by mohly na konci desetiletí 

tramvaje projíždět. Zda přes Dolní náměstí nebo přes náměstí Anenské. Bylo 

rozhodnuto, že radnice nechá vypracovat územně technickou studii, ve které bude 

zakreslena trasa kolejí, po kterých cestující dojedou k autobusovému nádraží. Ve hře 

zůstaly dvě zmíněné varianty. První předpokládala trasu Soukennou ulicí přes Dolní 
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náměstí do Kamenné ulice a k novému přestupnímu místu. Druhá pak trasu přes 

Anenské náměstí s přemostěním Lužické Nisy a podél ulice 5. května k novému 

přestupnímu místu. Vše mělo být ještě předmětem jednání s občany. Na otázku, zda 

pojede tramvaj až do centra města, však rok 2015 neodpověděl.  

ODBORNÉ INFORMACE A OHLASY Z MÉDIÍ 

VIKTOR LIŠKA: 50 LET BEZ TRAMVAJÍ NA LINCE RYCHNOV – JABLONEC – 

JANOV NAD NISOU - Na konci března uplyne již 50 let od chvíle, kdy naposledy 

zacinkaly tramvaje v centru Jablonce. Ve sněhové kalamitě na konci zimy 1965 opustily 

dvounápravové tramvaje původní meziměstskou linku č. 1 Rychnov, nádraží – 

Jablonec, Mírové náměstí – Janov, hotel Praha, jejich výkony převzaly autobusy, tehdy 

moderní a poháněné levnou naftou. Jablonec tak přišel o jednu ze svých atrakcí, kdy 

spojení k hlavní trati Pardubicko-Liberecké dráhy zajišťovala elektrická dráha vedená 

mimo jiné i lesem (mezi Kokonínem a Pulečným). Tramvaje na trase z Rychnova přes 

Pulečný a Kokonín do Jablonce a dále přes Mšeno a Rýnovice do Janova spolehlivě 

sloužily celých 65 let, včetně krušných zimních období, často bývaly jediným 

dopravním prostředkem, který fungoval i v největších mrazech a přívalech sněhu, i 

samotné zahájení provozu na prvním úseku proběhlo v zimě dne 7. 2. 1900. Zejména 

kolejové spojení s Rychnovem bylo pro Jablonec klíčové, neboť sloužilo nejen osobní, 

ale po mnoho let i nákladní dopravě a úspěšná bývala i přeprava pošty. Jednalo se tak 

do značné míry o tzv. malodráhu - i kvůli úzkému rozchodu kolejí 1 000 mm, která 

měla kromě běžných zastávek a výhyben i nácestná nákladiště a v Rychnově a v 

Brandlu rozsáhlá překladiště, kde se zboží a substráty předávaly s „velkou“ dráhou, 

jablonecké zboží se vydávalo dále do světa a opačným směrem mířilo především uhlí. 

Řada jabloneckých podniků a továren po celé trase byla napojena na tramvaj vlastními 

vlečkami. Nákladní doprava fungovala ještě i po 2. světové válce a zanikla až začátkem 

padesátých let, pamětníci možná ještě vzpomenou přepravu uhlí z Rychnova do 

plynárny v Kokoníně a doložena je i z Brandlu do dopravního podniku v Pražské již po 

nově budované trati do Liberce. Jabloneckou tramvajovou síť již od r. 1900 doplňovala 

i trať z Brandlu přes centrum ke starokatolickému kostelu, v roce 1904 prodloužená do 

Pasek a v roce 1928 vylepšená o spojnici pošty a hlavního nádraží (kolem lázní), 

nahrazující původní krátkou odbočku k nádraží z Pražské. Unikátem pak byla nákladní 

spojovací trať Brandl – Rýnovice (Ostrý Roh), provozovaná půl století (1900 – 1950), 

na které pravidelná linka osobní dopravy nejezdila, cestující se po ní mohli svézt jen 

výjimečně například o svátcích na hřbitov. Dlouhá léta byla plánována i tramvajová trať 

do sousedního Liberce, její vybudování se ale podařilo prosadit až po 2. světové válce, 

kdy začala převažovat osobní doprava a počet cestujících začal rychle narůstat. Tato 

meziměstská trať se stavěla od sklonku 40. let z jablonecké strany a iniciativy, 

dokončena byla v závěru roku 1954 a pravidelný provoz zahájila 1. ledna 1955. Letos 

na Nový rok jsme si tak připomněli již 60. výročí její existence. Období největšího 

rozsahu sítě jabloneckých tramvají trvalo jen čtyři roky, již v roce 1959 byla zrušena 

trať „dvojky“ Nádraží – Paseky a původní základní tramvajová trať Rychnov – Janov 

fungovala v souběhu s „jedenáctkou“ 10 let. Poté co v polovině 60. let převládl v 

Jablonci názor, že tramvaje jsou přežitek a mají být zrušeny, došlo i na „jedničce“ k 
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náhradě tramvají autobusy a jablonecký dopravní podnik navrhoval zrušení tramvají i 

na trase do Liberce. K tomu ale naštěstí nedošlo a tentokráte především z liberecké 

iniciativy se podařilo prosadit náročnou rekonstrukci celé tratě (1972 – 1976), díky 

které se budeme moci svézt tramvajemi do Liberce i letos, po dokončení aktuálně 

probíhající úsekové modernizace. Na trati do Liberce již od roku 1970 jezdí pouze 

liberecké tramvaje, poslední jablonecké byly předány do Liberce krátce předtím a 

dosloužily do r. 1973. Několik původně jabloneckých tramvají se ale dochovalo dodnes 

a díky obětavé práci členů spolku Boveraclub se postupně vrací na koleje jako 

historická vozidla. Jedná se především o motorový vůz typu MT6 č. 117 z roku 1953 a 

dokončována je renovace vlečného vozu zvaného „plecháč“ č. 44 z 30. let. Souprava 

obou těchto vozů věrně dokládá provoz jabloneckých tramvají na „jedničce“ i 

„jedenáctce“ v 50. a 60. letech. Historická tramvajová souprava by také ideálně mohla 

být u toho, podaří-li se prosadit realizaci prodloužení meziměstské tramvajové linky do 

centra Jablonce a potkají-li se tak znovu linka 11 a jablonecká „jednička“ - dnes linka 

101, ve společné přestupní zastávce, která již od 70. let v jablonecké MHD citelně 

chybí. Éru jabloneckých tramvají připomíná památník v Kubálkově ulici v blízkosti 

radnice, který zároveň dokládá největší sklon kolejí ve středoevropském měřítku. 

Výročí 50 let od ukončení provozu tramvají připomene 28. 3. také přednáška a jízdy 

historického autobusu po trase bývalé linky 1. Pro co největší autenticitu historických 

jízd by pořadatelé uvítali, pokud by někdo z pamětníků našel jízdní řád z let 1963-1965. 

PŘED 50 LETY ZMIZELY Z CENTRA JABLONCE TRAMVAJE. VRÁTÍ SE ZPĚT? 

- 31.3.2015, Mladá fronta DNES, str. 2, Kraj Liberecký, Martin Trdla - Byl 31. březen 

1965 a v centru Jablonce nad Nisou naposledy zacinkaly tramvaje. Město přišlo o jednu 

ze svých atrakcí, stále se však ozývají hlasy, že by se tramvaje měly vrátit. Respektive 

alespoň jezdit na autobusové nádraží. „Sejdeme se na Mírovém náměstí. Přijedu tam 

tramvají,“ věta, při které si mladší generace Jablonečanů zaťuká prstem na čelo, ztratila 

svoji pravdivost na den přesně před 50 lety. Ve sněhové kalamitě 31. března roku 1965 

totiž naposledy zacinkaly tramvaje v centru města a Jablonec přišel navždy o jednu ze 

svých atrakcí - elektrickou dráhu mezi rychnovským nádražím a konečnou v Janově u 

hotelu Praha. Navždy? Možná ne, diskuze o návratu tramvají do středu Jablonce stále 

trvají. „Tramvaje na trase z Rychnova přes Pulečný a Kokonín do Jablonce a dále přes 

Mšeno a Rýnovice do Janova spolehlivě sloužily celých šedesát pět let včetně krušných 

zimních období. Často bývaly jediným dopravním prostředkem, který fungoval i v 

největších mrazech a přívalech sněhu,“ říká člen dopravní komise při jablonecké 

radnici a skalní fanoušek železniční dopravy Viktor Liška. Zajímavé je, že zahájení 

provozu na trati proběhlo v zimě. Bylo tomu sedmého února roku 1900. Kolejové 

spojení s Rychnovem bylo pro Jablonec klíčové, neboť sloužilo nejen osobní, ale po 

mnoho let i nákladní dopravě. Tramvají se přepravovala také pošta. „Řada jabloneckých 

podniků a továren po celé trase byla napojena na tramvaj vlastními vlečkami. 

Nákladní doprava fungovala ještě i po druhé světové válce a zanikla až začátkem 

padesátých let. Pamětníci si možná ještě vzpomenou přepravu uhlí z Rychnova do 

plynárny v Kokoníně a doložena je i přeprava z Brandlu do dopravního podniku v 

Pražské ulici již po nově budované trati do Liberce,“ uvádí Liška. V polovině 60. let 
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minulého století převládl v Jablonci názor, že tramvaje jsou přežitek a mají být zrušeny. 

Na výše zmíněné lince označené číslem jedna tramvaje vystřídaly autobusy. Tehdejší 

jablonecký dopravní podnik dokonce navrhoval zrušení tramvají i na trase do Liberce. 

K tomu ale naštěstí nedošlo. Již několik let se ale pravidelně vynořují a zase zanořují 

hlasy, aby tramvaj opět kroužila po městě. Velkým propagátorem této varianty je 

dopravní specialista a opoziční politik Jindřich Berounský. Plány na obnovu tratí do 

Mšena nebo Rychnova jsou passé, ale po zbourání domu Musilových na bulváru 5. 

května se náhle nabízí, že by tramvaj nekončila na točně u městských lázní, ale přes 

ulici Budovatelů by dále pokračovala na 5. květen a odtud by zahnula na autobusové 

nádraží. V jakémsi zkušebním provozu nyní při roční výluce tramvají mezi Jabloncem a 

Libercem zajíždí na autobusové nádraží náhradní autobusy. Navíc prodloužení 

tramvajové trati od konečné u bývalých lázní na autobusové nádraží zapracovala 

architektonická kancelář Saul, která připravuje podklady k novému územnímu plánu 

města. „V současné době je tramvaj do centra města otázkou nové politické 

reprezentace a politické vůle. Lze využít evropských prostředků na smysluplnou 

investici, kterou ocení další generace a především bude živou vodou pro město, které 

si kvalitní veřejnou dopravu evropského formátu zaslouží,“ uvedl loni Berounský. 

PO STOPÁCH LINKY JEDNA SE VYDALI NEJEN MÍSTNÍ - 31.3.2015, Jablonecký 

deník, str. 3, Jan Žíla - Vzhledem k obrovskému zájmu o přednášku a následnou jízdu 

po bývalé trase tramvaje Rychnov – Jablonec – Janov museli organizátoři přidat ještě 

jednu přednášku. Doslova do posledního místa se opět zaplnilo podkroví domu Jany a 

Josefa Scheybalových, díky sobotní akci Po stopách jabloneckých tramvají. Je tomu 

totiž už celých 50 let, co se na trase Rychnov – Jablonec – Janov přestaly prohánět 

zelené a později červené vozy. Mohlo by se zdát, že tato doba je už dávno zapomenuta. 

Vždyť většina míst, kudy trasa vedla, nenese po kolejích a tramvaji samotné nyní už ani 

památky. Zkušené oko nadšence a znalce ovšem v některých místech dokáže odhalit 

skrytý skvost. Právě na ně upozornili během přednášky. Sobotní akce navíc ukázala, že 

pamětníci stále v Jablonci žijí a bylo úžasné, že klasický výklad byl doplněn o jejich 

informace. Beseda s autory publikace Úzkorozchodné tramvajové provozy – Jablonec 

nad Nisou byla velmi poutavá a vyprávění zároveň doplňovala bohatá obrazová 

dokumentace. Bohužel kapacita celého prostoru není nafukovací a ještě před samotným 

začátkem bylo jasné, že se všichni nevejdou. I proto se v programu udělala změna. Část 

návštěvníků zůstala na přednášce a druhá se vydala autobusem po reálných stopách 

bývalé tramvaje. Odpoledne se potom obě skupiny vyměnily. Všichni aktéři podílející 

se na této vydařené akci přišli v dobově ustrojení a uniformách. „Tramvaje na trase z 

Rychnova přes Pulečný a Kokonín do Jablonce a dále přes Mšeno a Rýnovice do 

Janova spolehlivě sloužily celých 65 let, včetně krušných zimních období, často bývaly 

jediným dopravním prostředkem, který fungoval i v největších mrazech a přívalech 

sněhu,“ informoval hned na začátku cesty Viktor Liška z Boveraclubu, který se v 

autobusu chopil výkladu. „Protože trasa historického autobusu se prolínala s trasou 

současné linky číslo 101, stávalo se, že lidé čekající na zastávce na klasický spoj s 

radostí a překvapením nastoupili do starého autobusu a neplánovaně si tak zpestřili 

cestu domů,“ přidala perličku na závěr Lea Machurová z Jabloneckého kulturního a 
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informačního centra. Lidé si do památníku přišli poslechnout nejen povídání o historii 

tramvajového provozu, ale sami nosili nejrůznější dobové předměty a fotografie. Klubu 

tak díky nim opět rozšířil svou bohatou sbírku. Zájem byl také o digitální podobu 

zaměstnanecké knihy z let 1898–1952, do které bylo možné nahlédnout. Jedna z 

posluchaček v ní našla zapsané jméno svého tatínka. Doktor Jan Šafařík se zase poznal 

mezi zaměstnanci na společné fotografii, kde byl zachycen jako brigádník. Na všechny 

přítomné návštěvníky doslova dýchla minulost. 

ENERGETIKA A TEPLÁRENSTVÍ  

PROJEKTY VYUŽÍVAJÍCÍCH ENERGETICKÉ SLUŽBY s garantovanou úsporou 

byly vyhodnoceny v listopadu na mezinárodní konferenci věnované veřejné správě. 

První místo si odnesl Pardubický kraji, druhé projekt Kongresového centra Praha, třetí 

příčku obsadil Jablonec. Soutěž, vyhlašovaná Asociací poskytovatelů energetických 

služeb, se konala popáté. Odborná komise hodnotila projekty podle objemu investic do 

úsporných opatření, podle výše úspor, počtu objektů a také podle ceny úspor. 

TEPLÁRENSKÉ SKUPINĚ MVV ENERGIE CZ vzrostl ve finančním roce od října 

2013 do září 2014 meziročně čistý zisk o 56 milionů na 383 milionů korun – 

informovaly v lednu 2015 Hospodářské noviny s tím, že mezi hlavní důvody patřilo 

rozpuštění rezerv a nárůst realizovaných projektů. Tržby se snížily na 2,5 miliardy 

korun z předchozích 2,9 miliardy korun. Pokles tržeb byl ovlivněn zejména prodejem 

společnosti Jablonecká teplárenská a realitní městu Jablonec nad Nisou v roce 2013. 

JABLONECKÁ ENERGETICKÁ, A. S.,  

Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou 

Datum vzniku: 7. prosince 1994. 

 Právní forma: akciová společnost. Akcionářské podíly platné k 31. prosinci 

2015: Statutární město Jablonec nad Nisou 100,00 % vlastník.  

 Ing. Petr Roubíček - ředitel, člen představenstva. Vedením společnosti pověřen 

od 1. prosince 2014. 

 Základní kapitál společnosti: 150 500 000 Kč (stav k 31. 12. 2015). V roce 2015 

přešla společnost z účtování v hospodářském roce na účetní období kalendářního 

roku od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 

Personální a sociální oblast: k 31. 12. 2015 zde bylo zaměstnáno 39 lidí (včetně dohod 

na částečný úvazek), z toho: 

 29 mužů a 10 žen,  

 26 zaměstnanců dělnických profesí, 13 technickohospodářských pracovníků. 

Společnost přispěla svým zaměstnancům ze sociálních nákladů společnosti částkou: 

 446 000 Kč na stravování, 

 536 000 Kč na zdravotní a rekondiční péči, rekreace, životní a pracovní jubilea, 

kulturu a sport, 

 436 000 Kč na příspěvky na penzijní připojištění (237 000 Kč) a životní 

pojištění (199 000 Kč). 

 Společnost podporovala hnutí bezpříspěvkového darování krve a krevní plazmy. 



274 

 

JABLONECKÁ ENERGETICKÁ BYLA ZALOŽENA na základě zakladatelské listiny ze 

dne 25. října 1994 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí 

nad Labem 7. prosince 1994. Původní název Jablonecká teplárenská a realitní byl 

užíván do 17. 7. 2013 a nový název Jablonecká energetická platí od 18. 7. 2013. 

HLAVNÍM PŘEDMĚTEM ČINNOSTI SPOLEČNOSTI je výroba a distribuce tepla a teplé 

užitkové vody, které reprezentuje většinu provozních výnosů. Podle zákona 458/00 Sb., 

který upravil podmínky podnikání v energetice, požádala společnost v roce 2001 o 

udělení licencí na činnosti výroby a rozvodu tepla. Energetický regulační úřad licenci na 

výrobu a rozvod tepelné energie vydal, a to s platností do 26. 2. 2027. 

 Soustava centralizovaného zásobování teplem byla u nás historicky složena ze 

tří zdrojů tepla, které dodávaly tepelnou energii – vodní páru do propojené sítě: 

- Paseky - zdroj odstaven v roce 2002, 

- Rýnovice - provoz ukončen v roce 2014. 

- Brandl – v roce 2014 byl na této výtopně vybudován nový parní kotel, jehož 

regulační výkonový rozsah umožňuje operativní zásobování párou.  

 Společnost zajišťuje zásobování teplem a teplou užitkovou vodou na čtyři a půl 

tisíce bytových jednotek a další nebytové i průmyslové odběratele v samotném 

Jablonci a do loňska na pět desítek bytových jednotek v Jablonném v Podještědí. 

V ROCE 2015 společnost zajistila plynulé zásobování svým odběratelům bez vážných 

poruch a výpadků. Dále došlo k prodeji odstavené výtopny Rýnovice a k odprodeji 

kotelny v Jablonném v Podještědí- Markvartice a především pak proběhla úspěšně 

 I. etapa revitalizace topné soustavy. Původní rozpočet stavebních prací byl 

stanoven na 140 milionů korun, výběrovým řízením – vyhrála brněnská a.s. 

Tenza, cena o 10 milionů nižší. Šedesát procent nákladů, tedy 80 milionů, 

pokryla dotace z Evropské unie a z Operačního programu Fondu životního 

prostředí obdržela společnost dotaci ve výši 52 165 000 Kč. 

 Výtopnu Rýnovice nahradil tzv. letní kotel v areálu Brandl - úspora cca 1 milion 

korun měsíčně. Další úsporná opatření pak snížila cenu tepla na 689,- Kč/GJ. 

 Do zkušebního provozu byly uvedeny nové zdroje: Z10 DPS B. Němcové, Z40 

Šumava, Z80 Mechová, Z90 B. Němcové a Z 91 J. Hory.  

 Některé domy s vůlí odpojit se nakonec rozhodly zůstat i nadále, např. Paseky. 

 Úspěšně probíhala i jednání s velkými podniky. Klientem zůstává kupř. TRW – 

v roce 2015 smlouva uzavřena na dalších 10 let. 

 V průběhu roku 2015 začala Jablonecká energetická v některých částech města 

také zajišťovat dodávky pitné vody, a to v ulici Lípová, Budovatelů, 

Čelakovského a v části Palackého. 
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NA SKLONKU ROKU 2015 akciová společnost Jablonecká energetická:   

 Podala žádost o dotaci na 2. etapu revitalizace, která se v roce 2016 týká kotelen 

v objektech ulic Liberecká, Lipová, MŠ Pasířská, Budovatelů, TJ Sokol, 

hokejový stadion, Mírové náměstí, Komenského, Plynární, Průmyslová, 

Jablonex, Želivského, Tovární, Dr. Randy, Saskova.  

 Měla uzavřenou smlouvu s vybraným dodavatelem zemního plynu pro roky 

2016 a 2017 s opcí pro rok 2018. Byl nakoupený zemní plyn na podstatnou část 

roku 2016 a běželo výběrové řízení dodavatele elektrické energie pro rok 2016. 

 

 

POHŘEBNICTVÍ, HŘBITOVNÍ SPRÁVA 

V JABLONCI NAD NISOU JE 6 HŘBITOVŮ – v ulici Na Roli je hlavní hřbitov a 

urnový háj, další místa posledního odpočinku nabízejí Jablonecké Paseky, Vrkoslavice, 

Kokoníně, Rýnovice a Proseč nad Nisou.  

Správu, provoz a údržbu všech šesti hřbitovů zajišťuje pro město firma Ladislav Kopal. 

 Počet hrobů ve městě byl v roce 2015 přibližně 8 209 (v roce 2010 – 8 209, 

2011 - 8 196, 2012 -  8 199, 2013 - 8 199, 2014 - 8 209). 

 Rozptylová loučka uprostřed hlavního hřbitova v Jablonci je druhým nejstarším 

takovýmto místem v zemi. Ročně se zde koná na 140 obřadů. Všechny se 

odehrají během jednoho jarního a jednoho podzimního týdne. Samostatných 

není moc, většina je skupinových, pro tři až čtyři rodiny najednou.  

- Rozptylová loučka je určená pro anonymní uložení ostatků zesnulého, 

vydlážděný prostor v jejím čele slouží pro odkládání květin. Časem zde 

pozůstalí kromě květin začali umisťovat také žulové či kovové destičky se 

jmény zemřelých nebo fotografie, což nejen odporuje filozofii rozptylu, ale i 

v celkovém pohledu působilo nevzhledně. Nedůstojná podoba prostoru u 

rozptylové loučky se stala předmětem stížností. Proto rada města již vloni 

odsouhlasila výzvu pro pozůstalé, aby si destičky a další artefakty od rozptylové 

loučky do konce listopadu odstranili, potom je odklidila hřbitovní správa.  

