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V roce 2016 si Jablonec nad Nisou připomínal mnohá významná výročí, proto 

jsou v úvodu tentokrát vedle dat z historie také informace o těch, kteří o našem 

městě psali. Děkuji všem, kteří svolili se zveřejněním svých materiálů či přispěli 

jinými podklady a podněty. Velký dík za korekturu textu mé dceři Petře. 

Jiřina Polanská, kronikářka 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88579&x=300&y=240
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MOTTO: 

Dobře vedená kronika má být věrným,  
nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech jeho složkách, 

 mravním svědomím současníků 
 a pramenem spolehlivého poučení budoucích pokolení… 

Doc. PhDr. Fr. Roubík 

Příručka vlastivědné práce 2. vydání, Praha 1947, str. 127 

 

Z HISTORIE K SOUČASNOSTI 
JABLONECKÉ KRONIKY A KRONIKÁŘI 

K nejstarším patří farní kroniky z let 1686-1873 a z let 1895-1945. 

O dějinách Jablonce nebo okolních obcí vycházely také knihy. 

Vedle děl Adolfa Bendy - Dějiny města Jablonce nad Nisou a okolí (Geschichte der 

Stadt Gablonz und ihrer Umgebung), či známého Adolfa Lilieho ještě práce dalších 

autorů. K nejznámějším patří Kronika vsi (Dorfchronik) Antona Jägera z roku 1865, 

Dějiny církve a školy v Jablonci (Geschichte der Kirche und Schule in Gablonz) Josefa 

Ressela z roku 1878 nebo Vlastivěda politického okresu Jablonec (Heimatkunde des 

politischen Bezirkes Gablonz) Fidelia Finkeho z roku 1902. Nelze samozřejmě 

opomenout ani knihy a články Karla R. Fischera.  

V užším slova smyslu se však označení kronikář vztahuje na letopisce 

zaznamenávajícího současné události pro paměť budoucích. 

Jak šel čas, byla postupně tato činnost institucionalizována. 

KDO VEDL KRONIKY MĚSTSKÉ  

1836-1844 DONAT WOPERSCHALEK - první oficiální (městský) kronikář,  

sepsal údajně mohutný svazek, který se však nedochoval 

- od roku 1864 prý vedena další kronika, která se však ztratila po 2. světové válce  

1900-1911 ADOLF LILIE – druhý řádně ustanovený městský kronikář 

1923-1932 KARL RICHARD FISCHER, jablonecký starosta píšící kroniku,  

která se však nedochovala 

1945-1946  anonymní autor první české kroniky, v archivu je pouze kopie strojopisu 

1948 BOHUMIL HÝČA -  nic nenapsal 

1952-1960 LUBOŠ KOPÁČ, KAROLÍNA CHOCHOLOUŠKOVÁ 

 1961-1964 FRANTIŠEK CHLEBEČEK 

 1965-1979 ANNA POLÁKOVÁ 

 1980 ALFRÉD JEČNÝ 

 1981-2000 MIROSLAV ČUMPELÍK -  rok 2000 nedokončil,  

převzala po něm a dokončila současná kronikářka  

od 2001 JIŘINA POLANSKÁ 

 Zdroj informací: SOKA / Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou 
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OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE - Galerie Belveder zahájila v květnu 2005 jednu z výstav 

z rozsáhlého cyklu ´Otcové města Jablonce´ a tehdy přišli ke slovu kronikáři – 

především Adolf Benda a Adolf Lilie. Následující řádky poskytla autorka textu Jana 

Nová, historička a knihovnice Muzea skla a bižuterie v Jablonci. Snad není od věci 

jejich zveřejnění v letošním roce nabitém výročími našeho města, kdy se připomínají 

mnohá data a události z historie. A s tím jsou písmáci kronik přece neodlučně spjatí.  

ADOLF BENDA (1845-1878) - Bendové byli jednou z nejstarších ryteckých rodin 

v Jizerských horách. Rytí skla se již před polovinou 18. století věnovali bratři 

Josef a Ignatz. Také potomci posledně jmenovaného, syn Josef Benda, vnuk 

Josef Benda ml. i čtyři pravnuci Dominik, Wilhelm, Anton a Eduard se zabývali 

rytím skla. Rodinná tradice žila nejdéle v Eduardu Bendovi (1819-1901), který 

přežil svého prvorozeného syna Adolfa, rovněž rytce, o více než dvacet let. 

Adolf Benda se narodil v Jablonci nad Nisou 27. listopadu roku 1845. Jako 

chlapec navštěvoval zdejší hlavní školu, kterou řídil učitel a neúnavný účastník 

spolkového a veřejného života Anton Gaudek. Již tehdy údajně projevoval Adolf 

Benda zvýšený zájem o širší vzdělání a poetické sklony. Přesto se vyučil 

řemeslu svého otce. V roce 1866 se jako voják zúčastnil prusko-rakouské války. 

Po návratu se zapojil do veřejného a společenského života Jablonce, který byl 

právě povýšen na město. Nadchly ho především snahy Průmyslového 

vzdělávacího a podpůrného spolku, s nimiž se seznámil při veřejných 

přednáškách pořádaných v prostorách měšťanské školy. Spolek se zpočátku 

zaměřoval především na podporu svých členů v momentální pracovní 

neschopnosti, ale také na jejich morální a intelektuální vzdělávání. Později 

činnost rozšířil a zobecnil. Jablonecký průmysl, který v druhé polovině 60. let 

19. století prožíval konjunkturu, podporoval mnoha různými způsoby.  Adolf 

Benda stanul záhy v řadách členů tohoto spolku. Pracoval zejména ve spolkové 

knihovně a po nějaký čas vykonával také funkci pokladníka. Právě 

z Průmyslového a vzdělávacího spolku vzešel podnět k sepsání Dějin města 

Jablonce a okolí (Geschichte der Stadt Gablonz und ihrer Umgebung), které se 

staly Bendovým životním dílem. Autor ho však dlouho nepřežil. Rok po jeho 

vydání, na podzim roku 1878, onemocněl tyfem a zemřel 12. listopadu ve věku 

necelých třiceti tří let. Zůstala po něm vdova Anna, rozená Schmidtová, a dvě 

děti. Starší z nich ho pak vzápětí následovalo na poslední cestě. 

DĚJINY MĚSTA JABLONCE A OKOLÍ (GESCHICHTE DER STADT GABLONZ 

UND IHRER UMGEBUNG) - Myšlenku vytvořit kroniku Jablonce nad Nisou vyslovil 

na zasedání Průmyslového vzdělávacího spolku (Industrielle Bildungsverein) na podzim 

roku 1875 jeho čestný člen pasíř Franz Zappe. Úkolem byl pověřen Adolf Benda a 

chopil se ho s velkou pílí a energií. Dějiny města Jablonce a okolí 

(Geschichte der Stadt Gablonz und ihrer Umgebung) vyšly v roce 1877. Přes 
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kritiku současníků i mladších vlastivědců jsou prvním souborným zpracováním historie 

Jablonce nad Nisou, který vyšel tiskem. Jejich hodnota netkví ani tak ve 

faktografických údajích, v nichž jsou, jak již poukázali zejména Josef Ressel a Karl R. 

Fischer, četné chyby způsobené nedostatečným odborným školením autora nezkušeného 

v kritice historických pramenů, ale v autentickém dobovém pohledu na minulost i 

současnost. Důraz na rozvoj občanské společnosti, jeho zakotvení v zákonných 

normách, ale zvláště na uvolnění hospodářských podmínek v monarchii a rozvoj 

průmyslu odráží myšlenkový obzor liberála druhé poloviny 19. století. Z faktického 

hlediska je vhledem k Bendovým osobním zkušenostem zajímavá poslední kapitola 

třetího oddílu pojednávající o prusko-rakouské válce. Pro vývoj Jablonce, který byl 

vždy těsně spojen s průmyslem, má klíčový význam pátý oddíl, zvláště jeho poslední 

kapitola nazvaná Poslední desetiletí (Das letzte Dezenium). Je totiž bezprostřední 

výpovědí svědka hospodářského vzestupu a pádu Jabloneckého průmyslu na konci 60. a 

v 70. letech 19. století. I kapitola o spolcích poskytuje plastický obraz vzmáhajícího se 

veřejného a společenského života v Jablonci nad Nisou po vydání spolkového zákona. 

ADOLF LILIE (1851-1912) - Narodil se 23. října roku 1851 v Chrastavě v rodině 

soukeníka Franze Lilieho. Navštěvoval reálku v Liberci, ale jeho vzdělávání 

bylo bohužel přerušeno válečnými událostmi v roce 1866. Rodina neměla 

prostředky, aby mohla syna na studiích podporovat. Adolf Lilie se tedy stal 

soukeníkem, výdělky však byly natolik nízké, že se v roce 1873 rozhodl raději 

pro místo pomocného učitele ve Vratislavicích. Přes podporu tehdejšího 

okresního školního inspektora arciděkana Antona Hoffmanna však nemohl 

učitelské povolání provozovat bez předepsaných zkoušek. Ve věku 23 let, v roce 

1874, absolvoval tedy Adolf Lilie poslední ročník c.k. Učitelského vzdělávacího 

ústavu v Trutnově. Poté se jeho působištěm stal Jablonec nad Nisou. V roce 

1879 složil zkoušku pro učitele měšťanských škol v oboru jazykovědy a 

historie. Od roku 1893 byl odborným učitelem na Dívčí měšťanské škole v 

Jablonci. Adolf Lilie se v Jablonci záhy zapojil do veřejného života, především 

byl členem různých spolků. Léta vedl spisovnu spolku turnerů a redigoval 

časopis Župní zprávy (Gaumitteilungen). Byl členem spolku včelařů, 

Řemeslného spolku a jeho muzejního výboru, zakládajícím a čestným členem 

Německého jazykového spolku (Deutscher Sprachverein) a dalších spolků. 

Velkou část svého volného času věnoval tělovýchově mládeže a městské 

knihovně. Pro mnohé spolky a instituce sepsal příležitostné výroční spisky 

mapující jejich historii. Adolf Lilie byl také beletristou. Jeho román Na pravé 

německé stráži (Auf treuer deutscher Wacht) vyšel pod pseudonymem 

Wolfgang Schild poprvé v roce 1886 a dočkal se nejméně tří vydání. V roce 

1894 se spolek učitelů (Lehrerverein) rozhodl vydat vlastivědný a historický 

popis tehdejšího politického okresu Jablonec nad Nisou.  Redigováním díla byl, 

zřejmě vzhledem ke svým autorským zkušenostem, pověřen právě 
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Adolf Lilie. V roce 1907 ho nejspíš ze stejných důvodů jmenovalo městské 

zastupitelstvo kronikářem. Adolf Lilie zemřel 27. července roku 1912 jako 

vážený muž, oplakáván svou rodinou, manželkou Aloisií, pěti dcerami a synem, 

svými žáky, kolegy učiteli a členy mnohých spolků a korporací. 

POLITICKÝ OKRES JABLONEC (SOUDNÍ OKRESY JABLONEC A TANVALD) 

VLASTIVĚDA PRO ŠKOLU A DŮM - Der politische Bezirk Gablonz (Gerichtsbezirke 

Gablonz und Tannwald) Eine Heimatskunde für Schule und Haus - Záměr vydat okresní 

vlastivědu byl přijat shromážděním Jablonecko-tanvaldského učitelského spolku 

(Gablonzer-Tannwalder Lehrerverein) dne 8. května roku 1880. Mělo se původně jednat 

o spisek skromného rozsahu, který by se stal příručkou pro školní mládež. 

Shromažďováním materiálu byl nejprve pověřen M. Mautner. Ten se však po dvou 

letech své funkce vzdal. Rozpracovaného úkolu se ujali jako redaktoři Adolf Lilie a 

Leopold Tomala, který se ale v roce 1885 odstěhoval do Vídně. Na podzim roku 1886 

prozkoumala stav věci spolková komise. Rozhodla o přepracování některých kapitol a 

připojení nových, přičemž určila konkrétní úkoly jednotlivým autorům. Například 

kapitolu Fauna, flóra a přírodní produkty vypracoval J. Pohl, kapitolu o geologii F. 

Schamal, dějiny zpracoval F. Thomas a správu a úřady J. Jarsch. Na zasedání 28. dubna 

roku 1888 byl Adolf Lilie ustanoven hlavním redaktorem. Kniha v mnohem větším 

rozsahu, než bylo původně předpokládáno, vyšla poprvé v roce 1894 s podporou 

státních, okresních, obecních a farních úřadů, peněžních ústavů a spolků. Během 

několika týdnů byl celý náklad (1 000 kusů) rozebrán. Jablonecko-tanvaldský učitelský 

spolek se tedy rozhodl pro druhé vydání. Ke spolupráci tentokrát přizval odborníky a 

znalce jednotlivých oborů. Změn doznala zvláště kapitola Průmysl a obchod, a některé 

další ze Všeobecné části i popisů jednotlivých obcí. Druhé vydání vyšlo v roce 1895. 

VLASTIVĚDA A KRONIKÁŘSTVÍ - Vedle děl Adolfa Bendy a Adolfa Lilieho vyšly 

o dějinách Jablonce nebo okolních obcí ještě práce dalších autorů. 

K nejznámějším patří Kronika vsi (Dorfchronik) Antona Jägera z roku 1865, 

Dějiny církve a školy v Jablonci (Geschichte der Kirche und Schule in Gablonz) 

Josefa Ressela z roku 1878 nebo Vlastivěda politického okresu Jablonec 

(Heimatkunde des politischen Bezirkes Gablonz) Fidelia Finkeho z roku 1902. 

Nelze samozřejmě opomenout ani knihy a články Karla R. Fischera. V užším 

slova smyslu se však označení kronikář vztahuje na letopisce 

zaznamenávajícího současné události pro paměť budoucích. Prvním 

oficiálním, úředně ustanoveným kronikářem pro Jablonec nad Nisou byl učitel 

a hudebník Donat Woperschalek. Jeho kronikářské záznamy zahrnovaly 

období let 1836-1844. Údajně mohutný svazek se však do dnešních dnů 

nedochoval. Pro následujících více než šedesát let Jablonec kronikářské 

záznamy nemá. Až na podzim roku 1907 jmenovalo městské zastupitelstvo 

kronikářem Adolfa Lilieho. Jeho zápisy zahrnují léta 1908-1911, ale 

již od roku 1900 vedl velmi podobnou kroniku z pověření Řemeslného 
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spolku. K obnovení městské kroniky došlo znovu ve 20. letech 20. století.  Na 

počátku roku 1923 ustanovilo zastupitelstvo města Jablonce kronikářem 

tehdejšího starostu Karla R. Fischera. O jeho hluboké znalosti historie i 

současnosti regionu nemůže být pochyb, avšak jeho funkce mu zřejmě 

neumožňovala skutečně se kronikářství věnovat. Snad zamýšlel nahradit tento 

nedostatek projektem vydávání Vlastivědy okresu Jablonec (Heimatkunde des 

Bezirkes Gablonz), na němž ve 30. letech 20. století spolupracovalo několik 

autorů. Po druhé světové válce zaznamenávali dění ve městě do kroniky Luboš 

Kopáč a Karolina Chocholoušková. V šedesátých a sedmdesátých letech psali 

městskou kroniku Antonín Chlebeček, Anna Poláková a Alfréd Ječný. Od roku 

1980 byl téměř dvacet let kronikářem města Miroslav Čumpelík a v současné 

době vede jabloneckou kroniku Jiřina Polanská… - konec citace z materiálů 

zveřejněných na výstavě ´Otcové města Jablonce´. 

ZÁKON O KRONIKÁCH 

Jak šel čas, byla činnost kronikáře institucionalizována. Co se za tím skrývá? 

Stručně řečeno: vedení kronik ukládá městům i obcím zákon a patří tak 

neodmyslitelně k činnostem, které tvoří jejich agendu. Historicky první 

nařízení o povinnosti vést pamětní knihy bylo u nás vydáno již v roce 1835.  

Kolik pamětních knih na základě uvedeného nařízení vzniklo, není ovšem 

známo. Lze však dohledat, že vedle městských a obecních kronik vznikaly již 

v průběhu devatenáctého století další – školní, farní, rodinné či podnikové a 

vlastně tomu tak je leckde doposud.  

 Výrazným datem byl rok 1920. Po vzniku Československé republiky byl přijat - 

vedle mnoha nových zákonů, také zákon číslo 80, který ukládal samosprávným 

obcím založit a vést PAMĚTNÍ KNIHU OBECNÍ. Na zákon postupem let 

navázala mnohá dobově podmíněná vládní nařízení a ministerské směrnice. 

 Významnou změnu přinesl až rok 2006. Nový zákon byl schválen 14. března a 

v dubnu zveřejněn pod č. 132 / 2006 ve Sbírce zákonů České republiky. 

Nadepsaný byl již jako ZÁKON O KRONIKÁCH.  

Jablonec nad Nisou nemá letopiseckou komisi, takže rada města vždy delegovala 

povinnost projednat obsah kroniky na kulturní komisi, která tak každoročně činí. Po 

schválení je originál kroniky - vázaný v kůži, ponechán na radnici vedle pamětních knih 

zachycujících vítání občánků, oceňování dárců krve či vzácné návštěvy nejen ze 

zahraničí. Další dva výtisky stejné kroniky jsou vázané v plátně. Jedna se odevzdává do 

jabloneckého Státního okresního archivu - což je další zákonná povinnost, ale i záruka 

uchování budoucím generacím díky pečlivosti archivářů, přísnému režimu studovny, 

klimatizovaným depozitářům a dalším podmínkám. V Jablonci ovšem není nutné jít za 

kronikou do archivu, protože její kopie je k dispozici badatelům a čtenářům v čítárně 

Městské knihovny Jablonec. Novodobé kroniky jsou pak k nahlédnutí i na 

webových stránkách města. 



   KRONIKA roku 2016                                                                                 8  

 

 

 

 

JABLONEC NAD NISOU V ROCE 2016: 

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ  
 660 LET - rok 1356: první písemná zmínka o Jablonci 

 150 LET - rok 1866: Jablonec povýšen na město  

 110 LET - rok 1906: Jablonec obdržel závaznou komunální symboliku – 

oficiální znak a také přívlastek nad Nisou 

Dokument o povýšení Jablonce na město je v jabloneckém archivu   

ARCHIV: KŘIŽOVATKA MEZI MINULOSTÍ A PŘÍTOMNOSTÍ 

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV sídlí v Jablonci nad Nisou v Turnovské ulici. Je zde 

uloženo na 1300 fondů, což je termín zahrnující všechny dokumenty od jednoho 

původce. Samotný počet dokumentů se měří na metry při představě, že se všechny 

naskládají vedle sebe. V Jablonci je to zhruba dva a půl kilometru a část je pak v 

depozitáři v Liberci, kde mají větší úložné prostory. Ve tmě, v klidu a tichu, bez 

přístupu vzduchu a za stálé teploty i vlhkosti leží hluboko v depozitáři archivu ukryty 

našim zrakům starobylé listiny. Že byl o některé z nich zájem právě v letošním roce, 

není divu. Jablonec si připomínal významná výročí a archiv vydal mnohá svědectví. 