- K identifikaci zemřelého je možné využít urnový hrob, v němž je uložena urna 

s ostatky a který je opatřen náhrobním kamenem se jménem a dalšími 

informacemi dle přání pozůstalých.  

 Za rozptyl se platí jednorázově 3 500 Kč.  

 Za hrob či hrobku na hlavním hřbitově pozůstalí platí nájem včetně služeb sto 

korun za metr čtvereční a rok.  

 Klasický pohřeb může stát od 22 do 40 tisíc korun. 

I V ROCE 2015 POKRAČOVALO ZVELEBOVÁNÍ městského hřbitova. Zatímco 

vloni došlo k rekonstrukci smuteční síně, letos byla na řadě administrativní budova 

hřbitovní správy - fasáda 840 000 Kč, opravy žulové plochy a schodiště před hřbitovní 

správou 177 000 Kč, změnami prošla i rozptylová loučka. Prostředky z rozpočtu města 

na správu, údržbu a provoz v roce 2015 celkem 1 754 000 Kč (v roce 2010 - 2 065 000 

Kč, 2011 - 1 849 000, 2012 - 1 754 000, 2013 -  1 754 000, 2014 - 1 754 000).   
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V. KULTURA, 

SPORT 
ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU MAGISTRÁTU svoji činností směřuje k 

naplnění strategie v oblastech, které má uvedené v názvu – tedy školství, kultura a sport. 

O školství více v kapitole druhé, o kultuře a sportu v kapitole této. Oddělení 

spolupracuje s kulturními i sportovními subjekty města, organizuje jejich setkání, 

spolupořádá řadu společenských akcí konaných v Jablonci. Připomeňme: Den zdravotně 

postižených, Den památek, Město plné tónů, Jablonecké podzimní slavnosti, trhy 

velikonoční i vánoční či literární soutěže. K akcím, kde je hlavním pořadatelem, patřily 

bezesporu k nejvýznamnějším dvacátý ples města, oslavy Mezinárodního dne učitelů, 

Den rodiny, Den otců i Týdne seniorů či 18. ročník výstavy výtvarných prací žáků a 

studentů, který byl tentokrát na téma Jablonec očima dětí. Pominout nelze vzpomínková 

setkání při státních svátcích a výročích v měsících květen, říjen a listopad, rozsvícení 

vánočního stromu a cyklus adventních nedělí. Oddělení také zabezpečuje podklady pro 

činnost kulturní a sportovní komise a vede agendu finančních dotací do uvedených 

oblastí z rozpočtu města. Z tohoto důvodu úzce spolupracuje s Eurocentrem coby 

realizátorem projektu Jablonec nad Nisou, který v roce 2015 vstoupil do svého 

šestnáctého ročníku. Statutární město Jablonec je zřizovatelem, zakladatelem a 

podporovatelem řady organizací. Z kulturních institucí to jsou:  Eurocentrum, 

společnost s ručením omezeným (s.r.o.) * Městské divadlo Jablonec, obecně prospěšná 

společnost (o.p.s.) * Městská knihovna Jablonec, příspěvková organizace (p. o.), * 

Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. 

CO SE KULTURY TÝKÁ, pozadu s pozvánkami nebývají galerie i 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 – viz KRONIKA 2013 a v uvedených údajích nedošlo ke 

změnám. Co se kulturních zážitků a programů týká, vedle zmíněných subjektů je 

nabízely kina, kluby, kapely i orchestry, pěvecké sbory, taneční soubory, divadelníci a 

mnohá další nezisková uskupení včetně snad všech školských zařízení. Základní 

uměleckou školou počínaje, přes školy mateřské a základní až po Dům dětí a mládeže 

Vikýř. I ty patří do přehledu institucí spolupracujících s městem také v oblasti kultury.  

VŠECHNY KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKTIVITY ROKU 2015 nejde vyčíslit či 

vyjmenovat. Snad ty nejvýznamnější a nejzajímavější jsou v měsíčních přehledech akcí 

ve druhé kapitole této kroniky a na některé další dojde v řádcích následujících. Závěrem 

už jen konstatování, že Jablonec je každoročně plný kulturního a sportovního dění, ale 

rok 2015 byl nebývale bohatý nejen na počet, ale zároveň i na kvalitu nabízených akcí. 
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PODPORA MĚSTA: DOTACE, GRANTY, DARY   
DOTACE, PENĚŽITÉ DARY, GRANTY - V roce 2015 na ně byla vyčleněna částka 

9 884 000 Kč (2014 - 14 041 000), jejíž přerozdělení koordinoval odbor humanitní – 

oddělení školství, kultury a sportu. Vedle výše zmíněné podpory projektu Jablonec 

(2 956 000 Kč) získala kultura 2 173 000 korun, z toho:  

 1 273 000 Kč rozdělila žadatelům kulturní komise, 

 50 000 Kč získala společnost Febiofest, 

 30 000 Kč - údržba kostelních hodin, 

 820 000 Kč - Městská galerie MY. 

Sport 3 870 000 Kč, z toho: 

 sportovní komise rozdělila dotace 1 670 000 Kč a peněžité dary 1 950 000 Kč, 

 200 000 Kč – Jizerská, o.p.s., 

 50 000 Kč -  SKP Kornspitz Jablonec (na tratě).  

Zbytek rozdělovaly komise humanitní péče 545 000 Kč (2014 - 460 000 Kč) s komisí 

pro výchovu a vzdělávání 340 000 Kč (2014 - 180 000 Kč).  

PROJEKT JABLONEC 2015 – 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 2000–2015 se 

díky tomuto programu uskutečnilo 2 015 akcí (do roku 2014 - 1 948) a z pokladny 

města šla podpora ve výši 48 585 tisíc korun (do roku 2014 - 45 629 000). Návrh 

projektu pro rok 2015 schválili zastupitelé na svém posledním zasedání koncem 

loňského roku s tím, že finance byly navýšeny na 2 956 000 Kč. Již 16. ročník projektu 

měl opět obohatit kulturní a sportovní život v Jablonci nad Nisou 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. Záhlaví žádostí uvádí: 

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…  

 V roce 2015 šlo na projekt z rozpočtu 2 956 000 Kč (rok 2014 - 2 411 000, 2013 

- 3 187 000, 2012 – 3 163), z toho získaly (vedle režie koordinátora):  

- kultura 680 000 Kč (2014 - 529 000),  

- sport 450 000 Kč (2014 - 432 000), 

- propagace 395 000 Kč (stejně jako vloni),  

- 1 251 000 Kč (2014 - 875 000) významné akce v zájmu města, k nimž patří: 

trhy s programem o Velikonocích a před vánočními svátky, Jablonecké 

podzimní slavnosti, ohňostroj s lampiónovým průvodem, Svěcení řeky Nisy 

(slavnosti řeky Nisy), cyklus akcí v projektu Jablonecké kulturní léto, Den 

památek (Den evropského dědictví) a nově Mezinárodní folklórní festival.  

 V roce 2015 bylo v rámci projektu uspořádáno 103 akcí (stejně jako vloni). Pro 

zajímavost: částka žádaná organizacemi na realizaci 70 kulturních akcí dosáhla 

výše 1 511 000 Kč a na 47 sportovních akcí pak 923 000 Kč. 
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OBNOVA UMĚLECKÝCH DĚL A KULTURNÍCH PAMÁTEK - Ve správě města je 75 

uměleckých děl a památek, z toho bylo v roce 2015 zapsáno ve jmenném seznamu 

třináct kulturních památek. Prostředky z rozpočtu města na opravy dosáhly v roce 2015 

částky 954 000 Kč (2010 – 32 000, 2011 – 56 000, 2012 -  34 000, 2012 -  105 000, 

2013 -  349 000). Čísla jsou uvedena včetně obdržených dotací.  Z financí byla 

zabezpečena údržba místních kulturních památek, a to například  

 oprava kříže v Proseči, Einmannbunkru,  

 přemístění kříže v ulici U Nisy a Panny Marie Karlovské do zahrady Domu 

porozumění v Rýnovicích včetně oprav těchto památek: 

 dokončení opravy mozaiky u hrobu Pfeiffer – Kral, 

 obnova písma na hrobě rodiny Fischerů, 

 stavebně - historický průzkum kaplička Mšeno. 

 

OPRAVY - Oddělení správy objektů magistrátu ve výčtu větších oprav u městských 

zařízení uvedlo - vedle mnohých dalších, i organizace kulturní a sportovní:  

 Eurocentrum: oprava jevištních tahů 239 580 Kč. 

 Městské divadlo: oprava podlahy / marmoleum 60 803 Kč. 

 Městská knihovna: oprava expanzní nádoby 66 550, odstranění azbestu 96 605   

 Zimní stadion: oprava prasklin betonové plochy kluziště 53 000 Kč, odrezení a 

nátěr střešních táhel z plošiny 241 000 Kč. 

 Plavecký bazén: opravy - technologie volného chlóru 32 tisíc, vzduchotechniky 

120 tisíc, spárování atrakcí 88 000 Kč, technologie ohřevu vody 56 000 Kč, 

hydroizolace 231 000 Kč, stěn kolem schodiště k tobogánům 239 000 Kč, 

zateplení soklu z terasy 52 000 Kč, mozaikových podlah 71 000 Kč, tobogánů 

32 000 Kč a lokální oprava nosné části střechy – odrezení a nátěr ocelové 

konstrukce za 52 000 Kč. 

 Městská hala: oprava vzduchotechniky 55 000 Kč. 

 Areál Čelakovského: údržba hřiště s umělou trávou 133 000 Kč. 
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KULTURA: AKCE, SUBJEKTY  

MĚSTO PLNÉ TÓNŮ: HUDBA, DIVADLO, MLUVENÉ SLOVO 

MĚSTO PLNÉ TÓNŮ – Druhý ročník festivalu a svátku tónů podpořilo finančně 

město, které akci pořádalo ve spolupráci s Eurocentrem a Městským divadlem Jablonec. 

Upřesněme si, že sice hovoříme o ročníku druhém, ale v podstatě šlo o první 

ročník navazující na loňský Rok české hudby - slaví se od roku 1924 vždy v roce 

se čtyřkou na konci (tradice byla přerušena pouze v roce 1994).  No a vzniklo 

to proto, že čtyřkou končící letopočty mělo v datu narození nebo úmrtí mnoho 

významných českých skladatelů. Město plné tónů – pod tímto názvem se k loňskému 

Roku české hudby připojil poprvé i Jablonec a pokračoval i letos, kdy vedle hudby a 

divadla přidal i mluvené slovo. Tak od začátku května do konce září roku 2015 si přišli 

na své všechny věkové kategorie. Jednotlivé programy se odehrávaly po celém městě - 

na náměstí Mírovém a Dr. Farského, na letní scéně Eurocentra, v Klubu Na Rampě, na 

molu přehrady, ve Slunečních lázních, v Tyršových sadech, v kostelech sv. Anny a 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a samozřejmě v divadle. Festival vypukl na Mírovém 

náměstí koncertem smíšeného pěveckého sboru Janáček. Slavnostní zahájení se pak 

konalo ve čtvrtek 7. května večer v divadle, a to operou Bedřicha Smetany Prodaná 

nevěsta v nastudování Severočeského divadla Ústí nad Labem. Městské divadlo ve 

svém programu dále nabídlo koncert Laca Deczi, Štěpána Raka, Petra Hostinského, Ivo 

Kahánka, Jitky Zelenkové, ABBA Stars revival a vítězů mezinárodní pěvecké soutěže 

Jakuba Pustiny, orchestrů Podkrkonošského symfonického, Quatro, Musica Florea a 

také opery La Traviata i Figarova svatba v mezinárodním nastudování plus inscenace 

Shirley Valentine, Smolíček, Anna v ringu, Žena v písku. O letních prázdninách se 

divadlo staralo o program na pódiu před radnicí včetně kapely Sto zvířat. Základní 

umělecká škola zde pak programově zajišťovala květnové a červnové středy, takže 

postupně vystoupil Velký dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují, Brass Jablonec a 

Aries Liberec, Liberi, gaudete! a Amici, gaudete!, Violka a Jazztat, Juniorband, Schizzo 

Band, Blues Combo, Pískomil se vrací a další. V režii školy byl také ´Klavír pod širým 

nebem´ na náměstí Dr. Farského. Eurocentrum připravilo čtvrteční koncerty na letní 

scéně, na červen Mezinárodní folklorní festival a pro milovníky jazzu, swingu, 

dixielandu, ale i dechovky nedělní hodinky v Tyršových sadech. Jablonecké kulturní a 

informační centrum přispělo koncertem k patnáctému výročí Jabloneckého komorního 

orchestru a se Svatoanenským komorním koncertem a mší pro patronku města sv. Annu 

ve stejnojmenném kostele. Jak již bylo řečeno, s koncem září festival skončil. 

Pokračování i v roce dalším avizoval ředitel Městského divadla v Jablonci Pavel Žur, 

jenž se s divadlem v drtivé většině podílel na dramaturgii a realizaci celého festivalu. 

Ten se konal pod záštitou náměstka primátora Pavla Svobody, který hodnotil: „Určitou 

laťku jsme nastavili a myslím, že vysokou. K letošnímu úspěchu jistě hodně 

pomohlo skvělé počasí. Ale myslím, že všichni členové týmu Města plného tónů 

se budou snažit onu pomyslnou laťku minimálně udržet, pokud ne přeskočit.“  
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DIVADLO: MĚSTSKÉ DIVADLO  

Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou. 

Právní forma: obecně prospěšná 

společnost. Zastupitelstvo rozhodlo o založení 28. 8. 1997 v souladu s ustanovením 

zákona č. 248/1995 Sb. * Datum zápisu do rejstříku: 15. dubna 1998. * Město Jablonec 

coby jediný zakladatel vložilo do o.p.s. majetkový vklad ve výši 350 tisíc korun.  

 Postupně město navýšilo vklad do vlastního jmění na částku 12 804 000 Kč.  

 V roce 2015 činila dotace města na provoz divadla 9 338 000 Kč. 

Zakládací listinou (ze dne 20. 11. 1997) a statutem společnosti (18. 11. 1998) bylo jako 

HLAVNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNOU ČINNOSTÍ DIVADLA stanoveno: 

 Zajišťování užití autorských děl a jejich veřejného provedení ve smyslu zákona 

121/2000 Sb., a to včetně jejich prezentace pro veřejnost. 

 Pořádání a organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a společenských 

akcí pro město nebo samostatně, a to včetně jejich prezentace pro veřejnost. 

 Vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona 37/1995 Sb. 

 Vydávání periodického tisku ve smyslu zákona 46/2000 Sb. 

 Zajištění a organizace podpory kulturních a kulturně společenských aktivit 

občanů města a občanských sdružení založených podle zákona 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

 V rámci vedlejší doplňkové činnosti společnost zajišťuje: 

- poskytování služeb spojených s pronájmem nebytových prostor, 

- pronájem movitého a nemovitého majetku, 

- pohostinskou činnost, 

- reklamní a propagační činnost, 

- koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej včetně zprostředkování 

v rámci živností volných,  

- agenturní činnost v oblasti kultury a umění (od roku 2004). 

 Od 1. 1. 2011 je podle § 9a zákona č. 248/1995 Sb. statutárním orgánem 

obecně prospěšné společnosti ředitel o.p.s., kterým je v Městském 

divadle Jablonec Mgr. Pavel Žur (vede divadlo od 1. 4. 1999). 

 Divadlo má 12 stálých zaměstnanců a na dvě desítky externích – 

především uvaděček. 

HOSPODAŘENÍ: VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ  

 Hospodaření organizace skončilo v roce 2014 ziskem ve výši 170 000 Kč (v 

roce 2013 ztráta 1 533 000), jenž byl na základě schválení správní rady převeden 

na účet Rezervního fondu. Jeho stav k 31. prosinci 2015 činil - 779 000 Kč.  

 Hospodaření v roce 2015 skončilo ztrátou ve výši 131 000 Kč, která byla po 

schválení správní radou zaúčtována na účet ztrát minulých let. Ačkoliv ztráta z 

hospodaření v hlavní činnosti po poskytnutí příspěvku od zakladatele činila 642 

tisíc, byla vzhledem k zisku z doplňkové činnosti 511 tisíc zčásti vyrovnána.  

 Celkový objem nákladů dosáhl výše 20 397 000 Kč, z toho činnost hlavní 

18 925 000, doplňková 1 468 000, správní 4 000 Kč. 
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MGR. PAVEL ŽUR, ŘEDITEL DIVADLA, je také 

producent, regionální politik – od roku 2014 v městské 

radě, zastupitel a předseda kulturní komise - a od roku 

1992 sbormistr dětského pěveckého sboru Vrabčáci. 

V úvodu výroční zprávy oslovuje diváky: Vážení a milí 

přátelé jabloneckého divadla! Divadelní sezóna 2015 – 

již sedmnáctá v pořadí, navázala svou úspěšností na 

předchozí. Předkládám Vám výroční zprávu, kde 

získáte přehled a informace o naší činnosti a budete 

mít možnost se blíže seznámit i s ekonomickými a 

dramaturgickými ukazateli. Rád bych poděkoval za finanční podporu statutárnímu 

městu Jablonec nad Nisou a všem našim sponzorům a partnerům. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA pokračuje: Rok 2015 se řadí opět k velmi zdařilým. Divadlo 

navázalo na úspěchy uplynulých let, udrželo vysoký standard, nastartovaný již v 

předchozích sezónách, i pověst instituce, která je významnou a neodmyslitelnou 

součástí kulturního dění města i celého regionu. V průběhu roku divadlo připravilo 

širokou, žánrově pestrou a kvalitní nabídku současné divadelní a hudební tvorby. Na 

scéně jabloneckého divadla hostovala divadla z celých Čech, divákům se představili 

umělci a interpreti zvučných jmen. Byly realizovány všechny zavedené projekty - 

TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ, RODÁCI JABLONECKA, HVĚZDY NAD JEŠTĚDEM, 

PODZIMNÍ FANTAZIE, SPOLEČNĚ NEJEN NA JEVIŠTI, i projekty mimořádné. Mezi 

ně patří festival hudby a divadla JABLONEC NAD NISOU – MĚSTO PLNÉ TÓNŮ 

2015. Tento unikátní projekt se uskutečnil v průběhu letních měsíců a divadlo bylo 

jeho hlavním koordinátorem. Do celkové nabídky tohoto festivalu zprostředkovalo 

navíc řadu zajímavých a divácky atraktivních představení a koncertů, které proběhly 

nejen v prostorách divadla, ale i na netradičních místech, například přímo před radnicí 

města, na molu a v okolí přehrady i na letní scéně Eurocentra. Jablonečanům se 

představila řada vynikajících interpretů širokého žánrového spektra. Většina pořadů 

byla díky podpoře statutárního města bez vstupného. Ty finančně náročnější byly 

nabízeny za snížené, někdy až symbolické vstupné. K dalším mimořádným uměleckým 

zážitkům se řadí VÁNOČNÍ KONCERT jednoho z nejvýraznějších pěveckých talentů 

mladé generace Adama Plachetky, sólisty Vídeňské opery, který společně s Czech 

Ensemble Baroque Orchestra pod vedením dirigenta Romana Válka zapěl árie z 

nejznámějších oper W. A. Mozarta a zcela neznámých oper Antonia Salierieho. 

Výjimečnou kulturní akcí byl galakoncert pořádaný ke stému výročí hudební legendy 

Franka Sinatry – SINATROLOGY. Jeho nesmrtelné hity zazněly v provedení 

swingového zpěváka Jana Smigmatora, Terezy Černochové, německé hvězdy Toma 

Gaebela, Martiny Bárta, Athura Manuntaga a Felixe Slováčka Jr. Neméně významnou 

událostí a nadstandardní aktivitou počátkem roku 2015 byl REPREZENTAČNÍ PLES 

MĚSTSKÉHO DIVADLA, který se uskutečnil již po osmé, tentokrát „ve stylu 

muzikálové Broadwaye“. K tanci a poslechu hrál liberecký Orchestr Big´o´Band Marka 

Ottla s  muzikálovou zpěvačkou Dashou a swingovým zpěvákem Janem Smigmatorem.  
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STATISTIKA: DIVÁCI, PŘEDSTAVENÍ 

V roce 2015 Městské divadlo v Jablonci nad Nisou 

 navštívilo 64 340 diváků (v roce 2014 - 57 836), z toho 38 419 veřejnost, 17 421 

školy, 7 500 pronájmy, 1 000 agentážní akce, 5 120 akce mimo divadlo, 

 realizovalo 208 akcí (rok 2014 – 174), z toho bylo  

- 112 pro veřejnost (2014 – 98),  

- 61 pro školní mládež (2014 – 58),  

- 15 pronájmů,  

- 2 akce agentážní, 

- 18 akcí mimo divadlo. 

 Divácky nejžádanějším žánrem byla již tradičně činohra – uskutečnila se 40x s 

průměrnou návštěvností 417 diváků (v roce 2014 - 35x na velké scéně, 2x na 

malé scéně, s průměrnou návštěvností 412 diváků). 

 Kmenový repertoár divadla tvořila, stejně jako v uplynulých létech, představení 

předplatitelských skupin, kterých bylo připraveno šest, a to: 

 - tři činoherní (DA, DB a představení tematicky zaměřených na mládež DS),  

- kombinovaná řada se zastoupením různých žánrů (ND),  

- představení pro děti (RD), 

- cyklus koncertů vážné hudby (H). 

 V rámci abonmá skupin DA, DB, DS, ND a RD zavítalo do jabloneckého 

divadla na čtyři desítky renomovaných pražských i mimopražských souborů: 

- 3x Divadlo Na Fidlovačce – Eva tropí hlouposti, Rok na vsi a Dohazovačka * 

Bez Zábradlí - Blbec k večeři, Bez roucha a novinku Garderobiér.  
- 2x Divadlo Na Jezerce – Komedianti a Musíme si pomáhat * Palace Praha -  

komedie Velká zebra a Rodina je základ státu * Rokoko - Molly Sweeney a 

Listopad * Verze - Úča musí pryč a Jméno * V Řeznické - Červená a Leni.  
- 1x Švandovo divadlo – Hamlet * Dejvické – Racek * ABC - W+V revue * 

Kalich -Podivný případ se psem * Radka Brzobohatého - Postavení mimo hru * 

Studio Dva – Smolíkovi * Činoherní klub - Bůh Masakru. 
- Ve spolupráci s Agenturou Harlekýn byly uvedeny čtyři tituly – V Paříži bych tě 

nečekala, tatínku, Turecká kavárna, Víš, že vím, že víš… a Hra vášní.  