Nejstarší dokument, který jablonečtí archiváři opatrují, je z roku 1322 nebo 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88579&x=300&y=240
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1323, což se nedá úplně poznat. V té době se totiž datovalo podle světců a ten svátek, 

který je tam zmíněný, mohl být v obou letech. Je to listina z Rakouska a je sem pouze 

zavlečená, koupená do vitríny někdy kolem roku 1905. Nejstarší dokument vztahující se 

k našemu kraji je latinsky psaný výňatek z církevní knihy z roku 1356. Sdělení 

informuje o tom, že ke kostelu v nové osadě Jablonecz byl na přání pana Alberta, 

generálního převora řádu křižovníků s červeným srdcem - řád cyriaků, dosazen 

arcibiskupským úřadem na místo faráře bratr Šebestián. Tento dokument je žel uložen 

na Pražském hradě (u nás je jen kopie), ale i tak Šebestiána můžeme považovat za 

prvního známého obyvatele Jablonce. „Nepředstavujme si však žádné město! 

Jablonec byl v té době nejspíš jen dřevěný kostel a kolem pár stavení,“ 

komentuje Jan Kašpar, ředitel Státního okresního archivu, jenž je také autorem knihy 

´Jablonec nad Nisou – Stručný průvodce sedmi stoletími města´. Právě tato kniha - 

stejně jako archiv, sloužila coby zásobárna informací, uváděných při různých 

příležitostech v rámci letošních výročí. Vraťme se však do historie. Jablonec byl ve 

středověku chudou a nevýznamnou vesničkou. Byl tak chudý, že dle zápisů například z 

roku 1369 vůbec neplatil daně. Nebylo z čeho, i faráři se v chudém Jablonci střídali po 

několika letech. Cyriaci zde ale vydrželi až do husitských válek. Přelom 14. a 15. století 

byl dobou složitou nejen v českých zemích, ale v celé Evropě. Morové epidemie, změny 

podnebí i proměny ve feudální společnosti s sebou nesly ekonomickou nejistotu a 

sociální nepokoje. V českém království reformisté usilovali o návrat k původním 

ideálům církve a odbojná šlechta se stavěla proti králi. O Jablonci se v době husitské 

nikde nepíše, katolická církev zde pravděpodobně ztratila kontrolu. V historii se opět 

objevuje v roce 1469, kdy měl být při jedné z křižáckých výprav proti husitskému králi 

Jiřímu z Poděbrad vypálen. Vše nasvědčuje tomu, že následkem toho osada přestala 

existovat. Ještě v roce 1538 byl Jablonec v zemských deskách, dnes bychom řekli v 

pozemkových knihách, veden jako pustý. Neobydlené místo v hustých lesích v 

severním cípu maloskalského panství se v témže roce stalo majetkem pražského 

purkrabího Jana z Vartenberka. Ten dobře odhadl potenciál svého nového majetku. Do 

Jizerských hor - bohatých na dřevo a písek, povolal německé skláře - převážně 

evangelického vyznání, z Novoborska a Saska. 

Území znovu ožilo lidmi a v Jablonci se opět 

objevil kostel. Památkou na tuto dobu i na dřevěný 

kostel je zvon odlitý v roce 1590, který si můžeme 

ještě dnes prohlédnout v Muzeu skla a bižuterie. 

Mimo šlechtické dárce jsou na něm uvedena i 

jména význačných obyvatel a rychtářů. To 

symbolizuje určitý posun, kdy i neurození, ale 

bohatí získávali vliv. Podle záznamů z roku 1608 v 

Jablonci žilo 26 hospodářů a fungovala jedna 

sklářská huť. V roce 1618 ale vypukla v Evropě 

třicetiletá válka, na jejímž sklonku, v roce 1643, byl Jablonec vypálen podruhé. 

Nejstarším záznamem o Jablonecku z tohoto období je v držení jabloneckého archivu 

německy psaná kronika rodiny Kittelů z Kokonína z roku 1650. „Není to 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88387&x=640&y=680
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nic, co by nás okouzlilo svým obsahem. Kronika je unikátní hlavně svým stářím.  

Je nutné si také uvědomit, že písemné záznamy si v té době vedla hlavně církev. 

Pakliže někdo vládl písmem a mohl si dovolit papír, patřil k honoraci. Kittelovi 

tedy museli být elitou tehdejší společnost,“ hodnotí archivář a pokračuje, že 

Jablonec se posléze z archivních záznamů vytrácí, další zmínka o něm je až z roku 

1716. Jde o stručnou smlouvu dvou obyvatel města o prodeji svých domů. Panují 

dohady o tom, že Jablonec byl možná v mezičase opět zničen, snad vypleněn či lehl 

popelem. V čem se ale historici shodnou, je další osídlování, zejména uhlíři, ptáčníky a 

hledači kamenů. V roce 1866 povýšil císař Franz Josef I. Jablonec na město. Pro 

zajímavost, doklad o tom převzali konšelé až roku 1906, když císař navštívil naše 

město.  Jak Jablonec bohatnul, začalo mu vadit, že je jen jedním ze sedmi Jablonců. 

Chtěl být nad Nisou a tím se stát nezaměnitelným, což se mu povedlo v roce 1906. Ale 

to už je známá a dobře zdokumentovaná historie, kterou si Jablonec nad Nisou 

připomínal právě v roce 2016.  

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ - 9. červen 2016 pojal Státní okresní archiv v Jablonci 

coby celodenní oslavu a připomínku výročí města. K tomu posloužily formou 

krátkodobé výstavy mnohé jedinečné dokumenty, a to takřka výhradně originály. Mezi 

hlavní taháky patřil originál císařské listiny z roku 1808 povyšující vesnici Jablonec na 

tržní městys (viz vpravo), vyhláška o povýšení lokality na město roku 1866 či originál 

panovníkova znakového privilegia z roku 1906. Návštěvníci si mohli prohlédnout i sto 

let staré periodikum Gablonzer Tagblatt 

připomínající padesáté výročí získání statutu 

města (1916) nebo původní, jen zázrakem 

dochovaný historický městský prapor 

z dvacátých let 20. století. Prezentovány byly i 

různé pamětní medaile; ty, které vznikly k 130. 

a 140. výročí města (1996, 2006) nebo ta ke 

200. výročí povýšení na městys (2008). 

Vystavena byla i medaile města Pro Meritis (z 

roku 2010) a připomenuty okolnosti jejího 

vzniku, stejně jako starostenského dnes už 

primátorského řetězu (2006). Na své si však 

přišli návštěvníci i prohlídkou kopií dalších 

dokumentů, jejichž originály jsou v 

současnosti uloženy mimo archiv – jako třeba 

záznam první písemné zmínky o Jablonci 

z roku 1356. Kdo měl zájem, mohl si 

prohlédnout i archivní prostory a seznámit se s 

novinkami, přičemž přiblížena byla především odborná práce archivářů. 

Vpravo listina uložená ve Státním okresním archivu v Jablonci, vydaná ve Vídni 

dne 20. října 1808. František I., císař rakouský, povyšuje vesnici Jablonec na 

městys s právem konání dvou výročních trhů a jednoho týdenního.  
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STRUČNĚ STALETÍMI: UDÁLOSTI V TOKU ČASU 

ROK 1356: PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O OSADĚ JABLONECZ * V roce 1469 byla 

česká osada Jablonecz vypálena vojsky lužických protivníků českého krále Jiřího z 

Poděbrad, osada zaniká. * 1538 Jablonecko kupuje nejvyšší pražský purkrabí Jan 

z Vartenberka. * 1548 Znovuosídlení, do Jablonce se stěhuje prvních šest německých 

rodin. Ve Mšeně založena skelná huť. * 1615 Jablonec kupuje Albrecht z Valdštejna. * 

1628 Jablonec dostává v léno plukovník hrabě Des Fours, osadu tvoří osm domů, 

sousední Mšeno sklářská huť a šest domů. * 1643 V době třicetileté války osada 

vypálena Švédy, jejichž oddíl 

současně vyplenil Mšeno, Rýnovice, 

Smržovku i Železný Brod. Po 

skončení války odchází část místních 

evangelíků do zahraničí. * V roce 

1654 žije v Jablonci 11 sedláků, 14 

chalupníků a dva zahradníci. * 1685–

1687 Stavba nového kamenného 

kostela zasvěceného sv. Anně, při 

něm založen první místní hřbitov. * 

Nahoře reprodukce olejomalby F. Wagnera s vyobrazením Jablonce, jak 

pravděpodobně v roce 1687 vypadal.  * 4. 11. 1736 Vysvěcení Křížové kaple postavené 

v roce 1735 a Křížové cesty, jejich návštěva spojena s odpustky. * 4. 3. 1737 je zřízen 

samostatný farní úřad. * 1750 Anton Unger zakládá kompoziční huť. * 1766 a 1779 Na 

inspekčních cestách navštívil Jablonecko císař Josef II. * 1808 Jablonec císařským 

rozhodnutím povýšen na městys s právem konání dvou výročních trhů a trhu týdenního. 

Pro konání trhů vzniká první náměstí tzv. Starý trh, dnešní Mírové náměstí. * 1811 Na 

Brandlu zřízena valcha pro zpracování vlny. Jablonec má 2 254 obyvatel a 435 domů. * 

1831 V Jablonci otevřena sběrna dopisů poštovního úřadu v Hodkovicích. * 1833 

Zahájení stavby pivovaru a evangelického kostela. * 1834 Jablonec je hlavním sídlem 

obchodu se skleněnými korálky a perlami, které se vyváží do celého světa. * 19. 4. 1847 

je slavnostně zahájena stavba Krkonošské silnice z Liberce přes Jablonec a Tanvald do 

Trutnova. * 1850 Jablonec má 3 879 obyvatel, Mšeno 2 179 a Rýnovice 1 015 obyvatel. 

* V roce 1857 je dokončena Krkonošská silnice z Liberce přes Jablonec a Tanvald do 

Trutnova. * 1859 Jablonecko protíná u Rychnova poprvé železniční trať směrem 

Pardubice - Liberec. * 1864 založeno náměstí Nový Trh, dnešní Dolní náměstí. 

28. 3. 1866 POVYŠUJE CÍSAŘ FRANTIŠEK JOSEF I JABLONEC NA MĚSTO a 

11. dubna je o tomto vydána vyhláška českého místodržitelství. 10. – 11. května se koná 

městská slavnost k povýšení Jablonce na město. Během prusko-rakouské války je 

Jablonec obsazen vojsky. * 1867 Zahájena stavba pozdně klasicistní radnice podle 

plánů architekta Gustava Sacherse na Novém Trhu, dnes Dolní náměstí a budova 

knihovny. * 1869 Jablonec má 6 752 obyvatel - z toho 2 878 cizinců, 669 domů, 

Jablonec nad Nisou v současné územní struktuře má 12 705 obyvatel a 1 440 domů. * 

1870 Založen první český spolek Česká Beseda a položen základní kámen 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88386&x=800&y=558
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Střelnice. * 1872 Ustavena plynárenská akciová společnost a postavena plynárna. Její 

největší rozmach datován k roku 1885. Od roku 1990 zásobuje plynem i Jablonecké 

Paseky a Vrkoslavice a od roku 1905 i Mšeno a Rýnovice. * 1874 Vznikají první 

galvanizovny, kde byly postříbřovány spodky skleněných imitací drahokamů. * 1880 V 

Jablonci je pro potřeby místního průmyslu založena uměleckoprůmyslová škola se 

zaměřením na bižuterii. * 1885 Město má jako první v severních Čechách elektrické 

osvětlení. * 25. 11. 1888 přijíždí z Liberce do Jablonce první vlak. * 1891 Zahájeno 

vyučování na dvouleté obchodní škole, postavena elektrárna na Brandlu. * 1892 

Zahájena výstavba železniční trati z Jablonce do Tanvaldu, postavena hospodářská 

škola, evangelický kostel v novogotickém slohu, židovská synagoga v maurském slohu, 

budova pro německou obchodní školu na Horním náměstí a položen základní kámen k 

novorenesanční budově pošty. * 9. 7. 1893 otevřen městský park, dnes Tyršovy sady. * 

1894 Železnice z Liberce do Jablonce propojuje přes Lučany a Smržovku Jablonec s 

Tanvaldem. Zahájena stavba nemocnice. * 1896 První kontakt Jablonce s kinem byť 

s kočovným. * 1898 Zahájena stavba elektrické dráhy mezi Jabloncem a Rychnovem a 

pro veřejnost otevřena tělocvična poblíže městského parku. * 1899 Vzniká první česká 

jednotřídka. Německá dvouletá obchodní škola se mění na čtyřletou. * 1900 Začíná 

fungovat městská tramvajová doprava. Jablonec má 21 091 obyvatel a 1 534 domů, 

Mšeno 2 383 obyvatel, Kokonín 2 500, Lukášov 593, Paseky 1 111, Proseč 1 893, 

Rýnovice 1 033 a Vrkoslavice 1 389 obyvatel. Jablonec nad Nisou v současné územní 

struktuře má 31 993 obyvatel a 2 674 domů. * 1901 Čtyřletá obchodní škola se stává 

obchodní akademií. * 1902 Dokončena stavba secesního starokatolického kostela 

Povýšení Svatého Kříže na náměstí Boženy Němcové. * 25. 3. 1904 zahajuje výstavní 

činnost Městské muzeum. * Na jaře 1906 začaly výkopové práce jablonecké přehrady. 

1906 - 24. června město navštěvuje František Josef I. - 18. srpna položen základní 

kámen ke stavbě městského divadla. - 5. září slavnostně položen základní kámen ke 

stavbě hráze přehrady. - 7. prosince vydáno znakové privilegium tj. listina, která 

přiděluje Jablonci oficiální znak a povyšuje na město. - 20. prosince vydána vyhláška c. 

k. místodržitele o oficiální změně názvu města z Jablonce na Jablonec nad Nisou 

(Gablonz - Gablonz an der Neisse). Zahájena stavba rozhledny na Petříně. * 21. 9. 1907 

slavnostně předáno veřejnosti Městské divadlo postavené v secesním slohu. * 1909 je 

dokončena stavba přehrady a otevřen český Národní dům. * 1910 Pro veřejnost 

otevřeny městské lázně. Jablonecká výroba a export dosahují svého vrcholu. * 1913 je 

postavena budova Rakousko-Uherské banky (dnes Komerční banka). * 1921 Založena 

česká obchodní akademie a dvoutřídní obchodní škola. * 1929 Postavena porodnice. * 

1930 Postaven chrám Srdce Ježíšova na Horním náměstí, navrhnul arch. Josef Zasche. 

Jablonec nad Nisou má v té době 33 958 obyvatel a 2 984 domů, v současné územní 

struktuře pak 50 084 obyvatel a 4 961 domů. * 1931 Stavba nové radnice podle projektu 

prof. Ing. Karla Wintera. * 1932 Postaven hotel Merkur coby pobočka Hospodářské 

záložny v Železném Brodě. * 1935 Henleinova Sudetoněmecká strana získává 

v parlamentních volbách na Jablonecku přes 70 % hlasů. * Rok 1936 Město navštěvuje 

Dr. Edvard Beneš a nezávisle na něm Konrad Henlein a Klement Gottwald. * 

10. října 1938 je město obsazeno německou armádou. * 1942–1943 Vznik 
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pracovního tábora při firmě Fein Apparatenbau Carl Zeiss Jena (FAB) v Jablonci nad 

Nisou - Rýnovicích a pobočky koncentračního tábora Gross Rosen v Rychnově u 

Jablonce nad Nisou. * 1945–1947 Odsun německého obyvatelstva a české osídlování 

území, značná část místních Němců je díky sklářské odbornosti z odsunu vyňata. * 

Přeskočme další data novodobých dějin a závěrem připomeňme poslední a pro město 

nejvýznamnější, a to rok 2012, kdy byl Jablonce nad Nisou zařazen mezi statutární 

města. V roce 2006 předcházel vznik starostenského / primátorského řetězu. 

VE ZNAMENÍ ZELENÉ A BÍLÉ: JABLOŇ, ZNAK, PRAPOR 

POVĚST O JABLONI - V dávné minulosti stávala u brodu přes řeku, v místě 

dnešní ulice U Zeleného stromu, jabloň. Pod 

stromem, ojedinělým v lesích, které byly všude kolem, 

prý odpočívali vozkové a formani na svých cestách 

do Železného Brodu, Turnova a Malé Skály nebo 

zpátky. Cesta do Jablonce od jihu vedla přes příkrý 

Bártlův vrch a přes podobný kopec ve Vrkoslavicích, 

tak zastavení v údolí pod zeleným stromem po cestě 

z kopce nebo naopak před stoupáním bylo nutné, 

aby lidé i zvířata nabrali sílu. Na poklidném místě u 

řeky pod jabloní později vznikl hostinec a ještě 

mnohem později jedna z nejrušnějších křižovatek v dnešním pulzujícím městě. 

Ona jabloň byla pro místní tolik důležitá, že se dostala i do městského znaku…  

O ZNAKU MĚSTA - Modrý štít, v jehož patě je zelený travnatý pahorek, na něm 

vyrůstá přirozeně zbarvená jabloň s plody. Z kořenů stromu vyvěrá stříbrně zbarvený, 

v oblouku vpravo dolů tekoucí pramen. Na horním okraji ozdobné bronzové obruby 

spočívá stříbrná zděná koruna s pěti viditelnými stínkami…  - Tak popisuje znak, právě 

udělený městu Jablonec nad Nisou, německy psané privilegium císaře Františka Josefa 

I., dané ve Vídni 7. prosince 1906. Tato listina zároveň potvrzuje, že Jablonec byl 

povýšen na město už 28. března 1866. Privilegium přitom uvádí název města jako 

Jablonec nad Nisou o několik málo dní dříve, než byl tento název úředně schválen. Do 

20. prosince 1906 se totiž město úředně jmenovalo Jablonec, přívlastek nad Nisou mu 

byl dán k odlišení od ostatních sídel téhož jména místodržitelskou vyhláškou, 

uveřejněnou pod č. 146 v zemském zákoníku z roku 1906. To ale není jediná 

nesrovnalost: fakt, že znakové privilegium bylo vydáno až čtyřicet let po povýšení 

Jablonce na město, vyvolával řadu dohadů a domněnek, nejčastějším vysvětlením bylo 

zaneprázdnění úřadů v důsledku prusko-rakouské války. Vycházelo se z praxe udílení 

erbů ve středověku, kdy součástí povýšení bylo i panovníkem vydané privilegium. 

Ovšem po roce 1848, který vnesl do života společnosti i do právního řádu mnoho 

demokratických prvků, byla situace jiná. Obce byly vymaněny z podřízenosti 

vrchnostem, místní obce se staly základním článkem územní samosprávy s rozsáhlými 

právy. Doba privilegií skončila. Povýšení na město bylo nadále už jen oznamováno v 

zemském zákoníku jako vyhláška ministerstva vnitra (v případě Jablonce 
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vyhláškou č. 21 z roku 1866). A jelikož zákon o obcích nijak neupravoval užívání 

obecných znaků, pečetí a razítek, vytvářely si obce svá pečetidla a razítka samy. 

Jablonec, který měl výhodu v tom, že zde pracovala řada rytců, si za své pečetní 

znamení vybral jabloň, a asi aby zvýraznil svou příslušnost k zemi a státu, rozhojnil 

pečetidlo tím, že k jabloni přidal i českého lva a takto vytvořené znamení pak položil na 

prsa rakouského orla. Pečeť s takto složitým obrazcem na malé ploše byla nezřetelná, a 

pak hlavně nepřípustně použila státní znak. Jablonec zřejmě používal takovéto pečetidlo 

jen krátce v padesátých letech 19. století, a pak - asi upozorněn na jeho nevhodnost, si 

jako pečetní znamení ponechal jen košatou jabloň stojící na trávníku a obtékanou zleva 

doprava říčkou. Po povýšení na město v r. 1866 byl opis 

pečeti změněn a doplněn o letopočet 1866 (případ 

Jablonce nebyl ojedinělý, podobně v té době bez vydání 

znakového privilegia byly na město povýšeny např. 