- Mimo pražských divadel zavítalo do Jablonce Klicperovo divadlo Hradec 

Králové - Velká mořská víla * Městské divadlo Mladá Boleslav – Pygmalion * 

Městské divadlo Brno – muzikál Zorro a činohra Mrtvé duše * Divadlo Příbram 

– komedie Prokletí nefritového Škorpiona a muzikál Balada pro Banditu * 

Východočeské divadlo - kultovní muzikál Cabaret * Severočeské divadlo Ústí 

nad Labem – opery Rigoletto a Prodaná nevěsta * Divadlo F. X. Šaldy – balet 

Popelka a opereta Polská krev. 

 Ze šesti předplatitelských skupin byl největší zájem o 

DA - průměrná návštěvnost 439 diváků (2014 – 451), 

DB - s průměrná návštěvnost 442 (2014 – 427). 

 S mimořádným zájmem publika se setkalo improvizační představení Jaroslava 

Duška ´Pátá dohoda´ 606 diváků a představení Studia Dva Divadla Praha 

´Smolíkovi´ 591 diváků. 
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DOPOLEDNÍ POŘADY PRO ŠKOLY vidělo 17 421 diváků nejen z Jablonce a 

nejbližšího okolí, ale také z Turnova, Huntířova, Desné, Tanvaldu, Velkých Hamrů, 

Plavů, Maršovic, Pěnčína, Lučan, Vratislavic či Liberce. Bylo odehráno 61 představení 

a 39 titulů nejen pro nejmladší publikum, ale i pro žáky základních škol a pro 

středoškoláky. Tradičně byl největší zájem o pohádky, naopak zájem o dopoledních 

představení pro studenty ze strany středních škol klesá. Výjimkou jsou pravidelné 

návštěvy studentů z Gymnázia Tanvald a Obchodní Akademie Tanvald. 

SPOLUPRÁCE, PROJEKTY, PRONÁJMY 

Divadlo se během roku spolupodílelo na realizaci řady akcí, jako bylo krajské kolo 

celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů či regionální postupová 

přehlídka dětských a dospělých tanečních skupin scénického tance. Realizovány pak 

byly projekty, které se za dobu své existence staly nedílnou součástí dramaturgie. 

 Tříkrálové zpívání - XVII. ročníku se zúčastnilo 9 školních sborů z celého 

regionu a více než 250 zpěváků. 

 Rodáci Jablonecka - XV. ročník nabídnul třídenní program, v němž se 

představili hudebníci, herci, tanečníci i výtvarníci. 

 Hvězdy nad Ještědem -  VI. ročník pěvecké soutěže, kde do finálového večera 

postoupilo 29 nadaných amatérských zpěváků.  

 Podzimní fantazie 2015 za účasti 6 souborů z celých Čech. Na akci navázala 

XXIX. Celostátní přehlídka scénického tance mládeže i dospělých „Tanec, 

tanec…2015“, organizovaná ve spolupráci s Tanečním a pohybovým studiem 

Magdaléna Rychnov. Při zakončení přehlídky udělena Cena města tance 2015. 

 Společně nejen na jevišti - XIII. ročník setkání talentovaných zdravých a 

zdravotně handicapovaných umělců. 

PROSTORY DIVADLA BYLY POSKYTNUTY NEPROFESIONÁLNÍM SOUBORŮM  

 - Smíšenému pěveckému sboru 

Janáček, folklórnímu souboru 

písní a tanců Nisanka, 

Tanečnímu a pohybovému studiu 

Magdaléna, Taneční škole X-

Dance, Dětskému pěveckému 

sboru Vrabčáci, Základní 

umělecké škole Jilemnice i 

Gymnáziu Jablonec. Vícekrát 

realizovala své hudební i 

komponované projekty 

jablonecká Základní umělecká 

škola a statutární město Jablonec. 

Na oslavy významných jubileí 

využily prostory fotbalový klub a firma A. Raymond. V rámci agentážní činnosti 

zprostředkovalo divadlo představení pro jabloneckou nemocnici a firmu San Plus. 
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DIVADLO POSKYTLO NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH SLEV 

- Zvýhodněné vstupné pro skupinu DS - Divadlo studentům, seniorům byly 

věnovány koncerty a představení se vstupem zdarma, případně s výraznou 

slevou z ceny vstupenky.  

- Majitelům hudebního cyklu a skupiny ND byly nabídnuty v průběhu sezóny 

prémiové vstupenky na mimořádné koncerty a představení. Slevy byly 

poskytnuty na vybrané koncerty a představení také pedagogům jako 

poděkování za aktivity spojené s návštěvou dopoledních představení.  

- Slevy při nákupu vstupenek nadále mohli využít rovněž držitelé ZTP a 

ZTP/P průkazek.  

- Pro návštěvníky divadla zůstal zachován zdarma speciální autobusový spoj 

po ukončení večerních představení. 

 

GRANTY, DOTACE, REKLAMY, DARY - Kromě přímé podpory z města se divadlu 

daří získávat prostředky z grantů a dotací. Jablonecké divadlo tak v roce 2015 uspělo 

s žádostmi o podporu u Ministerstva kultury ČR, Nadace Umění pro zdraví i u 

Krajského úřadu Liberec. Ve spolupráci s Nadačním fondem Ma-Ma Foundation se pak 

uskutečnil benefiční koncert ´Spolu na jednom pódiu´. Mezi podporovatele patří i ti, 

kteří uzavřeli s divadlem darovací či reklamní smlouvu. 

Darovací smlouvy 

 MUDr. Alexandra Jörgová, s.r.o., Jablonec nad Nisou 

 Nadace Umění pro zdraví, Praha 

 Jablotron Alarms, a.s., Jablonec nad Nisou 

 TRW Automotive Czech s.r.o., Jablonec nad Nisou 

Reklamní smlouvy  

 Raymond Jablonec s.r.o., Jablonec nad Nisou 

 Eurovia CS, a.s., Liberec 

 Ligum spol. s r.o., Jablonec nad Nisou 

 Jablonecká nástrojárna s.r.o., Jablonec nad Nisou 

 Preciosa, a.s., Jablonec nad Nisou 

 Effectconsulting s.r.o., Jablonec nad Nisou 

 Vytservis spol. s r.o., Jablonec nad Nisou 

 ATREA s.r.o., Jablonec nad Nisou 

 Titan-Plastimex s.r.o., Tanvald 

 Titan-Metalplast s.r.o., Tanvald 

 Granát d.u.v. Turnov 

 Telmo, a.s., Praha 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice 

 Severočeské komunální služby s.r.o., Jablonec nad Nisou 

 Desko, a.s., Desná 

 RIA REALITY, a.s., Praha 

 Nisainvest, s.r.o., Jablonec nad Nisou 
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DŮM JANY A JOSEFA V. SCHEYBALOVÝCH 

Bývalá fara čp. 1 v jablonecké Kostelní ulici představuje společně s kostelem sv. Anny 

nejstarší a nejvýznamnější stavební historickou památku města a neopominutelnou 

dominantu v původním centru obce. Manželé Scheybalovi zakoupili objekt bývalé 

fary v polovině šedesátých let minulého století a postupně ho přeměnili na 

pozoruhodné místo, kde se spojoval archiv a knihovna soukromého badatele s 

ateliérem kreslíře a ilustrátora. Po smrti manželů Scheybalových se stal objekt 

majetkem města a v roce 2012 byla dokončena jeho rekonstrukce na  víceúčelové 

kulturní centrum Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, které slouží obyvatelům i 

návštěvníkům Jablonce – viz KRONIKA 2012. V současné době v Kostelní ulici 1/6 

sídlí obecně prospěšná společnost Jablonecké kulturní a informační centrum (JKIC) - 

viz Organizace zřízené a založené městem ve III. kapitole této KRONIKY, které 

zajišťuje chod Turistického informačního centra, Památníku manželů Scheybalových, 

kostela sv. Anny a Centra ekologické výchovy. Najdeme tu i stálou výstavní síň MY.  

MĚSTSKÁ GALERIE MY - Pořádá výstavy výtvarného umění, regionální kulturní 

historie a místopisu. Od února do konce dubna hostila výstavu kreseb, ilustrací a 

fotografií z pozůstalosti Jiřího Šlitra - spoluzakladatele divadla Semafor, klavíristy, 

skladatele, ale také osobitého kreslíře a ilustrátora. Patří mezi nejvýznamnější rodáky 

Libereckého kraje, narodil se 15. února 1924 v Zálesní Lhotě u Jilemnice a větší část 

dětství strávil v nedaleké Dolní Branné. Jeho sestra Olga žila na Jablonecku. „Ptáte se, 

proč jsem za sto let se ani jednou nezachmuřil, přestože kolem vadnul květ a vichr 

někdy krutě zuřil? Mně totiž osud nadělil několik dobrejch kamarádů, a tak mi ušlo, 

že jsem žil někdy i po tmě nebo v chladu,“ zpívá Jiří Suchý ve velkém semaforském 

hitu do hudby Jiřího Šlitra. Při poslechu písně vzpomínal při vernisáži výstavy na svého 

kamaráda z dětství a spolužáka Jiřího Šlitra i jablonecký rodák Josef Telecký.  

PAMÁTNÍK MANŽELŮ SCHEYBALOVÝCH zval v roce 2015 na mnoho zajímavých 

akcí. Cyklus měsíčních úterních přednášek, které se věnují historickým, regionálním, 

lidovým a také uměleckým tématům, zahájily v lednu Renesanční zahrady – italské 

podněty a českomoravské zámecké zahrady. Tak byla nazvána přednáška, kdy ukázky 

historické a obrazové dokumentace představila historička umění PhDr. Duňa 

Panenková. Jako další přijal pozvání jablonecký sochař Vladimír Komňacký, a to na 

pokračování přednášky z podzimu minulého roku, která se věnovala postupu při obnově 

relikviáře sv. Maura. Další své restaurátorské práce za pomocí fotomateriálu ukázal při 

besedě v úterý 10. února. Na území Libereckého kraje se nachází unikátní pohřebiště z 

doby bronzové. Objeveno bylo přesně před deseti lety, téměř náhodou, během přípravy 

výstavby rodinných domů v Příšovicích. Archeolog Petr Brestovanský byl u toho, a na 

toto zajímavé téma pohovořil v Domě Jany a Josefa Scheybalových v březnu. 

Turnovský lidový kroj v kresbách Josefa V. Scheybala – výstava byla k vidění do konce 

srpna. Na podzim pak připravili organizátoři dvě výstavy věnované mimořádnému 

krajináři, vlastivědci a propagátorovi turismu u nás – Janu Prouskovi. První návštěvníci 

si mohli jeho dílo prohlédnout už při vernisáži ve čtvrtek 10. září. 
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM nabízí návštěvníkům i místním občanům 

služby a kompletní turistické informace o městě a oblasti Jizerských hor. Poskytuje 

nejen informace o turistických zajímavostech, ale také o ubytování, stravování, 

tlumočnických, průvodcovských a překladatelských službách, také o dopravě - jízdní 

řády MHD, ČSAD, ČD, o pamětihodnostech, kulturních a sportovních akcích a 

subjektech působících nejen v Jablonci. Centrum vydává katalogy a další informační 

materiály o regionu Jizerských hor. V prodeji tu jsou mapy, brožury, knihy s regionální 

tématikou, DVD, tištěný průvodce, suvenýry, pohlednice, jízdenky, známky, turistické 

známky i vizitky. Provozuje internetový obchod. Zavřeno je jen o státních svátcích.  

KOSTEL SVATÉ ANNY je nejstarší jabloneckou stavební památkou. Původně to byl 

farní chrám pro věřící římskokatolického vyznání, tuto funkci ztratil až během druhé 

světové války - po vybudování nového chrámu Nejsvětějšího srdce Ježíšova s 

novodobou farní budovou. V roce 2004 byl po letech sporého využívání 

římskokatolickou církví bezplatně převeden městu. Stalo se tak na základě smlouvy, 

která upravuje vzájemná práva a povinnosti. Převod do majetku města umožnil Jablonci 

získat na opravu kostela sv. Anny prostředky z mezinárodních dotačních fondů. 

Rekonstrukce v rámci revitalizace historického centra města byla dokončena v roce 

2006. V té době byla programová náplň kostela sv. Anny svěřena jabloneckému 

městskému divadlu. Dle rozhodnutí městského zastupitelstva z 21. března 2013 byl 

kostel sv. Anny od 1. dubna 2013 svěřen do programové péče Jabloneckého kulturního 

a informačního centra. Došlo k tomu zejména s ohledem na přeměnu staré fary při 

kostele sv. Anny na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, který centrum od konce roku 

2012 spravuje. Kostel je zájemcům přístupný po domluvě v turistickém informačním 

centru a samozřejmě v době konání některých akcí v jeho prostorách. Přístupný byl i při 

celostátní akci nazvané Noc kostelů, díky níž se v pátek 29. května po celé zemi 

otevřely stovky kostelů, kaplí a modliteben. Jablonec při procházce městem nabídnul 

sedm zastavením, kdy církevní stánky ožily hudbou a divadlem a daly prostor k 

prohlídce interiéru i meditaci. Jablonecké kulturní a informační centrum zpřístupnilo 

také nejstarší kostel ve městě – kostel svaté Anny, který k bohoslužbám v průběhu roku 

slouží výjimečně. O páteční noci naopak nabídnul prostor pro zamyšlení a meditaci. S 

teplejším počasím pak začala ve svatoanenském kostele koncertní sezóna. Již v pondělí 

2. června zahráli na klavír čerství absolventi jablonecké Základní umělecké školy, o 

týden později navázal klavírní recitál Karla Růžičky v cyklu Krajina mysli. Červen 

završil koncert k desátému výročí založení Jabloneckého komorního orchestru 

CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY - EKOCENTRUM je v provozu od října 2010. 

Nachází se v budově Eurocentra v pavilonu pod Klubem na Rampě a je určeno zejména 

dětem mateřských a základních škol v rámci environmentální výchovy. Konkrétní 

témata životního prostředí, jsou zpracována do programů, které si mohou pedagogové 

objednat z aktuální nabídky. Vždy je možné program přizpůsobit individuálním 

požadavkům školy i potřebám dětí, vždy však obsah i forma obohacuje učivo o 

environmentální rozměr a metody práce jsou zaměřeny na spolupráci dětí, vzájemný 

respekt a prezentaci vlastních názorů. Příležitostně se zde pak konají akce - tvůrčí dílny, 

besedy, přednášky a semináře, určené pro samotné pedagogy i pro veřejnost.  
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EUROCENTRUM Jablonec nad Nisou s.r.o. 

Jiráskova 7, 46601 Jablonec nad Nisou 

JEDNATELKA - Ing. Marta Procházková, členka městského zastupitelstva.  

AREÁL EUROCENTRA 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 - viz níže.   

Víceúčelový areál v samém středu města poskytuje vynikající zázemí kulturním i 

společenským akcím pořádaných nejen Eurocentrem, ale také jinými subjekty – 

podnikatelskými počínaje přes samosprávu až po různá občanská sdružení. Sály, 

pavilony, salonky poskytují zázemí pro: 

 konference, školení, firemní akce, semináře, kulturní akce, plesy, 

 akce na klíč včetně zajištění doprovodných služeb. 

Prostory jsou vybavené klimatizací, bezbariérovým přístupem, v moderní technika 

zahrnuje kvalitní audiovizuální technika včetně tlumočnického zařízení. 

VELKÝ SÁL - Plně klimatizovaný prostor vhodný pro pořádání konferencí, kongresů, 

seminářů a dalších kulturních akcí, jejichž součástí může být pracovní oběd nebo 

večeře. Výhodou sálu je propojení s Restaurantem, který zajišťuje kompletní catering na 

akcích pořádaných v Eurocentru. K dispozici: 4 x tlumočnické kabiny včetně sluchátek, 

videodataprojektor, plátno 4×3 m, internet, aparatura, mikrofony, speciální osvětlovací 

technika, pódium 5×13 m s možností rozšíření na 5,5×13 m. 

MALÝ SÁL - rozloha 99 m
2, 

vhodný pro pořádání menších akcí. Možnost propojení s 

Velkým sálem nebo venkovní terasou. K dispozici: projekce, plátno 2,5×1,5 m, internet, 

aparatura a mikrofony. 

SALONEK - 20 m
2
, 12 míst k sezení, internet - vhodný k pořádání porad či jazykových 

kurzů, často slouží jako doplňkový prostor pro akce na Velkém či Malém sále.  

VÝSTAVNÍ PAVILON - Moderní interiéry pětipodlažního pavilonu jsou vhodné pro 

konání výstav, veletrhů či prodejních akcí. Nabízí: mobilní plátno, videodataprojektor, 

TV, video a internet, bezbariérový přístup, výtah, větrání a topení vzduchotechnikou, 

zátěžové podlahy a multifunkční propojení mezi Výstavním pavilonem a Centrem 

obchodní spolupráce. 

LETNÍ SCÉNA - o rozloze 780 m
2 

s kapacitou 340 míst k sezení – se nachází přímo 

uvnitř bývalého výstaviště mezi společností Eurocentrum, Centrem obchodní 

spolupráce a kinem Junior. Nabízí zastřešené podium, zázemí pro interprety vč. WC, 

venkovní WC pro účastníky akce a zvukařské místo nad prostorem hlediště. 

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. Vedle vlastních akcí 

pořádá i městské trhy a slavnosti, konkrétně velikonoční a vánoční, v září pak 

http://www.restauracepodrampou.cz/cs/
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Jablonecké podzimní slavnosti. Součástí všech jsou prodejní trhy s tradičními 

rukodělnými výrobky, samozřejmostí pak 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. To je 

také 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 na stránkách 

předcházejících, stejně jako o řadě akcí, které se v Eurocentru odehrávají. Do 

samotného programu Eurocentra jsou pravidelně zařazeny tři výstavy a veletrhy.  

1. EUROREGION TOUR – březnový veletrh cestovního ruchu.  

2. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL se pomalu stává tradicí. V roce 2015 

šlo o pátý ročník, na který se sjeli tanečníci a muzikanti z řady zemí. Kromě 

hostů ze sousedního Polska, z Rumunska či Slovenska přijeli účinkující i z 

daleké Číny. Nechyběli ani zástupci místních folklorních souborů, kteří spolu s 

hosty předvedli své umění na letní scéně. Diváci mohli obdivovat nejenom 

tradiční lidové zvyky převedené do tanečních a pěveckých vystoupení, ale také 

pestrobarevné, a v případě Číny, i exoticky vyhlížející kroje. Na jevišti postupně 

vystoupily soubory Magdaléna z Rychnova u Jablonce, Jizera a Jizerka z 

Liberce, děti z jablonecké Mateřské školy Mechová a hudební skupina Kokos či 

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Ze zahraničí přijeli rumunští 

Meseşul, Hechi z Číny, Swiniarsko z Polska a Hrdza ze Slovenska. 

3. 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 říjnu 2015 po šestnácté.  

V prostorách foyer Eurocentra se koná během roku řada zajímavých výstav fotografií, 

které jsou nainstalovány v zasklených rámech o velikosti 70x100 cm. Například v srpnu 

tu byla společná výstava spřátelených fotoklubů Nekras Jablonec a Unifok z Německa.  

NEBE JE NAHOŘE, ZEMĚ JE DOLE - hlásala výstava fotografií, která zabírala v září 

obě chodby Eurocentra. 

Jablonecký fotograf Jan 

Krajník - mimo jiné 

hudebník a skladatel, zde 

své práce umístil koncepčně 

- v duchu názvu výstavy. A 

tak v dolní chodbě byly 

k vidění záběry pořízené 

z autorových cest a v horním 

patře pak divák našel 

abstraktní fotokoláže. 
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ORCHESTR RUDY JANOVSKÉHO patří k těm, kteří pravidelně využívají pronájem 

Eurocentra k pořádání své akce. V listopadu 2015 zněla jeho pozvánka následovně: 

Vážené dámy, vážení pánové, 

plesová sezóna "ťuká na dveře!"  

Už jste tento podzim slyšeli velkou 

taneční kapelu?  Už jste tento 

podzim tančili?  Nezapomněli jste 

taneční kroky? Využijte příležitosti 

a přijměte pozvání na neobyčejný 

večer k poslechu a tanci s 

dobovými tanečními melodiemi. Po 

celý večer Vám bude dělat 

společnost Orchestr Janovského se 

svými sólisty ve složení 5 saxofonů, 

4 trubky, 4 pozouny, basa, piano, 

bicí a 2 mladí zpěváci. Těšíme se 

v pátek 6. listopadu 2015  od 20.00 

hodin  v  jabloneckém Eurocentru. 

Provětrejte taneční šaty, ošoupejte 

taneční střevíčky, přijďte se 

společensky bavit!!   

 

KINA A KLUBY 

ÚVODEM - Není mnoho měst, která se mohou pochlubit funkčním kinem. 

Jablonec ano, a kina má rovnou tři! Neobejdou se samozřejmě bez podpory 

města, ale bez nadšenců, kteří se kolem bijáků motají, by bylo dotování 

provozu na nic. Což vlastně neplatí jen v případě kinařů, že.  Jablonec má štěstí, 

že jsou kina funkční a mají své věrné publikum. Při tom nejde jen o pouhé 

promítání, součástí je množství aktivit - filmovým klubem počínaje, přes přímé 

přenosy ze světových divadelních scén až kinem pro rodiče s dětmi konče. 

Vlastně nekonče, protože v nabídce je ještě promítání naslepo, filmový jukebox, 

tematická představení pro školy, pro mladé animátory pak dílnička pořádaná 

ve spolupráci s místní ZUŠ. Především díky dramaturgii kina Junior se 

jablonecká kina před pěti lety stala členem prestižní sítě evropských kin 

Europa Cinemas. Kina jsou plně digitalizována a letní má dokonce technologii 

5D. Lze namítnout, že jde dnes již o samozřejmý standard, ale jak naznačil 

úvod - mnoho funkčních kin v městech českých není. Podrobnosti o digitalizaci 

v kinech byly již zaznamenány - viz KRONIKA 2013. 
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KINO RADNICE je umístěno v budově radnice na 

Mírovém náměstí č. p. 19. Má kapacitu 410 míst, 

promítá minimálně dvakrát denně po celý týden. 