Benešov n. Č, Varnsdorf, Františkovy Lázně, Stará 

Boleslav, Krásná Lípa, Vinohrady, Žižkov, Radotín a 

další). V roce 1906, kdy se konala v Liberci německo-

česká výstava, chtěli organizátoři výstavy použít i znaky 

měst a tu se zjistilo, že Jablonec nemá definovány barvy 

znaku. A protože se doba 

značně změnila a znaková 

privilegia docházela opět 

uplatnění, Jablonec o 

privilegium požádal a v prosinci 1906 jej i obdržel. Na 

základě barevného ztvárnění znaku byly pak definovány i 

městské barvy zelená a bílá a stanoven městský prapor: 

zelenobílý pruh, uprostřed něj městský znak …  

– Tolik z textu o městském znaku, jak ho napsal 

historik a archivář František Padrta (1934-2013), 

který stál v letech 1965 až 1995 v čele Okresního 

archivu v Jablonci nad Nisou a rozhodně se řadí k významným osobnostem 

našeho města. Byl například u vzniku Spolku přátel města Jablonce a Městské 

galerie MY, připravoval výstavy k povýšení Jablonce na městys a město, 

významná byla jeho spoluúčast na mnohooborovém projektu připomínajícím 

zřejmě nejvýznamnějšího jabloneckého rodáka, architekta Josefa Zascheho. V 

letech 2000-2004 byl při realizaci výstavních cyklů Evropští medailéři, 

absolventi Uměleckoprůmyslové školy v Jablonci a Návrat ke kořenům. Vytvořil 

také přehled o dějinách jabloneckého urbanismu a pokoušel se oživit 

vzpomínku na jizerskohorského občana Gustava Leutelta. Kromě spolupráce 

na výstavách se prosadil také jako autor nebo spoluautor populárně naučných 

publikací, například Jablonec nad Nisou a dobové fotografie (2002) nebo knihy 

Kapitoly ze stavebního vývoje města Jablonce nad Nisou z roku 2004. 
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  OSLAVY: MEDAILE, KONCERTY, VÝSTAVY, ŠATY I PÁLENKA 

ÚVODNÍK Z JABLONECKÉHO MĚSÍČNÍKU: LETOPOČTY S ŠESTKOU NA 

KONCI HRÁLY V HISTORII DŮLEŽITÉ ROLE - Vážení spoluobčané, stojíme na 

prahu nového roku. Roku, který má na konci číslici šest. Letopočty s šestkou na 

konci hrály v historii Jablonce důležité role. Například v roce 1356 se objevila 

vůbec první písemná zmínka o Jablonci, v roce 1736 byla vysvěcena kaple 

křížové cesty, roku 1866 povýšil císař Franz Josef I. Jablonec na město, v 

listopadu 1896 se Jablonečané měli možnost seznámit s biografem a v prosinci 

1906 získalo město svůj znak s jabloní, který užíváme dodnes, a také přívlastek 

nad Nisou. Do té doby se město jmenovalo prostě Jablonec. Na jaře téhož roku 

se začala stavět přehrada a v srpnu byl položen základní kámen budovy 

divadla. Druhá polovina 19. století byla pro Jablonec velmi úspěšným obdobím. 

K těm velkým milníkům v jablonecké historii patří i rok 1946, kdy došlo k 

odsunu Němců a z celého Jablonecka odešly zhruba dvě třetiny obyvatel. Teď 

na konci roku, kdy píšu tento úvodník, právě probíhají jednání o finální podobě 

programu oslav v roce 2016. S logem města, které bylo vytvořeno speciálně pro 

příští rok a bude nás celým rokem provázet, už jste se mohli seznámit na 

plakátech na některých zastávkách MHD. Kromě tradičních městských 

slavností na Velikonoce, na podzim a na Vánoce chystáme i další akce v 

průběhu roku. Prvním počinem je výstava jabloneckých malířů v Galerii MY, 

jež začala už v polovině prosince a potrvá do poloviny března. Tím skutečným 

startem pak je tradiční Novoroční koncert v městském divadle. U příležitosti 

výročí města bychom také rádi poděkovali lidem, kteří se pozitivním způsobem 

podílejí na životě města a šíří jeho dobré jméno. Chceme tak učinit medailí, 

kterou jednotlivým osobnostem předáme na galavečeru během Jabloneckých 

podzimních slavností. Oceněné osobnosti bude na základě nominací od občanů 

vybírat stejná komise, která se zabývá udělováním nejvyšší městské ceny Pro 

Meritis – Za zásluhy. Cena Pro Meritis zůstane zachována. Medaile má být 

spíše symbolickým poděkováním za věci ne úplně samozřejmé, a přesto 

mnohdy zůstávají bez povšimnutí. Pokud víte o někom ve svém okolí, kdo by si 

poděkování za práci pro Jablonec zasloužil, dejte nám, prosím, vědět. Vážení 

spoluobčané, přeji vám do nového roku 2016 hlavně hodně zdraví, štěstí a co 

nejvíce příjemných zážitků. - Petr Beitl, primátor  

NOVOROČNÍ KONCERT: DĚKUJI, BYLO TO KRÁSNÉ – Před pěti lety se stalo 

tradicí, že Jablonec vítá nový rok večerním koncertem v divadle a předáním medaile 

Pro Meritis těm, kteří se zasloužili o rozvoj města. Tentokrát akce odstartovala rok plný 

oslav a nabídka všeho byla přepestrá. Vedle společenských akcí kulturních i 

sportovních byly k mání předměty ryze praktické, jako jsou třeba kalendáře. Tentokrát 

ozdobené historickými fotografiemi našeho města. Nový obraz, odkazující na 

letošní výročí sto padesáti let povýšení Jablonce na město, dostala také 
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JABLONECKÁ GREŠLE letos navíc uložena ve speciálním blistrovém balení. Veškeré 

dění v roce 2016 provázelo oficiální logo oslav, které zdobilo nejen plakáty. 

LOGO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU odráží vizuální ráz města, především tři 

dominantní stavby - věž kostela na Horním náměstí, věž 

budovy radnice a věž budovy staré radnice, současné 

knihovny. Zároveň vyjadřuje rozmanitost a svažitost 

terénu pro Jablonec typickou. Proto je tvořeno třemi 

řádky textu. Písmena ´N´ obsažená v jednotlivých 

slovech jsou zvýrazněna a symbolizují věž zakončenou 

třemi grafickými prvky, které znamenají opět ony tři 

dominantní stavby a zároveň reflektují vrcholovou 

partii radniční věže. Logo města tvoří celek, který je 

neměnný a nelze jej nijak upravovat a kompozičně 

měnit, řídí se grafickým manuálem. Pro snadnější 

využití mají zájemci k dispozici ´balíčky´ v několika 

barevných variantách. V roce 2016 bylo logo rozšířeno 

o čísla vztahující se k významnému výročí 150 (let) a 

1866 (rok povýšení Jablonce na město).   

REPREZENTAČNÍ ŠATY v barvách našeho města - bílé a zelené, vznikly v dílně 

módní návrhářky Marie Zelené v 

rámci projektu ´Návraty k hodnotám´. 

Součástí šatů jsou i ozdoby z 

jablonecké bižuterie, jejichž zhotovení 

se ujala firma Šenýr. Jablonec nad 

Nisou se tak stal jediným městem 

v Libereckém kraji, které něco 

takového má. V jubilejním roce 2016 

šaty provázely a jako šperk zdobily 

významné události v kalendáři plném 

výročních oslav. Poprvé je veřejnost 

viděla na plese města 12. března, 

využité byly i při květnovém koncertu 

v kostele sv. Anny, v září na gala 

večeru v divadle a při dalších 

příležitostech. Zájemci z veřejnosti si 

je prohlédli v rámci Dne památek v 

prostorách pracovny primátora města.    

JABLKOVICE A CÍSAŘSKÝ POSEL - Důležitý historický mezník jsme si připomenuli 

i v rámci tradičních Velikonočních slavností. Na Škaredou středu dorazil před radnici 

posel císaře Františka Josefa I., který představitelům města i obyvatelům přinesl zprávu 

o povýšení Jablonce na město. Účastníci slavností si tak mohli připomenout událost, 

která se stala před 150 lety, byť se tehdy v březnu 1866 povýšení odehrálo 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92299&x=300&y=240
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88579&x=300&y=240
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bez výraznějších fanfár. První jablonecký starosta Josef Pfeiffer se o tom dokonce 

oficiálně dozvěděl až o dva týdny později. Povýšení poté projednali tehdejší zastupitelé, 

kteří se na mimořádném zasedání dohodli, že pořádné oslavy uspořádají až 10. května. 

V březnu 2016 byl však primátor Petr Beitl plně nachystán. Vzácného hosta pohostil 

chlebem se solí a připraven měl i jeden speciální dárek - letošní ročník Jablonecké 

jablkovice. Tato originální pálenka byla poprvé představena a k mání právě na 

velikonočních trzích. Zákazníkům ji nabízelo Jablonecké kulturní a informační centrum 

ve svém stánku na náměstí a také ve svých prostorách v Kostelní ulici.  

DOBA KARLA IV. - Přednáškové odpoledne 

propojující významná výročí 

českého státu a našeho 

města připravilo v březnu Muzeum skla a bižuterie. 

Přednáškou o významných výročích roku 2016 ve 

správních dějinách Jablonce nad Nisou zaujal přítomné Jan 

Kašpar, ředitel Státního okresního archivu. Posluchače 

provedl historií města od jeho skromných středověkých 

počátků v době lucemburské až k současnému statutárnímu 

městu. K dokreslení atmosféry 14. a 15. století představil 

také několik archivních středověkých listin, které jsou 

pravděpodobně výsledkem sběratelského úsilí někdejšího 

Městského muzea. Podvečer pak patřil vyprávění o uměleckých pokladech, které nechal 

Karel IV. vytvořit pro větší důstojnost a slávu Českého království.  