Patří mezi třicet nejlépe hodnocených 

jednosálových kin v České republice, je bezbariérové. Uvádí především premiérové 

tituly a speciální projekty jako jsou přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku – 

například v březnu Jezerní paní, belcantový melodramat Gioachina Rossiniho – a 

přenosy z Královského baletu v Londýně. Že v jeho provedení uchvátilo české diváky 

Čajkovského Labutí jezero, není divu. V jeho repertoáru patří tato klasika ke stálicím, 

na nichž vyrostly generace věhlasných tanečníků i choreografů.  

KINO JUNIOR se nachází v areálu Eurocentra, v Jiráskově ulici č. p. 9. Jde o kino 

klubového typu, které promítá české i světové distribuční snímky se zaměřením na 

artovou a evropskou kinematografii. Běžnou kapacitu má 112 míst plus čtyři místa pro 

vozíčkáře, přidáme-li nultou řadu a postranní sedadla dosáhneme na maximální kapacitu 

131 míst. Junior promítá denně od září do května, na léto se pak jeho technologie 

stěhuje do Letního kina. Junior nabízí řadu speciálních projektů: projekce a akce 

Filmového klubu, ozvěny českých i evropských festivalů, promítání s Alliance 

Francaise, besedy s filmaři, divadelní i loutková představení a ve vybraná nedělní 

odpoledne již zmíněný Bijásek aneb pásma krátkých pohádek pro nejmenší diváky. * 

Zajímavosti roku 2015: Nový dokumentární film režisérky Alice Nellis Adopce: 

Konkurz na rodiče představila počátkem února v Junioru delegace tvůrců v čele 

s režisérkou. Po projekci byl dán prostor pro debatu s diváky. * William Shakespeare 

patří už staletí mezi nejlepší dramatiky všech dob a britská Královská shakespearovská 

společnost mezi nejuznávanější soubory, které se jeho dílu pravidelně věnují. 

Z Jablonce za Shakespearem nebylo nutné cestovat do Stratfordu, stačilo zajít do 

Junioru, kde se na plátně předposlední květnovou neděli objevila slavná Royal 

Shakespeare company s představením Marná lásky snaha.  

LETNÍ KINO najdou diváci na Horním náměstí. Promítá v měsících červenec a srpen. 

Sympatické je i tím, že diváci nemusí sedět na tvrdých lavicích, ale lze si lehnout i před 

plátno, přímo na trávu. V kině půjčují jak deky, tak deštníky, protože se promítá za 

každého počasí. Kino má kapacitu přibližně 745 míst k sezení na lavičkách, návštěvnost 

se pohybuje kolem stovky diváků na představení, na otevírání sezóny se však přišlo 

podívat na šest stovek diváků, a to navzdory dešti. Rekord drží akce ´Film naslepo´, 

kterou navštívilo osm stovek lidí, přestože neměli ponětí, co se bude promítat. 

KLUB NA RAMPĚ se nachází v Jiráskově 

ulici přímo v centru Jablonce. Je vlastně 

součástí pavilonu ´A´  Eurocentra. Kromě 

velkého sálu s pódiem a malým barem je součástí 

klubu také denně otevřený velký bar s výhledem na letní amfiteátr. Klub je netradičně 

umístěn v prvním patře a výhledy z kavárny jsou opravdu zajímavé. Jeho historie sahá 

do roku 1996, kdy byl otevřen. Od začátku klub zajišťoval kvalitní koncerty převážně 

rockové, jazzové a alternativní hudby, mladým jabloneckým kapelám dodnes poskytuje 

http://www.jablonec.com/dr-cs/5166-kino-radnice.html
http://www.jablonec.com/dr-cs/5164-kino-junior-jablonec-nad-nisou.html
http://www.jablonec.com/dr-cs/5165-letni-kino-jablonec-nad-nisou.html
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zázemí pro první koncerty. Koná se zde řada workshopů – fotografický, bubenická dílna 

či astronomický seminář, ale i přednášek a besed, takže se tu lze často setkat se 

známými a zajímavými osobnostmi. Mezi tradiční hosty patří například Radek Jaroš, 

Pepa Nežerka, Olga Sommerová, František Čuňas Stárek, Olga Špátová, Radka 

Tkáčiková, Mára Holeček a mnoho dalších. Oblíbené jsou také večery s hudebními 

publicisty, jako Jiří Černý nebo Jaroslav Špulák. Fenoménem spjatým s klubem je 

Horečka sobotní noci Petra Vobořila, která se koná každou poslední sobotu v měsíci, a 

to bez přestávky již od roku 2006. S přibývajícími léty se Rampa stala takřka kultovním 

místem nejen pro milovníky alternativní kultury, ale i té řekněme tradiční klasiky. K 

vidění jsou představení divadel malých scén, každý měsíc v neděli pak pohádky pro 

diváky od tří let. Nedílnou součástí jsou filmové projekce, proto řádky o klubu navazují 

na předcházející kina. K zajímavým filmovým počinům v březnu 2015 patřil festival o 

lidských právech JEDEN SVĚT. Dokumenty Jenica & Perla a Cukr Blog uvedené v 

rámci 17. celostátního ročníku s mottem ´Praskněte své bubliny!´ byly totiž ke zhlédnutí 

právě v Klubu Na Rampě. Dopolední projekce filmových dokumentů byly určené 

školám a na návštěvnost si rozhodně nemohly stěžovat.  Jablonec nad Nisou se tak stal 

jedním z třiatřiceti měst v České republice, které se k festivalu přihlásili.  

KLUB WOKO - Bývalé kino Oko v jablonecké ulici Podzimní 686/21 bylo 

přebudované na music bar s kapacitou pěti desítek míst k sezení. K dispozici balkón, 

dva fotbálky, připojení na internet, cocktail bar a dvě šatny pro návštěvníky akcí, 

především koncertů. Prostor nabízí možnost využit velkou scény na různé hudební 

produkce, divadla, firemní akce, školení i jako zkušebny pro kapely. 

DISKO CLUB MALIBU – Pokud zůstaneme v areálu Eurocentra, najdeme zde 

v Jiráskově ulici klub, který nabízí návštěvníkům reprodukovanou hudbu. Otevírací 

doba po celý rok v pátek a sobotu od dvaadvacáté večerní do šesté hodiny ráno.   

D EPPL MUSIC & BOARD CLUB – Jablka ve znaku či v názvu mají vedle 

samotného města mnohá amatérská seskupení a má 

ho i tento hudební klub sídlící v Jablonci v ulici 

Liberecká 3367/35. Návštěvníci zde najdou příjemné 

posezení v moderním prostředí, cca pět desítek míst 

k sezení, kapacita dvě stovky míst na akci. Na 

tanečním parketu s podiem a hudební aparaturou se 

pravidelně pořádají taneční party, koncerty, ale i 

nejrůznější oslavy, například narozenin. Za 

slunečného počasí možnost příjemného posezení 

venku na zahrádce pod slunečníky. Provozovatel 

zve: Každý týden pořádáme DJ party a v létě 

pak pravidelné grilovací akce - zájemci si mohou přinést maso, sýr, ryby a sami 

na vlastní způsob si je u pivka ogrilovat. Bezdrátové připojení k internetu je v 

celém klubu rychlostí 2Mb/s. Laptopy, notebooky s sebou! Podporu extrémních 

a adrenalinových sportů můžete vidět na projekci, ale v období mistrovství v 

hokeji či fotbale je nutno rezervovat sedadlo, bývá narváno!  

http://www.jablonec.com/dr-cs/8049-disko-club-malibu.html
http://www.jablonec.com/dr-cs/8048-d-eppl-music-board-club.html
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC NAD NISOU, příspěvková organizace  

Ředitel: Mgr. Zbyněk Duda 

 

RUCE: NOVÉ LOGO  

má od letošního roku 

knihovna, která ho oficiálně ho 

představila 18. března 2015 při vyhlášení Čtenáře roku. Patronát nad přípravou převzala 

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola pod vedením Mgr. Bc. 

Martiny Picko Baumannové a práci se studenty metodicky vedl a řídil MgA. Jan Picko. 

Knihovna si za nové logo vybrala návrh GABRIELY TONEVOVÉ, studentky třetího 

ročníku oboru grafický design. Inspirací se jí stala plastika Ruce profesora Vratislava 

Karla Nováka, která je umístěna ve vstupní hale knihovny. Nejen nové logo, ale i další 

změny přinesl knihovně rok 2015. Po deseti letech užívání knihovního systému a 

katalogu Clavius přešla v září na systém Koha a katalog VuFind pod open-source 

licencí. Byla to jedna z možností, jak se vyrovnat s přechodem Národní knihovny ČR na 

nová katalogizační pravidla a zachovat tak dosavadní spolupráci se Souborným 

katalogem ČR. Nezměnil se jen systém, katalogizační pravidla a formát záznamů, ale 

také katalog, který nabízí uživatelům fulltextové vyhledávání, další zpřesňování a řazení 

výsledků, tvorbu seznamu oblíbených knih, přidávání tagů, komentářů, zobrazování 

obálek či přehled podobných titulů. Navíc nabízí uživatelům elektronické knihy přímo. 

Registrovaný čtenář si je pak může půjčit a stáhnout do svého zařízení bez užití kódů. 

Se spuštěním nového systému došlo i ke změnám některých poplatků. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC V PROUDU ČASU:  

 Rok 2013 – 90 let od založení.  

 Rok 2014 - 145. výročí postavení budovy staré radnice a 130. výročí narození 

Juliuse Streita -  učitele, knihovníka a prvního ředitele městské knihovny. 

 Rok 2015 - 70. výročí znovuotevření české knihovna v Jablonci. Jako většina 

knihoven byla i jablonecká v době druhé 

světové války zavřená. Po skončení války se 

začaly knihovny opět probouzet k životu. 

V Jablonci bylo dne 15. srpna 1945 jako 

první otevřeno oddělení veřejné čítárny. 

Čtenářům bylo k dispozici denně odpoledne 

od dvanácti do čtrnácti hodin a k večeru od 

sedmnácti do dvaceti hodin. Odebíralo se 

sem pět desítek titulů novin a časopisů, 

z nichž osmadvacet knihovna získávala 

zdarma. S pravidelným půjčováním českých 

knih se začalo 11. února 1946.    
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KNIHOVNA ZAMĚSTNÁVÁ 19,3 lidí (v přepočtu na plně zaměstnané) v odděleních: 

 zpracování fondu - zabývá se aktualizací knihovního fondu a jeho následnou 

katalogizací a ochranou,  

 regionální - zajišťuje metodické služby knihovnám okresu, budování 

výměnného fondu a jeho distribuci,  

 ekonomické - stará se o hospodaření, úklid a zajištění drobných oprav. 

 Audiovizuální sál - zázemí pro kulturní a vzdělávací programy i semináře, kam 

má veřejnost vstup zdarma. V roce 2015 sem přišlo 6 226 návštěvníků.  

 Chodby a schodiště staré radnice - pravidelně využívány pro zajímavé výstavy. 

V roce 2015 to byly konkrétně v měsíci leden až únor Toulky - fotografie 

Ondřeje Týla, v březnu Autogramy ze sbírky Michala Polmana, do května Velký 

malý svět - fotografie Jaroslavy Fojtíkové, do srpna výběr prací z Fotosoutěže 

2009-2014. S tebou mě baví svět – snímky ze 7. ročníku fotografické soutěže, 

červen - srpen, Černobílé vzpomínky fotografa Milana Vika, září - listopad, od 

srpna Setkání s našimi hosty aneb malá přehlídka hostů knihovny za poslední 

léta a v prosinci Jizerské hory ve fotografiích Hany Palečkové. 

STRUKTURA, POBOČKY - Vedle pracoviště v hlavní budově v objektu staré radnice 

na Dolním náměstí čp. 1 v Jablonci nad Nisou má čtyři pobočky, které zajišťují 

půjčování beletrie a základních odborných knih i časopisů, poskytování základních 

informačních služeb a také exkurze pro žáky základních škol. Sídlí na adresách:  

 Palackého ulice 65, v sídle Centra sociálních služeb. Otevřena v úterý 13:30 - 

15:30 hodin, uzavřena o státních svátcích. 

 Dělnická ulice 327, Kokonín, v objektu Kulturního domu. Výpůjční doba: středa 

10:00 - 17:00 hodin, uzavřena o státních svátcích.  

 Mozartova ulici čp. 24, Mšeno, sídlí v tamní základní škole. Výpůjční doba: 

úterý 12:00 - 17:00 hodin, uzavřena o státních svátcích a v době školních 

prázdnin či vyhlášeném ředitelském volnu. 

 Šumava čp. 43, ve staré budově základní školy. Otevřena: čtvrtek 13:45 - 17:00 

hodin. Uzavřena o státních svátcích, školních prázdninách a ředitelském volnu. 

REGIONÁLNÍ PŮSOBNOST - Coby základní knihovna s univerzálním fondem je ta 

jablonecká pověřena Krajskou vědeckou knihovnou Liberec k výkonu regionální funkce 

v okrese Jablonec. V tomto směru v roce 2015 – mimo jiné - bylo    

 pro výměnný fond zakoupeno a zpracováno 1 122 svazků; 

 pro 27 obecních knihoven zakoupeno 2 593 knih a zpracováno na 3 337 svazků; 

 služebním vozem krajské knihovny rozvezeno 236 souborů a 7 473 svazky; 

 revize knihovního fondu v rozsahu 96 337 jednotek realizovány v knihovnách 

Krásná na Jistebsku, Loužnice, Radčice, Desná, Smržovka, Velké Hamry, jen s 

metodickou pomocí v Tanvaldu a Železném Brodě; 

 pracovníci regionálního oddělení poskytli 127 konzultací, 68 metodických 

návštěv, zpracovali 40 výkazů pro statistická šetření krajské knihovny a MK 

ČR; knihovnám Albrechtice a Alšovice pomohli s probírkou knihovního fondu a 

s přípravou na automatizovaný provoz v novém knihovním systému 
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ZE STATISTICKÝCH ÚDAJŮ - Knihovna půjčuje knihy v papírové i elektronické 

podobě, noviny, časopisy, mapy, společenské hry, tematické kufříky, zvukové knihy a 

hudbu na CD, filmy na DVD a čtečky elektronických knih. Veřejnosti nabízí přístup na 

internet, do Sbírky zákonů a mediální databáze. Přístup do katalogu, vstup do 

čtenářského konta, rezervace vybraných dokumentů, jejich prolongace, půjčování e-

knih a zprostředkování informací nabízí také formou on-line. Vracet výpůjčky lze 

prostřednictvím biblioboxu. Imobilním čtenářům se výpůjčky rozváží po městě 

služebním vozem magistrátu. V roce 2015 knihovnu navštívilo 103 959 lidí (2014 - 

105 093), z toho 84 556 přímo, ostatní využili vzdáleného přístupu přes on-line katalog.  

 NEREGISTROVANÝM uživatelům poskytuje služby především ve studovně, v 

čítárně a částečně v multimediálním oddělení (přístup na internet).  

 REGISTROVANÝM uživatelům umožňuje absenční půjčování knih, 

audiovizuálních a jiných dokumentů v multimediálním oddělení, v půjčovnách 

pro dospělé, pro děti a mládež a na výše uvedených pobočkách. Registrovaných 

uživatelů ve sledovaném období bylo 4 831, z toho 1 451 do patnácti let věku. 

V roce 2015 zaznamenala knihovna 203 512 výpůjček (2014 – 225 361), z toho  

- 21 793 naučná literatura pro dospělé,  

- 78 307 beletrie pro dospělé,  

- 5 745 naučná literatura pro děti,  

- 24 984 beletrie pro děti,  

- 66 450 výpůjček periodik (knihovna odebírá 225 exemplářů), 

- 2 248 zvukových, 3 017 zvukově obrazových, 531 elektronických a 437 jiných 

dokumentů. 

Knihovní fond ke konci roku 2015 tvořilo 105 025 (v roce 2014 - 104 026) jednotek, z 

toho pak 11 354 (2014 - 10 897) náleželo do výměnného souboru.  

Složení knihovního fondu:  

 knihy 101 356 (rok 2014 - 100 530), 

 dokumenty  

- zvukové 2 422 (2014 - 2 335),  

- zvukově obrazové 1 118 (2014 - 1 015),  

- elektronické 63 (2014 – 114), 

- ostatní 57 (2014 – 32).  

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ, DOTACE - Rozpočet pro rok 2015 byl sestaven jako 

ztrátový, a to ve schválené výši 38 000 korun (stejně jako v roce 2014). Hlavní činnost 

vykázala zisk 5 868 Kč (2014 – 9 000), doplňková 5 869 Kč (2014 – 16 000). 

Organizace dosáhla zisk 11 737 Kč (2004 25 000), čímž se částečně pokryla ztráta z 

předchozích účetních období. Dotace (v tis. Kč) na provoz od zřizovatele činily 7 366 

(2014 - 6 964), od Krajského úřadu Liberec 996 (2014 – 969), státní 10 (2014 – 53).  

Na nákup licencí výpůjček elektronických knih získala knihovna 10 000 Kč z 

grantového programu VISK 3 Ministerstva kultury ČR, stejnou částkou přispěla 

společnost TRW Automotive Czech. 
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SOUTĚŽE I VZDĚLÁVÁNÍ NEJEN PRO ČTENÁŘE 

S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT - 7. ročník fotografické soutěže se konal pod záštitou 

jabloneckého fotoklubu Balvan a firmy Foto Laccer. Zástupci obou byli v porotě, která 

hodnotila jedenašedesát došlých prací. Soutěžní fotografie si návštěvníci prohlédli na 

výstavě, která byla nainstalována na chodbách knihovny od června do srpna.  

LOVCI PEREL - Druhý ročník soutěže na podporu četby probíhal od ledna do konce 

listopadu a zapojilo se 79 dětí ve věku od 4 do 15 let. Soutěžící přečetli 835 knih a 

četbou nasbírali 1 187 perel. Při vyhlášení výsledků 16. prosince byli oceněni vítězové 

jednotlivých kategorií. V té nejstarší 12-15 let získala absolutní vítězka Markéta 

Kučerová navíc speciální cenu za výtvarné přílohy, které vytvořila k přečteným knihám. 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ na téma ´Není krásnějších pohádek než ty, které píše život 

sám, aneb I život může být jako pohádka´ - Její 15. ročník vyhlásila knihovna v 

říjnu k Týdnu knihoven, poprvé byl organizován s literární soutěží města nazvané 

Múza. Sešlo se 195 literárních prací, rozdělených do čtyř kategorií. Porota vybrala 31 

prací, jejichž autoři se sešli v audiovizuálním sále knihovny na slavnostním vyhlášení 

10. prosince. Přítomna byla populární herečka a dabérka Valérie Zawadská. 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU v knihovně je určena seniorům, kteří se 

nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek vysokých škol a univerzit. V letním 

semestru 2014/2015 jablonecká knihovna promítala cyklus přednášek na téma evropské 

kulturní hodnoty, zimní semestr 2015/2016 přiblížil barokní architekturu v Čechách. 

KROMĚ PŮJČOVÁNÍ KNIH, BESED, ČTENÍ, PŘEDNÁŠEK, VÝSTAV A SOUTĚŽÍ 

připravila knihovna v roce 2015 na svých webových stránkách anketní otázky, kde se 

mimo jiné dozvěděla, že uspokojila požadavky na výpůjčky konkrétních titulů, že jsou 

čtenáři spokojeni s aktualizací a doplňováním knihovního fondu o nové tituly, že se jim 

líbí nové logo knihovny, ale také, že 

 pokud mají doma bestsellery, úspěšné kriminální příběhy, aktuální mapy a 

turistické průvodce, pak by si je po přečtení či využití nejraději ponechali 

v domácí knihovničce, než je prodali, půjčili, věnovali či vypustili do knihotoče; 

 ti, co mají již své zkušenosti s elektronickými knihami, by je ostatním doporučili 

ke čtení ve čtečce než na jiných přístrojích; 

 z nabídky titulů elektronických knih z katalogu jablonecké knihovny si většinou 

vyberou, elektronické knihy by si raději jen půjčili, než koupili; 

 na podporu autorů, spisovatelů a literatury by platbou dvě koruny za každou 

zapůjčenou knihu nepřispěli, avšak ze svých daní by českým knihovnám 

přidělili více jak deset procent. 

K VÝZNAMNÝM VÝROČÍM, jež město Jablonec nás čekají v roce 2016, začala 

knihovna již v předstihu připravovat celoroční vědomostní soutěže se zaměřením na 

Jablonec, jeho historii a kulturu. K oslavám hodlala také přispět přednáškami o 

regionálních autorech, promítat filmy k historii města a nabídnout novou stálou výstavu 

historických fotografií a snímků Jablonce. O tom všem však až v příštím roce.  
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MUZEA A GALERIE 

DŮM ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ, 

sídlí na adrese Jablonec nad Nisou – Rýnovice, 

ulice Československé armády čp. 24. Stavba z 

druhé poloviny 17. století patří mezi nejstarší 

budovy u nás a je kulturní památkou. Objekt lidové 

architektury zachránil před jistou demolicí Franz 

Rieger, který shromáždil ze soukromých sbírek a od 

veřejných institucí v Německu přes tři milióny 

korun na rekonstrukci. * Franz Rieger se narodil 

v září 1908 v Lukášově na Jablonecku. Do roku 

1945 pracoval jako technický kreslič a vedoucí provozu v Jablonci. V roce 1946 

byl vysídlen a žije v německém Esslingenu. Jako vlastivědný badatel vydal 

několik knih o umělcích ze Sudet a zasloužil se o uspořádání mnoha 

výtvarných výstav. * V roce 1998 byl dům vysvěcen a dnes tu sídlí občanské sdružení 

Porozumění-Verständnis, jež svými aktivitami napomáhá k narovnání a zlepšování 

česko-německých vztahů. Je zde GALERIE FR s plochou asi 120 metrů čtverečních a 

také menší sál, který pojme na čtyři desítky návštěvníků. Ročně se zde koná kolem osmi 

výstav, ale také kurzy německého jazyka pro děti i dospělé, přednášky a semináře 

v českém i německém jazyce. Zdejší činnost podporuje Sudetoněmecká nadace 

Mnichov, město Jablonec, Evropská unie projektem Phare, Česko-německý fond 

budoucnosti, německé velvyslanectví v Praze, ale hlavně jeho členové. 