OBRÁZKY OD DĚTÍ - V akcích připravených k jubileu nebylo zapomenuto ani na 

nejmladší pokolení. Jablonecký měsíčník odstartoval soutěž dětí mateřských škol, která 

je zábavnou formou vtáhla do historie města. Úkolem bylo kreslit obrázek na dané téma 

- například radnice, jabloň a nejstarší místo v Jablonci. Každý měsíc byli vyhodnoceni 

tři nejlepší kreslíři a celoroční klání završila výtvarná výstava v Eurocentru.  

ZÁBAVNÝ KVÍZ plný úkolů z historie Jablonce byl v Jabloneckém měsíčníku 

aktualizován každý měsíc po celý rok a zúčastnit se mohly celé rodiny. 

RETRO JABLONEC - Městská galerie MY v roce 2016 připravila cyklus výstav 

věnovaný kulturní historii města. První výstava nabídla ohlédnutí za uměleckým 

zobrazováním Jablonce, jeho obyvatel a okolní přírody v první polovině dvacátého 

století. Vystavena byla díla ze sbírek Muzea skla a bižuterie, z majetku České 

spořitelny, Státního okresního archivu i obrazy od soukromníků.  Výstava připravená ve 

spolupráci se Spolkem přátel města Jablonce byla k vidění ve výstavní síni Domu 

Scheybalových do poloviny března. Ve stejné době podkroví objektu nabízelo výstavu 

JABLONEC OČIMA VÝTVARNÍKŮ DRUHÉ POLOVINY DVACÁTÉHO STOLETÍ. 

Mezi vystavujícími nechyběl Jiří Dostál, který se v devadesátých letech 20. století 

nesmazatelně zapsal do dějin zdejší uměleckoprůmyslové školy. Právě její studenti si 

jako náměty svých medailí nebo plaket často volili městská výročí, místní osobnosti 

nebo stavební dominanty či historické památky. Díky tomu vznikl početný soubor 

diplomových a klauzurních prací, ve kterých se odráží kulturní historie 

Jablonce. Část těchto prací byla vystavena v podkroví a ve vstupní hale 
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Domu Scheybalových. Připravilo Jablonecké kulturní a informační centrum, které 

výročí roku obohatilo i dalšími akcemi. V květnu to byla třeba reminiscence na oslavu 

povýšení v podobě slavnostního koncertu souboru Scholla Gregoriana Pragensis v 

kostele svaté Anny. Pak se rozjel seriál kulturních a sportovních akcí, ať již zavedených 

tradičních, jakým je třeba Město plné tónů i těch zbrusu nových. K těm patřil rockový 

festival na Tajvanu o prvním srpnovém víkendu nebo Jablonecké pivní slavnosti, jež 

připravilo město ve spolupráci se svijanským pivovarem na konec prázdnin.  

PODZIMNÍ SLAVNOSTI BYLY VYVRCHOLENÍM OSLAV, kdy na gala večeru v 

divadle v pátek 23. září dostali medaile coby poděkování lidé, kteří pro město a jeho 

obyvatele aktivně pracují. Podoba medaile ´Gratias Tibi ago – Vzdávám Ti dík´ vzešla 

ze studentské soutěže. Ve finále postoupily do nejužšího výběru návrhy Davida 

Kružliaka a Jakuba Matouše, jehož klasický motiv jabloneckých dominant byl 

počátkem března doporučen radními k realizaci. Ihned potom začala Střední 

uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Jablonci medaile realizovat. Pro 

Matouše to nebyl první úspěch, na kontě má spolu s Irenou Hradeckou medaili 

Statutárního města Jablonec, kterou razila Česká mincovna vloni v září. Ani návrh, 

který nebyl ražen, nepřišel vniveč. Byl použit jako motiv pro logo speciálních triček.   

GALA VEČEREM V DIVADLE pomyslně vyvrcholily oslavy 150. výročí povýšení 

Jablonce na město. Překvapením pro všechny byla návštěva prvního 

jabloneckého starosty Josefa Pfeiffera (na snímku vpravo), který v úvodu 

večera s primátorem Petrem Beitlem pohovořil o těžkostech při vedení města 

v současnosti a před 150 lety. Starosta Pfeiffer poté po boku slečny Nely 

v reprezentačních šatech města usedl mezi diváky a primátor Beitl 

rozdal medaile Gratias Tibi ago nominovaným osobnostem.  
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GRATIAS TIBI AGO OSOBNOSTEM  

VZDÁVÁM TI DÍK. DĚKUJI TI – ´Gratias Tibi´, medaile s tímto nápisem dostali 

osobnosti, které se zapojují do veřejného života a svými postoji nebo skutky vytvářejí 

pozitivní obraz Jablonce. Návrhy na ocenění posílali i řadoví občané, a to nejpozději do 

konce března. Nakonec se sešlo více než sto nominací, které projednala stejná komise, 

jež rozhoduje i o ceně Pro Meritis. Nominace posvětili svým hlasováním zastupitelé. 

Bylo vybráno devětapadesát jmen, v souladu s pravidly byli všichni vybraní osloveni, 

zda s nominací své osoby na udělení poděkování souhlasí. Jeden nominovaný ocenění 

odmítl z osobních důvodů. Z původních 58 osobností však medaili převzalo jen 57 z 

nich. Josef Hrbotický, který měl medaili získat za dlouholetou práci ve školství a 

založení Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu v Jablonci nad Nisou, bohužel v 

srpnu zemřel. Medaili u příležitosti 150. výročí povýšení Jablonce na město obdrželi: 

 MICHAELA ALBRECHTOVÁ, ředitelka Diakonie ČCE Jablonec nad Nisou - za 

dlouholeté vytváření pozitivního obrazu města a práci v sociální oblasti 

 JOSEF BOČEK, pedagog, zakladatel a sbormistr smíšeného pěveckého sboru 

Janáček - za dlouholeté působení v oblasti kultury a společenského života města 

 MARIE ČEŠKOVÁ, manažerka skupiny komunitního plánování pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním, za dlouholetou práci v neziskovém sektoru 

 JANA DRÁBKOVÁ, dlouholetá členka Komise humanitní a sociální péče rady 

města - za dlouholetou práci v sociální oblasti 

 OLGA FRÖHLICHOVÁ, sbormistryně smíšeného pěveckého sboru Janáček a 

vedoucí souboru Jablonecká píšťalka - za dlouholeté působení v kultuře  

 JANA HANAJOVÁ, choreografka folklórního souboru Nisanka - za dlouholetou 

práci v kultuře a za zachování kulturního dědictví jabloneckého regionu 

 KATEŘINA HAVLOVÁ, ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže, 

zdravotnická instruktorka - za práci v sociální a humanitární oblasti  

 SIMONA HAVLOVÁ, zakladatelka Tadeáškových jesliček - za vytváření 

pozitivního obrazu města a práci v sociální a společenské oblasti 

 IUVENTUS, GAUDE!, dětský pěvecký sbor při ZUŠ Jablonec nad Nisou - za 

reprezentaci města 

 BOHUMIL JAKOUBĚ, fotograf - za dlouholetou prezentaci našeho regionu 

 JAN KAŠPAR, archivář a historik - za aktivní podíl na společenském životě  

 LENKA KLIMENTOVÁ, dobrovolnice Českého červeného kříže – humanitární 

jednotky - za organizování humanitárních sbírek a získávání nových dárců krve 

 VLADIMÍR KOMŇACKÝ, akademický sochař a pedagog - za dlouholetou práci 

v oblasti školství, kultury a umění 

 PAVEL A IVA KOPÁČKOVI, vedení smíšeného pěveckého sboru Janáček - za 

aktivní účast na společenském a kulturním životě města 
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 DAGMAR KUBIŠTOVÁ, zakladatelka a provozovatelka Útulku Dášenka - za 

péči o opuštěná zvířata a aktivní podíl na životě v jabloneckém regionu 

 PETRA LAURIN, PUBLICISTKA - za rozvoj česko-německých vztahů a aktivity 

v Domě česko-německého porozumění 

 BENJAMIN MLÝNEK, vikář Církve československé husitské - za zachování 

kulturního dědictví města a podíl na generální opravě kostela Dr. Farského 

 MARIE MUSICHOVÁ, předsedkyně okresní organizace Svazu tělesně 

postižených v ČR, Jablonec nad Nisou - za dlouholetou práci v sociální oblasti 

 TAŤJÁNA NOVÁKOVÁ, členka Řídící skupiny komunitního plánování – za 

dlouholetou práci v Komisi humanitní a sociální péče rady města  

 PETR NOVÝ, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - za 

publikační činnost  

 PAVEL PETRŽELKA, pedagog - za dlouholetou práci ve školství a manažerské 

schopnosti uplatněné při dělení jednotné průmyslové školy v Jablonci na Střední 

průmyslovou školu strojnickou a Střední uměleckoprůmyslovou školu 

 OLDŘICH PLÍVA, akademický sochař - za dlouholetou práci v oblasti kultury a 

umění 

 JAROSLAVA POKORNÁ, sbormistryně dětského pěveckého sboru Rolnička - za 

dlouholetou práci v oblasti kultury, školství a společenského života 

 VĚRA POKORNÁ, sbormistryně dětského pěveckého sboru Skřivánek - za 

dlouholeté působení v kultuře při práci s předškolními dětmi 

 ONDŘEJ POLÁK, vedoucí střediska Jablonec nad Nisou Junák, český skaut - za 

dlouholetou spolkovou činnost 

 JIŘINA POLANSKÁ, kronikářka města Jablonec nad Nisou, principálka 

divadelního spolku loutkářů Vozichet - za dlouholetou práci v kultuře a aktivní 

účast na společenském životě města 

 JOSEF SLÁMA, dlouholetý pracovník v kulturní oblasti, spoluzakladatel 

Jabloneckého klubu onkologických pacientů - za dlouholeté vytváření 

pozitivního obrazu města a aktivní účast na společenském životě 

 JIŘÍ ŠIMŮNEK, pedagog - za dlouholetou práci ve školství a zařazení 

sportovního gymnázia do systému jabloneckých škol, za aktivní účast na 

sportovním a společenském životě města 

 HELENA VOJTĚCHOVÁ, dobrovolná hasička, SDH Jablonecké Paseky - za 

dlouholetou výchovu hasičské mládeže  

 JAN VOKURKA, podnikatel - za zachovávání kulturního dědictví jabloneckého 

regionu a spolupráci s chráněnou dílnou Domov 

 BOHUMILA ZIKMUNDOVÁ, předsedkyně Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, Jablonec - za dlouholetou práci v sociální oblasti 

 PAVEL ŽUR, sbormistr dětského pěveckého sboru Vrabčáci - za dlouholeté 

působení v kultuře  
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Z OBLASTI SPORTU za dlouholeté vytváření pozitivního obrazu města: 

 ČLTK BIŽUTERIE Jablonec nad Nisou 

 FOTBALOVÝ KLUB Jablonec, a. s. 

 JUDO KLUB Jablonec nad Nisou, z. s. 

 KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z. s. 

 SKI KLUB Jablonec nad Nisou o. s. 

 SKP KORNSPITZ Jablonec, z. s. 

 TJ BIŽUTERIE, z. s. 

 T. J. HC Jablonec nad Nisou 

 TJ ELEKTRO-PRAGA Jablonec n. N., z. s. 

 TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU 

 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, z. s. – atletický oddíl 

 TJ SOKOL Jablonec n. Nisou 

ZÁSTUPCI FIREM převzali ocenění za dlouholeté vytváření pozitivního obrazu města 

v oblasti podnikání a rozvoje zaměstnanosti: 

 A. RAYMOND JABLONEC s. r. o.  

 ATREA s. r. o. 

 BENTELER ČR s. r. o. 

 ECOGLASS a.s. 

 INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r. o. 

 JABLONECKÁ NÁSTROJÁRNA s. r. o. 

 JABLOTRON GROUP a. s. 

 LUCID spol. s r. o. 

 MITON CZ s. r. o. 

 PRECIOSA a. s. 

 TRW Automotive Czech s. r. o.  

 TEDOM a.s., divize Motory 

 UNITHERM s. r. o. 

 

ODHALENÍ ZNAKU ZAKONČILO ROK OSLAV - 

Ve středu 7. prosince, přesně v den 110. výročí 

udělení městského znaku, byla na vstupním schodišti 

radnice odhalena plastika znaku. Jedná se o kopii 

žulového originálu, který architekt Karl Winter 

umístil do výšky patnácti metrů na západní stranu 

radniční fasády. Kopii zhotovil Milan Danihelka ze sochařské školy v Hořicích a 

radnice za ni zaplatila téměř osmasedmdesát tisíc korun, další náklady stálo pořízení 

nových světel, elektrikářské a stavební práce. Odhalení městského znaku na schodišti 

radnice symbolicky zakončilo letošní rok oslav, v němž si Jablonec nad Nisou 

připomněl 660 let od první zmínky o osadě, 150 let od udělení městského 

statusu a 110 let od udělení městského znaku a získání přívlastku nad Nisou. 
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KALENDÁŘ 2016: JABLONECKÁ SECESE 
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I. POČASÍ, 

PŘÍRODA 
REKAPITULACE: JAK ŠEL ROK - Leden nám nadělil nejprve 

dvě arktické noci - ta první byla dokonce nejstudenější od roku 2012, poté parádní 

podmínky pro lyžování a na konci se rozloučil teplotami nad nulou. Únor navázal na 

jarní notu z konce ledna a pokračoval v oteplování, přes den bylo na teploměru až deset 

stupňů a počasí evokovalo předjaří. Sníh i jasnou oblohu jsme si užívali v březnu, 

k jarním oslavám Velikonoc v centru města bylo počasí přívětivé, ba i slunce občas 

vykouklo na to lidské hemžení. Aprílové počasí jako když vyšije, ale nikoliv začátkem 

měsíce dubna, ale až na jeho konci. Vedle slunce, větru a deště nechyběl ovšem ani 

sníh. Květen nám před svým koncem nadělil tropický víkend, kdy jsme naměřili až 

třiatřicet stupňů Celsia, přičemž průměrná teplota předchozích let je ani ne poloviční. 

Poslední červnová sobota byla druhým tropickým dnem. Červen ovšem dopřál 

především množství bouřek včetně tuctu supercel připomínajících vzdušný vír. Poslední 

červencové dny byly celkově teplotně průměrné až mírně nadprůměrné, poslední týden 

jsme si docela užívali sluníčka a koupání. V srpnu se teploty více pohybovaly kolem 

dlouhodobého průměru, což je pro toto období necelých devatenáct stupňů Celsia. Jaká 

jsou další fakta o letošním létě? 

SLUNEČNÍ SVIT A TROPICKÉ DNY 

V devatenácti dnech teplota na některé z měřících stanic přesáhla 30 °C. Nejvyšší 

teplotu 36,8 °C zaznamenali 11. července v Brodu nad Dyjí. Nejchladnějším dnem byl 

10. srpen, teplota nikde nepřesáhla 19,8 stupňů. Nejchladnější ráno bylo 11. srpna na 

Horské Kvildě, kde naměřili -2,5 °C.  Nejvíce dešťových srážek - ve výši 73,9 mm, 

spadlo 17. července v Horní Malé Úpě. V průběhu letošních prázdnin se nevyskytlo 

žádné delší období se slunečnými dny. V jejich úvodu, v týdnu od 4. do 10. července, 

svítilo slunce v České republice v průměru šestašedesát hodin. V polovině prázdnin, od 

25. července do 14. srpna, byl sluneční svit jen kolem čtyř desítek hodin týdně. 

Z meteorologických záznamů při tom vyplývá, že doposud od 1. července do 21. srpna 

trval sluneční svit v Čechách 336 hodin, na Moravě a ve Slezsku to bylo 340 hodin. 

Sluneční svit během prázdnin v roce 2016 byl následující: 27. kalendářní 

týden (4. 7. – 10. 7.) / sluneční svit 66,2 hodin, 28. kalendářní týden (11. 7. – 
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17. 7.) / sluneční svit 25,1 hodin, 29. kalendářní týden (18. 7. – 24. 7.) / sluneční svit 

47,2 hodin, 30. kalendářní týden (25. 7. – 31. 7.) / sluneční svit 42,8 hodin, 31. 

kalendářní týden (1. 8. – 7. 8.) / sluneční svit 41,3 hodin, 32. kalendářní týden (8. 8. – 

14. 8.) / sluneční svit 37,0 hodin, 33. kalendářní týden (15. 8. – 21. 8.) / sluneční svit 

50,8 hodin, 34 kalendářní týden (22. 8. – 28. 8.) / sluneční svit 75,6 hodin.  

PODZIMNÍ FAKTA O ZÁŘÍ 

Průměrná teplota se v období od 5. září do 2. října pohybuje tak kolem 13,3 °C. 

Nejvyšší průměr zaznamenali meteorologové v roce 1999, kdy naměřili 16,7 °C. 

Nejchladněji bylo v roce 1996, průměr dosahoval deseti stupňů Celsia. Nejdeštivější byl 

rok 2007, dohromady napršelo 114 milimetrů. Největší sucho dokládají záznamy z roku 

1959, kdy spadly za celý měsíc pouhé dva milimetry srážek. Poslední tropický den byl 

v roce 2016 ve čtvrtek 15. září, vloni to bylo mimořádně dokonce až 17. září. Koncem 

letošního září hlasovalo 1803 čtenářů webových Novinek v anketě, která kladla otázku: 

Chcete už podzim? 29,5 % respondentů řeklo ´ano´, protože vedra už bylo dost a 70,5 

procent odhlasovalo ´ne´ podzimnímu počasí, protože léto by prý mohlo být pořád.   

ZIMA 2016 V JABLONCI 

SNÍH - V zimním období 2015-2016 napadlo 125 cm sněhu (2014-2015: 163 cm, 2013-

2014: 57 cm), přičemž nejvíc sněhu přibylo v lednu: 66 cm, podobně jako v lednu 2015. 

(Nejméně v lednu 2013: pouhých 13 cm sněhu). V listopadu, kdy již v Jablonci nad 

Nisou obvykle sněží, nespadla v roce 2015 ani vločka. I přes to, že sněhu příliš nebylo, 

bylo nutné ošetřovat silnice i chodníky a zajistit bezpečnost řidičů i chodců.  

ÚDRŽBA - Statutární město prostřednictvím Technických služeb Jablonec (TSJ) 

udržuje 162 km vozovek, sedmapadesát kilometrů km chodníků a jednadvacet 

kilometrů čtverečních parkovacích ploch. Ne všechny komunikace však udržuje město. 

Silnice I. třídy jsou ve vlastnictví státu – například ulice 5. května, o údržbu se stará 

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

silnic Libereckého kraje. To jsou například ulice Čsl. Armády, Podhorská, Palackého od 

křižovatky s ulicí U Přehrady dál do Mšena a další. Za zimu 2015-2016 Technické 

služby Jablonec spotřebovaly 1 414 tun soli a 750 tun inertního posypového materiálu 

(2014 -2015: přes 1 800 tun soli, 1 200 tun písku a drti).  