GALERIE BELVEDER - Mlýnská ulice číslo 27, Jablonec nad Nisou. Pozdně barokní 

dvoupatrový dům s mansardovou střechou je památka chráněná státem. První zmínka o 

domě - bývalé rychtě, je z roku 1773. Později zde byla lékárna i zahradní restaurace a 

stejnojmenný hostinec. V roce 1998 prošel objekt náročnou rekonstrukcí a dnes slouží 

jako galerie, v moderních depozitářích jsou umístěny sbírky skleněné a kovové bižuterie 

či mince a medaile. Galerie Belveder je součástí Muzea skla a bižuterie v Jablonci.  

 

 

Výstavu 

´GLASS X MASS – 

Skleněné vánoční 

ozdoby pro zámoří ´ 

obdivovali 

návštěvníci v Galerii 

Belveder do konce 

března 2015 
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GALERIE KAPLIČKA, ulice Palackého ve Mšeně - Jedinečná podívaná v podobě 

snové audio-vizuální performance ´Švábení´ výtvarníka Petra Nikla se naskytla ve 

středu 16. září 2015 návštěvníkům úvodní vernisáže nové galerie uprostřed panelového 

sídliště. Kaplička se tak po dlouhých letech probudila k novému životu díky spolku 

PLAC - občanské sdružení z Jablonce, které se od roku 2011 věnuje kultivaci 

veřejného prostoru města a krajiny, od ledna 2014 

transformace na spolek. Otevřením galerie se spolku 

podařilo zrealizovat jeden z návrhů na zkvalitnění 

veřejného prostoru města, které vznikly v rámci akce 

Městské zásahy Jablonec v roce 2013. Kaplička byla 

spolku svěřena městem na zkoušku do užívání od července 

do konce roku 2015. Členové spolku objekt na vlastní 

náklady vyklidili, vyčistili a opatřili novou vnitřní omítkou. Díky 

rekonstrukci, kterou před lety realizoval z vlastních prostředků recesistický Pánský klub 

přátel šachu, to pro zahájení zkušebního provozu stačilo. A nezůstalo u akce jediné. 

V rámci výstavy Pod kůží uvedl výtvarník Milan Cais v Kapličce fragment Kazety. 

Následovala Mozaika studentů jablonecké SUPŠ a VOŠ, která byla poslední výstavou 

roku 2015. Organizátoři ze spolku mohli být při bilancování spokojeni. Ve mšenské 

galerii se jim dařilo tvořit nezávislou platformu pro prezentaci současného umění a 

naplňovat, co si předsevzali. To jest vedle běžných výstav, které vyplní chybějící článek 

dramaturgické skladby jabloneckých galerií, pořádat živé umělecké akce, jako jsou 

workshopy, performance, happeningy či symposia. Pro obyvatele nejen ve Mšeně bylo 

důležité, že uprostřed sídliště vzniklo překvapivé místo vybízející k dialogu, sdílení 

a vzájemnému obohacení při setkávání. 

GALERIE MY viz Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní 1/6, Jablonec.  

GALERIE N - Jehlářská 14/520, Jablonec. Budova bývala nedílnou součástí divadla, 

dnes je odloučeným pracovištěm katedry designu textilní fakulty Technické univerzity 

Liberec. Probíhá tu část výuky a pořádány jsou výstavy především prací studentů.  

MUZEUM HRAČEK - U Zeleného stromu 2, Jablonec. Soukromé muzeum bylo 

zásluhou Jiřího Vavřína založeno a otevřeno v roce 2013. Sídlí v 1. patře bytového 

domu, kde jeho expozice zabírá ve čtyřech místnostech plochu 90 m
2

.  Muzeum je 

zaměřené na hračky, které si pamatují naši rodiče a prarodiče. V roce 2015 zdejší 

expozice staré školní třídy z padesátých let minulého století zamířila v červnu na 

Výstavu hraček do zámku v Novém Městě nad Metují. Místnost v jabloneckém muzeu 

ale neosiřela, proměnila se na třídu z roku 1900. Na staré školní lavice tak zíral ze zdi 

František Josef II, rakousko-uherský císař. O kus dál visel obrázek Sněhurky a sedmi 

trpaslíků z roku 1890, pocházející z vesnické školy na Frýdlantsku. Autentická byla 

tabule, skříňka na abecedu a spousta drobnějších školních předmětů starých více než sto 

let. Další novinkou v roce 2015 byly modely postavené z legendární stavebnice Merkur.  

 

http://www.jablonec.com/dr-cs/12981-muzeum-hracek-jablonec-nad-nisou.html
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SKLÁŘSKÁ OSADA KRISTIÁNOV, založena roku 1774. Je klíčem do Jizerských 

hor, který otvírá nejen brány k poznání krásy krajiny, ale i její historie. Srdcem 

Kristiánova byla do roku 1887 huť. Sem svážely formanské vozy z údolí 

potřebné sklářské suroviny a lesní dělníci ji zásobovali dřevem, aby vydala 

světu skleněné tovary a polotovary. Ty udržovaly při životě malou osadu, 

ztracenou hluboko v lesích, kterou tvořil panský dům, několik chalup sklářů a 

dále kaple, hřbitov a škola. Huť i škola v Kristiánově byly v srpnu roku 1887 

zničeny požárem a provoz sklárny byl zastaven. Zachovala se pouze jediná 

chalupa - někdejší hospoda hostinského Fuchse, zvaná Liščí bouda. Dnes v ní je  

PAMÁTNÍK SKLÁŘSTVÍ se stálou expozicí jabloneckého muzea, kterou si v roce 

2015 prohlédlo 5 514 návštěvníků (v roce 2014 – 4 717). Objekt, který je v žalostném 

stavu, čekala po zimě rekonstrukce za téměř třináct milionů korun, ale to už jsme v roce 

2016. K roku 2015 se vztahuje jiná událost. V sobotu 5. září se po 128 letech znovu na 

Kristiánově tavilo sklo. Ukázka ze sortimentu bývalé sklárny byla součástí 24. ročníku 

Mariánské sklářské pouti. Tu pořádá 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci, 

které má Kristiánov od roku 1963 ve 

své správě. Muzeum také obnovilo 

zdejší pouť, které se tu konaly od 

roku 1790, tradici přerušil až zánik 

osady. Letošní pouť se uskutečnila za 

finanční podpory Nadace pro 

záchranu a obnovu Jizerských hor, 

měst Lučany nad Nisou a Smržovka, 

obcí Albrechtice v Jizerských 

horách, Bedřichov a Janov nad Nisou a společnosti Severočeských komunálních služeb. 

Věcnými dary na pouť přispěli: Atlas Zásada, Květoslava Konopková. GOJA Jablonec. 

Hejral - Kov a šperk, Smržovka. Nadace Preciosa, Jablonec a Preciosa Ornela Zásada. 

Sport, s. r. o. - Městský plavecký bazén Jablonec.  Dana Svatoňová, Hrádek nad Nisou. 

Vitrum, spol. s r. o., Sklárna Janov nad Nisou. YANI - Drahomíra Krupková, Zásada. 

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE - U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou. Zřizovatel: 

Ministerstvo kultury České republiky. Zřizovací listina vydaná 3. února 2003. 

Ředitelka: Ing. Milada Valečková. Počet zaměstnanců: 27 lidí. Ve 2. polovině roku 

došlo ke změnám v ekonomickém a technickém oddělení - obě nyní spadají přímo pod 

vedení ředitelky. Od listopadu byla nově zřízena funkce investičního referenta, a to na 

dobu realizace plánovaných investičních akcí.  Návštěvnost:  

 Hlavní budova muzea v roce 2015 - 21 672 návštěvníků (rok 2014 – 20441). 

 Galerie Belveder v roce 2015 – 565 (2014 – 2 262).   
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Muzeum skla a bižuterie v Jablonci sídlí a své sbírky 

 prezentuje v architektonicky pozoruhodné secesní budově 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ROKU 2015 

 Oceněním muzea za jeho dlouhodobé snahy o podsbírku Waldes byla nominace 

na cenu PATRIMONIUM PRO FUTURO za péči a prezentaci tohoto souboru.  

 Za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana předala muzeu v červnu a.s. 

Preciosa prostorový KŘIŠŤÁLOVÝ OBJEKT EXPO2. Mimořádné dílo ikony 

českého uměleckého sklářství Reného Roubíčka doplnilo stálou expozici muzea.  

 ZAHRANIČNÍ KONTAKTY byly navázány s Muzeem dekorativních umění v 

Paříži, Národní galerií v Sofii - příprava výstavy No Limits pro rok 2016 a 

Uměleckoprůmyslovým muzeem v Athénách - zapůjčení výstavy Hot & Cold. 

Nově se podařilo navázat spolupráci s italskými partnery Centro Studio del 

Vetro a Museo del Bijou di Casalmaggiore – dohodnuta meziknihovní výměna.  

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY: Muzeum coby prestižní partner Ministerstva obrany ČR v 

březnu přivítalo jejich významné hosty, a to ženu náčelníka generálního štábu Řecka a 

manželky velitelů vzdušných sil EU. * Ve čtvrtek 18. června byla za přítomnosti 

velvyslankyně JAR Franki Verwey, tajemníka Velvyslanectví Rakouské republiky 

Gilberta Schenkenbacha, ředitele Ruského kulturního střediska v Praze Leonida 

Anatolieviche Gamzy a dalších hostů ministerstva zahraničních věcí slavnostně 

zahájena výstava současného nápojového skla a porcelánu ze zemí střední Evropy 

nazvaná HOT & COLD. * Do muzea zavítala i delegace podnikatelů z Mongolska, kteří 

přijeli 16. června do Jablonce obchodně. * V úterý 25. srpna do muzea přijelo třiadvacet 

zaměstnanců firmy Riedel a jejích obchodních zástupců z celého světa. Skupinu byla 

vedená Georgem Riedelem a Maximilianem Riedelem, jejichž předkové do roku 1945 

vlastnili sklárny v dnešní Desné. V jabloneckém muzeu je samozřejmě zajímala zdejší 

sbírka Riedel, která byla vloni doplněna o desítky nových předmětů ze současné 

produkce firmy. * V pátek 23. října navštívila muzeum delegace manželek diplomatů z 

celého světa. * Nechyběli zahraniční novináři – 6. května z Číny, 19. listopadu 

z anglického New York Times a 2. prosince ze Skandinávie. 
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HOSPODAŘENÍ ROKU 2015 v hlavní činnosti ukončilo muzeum s vyrovnaným 

výsledkem, a to díky zapojení fondu reprodukce majetku. Kladný hospodářský výsledek 

byl 223 682 Kč (v roce 2014 - 156 312). Příjmy z prodeje služeb (vstupné) a zboží z 

hlavní činnosti dosáhly celkové částky 1 464 000 Kč (v roce 2014 – 1 107 000). Oproti 

loňsku byl nárůst u vybraného vstupného o tři sta tisíc korun, a to i přes pokles 

návštěvnosti, která byla daná částečně ukončením výstavní činnosti v objektu Galerie 

Belveder a zejména mimořádně vysokou návštěvností dosaženou vloni díky projektu 

Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec 2014. * Významnou položku v rozpočtu 

hrály mimo jiné i náklady na restaurování a konzervování, které dosáhly 439 000 Kč, z 

toho státní prostředky činily 293 000 Kč. Především bylo zrestaurováno třiaosmdesát 

kusů sbírkových předmětů, které jsou součástí podsbírky Waldes, což vyšlo na 273 500 

Kč, z toho 246 tisíc poskytnulo ministerstva kultury z programu ISO-D. Zrestaurované 

předměty byly částečně zařazeny do stálé expozice Sbírky Waldes.  

INVESTIČNÍ PROJEKTY - Zapojení fondu rezerv dosáhlo výše 1 551 000 korun. 

Největšími položkami byly investice spojené s úpravou v depozitáři Mlýnská, pořízení 

nápojového automatu do vestibulu muzea a tzv. hnědých orientačních tabulí - po 

několika letech neúspěšných pokusů se podařilo zrealizovat umístění informačních 

tabulí na hlavních silnicích, čímž se také výrazně zjednodušila orientace návštěvníků.  

 DOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY MUZEA - Byla dokončena kompletní 

projektová dokumentace stavby ateliérem Hlaváček. Na stavbu bylo v srpnu 

vydáno stavební povolení. Dále byl zpracován návrh a dokumentace budoucí 

stálé expozice vánočních ozdob. Akce byla v říjnu 2015 ukončena a bylo na ni 

vynaloženo 3 234 tisíc z účelové státní dotace a 59 tisíc Kč z vlastních 

prostředků.  S ohledem na zveřejněné podmínky pro čerpání prostředků z IROP 

je zřejmé, že muzeum nebude oprávněným žadatelem a musí tedy zajistit 

financování realizace projektu z jiných zdrojů, čemuž bude věnován rok 2016. 

 MLÝNSKÁ - Kompletní adaptace výstavních prostor na depozitář ukončena v 

prosinci s celkovým nákladem za více než 1,25 mil. Kč z vlastních prostředků 

muzea. Největší položkou bylo pořízení přímotopů, osvětlení a úložných regálů.  

 PAMÁTNÍK SKLÁŘSTVÍ NA KRISTIÁNOVĚ - Na základě předloženého 

investičního záměru provedlo ministerstvo kultury v květnu 2015 registraci 

rekonstrukce a rozhodlo o poskytnutí dotace. Na opravy Kristiánova bylo ze 

státních prostředků uvolněno 12 500 000 Kč. V listopadu 2015 byla vypsána 

výběrová řízení na zhotovitele stavební části, smlouva s vítězným uchazečem v 

lednu 2016. Probíhalo zpracování dokumentace nových expozic s tím, že 

realizace bude zahájena v dubnu a ukončena v listopadu 2016.  

 ADAPTACE BÝVALÉHO SKLADU CIVILNÍ OBRANY v ulici Na Šumavě 

v Jablonci na muzejní depozitář - Byla dokončena jednání o bezúplatném 

převodu nemovitosti. Na rekonstrukci objektu poskytl stát v letech 2015 a 2016 

částku 11 200 000 Kč, v roce 2015 vyčerpáno 242 tis. Kč. Z prostředků muzea 

bylo v roce 2015 investováno 281 tis. Kč na pořízení první části projektové 

dokumentace. Depozitář po uvedení do provozu umožní vyklidit pronajaté 

prostory depozitáře v Lučanech nad Nisou. 
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MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE ZÍSKALO V ROCE 2015:  

FINANČNÍ DARY ve výši 109 000 Kč. K největším dárcům patřila Nadace Preciosa 

s příspěvkem 100 000 Kč na výstavu Pohyb-Výraz-Emoce. Doplním, že nejen nadace, 

ale i samotná akciová společnost Preciosa je dlouhodobě nejvýznamnějším partnerem 

muzea. Organizační i finanční spolupráci lze pokládat za dobrý příklad propojení 

komerční a veřejné sféry. Rok 2015 završila společná příprava výstavy a publikace 

´Okouzleni perličkami´.  

GRANTY A DOTACE od územních samosprávných celků ve výši 269 000 Kč. Město 

Jablonec - 22 200 Kč na muzejní programy pro školy a 21 600 Kč na Muzejní noc. 

Liberecký kraj - 93 000 Kč na restaurování Waldes. Plus ti, kteří podpořili Mariánskou 

sklářskou pouť, uvedeni v řádcích Památník sklářství. 

ÚČELOVÉ DOTACE z Ministerstva kultury ČR ve výši 1 277 000 Kč podpořily různé 

kulturní aktivity jako je Muzejní noc či příprava Mezinárodního trienále 2017, ale také 

významně přispěly na již zmíněné restaurování sbírky Waldes. 

STATISTIKA – Výstavy nejen u nás, nejen v Česku, ale i v zahraničí. Pečování o 

předměty ve sbírkách i samotné depozitáře, vydávání odborných publikací, konzultace 

kurátorů, ale také mnohé kulturně-společenské akce či výchovně vzdělávací činnost pro 

odborníky, školy i veřejnost. S tím vším se lze potkat v muzeu. Výčet by byl dlouhý, tak 

alespoň něco z toho všeho optikou statistiky.   

 Muzeum spravuje 24 podsbírek umístěných v depozitářích v hlavní budově, 

depozitáři Mlýnská a v Lučanech nad Nisou,  

- celkový počet evidenčních čísel k 31. 12. 2015 činil 75 987,  

- do centrální evidence bylo v roce 2015 nahlášeno 755 evidenčních jednotek 

v tzv. prvním stupni a 7 542 ve stupni druhém.  

- Bylo zaevidováno 697 inventárních čísel vánočních ozdob. Do roku 2015 

jich bylo ve sbírce 789, takže nárůst je o 47 %.  

 V roce 2015 připravilo čtyři výstavy, dvě byly založeny z podstatné části na 

prezentaci vlastních sbírek, k výstavám byly vydány dvě odborné publikace.  

 Během roku 2015 bylo zapůjčeno k výstavním účelům do jiných institucí 1 302 

evidenčních jednotek, z toho 86 dlouhodobě a 1 216 krátkodobě. Muzeum má 

trvale zapůjčeno od jiných institucí pro potřeby stálé expozice 22 sbírkových 

předmětů, pro realizaci výstav došlo v roce 2015 k výpůjčkám 336 jednotek.  

 Proběhlo 53 badatelských návštěv za účelem studia sbírkových předmětů v 

depozitářích nebo konzultací v budovách muzea.  

 Programy a tvůrčí dílny navštívilo 788 žáků a pedagogů - 21 skupin z českých 

škol, 2 z Polska a 4 pilotní z jabloneckých škol. Nejen pro školy, ale také 

zájemce z řad veřejnosti, byly připraveny dva mimořádné krátkodobé programy 

připomínající aktuální výročí historických událostí, a to konkrétně:  

- NELZE ZAPOMENOUT - Programu k 70. výročí ukončení 2. světové války se 

v květnu zúčastnilo 67 žáků a učitelů (3 školní skupiny) a z veřejnosti 110 osob.  

- VE JMÉNU MISTRA - Programu k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa se 

v červnu zúčastnilo 93 žáků a učitelů (5 školních skupin), z veřejnosti 111 osob. 
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EXTERNÍ VÝSTAVY: ´Nekonečný příběh bižuterie´ 6.10.2014 - 31.1.2015 Muzeum 

Třineckých železáren a města Třince, 2 158 návštěvníků. 20. března – 17. května 2015 

Východočeské muzeum v Pardubicích, 7 872 osob. * ´Vánoce na klopě´ 26. listopadu 

2015 – 7. února 2016 Regionální muzeum v Teplicích, 850 osob. * ´Rokajlové kabelky´ 

13. prosinec 2015 – 21. únor 2016 Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, 852 osob. * 

´Perličkové kabelky´ 17. ledna – 8. března 2015 Regionální muzeum a galerie v Jičíně.  

ČLENSTVÍ, PARTNERSTVÍ, SPOLUPRÁCE - SPOLEK PŘÁTEL MUZEA SKLA A 

BIŽUTERIE v Jablonci byl založen na sklonku loňského roku. V únoru 2015 se konala 

první členská schůze spolku, který má v současné době 33 členů. Ti byli pravidelně 

informováni o chystaných výstavách a akcích muzea, třetina členů se aktivně zapojila 

do organizace muzejní noci a sklářské pouti na Kristiánově. V prosinci se společně s 

muzejníky zúčastnilo jedenáct členů spolku poznávací cesty do Karlových Varů - 

sklárna Moser a porcelánka Thun. Ve spolupráci se spolkem je připravován průvodce 

expozicemi muzea, na jehož vydání požádal spolek o poskytnutí státní účelové dotace. * 

Muzeum je partnerem NADACE JOSEFA VIEWEGHA Sklářská huť František a jeho 

zřizovanou organizací – o.p.s. Cesty skla. Ředitelka muzea Ing. Milada Valečková je 

členkou správní rady, obě instituce mají vzájemně statut partnerů. Celoročně probíhala 

vzájemná propagace činnosti i jednotlivých akcí obou subjektů. * Muzeum je také 

členem SVAZU VÝROBCŮ SKLA A BIŽUTERIE a podílí se aktivně na většině jeho 

aktivit. Stalo se opět partnerem při pořádání letní výstavy Křehká krása 2015 - 

organizačně pomohlo s propagací a přípravou předvádění tradičních technik práce se 

sklem a bižuterií. Muzeum se též připojilo k novému připravovanému produktu ´České 

Vánoce´, který byl zahájen pilotní akcí v prosinci. * Pokračovala spolupráce s 

ASOCIACÍ UMĚLCŮ MEDAILÉRŮ, kde je kurátorka Marcela Provazníková členkou 

výboru za jablonecké muzeum. * Dlouhodobá spolupráce trvá s ČESKOU SKLÁŘSKOU 

SPOLEČNOSTÍ, která v Jablonci pořádá některé výborové schůze. PhDr. Petr Nový, 

hlavní kurátor muzea, je šéfredaktorem časopisu Sklář a keramik, který společnost 

vydává. V roce 2015 byla zahájena společná příprava odborné konference, termín 

plánován na září 2016. * DOPLŇOVÁNÍ SBÍREK NÁKUPY A DARY - V roce 2015 

muzeum získalo do svých sbírek darem 1 188 kusů a za 7 080 Kč nakoupilo 488 nových 

přírůstků. Dařilo se to díky dlouhodobé spolupráci muzea a osobních vztahů kurátorů s 

tuzemskými výrobci skla a bižuterie i sklářskými výtvarníky. Jsou to především 

Preciosa Group, Crystalex Nový Bor, Moser Karlovy Vary, Bomma Světlá nad 

Sázavou, firmy sdružené ve Svazu výrobců skla a bižuterie a designová studia jako je 

Rony Plesl či Qubus. Díky této spolupráci jsou muzejní sbírky pravidelně doplňovány o 

současnou produkci. Nelze nezmínit akciovou společnost Česká mincovna v Jablonci, 

která nejen pravidelně dodává muzeu za symbolickou cenu do sbírek vzorky své 

veškeré produkce, ale podílí se také na vybraných výstavních projektech z oblasti mincí 

a medailí. * Dlouholetým partnerem muzea je rovněž Okresní hospodářská komora v 

Jablonci nad Nisou a není rozhodně jediným subjektem v našem městě, s nímž muzeum 

úzce spolupracuje. Muzeum skla a bižuterie zkrátka k Jablonci neodmyslitelně patří.     
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INFORMACE Z MÉDIÍ 

EXKLUZIVNÍ SBÍRKA WALDES JE KULTURNÍ PAMÁTKOU - 3.6.2015, 

Jablonecký deník, str. 8, U nás doma (red) Cestovní ruch: Liberecký kraj – Výstava 

tvořená exponáty z unikátní sbírky Waldes jabloneckého Muzea skla a bižuterie s 

názvem Země ornamentu za Liberecký kraj vybrali jako nejvýznamnější příklad 

prezentace hodnot kulturní památky v roce 2014 a byla nominována do celostátního 

kola Ceny NPÚ. Zde je cílem vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, 

významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné 

prezentace kulturního dědictví. Výstava, jejíž příprava trvala kvůli náročnému 

restaurování exponátů více jak tři roky - náklady na restaurování v letech 2010 – 2014 

činily 800 tis. Kč, prezentovala 150 vybraných sbírkových předmětů, především spon, 

šperků a oděvních doplňků, které převážně pocházejí z období mezi lety 1850 – 1920 z 

různých oblastí Balkánského poloostrova a seznamovala tak návštěvníky s rozmanitostí 

používaných materiálů, technik i ornamentálním zpracováním. Mezi vystavenými 

exponáty převažovala spínadla a ozdoby k ženskému oděvu. Zastoupeny byly jak velmi 

prosté, řemeslně nedokonalé předměty příznačné pro chudé venkovské obyvatelstvo i 

velmi náročné práce z drahých kovů, typické pro měšťany a velkostatkáře. Výstavu 

doplňovaly reprodukce obrazů významného českého malíře 19. století Jaroslava 

Čermáka s náměty jihoslovanských tradic a panely s černobílými fotografiemi, díky 

nimž si mohl návštěvník vytvořit ucelenou představu jak se spony, šperk a oděvní 

doplňky na Balkánském poloostrově nosily. Vystavené sbírkové předměty byly 

výběrem z exkluzivní Sbírky Waldes, která je kulturní památkou. Jejich restaurování 

bylo podpořeno z prostředků Ministerstva kultury České republiky. K výstavě, která 

probíhala od podzimu loňského roku až do letošního dubna, vydali obrazový katalog 

zaměřený na historii Sbírky Waldes jako celku dokumentujícího zapínání lidského 

oděvu od pravěku po secesi, jehož autorkou je kurátorka muzea Kateřina Hrušková. 

 

KDO BYL JINDŘICH WALDES A JEHO SBÍRKA - Jindřich Waldes (1876 – 

1941) se vyučil zámečníkem u pražské firmy E. Lokest a syn. V sedmnácti 

letech se stal jejím obchodním zástupcem a procestoval Evropu, Balkán, Malou 

Asii a Severní Afriku. V roce 1902 založil společně s Hynkem Pucem společnost 

Waldes a spol. Waldesova továrna se brzy stala největší svého druhu v celém 

Rakousku – Uhersku. Dynamiku růstu dokládají postupně vznikající filiálky v 

Drážďanech, Varšavě, Paříží, New Yorku a Barceloně. Waldes vytvořil velmi 

cennou sbírku uměleckých děl a roku 1918 v Praze založil muzeum knoflíků a 

dalších spínadel s více než sedmdesáti tisíci exponáty. Měl zde i unikátní 

soubor středověkých spínadel nalezený na Karlštejně. Muzeum bylo zrušeno 

teprve v roce 1947, když sbírku získalo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. 

V roce 1977 její část převzalo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 

Sbírka je největším souborem knoflíků, spon a oděvních doplňků z celého světa, 

který se nachází v České republice. 
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FOTODOKUMENTACE Z VÝROČNÍ ZPRÁVY MUZEA 

Výstava POHYB – VÝRAZ – EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle  
22. května – 4. října 2015, hlavní budova muzea   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprovodná publikace k výstavě  



305 

 

Výstava HOT & COLD  
19. června – 4. října 2015, hlavní budova muzea 

 

 
 

René Roubíček - EXPO2 / Dar společnosti PRECIOSA LIGHTING  
od 12. června 2015, expozice skla 
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 Výstava OKOUZLENI PERLIČKAMI  
13. listopadu 2015 – 8. května 2016, hlavní budova muzea 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstava BAREVNÉ VÁNOCE  
4. prosince 2015 – 3. dubna 2016, hlavní budova muzea 

 

Z POZVÁNKY: Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení 

výstavy „Barevné Vánoce“, které se uskuteční ve čtvrtek 3. prosince v 17 hodin 

v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Na výstavě opět představíme 

další část ze své 

unikátní sbírky 

vánočních ozdob, 

k vidění bude 

kolekce několika 

set 

pestrobarevných 

luxusních 

skleněných špiček, 

raket, oliv, zvonků, 

srdcí či hvězd.  

Nezapomeňte 

sebou vzít své děti 

i vnoučátka, 

v rámci vernisáže 

jsme pro ně připravili vánoční pohádku „Jak pejsek s kočičkou psali Ježíškovi“. 
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SBORY, SOUBORY, SPOLKY, SDRUŽENÍ 

nabízely i v roce 2015 vyžití ve volném čase ve všech možných oborech.  

 Kdo chtěl, zpíval. Předškoláky počínaje - sbor Notička, Jablíčko, Skřivánek, 

Sluníčko, přes školáky - sbor Fialka,  Rolnička, Zvoneček, Vrabčáci, Iuventus, 

gaude! až dospěláky konče - smíšený pěvecký sboru Janáček či sbor Senior.  

 Tančily nejen Irské sestry, ale i další skupiny. Tanec vyučovaly i školy jako je 

DaM, Image, Magdalena, X-Dance, TopDance či orientální studio Tasmina. 

V nabídce byly kurzy mnoha žánrů – tanci standardními a latinskoamerickými 

počínaje, přes moderní hip-hopové formy až scénickým tancem konče. 

 Hudbu, zpěv i tanec takříkajíc v jednom balíčku nabízely folklorní soubory – pro 

dospělé Nisanka, Šafrán a Countryon, pro děti Malá Nisanka či Šafránek.  

 Hudebníci hrály pod názvy Berušky, Kaleidoskop, Kontakt, Kurýr, Mandragora, 

Namoll, Netřesk či soubor zabývající se hudbou gotiky a renesance Duro Nux. 

Dále působily Kvartet Jazz h factor a dechová hudba Jablonečanka, Celestýnka, 

Desanka, Mladá dechovka a nelze opomenout Orchestr Rudy Janovského.  

 Slovo odvozené od našeho města nesla v názvu Jablonecká jazzová nadace, 

Jablonecká kulturní obec (JabKO) i Jablonecká píšťalka, ale také Jablonecká 

jablíčka – mažoretky působící při domě dětí Vikýř a již zmíněná Jablonečanka. 

 Divadelní jeviště využívali činoherci spolku Jelen za oponou a Vichr z hor, 

k loutkářům patřil spolek Vozichet a Veselé loutky. 

 Balvan a Nekras byly kluby zaměřené na fotografování.   

Podle výčtu různých sborů, souborů, spolků a sdružení to vypadá, že pomalu 

každý občan Jablonce buď zpívá, tančí nebo obé, hraje na nějaký ten hudební 

nástroj, je baráčník, divadelník nebo alespoň fotografuje.  Ale to rozhodně není 

vše. Jsou tací, kteří si při hraní divadla zahrávají s ohněm, a to doslova.  

 Fireshow JBC je devítičlenná skupina umělců předvádějících plivání ohně, 

žonglování nebo tance pod UV světly. Funguje třetím rokem a baví diváky na 

městských slavnostech, plesech nebo soukromých akcích nejen v Jablonci.  

Mnohá vystoupená i pořádání vlastních akcí má na svém kontě snad každé 
výše uvedené seskupení. Však se také městu – bez jehož finanční podpory by to 
mnohdy nešlo, sešlo z oblasti kultury sedm desítek žádosti o zařazení do 
projektu Jablonec 2015, organizátoři žádali celkem o částku 1 511 000 Kč. V 
 rámci projektu dostali sice méně (680 tisíc), ale mnohým byla z městského 
rozpočtu podpořena spolková činnost jinak, a to v celkové výši 2 173 000 Kč.  
Konec konců jsou už o tom v kronice řádky. My se vraťme k tématu akcí, kde 
šlo leckdy už o úctyhodnou tradici. Jako například u té následující. 

 Mineral klub – založený v roce 1971, byl letos pořadatelem již 32. výměnné a 

prodejní burzy drahých kamenů, zkamenělin a šperků z přírodních kamenů. Pro 

zajímavost, první velká výstava s burzou se konala v roce 1983 v sále Střelnice, 

během let se místo konání měnilo a v posledních letech je v Gymnáziu U 

Balvanu. Mineral klub sdružuje na tři desítky členů z celého regionu. Baví se 

nejen sběrem minerálů, ale někteří i výrobou šperků z přírodních kamenů.  
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K tradicím patří i připomínky data založení.  Rok 2015 měl tyto jubilanty:    
o 20 let: Folklorní soubor Šafrán založený Alešem Václavíkem. Výročí slavili 

současní i bývalí členové společně koncem září. 

o 10 let: Jablonecký komorní orchestr při ZUŠ (Základní umělecké škole) 

v Jablonci. Výročí si připomenul červnovým koncertem v kostele sv. Anny a 

oslavy završil v prosinci Vánočním koncertem v koncertním sále ZUŠ.  

o 10 let: Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! (Mládeži, raduj se!) při ZUŠ. Jeho 

oslavy vyvrcholily v říjnu koncertem v divadle. 

IUVENTUS, GAUDE! - Dětský sbor jablonecké ZUŠ, jehož renomé dávno překročilo 

hranice města i regionu, byl v roce 2015 mezi jubilanty. Upřesněme, že se ´narodil´ v 

sobotu 3. září 2005 v 8.30 hodin na louce u kapličky na Hraběticích za účasti tehdejšího 

i současného vedení školy, tehdejšího a zároveň současného sbormistra a první třicítky 

zpěváčků s rodiči. Zkoušky měl nejprve v koncertním sále hlavní budovy školy 

v Podhorské ulici, pak ve zkušebně ZUŠ na Horním náměstí. Původní počet vzrostl na 

téměř dvě stovky zpěváčků, kteří během týdne zkouší v šesti odděleních – od 

předškolních dětí, přes tři věkové přípravky až po sbor chlapecký sbor a koncertní. 

LITURGICKÉ OBRAZY ZE ŽIVOTA ŠIMONA PETRA – Skladba kombinující mši a 

oratorium vznikla v roce 2005, uvedena byla v roce 2015… Stejně let jako sboru 

Iuventus, gaude! bylo letos skladbě od sbormistra Tomáše Pospíšila, který s ní zakončil 

svá studia na pražské AMU. Proč měla premiéru až nyní? Důvodem bylo to, že si autor 

musel nejprve sám vychovat schopné interprety. Povedlo se, takže v kostele na Horním 

náměstí v Jablonci se 15. února na provedení podílel Iuventus, Gaude! a Severočeský 

filharmonický sbor pod taktovkou Josefa Zadiny. Za varhany usedl Tomáš Pospíšil, roli 

vypravěče splnil herec Stanislav Zindulka a interprety se stali sami návštěvníci této mše. 

MUSICA SACRA A ROMA 2015 je mezinárodní soutěž v duchovní hudbě, která se 

konala v červenci. Iuventus, gaude! se zúčastnil a z Itálie se vrátil ověnčen vítězstvím v 

dětské kategorii a druhým místem z finále vítězů všech kategorií zvaným Grand Prix. 

Děti si získaly srdce porotců jak svým projevem, tak neuvěřitelným posunem od soutěže 

takzvaně na nečisto, kde okamžitě reagovaly na podněty poroty.  

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ LETEM SVĚTEM - Z desítek koncertů a soutěžních 

vystoupení sboru Iuventus, gaude! pořídil fotograf Václav Landovský na dvacet tisíc 

fotografií. Některé z nich – ilustrující hlavní dění sboru, obsahovala výstava, jež byla 

k vidění v  infocentru radnice od 15. září do 19. října 2015. Byly vystavené fotografie: 

World Choir Games, Graz - červenec 2008. Se Štěpánem Rakem a Jiřím Stivínem, 

Jablonec - září 2008. Setkání s Benediktem XVI., kostel P. Marie Vítězné, Praha - září 

2009. Česká mše vánoční J. J. Ryby - prosinec 2009 a 2013. Festival Custoza, Itálie - 

červenec 2010. S brazilskými Meninas Cantoras, Jablonec - září 2010. World Choir 

Championships, Graz - červenec 2011. S Hradišťanem v jabloneckém divadle - říjen 

2011. World Choir Games, Cincinnati, USA - červenec 2012. Se souborem Chorea 

Bohemica - prosinec 2012. Festival Choral Provence, Francie - červenec 2013. Se 

Spirituálem kvintetem - listopad 2013. World Choir Games, Riga - červenec 2014. S 

Alexandrem Shonertem, kostel sv. Anny, Jablonec - listopad 2014. Liturgické obrazy ze 

života Šimona Petra, kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Jablonec - únor 2015. 
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Každoročně svádím souboj, co dát a co nedat do kroniky, jejíž stránky se už 

nyní povážlivě zaplňují. Takže zkrátka. Řádky o kultuře zakončím koncem 

roku. Budiž důkazem, že nezisková seskupení v čase předvánočním nezahálela.  
První adventní neděle 29. 11. Rozsvícení 

vánočního stromu na Mírovém náměstí: 

Zazpíval sboru Iuventus, Gaude! * 5. 12. 

Eurocentrum: Tisíc a jedna noc, 

předvánoční show orientálního studia 

Najla. * 9. 12. Dům Scheybalových: 

Předvánoční zpívání a tvoření s folklorním 

souborem Nisanka – Regionální koledy, 

tvorba vánoční ozdobu v podobě 

tradičního perníčku. + Nový rok na 

dobových pohlednicích, výstava pohlednic 

z první poloviny 20. století s vánoční 

tematikou, zapůjčeno ze soukromé sbírky. 

* 10. 12. Městské divadlo: Souhvězdí 

dárků - XXII. Adventní koncert dětského 

pěveckého souboru Vrabčáci a Vrabčata. 

Host zpěvák a klavírista Michal Kindl, 

zpěvačka Tereza Aster Vágnerová a sbor 

Skřivánek, zastupující nejmladší pěveckou generaci. * ad Skřivánek: V prosinci na 

pozvání Magistrátu města Vídně zpíval na Vánočním světovém festivalu ve velkém sále 

historické budovy radnice, kde se představily sbory z Evropy i Ameriky.  Skřivánek 

přijal i pozvání Music & friends do Prahy na 17. Mezinárodní adventní zpěvy v 

Lichtenštejnském paláci, v koncertním sále Bohuslava Martinů. * 12. 12. Divadlo: 

Vánoce s Nisankou - Pásmo lidových zvyků, tanců a písní z Podještědí, Pojizeří a 

Podkrkonoší. * 13.12. Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova: Zapalme svíčku - Koncert k 

uctění památky zesnulých dětí pořádal spolek Dlouhá cesta. Vystoupil DPS Vrabčata 

pod vedením sbormistra Pavla Žura. * 15. 12. Klub Na Rampě: Fotodílna opravdu pro 

každého na téma Fotíme koncert Tutaboty, pod vedením Zdeňka Cincibuse z fotoklubu 

Balvan. + Rampa Free – Tutabota aneb rytmy západní Afriky v podání jabloneckých 

bubeníků a tanečnic. * 16. a 17. 12. Vánoční trhy v Jablonci: Mimo jiné zazpívaly děti 

ze sboru Mšeňáček a Skřivánek. * 20. 12. Divadlo: Hej mistře! Scénické provedení mše 

Jakuba Jana Ryby v nastudování žáků ZUŠ.  + Rampa: Zimní miniatury company DaM 

– soubor taneční školy. * 22. 12. Na Rampě: Vichr z hor a Nůž - Tradiční vystoupení 

jabloneckého divadelního spolku a koncert hudební skupiny. * 26. 12. Divadlo: 

Vánoční koncert SPS Janáček, host Orchestr Miroslava Halamy. * 27. 12. Eurocentrum: 

Vánoce s Iuventus, Gaude! Sbor a přípravná oddělení pod vedením sbormistra Tomáše 

Pospíšila. * 29. 12. Eurocentrum: A ještě trochu swingu před Silvestrem - Taneční večer 

s velkým swingovým Orchestrem Rudy Janovského a nejhezčími melodiemi třicátých 

až šedesátých let minulého století. * 29. 12. Klub Na Rampě: Echt! a Maršál Bazén. 

Koncert pražské pubrockové a jablonecké bigbítové kapely.  
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SPORT: DOTACE, SUBJEKTY, AKCE  

ÚVODEM - Kdo přijede do našeho města poprvé, určitě zaznamená - kromě 

okolí a přírody přímo vybízejících ke sportování, plno lidí ve sportovním 

oblečení s batohem a pohodlnými botami na nohou. Jak by ne!  Jablonec, kromě 

toho, že je označován za město skla a bižuterie či město mincovní, je především 

městem sportu. Ne proto, že je rodištěm Báry Špotákové nebo Gábiny 

Soukalové, ale hlavně proto, že umí vytvořit takové zázemí, v němž se z malých 

holčiček a kluků stávají hvězdy českého i světového sportovního nebe …  

V Jablonci nad Nisou je registrováno na pět desítek sportovních organizací a klubů  - 

přehled viz KRONIKA 2013 a v nich je zapsáno na devět tisíc členů. Peníze do 

sportovišť dává město nejen prostřednictvím své dceřiné společnosti Sport - viz níže, 

ale poskytuje systémovou podporu prostřednictvím komise pro sport a tělovýchovu. Ta 

na základě výzvy shromažďuje žádosti o finanční dotace, vyhodnocuje je a podle 

dotačních pravidel, která schvalují zastupitelé, rozděluje peníze jednotlivým sportovním 

subjektům. Výši dotací pak opět schvalují zastupitelé. Peníze rozdělené komisí jsou 

využívány zejména na pronájmy, energie, startovné nebo cestovné na sportovní klání 

mimo město. Vedle těchto příspěvků poskytuje město finanční podíl na akcích 

zařazených v projektu Jablonec. Kromě systémové podpory je možné, aby jednotlivé 

kluby požádaly o individuální podporu přímo z rozpočtu města. Tradičně tak Jablonec 

přispívá přímo Jizerské společnosti na údržbu Jizerské magistrály. Přímá podpora byla 

vloni přiznána například SKI klubu na osvětlení lyžařského kolečka, které tak od zimy 

2015 bylo při zasněžení tratí k dispozici plně osvětlené od setmění až do dvaadvacáté 

večerní hodiny. Pro zajímavost, jeho dva kilometry asfaltové tratě využívají i příznivci 

in-line bruslení. Výše uvedený typ podpory získal v roce 2015 i tenisový klub ČLTK 

jako podíl ke státní dotaci, díky čemuž byla zrealizována kompletní rekonstrukce a 

zateplení střechy pevné tenisové haly v areálu na Proseči. „Podpora sportu je 

důležitá i z hlediska kvalitního a smysluplného využití volného času mládeže. 

Je velmi přínosné, když mají děti své sportovní vzory a Jablonec má takových 

sportovních vzorů hodně. Od atletů, přes lyžaře po fotbalisty,“ říkají radní a 

dalším důkazem, že město bere své sportovce vážně a jejich dobré výsledky na českých 

i světových sportovních kolbištích umí ocenit jako dobrou reprezentaci města, jsou i 

finanční dary. Primátor města ocenil za skvělé výsledky nejen biatlonisty olympioniky, 

ale i mnohé další jednotlivce plus významné akce jako jsou například závody pořádané 

Klubem lodních modelářů, mistrovství světa ve fourcrossu nebo jubilejní oslavy 

sportovních klubů. Pozornosti neunikl ani areál v Srnčím dole, který je nejen místem ke 

sportování, ale také relaxační oázou jabloneckými občany hojně využívanou. Naším 

přáním je této lokalitě navrátit její původní krásu a stále ji zvelebovat. Již v 

loňském roce město na údržbu areálu věnovalo čtvrt milionu korun a 

prostřednictvím společnosti Sport byly opraveny některé cesty a proveden 

prořez náletových dřevin, zní z města, jehož zástupci nechyběli ani na těchto akcích:  
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2014 – Cílem celostátního projektu je ocenění 

sportovců a nejlepších výsledků dosažených v jednotlivých okresech a krajích České 

republiky za předchozí rok. Pamatováno je na ocenění mládeže, dospělých, jednotlivců i 

kolektivů, handicapovaných sportovců, kategorii masters, poděkování trenérům a 

cvičitelům, ale i připomenutí činů fair play či uvedení sportovních legend do síně slávy. 

V Jablonci byly výsledky tradiční ankety slavnostně vyhlášeny v městském divadle 

koncem ledna 2015. Hlediště zaplnili nominovaní sportovci, jejich trenéři, zástupce 

klubů, oddílů i jednot a také rodinní příslušníci i kamarádi. Tělovýchovné jednoty, 

oddíly a kluby nominovaly 77 jednotlivců a 17 kolektivů. Když se organizátoři pročítali 

jednotlivými úspěchy, museli konstatovat, že jsou u nás vedle biatlonu, fotbalu a hokeje 

ještě další odvětví a disciplíny, ve kterých sportovci dosahují i světových úspěchů. 

Vítězství v kategorii dospělých si ze slavnostního večera odnesla biatlonistka Gabriela 

Soukalová, nejlepším kolektivem byl atletický oddíl TJ Liaz, v mládežnické kategorii 

bodovala judistka Kateřina Poláková a nejlepším kolektivem byly atletky dorostenky TJ 

Liaz. Nejlepším trenérem amatérem se stal judista Pavel Hrubý a profesionálem Dana 

Jandová za atletiku. Nejlepším krajánkem se stal házenkář Tomáš Hána, za mimořádný 

sportovní výkon byl oceněný atlet Ondřej Rapp. Dvě ocenění - titul sportovní hvězda 

Deníku a Masters veterán, si odnesl judista Ludvík Hasík. Po Jablonci následoval:  

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 – Březnovému 

vyhlášení v libereckém divadle předcházela okresní kola v pěti městech kraje. Vítězkou 

ankety v Liberci se stala snowboardistka Eva Samková, stříbrnou a bronzovou příčku 

obsadili jablonečtí biatlonisté Gabriela Soukalová a Ondřej Moravec. 

RADA ODMĚNILA ÚSPĚŠNÉ SPORTOVCE - Jablonečtí sportovci, kteří se specializují 

na zimní sporty, za sebou měly na jaře 2015 další úspěšnou sezónu, kdy se umísťovali 

na předních příčkách a uspěli mezi světovou špičkou. Jejich úspěchy sledovali i 

jablonečtí radní, kteří stejně jako každý rok odměnili nejúspěšnější z nich. Finanční dar 

od města ve výši deset a pět tisíc korun byl předán na lyžařském bále pětici sportovců 

z Jablonce - Stanislav Řezáč, Eva Puskarčíková, Klára Moravcová, Gabriela Soukalová, 

a běžkyni na lyžích Anně Sixtové z Tanvaldu, závodící za jablonecký Ski klub. 

V SAMOTNÉM JABLONCI se koná celoročně řada soutěží místních, republikových i 

mezinárodních, a to v různých sportovních odvětvích od nejnižších po nejvyšší 

výkonnostní kategorie. Za rok 2015 uvádí Ročenka města coby nejvýznamnější:  

 MISTROVSTVÍ ČR V BIATLONU mužů a žen – reprezentační účast 

 MEZINÁRODNÍ VELKÁ CENA MĚSTA JABLONCE: Český pohár v judu  

 ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE – republikové závody v silniční cyklistice 

 CENA MĚSTA JABLONCE A TJ BIŽUTERIE - republikové závody v plavání 

 CZECH REPUBLIC FUTURE TOURNAMENT – ITF: XV. ročník mezinárodního 

tenisového turnaje a Mistrovství ČR starších žáků v tenise 

 SVĚTOVÁ SÉRIE V FOURCROSSU - areál Dobrá Voda   

 ČESKÝ POHÁR V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ - reprezentační účast 

 ATLETIKA: Mezinárodní víceutkání žactva v atletice 

 MEZINÁRODNÍ ZÁVODY PŘÁTELSTVÍ ve skocích na trampolíně 
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PARTNERSKÁ MĚSTA: JÍZDA CYKLISTŮ. SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE  

Sportovní aktivity se odehrávaly i na úrovni partnerských měst, a to: Budyšín, 

Německo, s nímž Jablonec uzavřel dokument o partnerství 22. 5. 1993 a Jelenia Góra, 

Polsko - dohoda o partnerství z 19. 12. 2007. Společné akce v květnu a v červnu 2015: 

 JÍZDA CYKLISTŮ PARTNERSKÝCH MĚST: tradiční třídenní cyklistická jízda 

tří partnerských měst na trase Budyšín – Jelení Hora – Jablonec nad Nisou.   

 SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE PARTNERSKÝCH MĚST pro sportovce z 

Jablonce, Jelení Hory, Budyšína a Heidelbergu. V roce 2015 bylo hlavním 

organizátorem třídenního klání město Budyšín. Za Jablonec se účastnili žáci a 

pedagogové ze Základní školy Mozartova a zájemci z domu dětí Vikýř. 

VÝROČÍ: FOTBAL I FLORBAL 

70 LET: U zrodu ČSK (Český sportovní klub) a později SK Jablonec byli 5. června 

1945 Max Adamíra a Ladislav Čulík, kteří položili základ pro rozvoj fotbalu na 

Jablonecku. V roce 2015, kdy tedy slavil fotbal své sedmdesátiny, nastupoval do nové 

sezóny FK Baumit Jablonec s názvem upraveným na Fotbalový Klub Jablonec, a.s. 

20 LET: V rámci oslav byly sehrány vzájemné zápasy malé přípravky až po kádr mužů, 

kde hráči předvedli divákům svoje florbalové dovednosti. Deset zakladatelů florbalu 

v Jablonci získalo vedle pamětní plakety také čestné členství v 1. FbK klubu. 

FINANČNÍ PODPORA MĚSTA – Jak již bylo řečeno, město vynakládá nemalé finanční 

prostředky také na podporu sportu. V rámci projektu Jablonec 2015 to bylo na sportovní 

akce 450 000 Kč. Na agendu dotací byla vyčleněna částka 9 884 000 Kč, z toho pro 

sport 3 870 000 Kč. – VÍCE VIZ ÚVOD V. KAPITOLY. Vedle dotace společnosti Sport 

jdou peníze na nejrůznější opravy sportovních zařízení. V roce 2015 konkrétně: 

 ZIMNÍ STADION: 53 000 Kč - oprava prasklin betonové plochy kluziště. 

 PLAVECKÝ BAZÉN: 241 000 Kč na odrezení a nátěr střešních táhel z plošiny a 

opravy - 32 000 Kč technologie volného chlóru, 120 000 Kč vzduchotechnika, 

88 tisíc spárování atrakcí, 52 tisíc lokální oprava nosné části střechy – odrezení a 

nátěr konstrukce, 56 tisíc technologie ohřevu vody, 231 tisíc hydroizolace, 239 

tisíc stěny kolem schodiště k tobogánům, 52 000 Kč zateplení soklu z terasy, 

plus opravy mozaikových podlah 71 000 Kč a tobogánů 32 000 Kč. 

 MĚSTSKÁ HALA: 55 000 Kč oprava vzduchotechniky. 

 AREÁL ČELAKOVSKÉHO: 133 000 Kč údržba hřiště s umělou trávou. 

ÚDRŽBA A KONTROLA NEJEN NA HŘIŠTÍCH: Nakonec ještě taková ´maličkost´ jako 

jsou dětská hřiště. Ve správě města jich je sedmatřicet. Finance z rozpočtu na opravy a 

údržbu v roce 2015 dosáhly částky 243 000 Kč (2014 – 755 000, 2013 – 275 000). 

K tomu připočtěme, že je každoročně hrazena celoroční kontrola sportovišť v Nové 

Pasířské, v ulicích Řetízková a Liberecká. V jarních měsících je nutná instalace plat na 

hladinu přehrady, na podzim jejich odstranění a také přesun velkého mola od hráze na 

hladinu. Zajišťuje se běžná údržba, mezi větší akce patřilo například doplnění písku do 

beachvolejbalových hřišť u přehrady či oprava oplocení u sportoviště Vysoká.  
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 SPORT JABLONEC NAD NISOU, S.R.O.  

Jednatel: Ing. Milan Matura.  

Společnost s ručením omezeným má adresu: U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou. 

Patří mezi organizace zřizované městem, založena byla 5. září 2001 za účelem 

provozování sportovišť v majetku města. V roce 2015 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 

 SRNČÍ DŮL – nově od roku 2015 

 SKATE PARK  - nově od roku 2015 

 DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – provozuje Městská policie Jablonec. Společnost 

Sport zajišťuje údržbu a opravy.  

 TĚLOCVIČNA V JUGOSLÁVSKÉ ULICI - Vloni do výše uvedeného výčtu ještě 

patřila. V listopadu 2014 ukončena činnost z důvodů demolice.  

 BŘÍZKY: FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM na základě smlouvy o 

výpůjčce je ve správě FK Jiskra Mšeno. Vzhledem ke stavu povrchu na fotbalovém 

hřišti po jeho desetiletém užívání nastal čas obnovy, která byla naplánována na 

letošní a příští rok. Z důvodu získání dotace nebyla v dubnu 2015 ze strany města 

prodloužena nájemní smlouva se společností Sport a byla uzavřena podnájemní 

smlouva přímo s fotbalovým oddílem Tělovýchovné jednoty Jiskra Mšeno.  

HOSPODAŘENÍ - Společnosti Sport se dařilo po celý rok plnit finanční závazky vůči 

dodavatelům a zřizovateli a dosáhnout kladného hospodářského výsledku 24 000 Kč při 

zachování cen srovnatelných s rokem předchozím. S pomocí dotací města a ministerstva 

pro místní rozvoj byl v závěru roku mimo jiné dokončen u plaveckého bazénu 

bezbariérový přístup do šaten a nainstalováno nové spouštěcí zařízení do vody. 
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Hospodářský výsledek roku 2015: celkové náklady 41 516 000 Kč (2014 – 41 657 000, 

2013 – 42 657 000), výnosy 41 540 000 Kč (2014 – 41 789 000, 2013 – 42 667 000) 

z toho vlastní tržby 20 318 000 Kč (2014 – 19 892 000, 2013 – 20 505 000), dotace 

z městského rozpočtu 21 222 000 Kč (2014 - 21 805 000, 2013 - 22 117 000). 

STŘELNICE: ATLETICKÝ AREÁL, FOTBALOVÝ STADION 

ATLETICKÝ AREÁL NA STŘELNICI – Tabulka návštěvnosti zaznamenala v roce 

2015 - 64 477 osob. Z toho TJ LIAZ - 18 900, AC Jablonec - 14 100, 61 závodů – 

12 000, soustředění – 4 359, hasiči – 3 000, FK – 2 750, badminton – 1 715, ostatní 

oddíly – 800. Mateřské, základní a střední školy - 5 800 a zbytek sportovci z veřejnosti.  

 ATLETICKÝ STADION - je jedním z nejmodernějších v České republice. 

Dokončen byl na podzim roku 2004 a dnes se pyšní osmi dráhami s umělým 

povrchem polytan a všemi potřebnými sektory pro atletické soutěže. Kapacita 

tribuny je 1 200 diváků, společně s oválem pojme prostor na dva tisíce lidí. 

Mimo zimy je v ostatních ročních obdobích stadion dopoledne využíván 

k hodinám tělocviku základních škol. Odpoledne pak slouží k tréninkům 

sportovců z atletických oddílů. V prvém čtvrtletí 2015 byl k areálu Střelnice 

přičleněn i areál Srnčí důl, kde byla následně zajištěna základní údržba zeleně, 

cest a běžecké dráhy (podrobnosti viz níže).   

 ATLETICKÁ HALA – jedna z nejstarších sportovních hal v České republice, 

slouží atletům od roku 1967. V prosinci roku 2007 zde byla ukončena 

rekonstrukce, na níž poskytlo město 77 milionů korun. Dnes krytá atletická hala 

slouží celoročnímu provozu, zachován je 300 metrů dlouhý běžecký ovál, po 

celém obvodu jsou čtyři dráhy. Sprinteři pak mají k dispozici dokonce osm drah 

a dlouhý doběh. Kromě toho hala obsahuje i sektor dálkařský trojskokanský, 

koulařský a dva sektory pro tyčku. Divákům slouží ochozový balkon s kapacitou 

350 míst k sezení. Hala disponuje i vybavenou posilovnou a saunou. Od října 

2015 jsou tady sportovcům k dispozici také čtyři badmintonové kurty a nová 

doskočiště pro skok vysoký o tyči.  Významné atletické akce  roku 2015: 

o 24. 1. Jablonecká hala 2015 – konala se za účasti mistra světa z roku 2003 

v závodě na 100 metrů Kima Collinse (viz níže) 

o 28. 2. - 1. 3. Mistrovství České republiky 

o 11. -12. 4. Jablonecká hala 2015: 29. ročník závodů v požárním sportu  

o 2. 6. Republikové finále Poháru rozhlasu (info níže) 

o 10.-11.6. McDonald´s Cup 

SPRINTER KIM COLLINS VYTVOŘIL REKORD HALY - Mistr světa na stovku z 

roku 2003 Kim Collins ze státu Svatý Kryštof a Nevis byl hlavní hvězdou 43. ročníku 

mítinku Jablonecká hala. I ve svých 38 letech předvedl divákům na Střelnici kvalitní 

běh a ovládl sprint na 60 metrů. Vítězným časem 6,58 překonal o dvě setiny rekord haly 

z roku 1989. „Tento mítink je známý hlavně jako sprinterský a dostat sem mistra 

světa je splnění velkého snu. Kima Collinse jsme navíc přivezli do Jablonce už o den 

dřív. Předával nominační listy soutěže O nejrychlejšího prvňáka a pro malé děti to byl 

zážitek,“ znělo ze společnosti L+L Management, která mítink pořádala spolu TJ Liaz. 
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JABLONECKÁ HALA -  29. ročník závodů v disciplínách požárního sportu se konal 

druhý dubnový víkend v atletické hale Střelnice. První den patřil jednotkám sboru 

dobrovolných hasičů obcí a podniků, v neděli byla tzv. profi část určena pro příslušníky 

hasičských záchranných sborů, pracovníky jednotek hasičských záchranných sborů a 

služeb podniků a příslušníky požárních družstev vojenských útvarů. 

REPUBLIKOVÉ FINÁLE 47. ROČNÍKU POHÁRU ROZHLASU s Českou 

spořitelnou mladších žáků a Sportovní ligy základních škol o Pohár ministra školství 

bylo pro Jablonec doslova atletickou událostí. V obou věkových kategoriích 2. června 

na atletickém stadionu Střelnice  bojovalo v šesti disciplínách vždy šestnáct nejlepších 

chlapeckých i dívčích družstev reprezentovaných 400 mladými atlety z celé České 

republiky. Mimochodem – do okresních kol se zapojilo přes 16 000 žáků z 900 

základních škol. Do Kladna, Opavy, Prahy a Olomouce se rozjely ocenění pro vítěze, 

které převzali kapitáni družstev z rukou patrona soutěže - vícebojaře  Adama Sebastiana 

Helceleta, který se sám poháru zúčastnil coby někdejší reprezentant ZŠ Skálova z 

nedalekého Turnova. V letošním ročníku byl patronem celé soutěže.  

 FOTBALOVÁ ARÉNA – Na základě nájemní smlouvy ji spravuje akciová 

společnost FK Jablonec. Poznámka: od 1. července změna názvu i 

loga FK Baumit na Fotbalový Klub Jablonec. Na vyhřívaném 

trávníku fotbalového hřiště s rozměry 105 x 68 metrů se hraje I. 

Gambrinus liga. Tři kryté tribuny nabízejí 6 280 míst k sezení. 

Významné akce roku 2015:  

o 1.Synot (Gambrinus) liga  

o Pohár ČMFS  

o MC Donald Cup – pohár škol 

FOTBAL: SEDMDESÁT LET, NOVÉ LOGO - Sport patří do života obyvatel 

Jablonce neodmyslitelně. Kromě atletiky a lyžování je to především fotbal, který 

formálně existuje od roku 1945. U zrodu ČSK (Český sportovní klub) a později SK 

Jablonec byli 5. června 1945 Max Adamíra a Ladislav Čulík, kteří položili základ pro 

rozvoj fotbalu na Jablonecku. V roce 2015 tedy slavil fotbal své sedmdesátiny.  

V tomtéž roce do nové sezóny nastupoval FK Baumit Jablonec s upraveným názvem a 

logem. K 1. červenci 2015 byla společnost přepsána na Fotbalový Klub Jablonec, a.s., 

ve zkrácené podobě nadále označována jako FK Jablonec. Klub se tak vrátil k názvu 

bez uvedení partnera, což zjednodušuje i spolupráci s orgány UEFA, protože v rámci 

evropských pohárů je zakázaná prezentace jakéhokoliv partnera. Součástí změny byla i 

drobná úprava v tradičním logu, které v uplynulých sedmi letech neslo označení 

Baumit. Nové logo vešlo v platnost stejně jako název od 1. července. Před novou 

sezonou nastaly v klubu i další změny. Kádr se obměnil na všech postech a tým převzal 

zkušený trenér Jaroslav Šilhavý. Do mužstva se vrátil Tomáš Jun a Tomáš Hübschman, 

který byl ustaven kapitánem mužstva, tvůrcem hry se stal mladý talent Martin Pospíšil, 

obranu vyztužili Luděk Pernica s José Romerou. Podařilo se získat Ruslana Mingazova 

z Turkmenistánu a další hráče. Vraťme se však k oslavám. Připravené byly mnohé 

aktivity, které sdružovalo speciální logo 70 let. Fanoušci s permanentkou na výroční 
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sezónu 2015/16 - v prodeji od pondělí 8. června, získali zdarma moderní stostránkovou 

publikaci mapující nejdůležitější milníky historie klubu. Připraven byl seriál 

historických videí, výstava klubových artefaktů a oslavy výročí na Střelnici a také: 

KLUB LEGEND - Po vzoru tradičních sportovních klubů z celého světa se rozhodl i FK 

Jablonec uvádět nejdůležitější osoby ze své bohaté historie do klubu, který si založil v 

létě 2015 u příležitosti sedmdesátého výročí. Klub se rozhodně neměl stát do budoucna 

uzavřenou společností prvních dvanácti osobností, protože těch je a bylo kolem 

jabloneckého fotbalu mnoho. Nicméně v červenci 2015 sem byli zapsáni: 

 Max Adamíra (28. 4. 1913 – 23. 9. 1991) – Zakladatel klubu a jeho první 

předseda. Zvolený byl ustavující valnou hromadou 6. června 1945.  

 Ladislav Čulík (3. 3. 1909 – 14. 12. 1987) – Další ze zakladatelů klubu. Vedl 

tým na hřišti, později dlouholetý trenér jabloneckého dorostu.  

 Jaroslav Dočkal (nar. 1939) - Působil v Jablonci jako hráč i trenér.  

 Václav Halama (nar. 1940) - Jablonecký rodák se za svého působení stal oporou 

týmu šedesátých let. Dnes žije tento uznávaný fotbalový odborník v Německu.  

 Zdeněk Jánoš (11. 5. 1967 – 15. 9. 1999) - Legendární brankář, který patřil k 

velkým oporám jabloneckého týmu v druhé polovině devadesátých let.  

 David Lafata (1981) - Aktuálně nejlepší střelec v historii nejvyšší české ligy 

přišel do Jablonce poprvé v roce 2006 a vrátil se sem i po angažmá v Austrii 

Vídeň. Od sezony 2012/13 ve Spartě Praha, kterou nyní vede jako kapitán. 

 Petr Majer (1944) - Do Jablonce přišel v létě roku 1965, po těžkém zranění před 

postupovou sezonou v roce 1973 se vydal na dráhu trenéra a funkcionáře. Od 

roku 1993 zastává roli vedoucího mužstva. 

 Ladislav Novák (5. 12. 1931 – 21. 3. 2011) - Zásadní část své aktivní kariéry 

spojil s Duklou Praha.  Od roku 1966 trenér jabloneckého celku. Jako kouč ho 

dovedl při historicky prvním postupu do nejvyšší celostátní soutěže v roce 1974.  

 Miroslav Pelta (1964) – Současný majitel klubu. V roce 1991 coby bývalý 

brankář zvolen do role předsedy představenstva klubu, který vytáhl z třetí ligy 

do nejvyšší soutěže a v ní ho potom dovedl k řadě dalších úspěchů.   

 Oldřich Polák (25. 9. 1914 – 17. 3. 2005) - Díky bohatým kontaktům stál jako 

funkcionář za řadou důležitých přestupů a významných kroků ve zlaté éře 70. 

let. Měl proto také velký podíl na historickém postupu do první ligy v roce 1974. 

 Rudolf Svoboda (1946) - Jeden z nejlepších fotbalistů jablonecké historie 

odehrál v klubu svého srdce deset sezon, z toho poslední dvě v nejvyšší soutěži.  

 Luboš Šrejma (1942) – V 70. letech dovedl mužstvo do první ligy jako kapitán a 

také v nejvyšší soutěži patřil mezi hlavní pilíře Jablonce. Po skončení kariéry 

působil dál ve fotbale jako trenér a funkcionář, dodnes v roli správce hřiště. 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA od svého vzniku - dokončena v roce 2002, slouží 

veřejnosti, školským zařízením, tělovýchovným jednotám i sportovním klubům. 

Otevřena po celý týden, denně od sedmé ranní do dvaadvacáté hodiny. Návštěvníkům je 

k dispozici toto vybavení: Hrací plocha celé haly je 64 m x 26 m, herní výška dvanáct 

metrů. Jednotlivé kurty mají rozměry 26 x 16 m, pouze čtvrtý je dlouhý 28 m. Kurty 
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slouží pro volejbal, basketbal, sálovou kopanou, nohejbal, florbal a badminton. Vstup 

divákům je umožněn na ochozy a tribuny, kde je 680 míst k sezení a 1 420 ke stání. Při 

využití plochy pro nesportovní akce, jako jsou například koncerty, je hala dimenzována 

maximálně pro 3 400 diváků. K vybavení haly patří cvičný boxerský sál, gymnastická 

tělocvična, aerobní sál, spinningový sál, čtyři stanoviště stolního tenisu, horní a dolní 

fitness. Každý sál má k dispozici dvě šatny se šestatřiceti místy se skříňkami, v každé 

šatně jsou tři sprchy. Součástí budovy je restaurace s kapacitou 100 míst včetně salónku. 

Pro rychlé občerstvení slouží bufet. Svojí koncepcí stavby i provozní dobou umožnuje 

fungovat coby víceúčelové zařízení nejen pro sport. Důkazem jsou i akce roku 2015: 

o 31. 1. – 1. 2. X-Dance Cup 2015 taneční školy Jablonec 

o 14. 3. - 15. 3. Velká cena Jablonce o Český pohár v judu (viz níže) 

o 22. 3. Jablonecký korálek – závod v moderní gymnastice 

o 25. 4. Jablonecká perlička – závod v moderní gymnastice 

o 23. 5. Judo – Mistrovství ČR družstev  

o 30. 5. Oslava 20 let FbK Jablonec 

o 5. 6. – 7. 6. Mistrovství ČR v tanci – děti a MČR WADF disciplín 

o 11. 9. – 12. 9. Česko – Francie: přátelské utkání ve volejbale mužů  

o 25. – 26. 9. Mezinárodní závod přátelství ve skocích na trampolíně 

o 21. 10. Galakoncert Karla Gotta a jeho hostů 

o 24.10. Národní pohár karate 

o 31. 10. – 1. 11. II. kolo ČR extraligy vozíčkářů ve florbalu  

ČESKÝ POHÁR: VELKÁ CENA JABLONCE V JUDU - Jde o závod mladších i 

starších žáků, dorostenců a juniorů, který je druhým závodem Grand Prix o pohár České 

republiky. Turnaje se zúčastnilo na tisíc závodníků z celé ČR, přijely zahraniční 

výpravy z Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Ukrajiny. Aby akce 

proběhla bez problémů, bylo třeba zajistit včas halu, pronájem pro letošní ročník se 

zařizoval už rok dopředu. Na přípravě akce samotné se podílelo na pět desítek 

organizátorů, kteří kromě závodů přichystali poslední den turnaje a v pondělí kemp s 

Jaromírem Ježkem, medailistou z mistrovství světa. Klub judo trénuje od loňského roku 

(po demolici tělocvičny v Jugoslávské ulici) v jablonecké Sokolovně. V rámci projektu 

Judo do škol na ZŠ Šumava otevřel vloni i kroužek pro školáky.  

MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN zaznamenal v roce 2015 celkem 109 309 platících 

návštěvníků – bez sportovních oddílů, škol a hromadných vstupenek (rok 2014 – 

110 836, 2013 – 154 042), z toho nejvíce lidí přišlo v lednu – 12 954 a v únoru – 12 650 

a naopak nejméně v červnu – 2 94 (odstávka zařízení) a v září – 6 801. Osm vodních 

drah o délce pětadvacet metrů využívají v bazénu především vyznavači kondičního a 

sportovního plavání. Voda je zde regulována na příjemných sedmadvacet stupňů. V 

pracovních dnech - s výjimkou školních prázdnin, je část bazénu využívána pro výuku 

plavecké školy a tréninky sportovců. Na své si tu ovšem přijdou i ti nejmenší. Dětský 

bazén jim nabízí mimo jiné brouzdaliště, chrlič i vodní hřib. Voda zde je chemicky 

ošetřovaná s ohledem na citlivou dětskou pokožku, bazén je určen výhradně dětem do 

deseti let. Hlavním lákadlem pro návštěvníky je bezesporu rekreační bazén atrakcí se 

dvěma tobogány. Ty dnes už patří neodmyslitelně k vybavenosti každého pořádného 
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aquaparku a Jablonec se může pochlubit žlutým tobogánem s délkou dvaaosmdesát 

metrů a červeným turbotobogánem, kde lze dosáhnout rychlosti až kolem 60 km/h.  

K dispozici jsou umělé vlnobití, masážní lavici, vodní clona a také největší hit, kterým 

je dravá řeka, jež patří díky mohutné síle šesti vodních trysek mezi absolutní špičku v 

Česku. Až šest osob pak pojmou vířivky s vodou ohřívanou na maximální hranici 32°C, 

kterou pro tuto kategorii bazénů stanoví vyhláška. V objektu lze využít i služby jako je 

sauna, masáže, solárko a venkovní volejbalové plážové kurty na sluneční louce. Vedle 

sportovního a relaxačního vyžití se zde odehrává zajímavý program, a to nejen ve vodě. 

o 15. 2. Valentýnský bazén při svíčkách 

o 14. 3. Velká cena TJ Bižuterie a města Jablonec 

o 15. 4. Duatlon a 18.4. Aquatlon – plavecká část (info níže) 

o 13. – 14. 6. Mistrovství republiky v plavání 

o 14. 6. Maškarní rej DDM Vikýř 

o Červenec – srpen: Týden pohybu hrou 

o 7. 10. Plavecká soutěž měst 

o 10. 10. Mistrovství republiky v plavání žáků a dorostu se zrakovým postižením 

o 11. 12. Předvánoční rodinné plavání  

o 27. 12. Okresní kolo v plavání škol 

AQUATLON vznikl jako příprava triatlonistů, protože v našich zeměpisných šířkách 

nebývají začátkem jara vhodné podmínky pro kolo, ale plavat v bazénu a běhat na 

stadionu už se dá. Aquatlonu - dvojboji 800 metrů plavání a běhu na 5000 metrů, patřil 

Jablonec v sobotu 18. dubna 2015. Pořadatelé TRI Club a TJ Bižuterie Jablonec. 

Startoviště: Plavecký bazén a atletický stadion Střelnice. Jablonecký závod spadal do 

seriálu Českého poháru, který se konal v dalších čtyřech městech. Soutěžit mohli nejen 

ženy a muži, ale i školáci od osmi let, dorostenci a junioři. U nás se sešla více jak stovka 

závodníků, kteří se mohli registrovat on-line nebo přímo v místě konání. Ačkoliv 

historie českého aquatlonu se píše sotva sedm let, v našem městě má delší tradici. 

Triatlonový oddíl Jablonec pořádal v roce 2015 už 16. ročník Duatlonu – plavání a běh, 

pro školy. Z něho byl před šesti lety převzat nápad pořádat Český pohár v aquatlonu. 

TRIATLONISTÉ I NA PŘEHRADĚ - Nejen bazén je příležitostí si zaplavat. V letní 

sezoně ho nabízí samozřejmě i přehrada a nejde jen o plavání rekreační. Poslední 

srpnovou sobotu se tu představila triatlonová špička závodníků. Nechyběla mezi nimi 

domácí Petra Kuříková - v kategorii žen získala první místo, studentka Technické 

univerzity v Liberci, která se triatlonu věnuje od roku 2004. Trénuje ho v klubu TJ 

Bižuterie, cyklistiku piluje v KC Kooperativa SG a atletiku v TJ Liaz.  

MĚSTSKÝ ZIMNÍ STADION spravuje na základě příkazní smlouvy TJ HC Vlci. Kromě 

2. ligy ledního hokeje mužstva dospělých kategorie ´A´ funguje juniorský hokejový tým 

a na 250 dětí hraje v desítce mládežnických týmů. V roce 2014 byla rozšířena nájemní 

smlouva o přilehlý pozemek číslo 219/2 – parkoviště a příjezdová komunikace podél 

stadionu. Kapacita městského zimního stadionu je 1 500 diváků. Ledová plocha má 

rozměry 58 x 26 m - je to speciálně zmenšená plocha s kanadskými parametry. Zázemí 

zimního stadionu tvoří také tělocvična s posilovnou a bufet. Sezóna zimního stadionu 
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začíná v září a končí v březnu. V tomto období si lze ledovou plochu pronajmout, jen je 

třeba dbát změn v souvislosti s možnými hokejovými zápasy. Rok 2015: 

ZÁKLADY BRUSLENÍ: PRO VEŘEJNOST I ŠKOLY - Na zimním stadionu 

pokračovala druhým rokem spolupráce s Domem dětí a mládeže Vikýř při pořádání 

sobotních akcí pro veřejnost. Stejně úspěšně pokračovalo bruslení pro nejmenší s 

Brusličkou Petry Marat, koordinátorkou bruslení škol rámci tělesné výchovy.   

O POHÁR STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC - První ročník turnaje v minihokeji 

byl určený pro děti narozené v roce 2007, pořádal ho domácí hokejový klub HC Vlci. 

Mladí hráči si užili boje na ledě, výbornou atmosféru i závěrečný ceremoniál, kdy každý 

z malých hokejistů dostal medaili. Snad každý se chtěl vyfotit s Milanem Hniličkou, 

členem vítězného hokejového týmu z olympiády v Naganu 1998 nebo mít na dresu jeho 

podpis. Bývalý hokejista má v současné době v Českém svazu ledního hokeje na 

starosti rozvoj hokeje. V Jablonci sbíral poznatky pro svou práci, jejímž cílem je posílit 

práci s dětmi a mládeží, podpořit finančně více profesionálních trenérů i v malých 

klubech. Turnaj v minihokeji v Jablonci byl výsledkem téměř půlroční práce 

organizátorů, kteří ho označili za takové malé Mistrovství republiky osmiletých a 

prozradili, že už chystají další, tentokrát pro ročník 2008. 

SAUNA SPORT. SKATE PARK  

SAUNA SPORT u jablonecké přehrady prošla náročnou rekonstrukcí v objektu bývalé 

sauny Bižuterie. Kdysi staré prostory by neměly šanci projít hygienickou kontrolou, ale 

té se už sauna po rekonstrukci dokončené v říjnu 2012 bát nemusí. Zlatým hřebem 

zmodernizovaného prostředí je potírna s výhledem do přírody a její dostatečný prostor 

pro všechny milovníky a milovnice saunování, kapacita je 54 osob. Ti i ty mohou přijít 

čtyřikrát týdně společně a jednou sólo muži a jednou samotné ženy. Vedle relaxu je 

k dispozici bohaté teplé i studené občerstvení, které k tomuto podniku historicky 

neodmyslitelně patří. Ještě vloni kromě pondělí a víkendu bylo otevřeno každý den do 

jednadvaceti hodin. V roce 2015 byla provozní doba rozšířena o společnou saunu o 

sobotách a nedělích i o svátcích, a to vždy až do deváté večer. V roce 2015 přišlo do 

sauny 7 815 lidí (2014 – 6 682, 2013 – 6 539), kteří za zdejší služby zaplatili 800 030 

Kč (2014 – 747 460, 2013 – 771 570).  

SKATEPARK – Statutární město uzavřelo se společností Sport smlouvu o užívání 

Skateparku a zařízení bylo 14. května 2015 předáno odborem správy majetku magistrátu. 

Součástí předávacího protokolu byla příloha s návrhem oprav, kde byly specifikovány 

činnosti nutné vykonat pro bezpečný provoz. Část oprav byla realizována ve dvou etapách 

již v roce 2015 (viz níže), včetně průběžného zajištění údržby a úklidu odpadků, listí, 

pokosení trávy. Další úpravy budou pokračovat v roce 2016. 

1. Etapa oprav skateparku – 116 000 Kč: Odstranění závad, opravy překážek – fošny, 

doplnění šroubů a plechů.  

2. Etapa oprav skateparku – 80 000 Kč: Zhotovení a osazení držáků pytlů na odpadky, 

opravy oplocení a dokončení jeho nátěrů, úpravy obrubníků a terénu, průběžná 

kontrola a odstraňování závad na překážkách.    
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SRNČÍ DŮL 

Z HISTORIE PO SOUČASNOST: V době své výstavby byl unikátním dílem nejen 

na území České republiky, ale i v měřítku evropském a světovém. Duchovním 

otcem myšlenky realizování přírodního sportovního areálu byl Václav Poláček, 

bývalý předseda Tělovýchovné jednoty LIAZ Jablonec. Inspiroval se ve Finsku, 

kde podobný areál navštívil. Pro takřka revoluční myšlenku něco podobného 

postavit i u nás, získal v Jablonci řadu nadšených pomocníků. Stavba trvala 

dva roky 1976–1978. Finance přicházely z ČSTV a práce zajišťovala TJ LIAZ 

prostřednictvím svého stavebního úseku. Stavba, která vznikla i díky množství 

brigádnických hodin, stála za to. Kdo Srnčí důl navštívil, měl dokonalý přehled 

o všech sportovištích. Byl zde kilometrový okruh pro běh, oštěpařský, 

diskařský, koulařský a kladivářský sektor. Své místo měla dálka a trojskok, 

byla zde sprinterská travnatá rovinka. Uprostřed vévodilo velké tábořiště, kde 

se konalo nejedno setkání s atlety, oddílové ohně a mnoho dalších akc. Vedle 

sektorů byly zbudovány stříšky pro sportovce, kteří je využívali v nepříznivém 

počasí. V levé části kilometrového okruhu byl postaven srub pro správce 

areálu, který dbal mimo jiné o pravidelnou údržbu. Areál nám záviděli atleti 

snad z celého světa, což potvrzují i výstřižky z tisku z roku 1978 v kronice 

atletického oddílu: „Je to vskutku unikátní lokalita. Člověk marně hledá vhodná 

slova pro to, aby vypsal, jak to vypadá.“ Jiný text blahořečil souznění přírody se 

sportem: „V noci se tu pasou srnky a prohánějí zajíci. Přes den se zde, 

uprostřed krásné přírody rámované lesem, prohánějí ligoví atleti Liaz, místní 

potěr a užijí si tu i děti mateřských škol. Lesní areál je pro svou funkčnost a 

skloubení s přírodou malým zázrakem na ploše dvou hektarů…“ Areál získala 

Tělovýchovná LIAZ v roce 2003 po bezúplatném převodu majetku státu na obce. Kdysi 

krásná oáza odpočinku a sportu začala postupně zarůstat náletovými dřevinami a 

klimatické podmínky poškozovaly cesty uvnitř areálu. Tělovýchovná jednota neměla 

dostatek financí, aby areál udržovala, proto byl roku 2009 zastupitelstvu města 

předložen návrh na odkoupení části pozemků s tím, že existuje možnost získat dotace na 

revitalizaci areálu. Pro realizaci projektu však potřebovalo město získat pozemek tvořící 

podstatnou část do svého vlastnictví, proto byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, 

ve které bylo vše jasně zakotveno. Mimo jiné je v ní stanovena celková odhadní cena 

areálu a od ní jsou odečteny položky – daň z převodu nemovitosti, hodnota sporu o 

hotely Sport a kupní cena. Zbývající částka, takřka sedm milionu korun, je zůstatek, 

jenž TJ LIAZ čerpá formou užívání městských sportovních zařízení po dobu 15 let, a to 

až do letošního roku 2015. Na základě zmíněné smlouvy o smlouvě budoucí, kterou v 

roce 2009 uzavřelo tehdejší vedení města s vedením TJ LIAZ, zakoupilo statutární 

město areál Srnčí důl za cenu předem smluvenou, a to za tři miliony korun. Jednotě dále 

v Srnčím dole zůstaly některé pozemky, které využívá pro hod oštěpem a lukostřelbu. 

Byla zřízena i některá věcná břemena na přístupové cesty. V roce 2014 uvolnilo město z 

rozpočtu do Srnčího dolu 250 000 korun. Peníze byly investovány do údržby a úprav. 
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Vše zajišťovala společnost Sport, která má od roku 2015 areál ve své správě. 

Zrealizovány byly konkrétně tyto úpravy a opravy: 

 Horní louka pro oštěp - Jediná možná příjezdová komunikace vedoucí do horní 

části areálu vede přes tuto louku, která byla rozježděná a podmáčená. K tomu 

mírně sesutý svah plný přerostlé vegetace. Vše uvedeno do původního stavu. 

 Horní část lesa – Šlo o první etapu, která testovala možnosti pro případné změny 

celého areálu v budoucnosti. Po třiceti letech nečinnosti zde byly zrealizovány 

větší úpravy terénu, a to likvidace popadaného a zohýbaného lesního porostu po 

kalamitách a přerostlého či uschlého náletu u země i ve středních výškách 

zdejších vzrostlých stromů. 

 Horní sektor / výška - Zlikvidován čerstvý nálet i ohnuté stromy nad areálem, 

opraven most. Obnova kanalizace a svod dešťové vody k zamezení zdejších 

častých záplav, které způsobují neprůjezdnost louky pro hod oštěpem. 

 Průřez hlavní cesty pro pěší a běžeckého okruhu – Odstraněny volné kameny, 

obnova svodových kanálů, likvidace náletu a poškozených stromů. Celková 

oprava bude pokračovat, momentálně je prostor vhodný pouze pro sportovce. 

 Oprava příjezdové cesty do vnitřní části areálu.  

Tolik o jednom sportovišti, které optimisticky spěje k záchraně. V roce 2015 se 

na stránkách Jabloneckého měsíčníku diskutovalo o jiném chátrajícím stánku 

sportu – tentokrát šlo o sokolovnu. Než se začteme do níže otištěné polemiky, 

připomenu, že 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…  

SOKOLOVNA CHÁTRÁ, CO S NÍ?  

KDE JSOU SOKOLOVÉ? Toto napadne asi každého, když projde okolo rozpadající se 

sokolovny, jejíž římsy slouží jako nocležna holubům, a tak jsou po léta výrazně 

znečištěná a člověk se musí ptát, jestli ještě vůbec nějací sokolové existují, že tak 

nechali zchátrat svoji domovinu. Tyrš a Fügner by se divili. Byť jsme mincovní město, 

tak peníze ani tady nelítají jako pečení holubi a je potřeba cosi dělat. Jak je to se stavem 

sokolovny? - Jaroslav Řezáč, Jablonec.  

SOKOLOVNA NENÍ V MAJETKU MĚSTA, ale organizace, která ji vlastní – tedy 

Tělovýchovné jednoty Sokol Jablonec. Město jednotě přispívá na činnost v rámci 

systémové podpory sportu. - Markéta Hozová, tisková mluvčí magistrátu  

KDE JSOU SOKOLOVÉ? Stačí nahlédnout do skříňky u hlavního vchodu sokolovny, 

kde zjistíte, že činnost členů je bohatá. Probíhají zde hlavně zdravotní cvičení pro 

dospělé a cvičení dětí. Kromě judistů zde mají tréninky florbalisté a jsou zde i školní 

hodiny tělesné výchovy. Provoz sokolovny, což je památkově chráněná budova, je 

finančně náročný hlavně z hlediska provozních energií, zvláště vytápění. V minulých 

letech jsme z vlastních prostředků provedli výměnu oken, abychom zmírnili tepelné 

ztráty. S opravou omítky jsme sice započali před deseti lety, nemůžeme ale pokračovat, 

neboť v případě státních dotací je třeba čtyřicet procent spoluúčast, na což nemáme. V 
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minulosti byla provedena nová fasáda na jižní straně sokolovny. Došlo i na opravu 

střechy. Spoluúčast na těchto pracích naši jednotu stála přes 3,5 mil. Kč, což jsme 

uhradili z prodeje chaty Severák. Další majetek nemáme. Příspěvky členů Sokola, 

dotace města a platby za užívání sálů školami a veřejností stačí sotva na provoz 

sokolovny, přičemž z úsporných důvodů nemáme žádné zaměstnance. Potřebnou 

činnost zajišťují sokolové ve svém volném čase. Co se týče dalších oprav fasády 

památkově chráněné budovy sokolovny, spoléháme na statutární město Jablonec, neboť 

kolem sokolovny vede vyhlídková turistická trasa návštěvníků Jablonce. Pan Řezáč má 

pravdu ohledně holubů, kterých se nemůžeme zbavit. Jeho rady a pomoc jsou vítány. 

Kdykoliv jsou mu naše dveře otevřené. Se sokolským pozdravem za TJ Sokol Jablonec 

- Marta Skalická, starostka a Karel Pilař, jednatel 

SOKOL ZAJIŠŤUJE NESPOČET SPORTOVNÍCH AKTIV (end) - Velmi oblíbená jsou 

cvičení pro děti v doprovodu rodičů či prarodičů. Cvičení rodičů s dětmi a předškoláků 

mají dlouholetou tradici v budově jablonecké sokolovny ve Fügnerově ulici. Před 

čtyřiceti lety je založili cvičitelé Ilona Bláhová a Alois Fistr podle školy dr. Jany 

Berdychové. Následně v něm pokračují cvičitelky Sokola Marta Skalická a Milada 

Vojtěchová. „V současné době pomáhají i další členové z řad Sokola, zejména s 

přípravou nářadí nebo při pořádání větších akcí pro děti, jako je Veselý klaun, 

Karneval pro děti, Hledání pokladu, Z pohádky do pohádky, Mikulášské cvičení 

apod.,“ říká starostka jabloneckého Sokola Marta Skalická. Každé úterý dopoledne a ve 

čtvrtek odpoledne hodin se schází nejmenší děti od dvou let a cvičí se svými rodiči, 

kteří jim pomáhají a radí. „Průběh hodiny je pestrý, náplní jsou rytmické hry, 

využití dostupného nářadí zábavnou formou a hry s náčiním,“ vysvětluje náplň 

hodiny Skalická. Cílem je rozvoj přirozených pohybů, rozvoj obratnosti, sebedůvěry a 

získávání odvahy. „Důležité je i to, že se zde děti setkávají se svými vrstevníky, 

orientují se ve velkém prostoru. To vše má kladný vliv na jejich tělesný a 

duševní vývoj a posilování citového vztahu mezi rodičem a dítětem,“ doplňuje 

starostka. Cvičení dětí od čtyř do sedmi let vedou cvičitelky, které dbají na pohybovou 

koordinaci a zvyšování přirozeného pohybového rozsahu. Děti se učí samostatnosti, 

zvykají si na společnou organizaci hodiny, cvičí v družstvech na stanovištích, poznávají 

nové kamarády. Součástí hodiny je využití nářadí, různé formy her a zábavy s náčiním 

jako jsou míče, hopsadla či obruče. V lednu 2015 byla za přispění kraje otevřena 

gymnastická herna pro nejmenší – tzv. Sokolík. Jsou zde různá stanoviště -  žíněnky, 

žebřiny, klouzačka, houpačka, lavičky, překážková dráha, malé trampolíny, dětský 

rotoped, chodicí trenažer, stůl pro stolní tenis. V plánu je instalace lezecké stěny pro 

děti. Jednou týdně pak využívají hernu, kterou je možno si i pronajmout, mladší školáci 

pro zdravotně relaxační hry. Sokolové vzkazují: Vítáni jsou všichni, kteří si chtějí 

přijít se svými dětmi zacvičit, nebo sokolům přijít pomoc.   

KAM ZA SPORTEM - Tištěná verze Kroniky 2015 (k nahlédnutí v Městské knihovně 

Jablonec a ve Státním okresním archivu) pokračuje upoutávkami z Jabloneckého 

měsíčníku Kam za sportem a Nabídkou sportovních pořadů.  
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 tištěná a elektronická verze  

Deník: Jablonecký deník a jeho další regionální mutace -  http://www.denik.cz  

Mladá fronta DNES / Regionální mutace Liberecký kraj -  http://www.idnes.cz  

Parlamentní listy - www.parlamentnilisty.cz * Lidové noviny - www.lidovky.cz 

5+2 – http://www.5plus2.cz  a další  

U doslovných citací je zdroj uveden v záhlaví příslušného odstavce či pasáže 
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