NÁKLADY - Zimní údržba v Jablonci nad Nisou od 1. listopadu 2015 do konce března 

2016 stála městskou kasu 10 300 000 Kč (2014–2015: 15 300 000 Kč, 2013-2014: 

8 200 000 Kč). V rozpočtu mělo město na zimní údržbu připraveno 20,1 milionů korun 

(stejně jako v předchozích letech). I když poslední zimy jsou tak říkajíc netradiční a celá 

částka se nevyčerpá, rezerva je nutná. Může se totiž opakovat situace jako v zimě 2012-

2013, kdy napadlo 348 centimetrů sněhu. Tehdy údržba stála městskou pokladnu 20,2 

milionu korun. Peníze, které se za zimní údržbu neutratí, následně putují do oprav 

komunikací, kterým teplotní rozdíly a zimy bez sněhu paradoxně škodí víc než hluboké 

závěje a souvislý mráz. Vzhledem k výkyvům teplot a přízemním mrazíkům, které 

letošní zimu Jablonec neopouštěly, je také potřeba komunikace ošetřovat a posypový 

materiál následně uklízet, což samozřejmě také něco stojí. 
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SNÍH NEJEN U NÁS 

Rok 2016 18. 1.  21. 1.  23. 1.  28. 1.  30. 1.  

U NÁS teplota v °C -4/-11 -5/-11 -2/1 8/-1 8/0 

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

Ještěd 20-40 25-40 25-50 20-50 5-50 

Bedřichov  20-40 30-40 30-40 30-30 

Tnv. Špičák  15-50 30-50  30-50 

Severák  25-35  30-35  

Pustevny 53-50 30-40 35-45 35-45 20-30 

Harrachov 20-30 30-40 40-50  30-50 

ŠM – Sv. Petr 35-45  35-50  40-50 

Zadov 53-50 55-50 52-50 35-45 19-40 

Klínovec 40-80 50-80 55-80 35-70 30-60 

ZAHRANIČÍ      

Slovensko-Chopok  55 57  57 

Itálie 5-95 10-90 10-90 10-90 5-90 

Rakousko  40-135 35-140 40-165 15-140 10-135 

Francie   70-300 90-300 150-300 20-200 20-300 

Švýcarsko 15-210 35-210 60-220 36-208 25-208 

 

Rok 2016 20. 2.  25. 2.  29. 2.  7. 3.  17. 3.  

U NÁS teplota v °C 4/2 3/-5 3/-1 3/-3 9/0 

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

Ještěd 10-30 10-35 10-35 10-35 10-35 

Bedřichov 30-30 2-20  5-20 4-20 

Tnv. Špičák 15-50 1-45  1-45 0-45 

Severák 20-35   3-40  

Pustevny 8-35 5-20  10-25 3-10 

Harrachov 15-40 15-40 15-40 15-40 15-40 

ŠM – Sv. Petr 30-40    30-40 

Zadov 19-40 10-40 8-45 18-50 25-50 

Klínovec 10-50  10-50 25-60 25-65 

ZAHRANIČÍ      
Slovensko-Chopok 158 210 216 237 40 

Itálie 5-250 30-100 30-180 35-140 50-200 

Rakousko  0-185 30-200 25-225 30-245 25-250 

Francie   0-900 96-410 40-300 10-625 25-665 

Švýcarsko 0-290 20-265 20-200 50-350 36-340 
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POČASÍ V NOVINOVÝCH TITULCÍCH 

2.1. Díky mírné zimě přidali v Jablonci peníze na opravy silnic – Předpověď: zima bez 

sněhu, studně bez vody – 3.1. Mrzne, až praští, místy hrozí námraza - Opět se rozjely 

vleky, dnes startuje Ještěd – 4.1. Jizerská 50 bude na sněhu, někteří ji poběží s čelovkou 

– 49. ročník slavného závodu Jizerská padesátka se přece jen pojede na lyžích. 

Pořadatelům se díky technickému sněhu podaří vytvořit minimálně čtyřkilometrový 

okruh, na který se startovní pole vydá po částech během tří dnů – Provozovatelé 

skiareálů v Jizerských horách pokračují se zasněžováním - Jizerské hory: Mrzne. Minus 

devět a mlhy. Pozor na silnicích - 8.1 Jizerská padesátka do budoucna možná změní 

termín, připouští organizátoři - 10.1.  Na Jizerce v sobotu minus sedmnáct, v neděli nula 

- 11.1 Na konci týdne se vrátí mráz, zima by se pak mohla udržet – Jizerská padesátka: 

Slavný závod se musel změnit, chyběl sníh – Závody na sněhu bez sněhu - Příznivci 

Jizerské padesátky si lámou hlavu, jak závod udržet počasí navzdory – 12.1. Slavný 

závod se musel změnit, chyběl mu sníh - Jizerskou padesátku potrápily rozmary počasí, 

přesto si ji nenechali ujít závodníci všech generací - Osekaná Padesátka přitáhla nejvíc 

diváků za osm let -  Málo sněhu. Hoteliérům klesají tržby - 14.1. Liberecký kraj: 

Podmínky pro lyžování sníh výrazně vylepšil - Sníh na horách postupně přibývá - O 

víkendu přijdou ledové dny – Sníh nahrává lyžařům, na své si přijdou i běžkaři - Náledí 

a sníh komplikují ranní dopravu. Kamiony nemohly do Polska - Podmínky pro lyžování 

v kraji se výrazně zlepšily - Sníh zaměstnal silničáře, vítr hasiče - Milovníci lyží a 

snowboardů se dočkali. Ski areály v severních Čechách hlásí ideální podmínky - 16.1. 

Sníh vylepšuje lyžování, areály otevírají další sjezdovky – Lyžovačka se konečně 

rozjela do plných otáček – 17.1. Tisíce lyžařů si užívalo dobrých podmínek v 

Libereckém kraji - 18.1. Na Šumavě napadl metr sněhu, v mrazu se udrží - Česko sevře 

tuhý mráz - 19.1. Na Šumavě klesly teploty až na minus 32 stupňů – Třicet pod nulou a 

led na cestách. Posyp solí už neúčinkuje, varují silničáři - Liberecký kraj zažívá další 

mrazivé ráno. - Na Jizerce v Jizerských horách klesly až na minus 25,6 °C - Silničáři 

doporučují jezdit zvlášť opatrně – V horách udeřily největší mrazy letošní zimy. Na 

Jizerce bylo minus 26 - Zasněžené Jizerky přivítaly na tři stovky lyžařů s čelovkami - 

20. 1. Teploty klesají hluboko pod nulu - 23.1 Lyžování se naplno rozjíždí. Podmínky 

jsou ideální – Teploty znovu i pod -30 °C - Na Jizerce naměřili minus 26,7 stupňů - 

Hrozí silné sněžení, varují meteorologové - Po mrazech přijde příští týden prudké 

oteplení - 24.1. Nejlepší víkend v sezoně, hlásí skiareály. Přijely desetitisíce lyžařů – 

8.2. Celý únor bude teplo, předpovídají meteorologové – 17.2. V Jablonci od rána hustě 

sněží – 21.1. Cestovní ruch: Čerstvý sníh je pro Jizerky nejlepší reklamou - Čerstvý sníh 

zasypal v noci na dnešek prakticky celou republiku – 25.1. Liberecký kraj: Ve 

skiareálech lyžovaly o víkendu tisíce lidí - Dopravní informace: Silnice jsou namrzlé, 

opatrní by měli být také chodci – 26.1. Hory ohlásily nejlepší víkend v sezóně - 27.1. Je 

o 30 stupňů víc. Obleva pustoší stopy a plní ordinace – Sněhy tají, vlekaři pláčou: V 

Česku zůstává nezvyklé teplo - 28.1. Na horách v Libereckém kraji to vypadá jako 

v březnu - 29.1. Navzdory oblevě se bude lyžovat i o tomto víkendu - Podmínky k 

lyžování v Libereckém kraji připomínají březen - Sněhu je dost, lyžuje se ale jako na 

jaře – 30.1. Lyžařské podmínky jsou na horách stále dobré, vlekaři si 
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pochvalují návštěvnost - 1.2. Do hor vyrazily tisíce lyžařů - Zima se vrátila do Jizerek - 

Nad Českem se prohání vichřice rychlostí 300 km/h, silničáře zaskočil sníh - Běžkaře 

spasí technický sníh vysoko v horách - 2.2. Liberecký kraj: Tisíce lidí zavítaly do 

lyžařských areálů - 4.2. Jizerská magistrála čeká na sníh, Ještěd láká na sjezdovky - 5.2. 

Díky ochlazení jsou hory na lyžaře připravené, níž ale chybí sníh - Na řadě míst v 

Česku komplikuje dopravu sněžení. V noci na horách napadne až 20 centimetrů – 

Liberecký kraj: Střediska nabízí dobré podmínky k lyžování - 6.2. Zimní střediska 

nabízí stále dobré podmínky k lyžování - Jizerská magistrála čeká na sníh, Ještěd láká 

na sjezdovky - 7.2. Jarní počasí přilákalo na hory tisíce lyžařů, místy je i 70 centimetrů 

sněhu - Noční běžkování je hit sezony - Teplé počasí o víkendu neodradilo lidi od 

lyžování - 8.2. I přes oblevu nabízejí areály slušné lyžování – Jizerské hory jsou tajný 

tip na lyžování v Česku, píší New York Times -  Na horách je i přes výkyvy počasí plno 

- 9. 2. New York Times chválí stopy v Jizerských horách - Jizerky jsou tajným místem 

běžkařů, píše americký deník - Upravené běžecké trasy ničí někteří fatbikeři - Na 

horách je i přes výkyvy počasí plno - New York Times píší o Jizerkách -  Hotelům a 

penzionům v Libereckém kraji loni výrazně přibylo hostů – 10. 2. Běžkařské trasy 

nadále upravují – 11 2. Postupně se ochladí a bude sněžit - Zima ještě neřekla poslední 

slovo. V následujících dnech se dočkáme postupného ochlazování a občasných 

sněhových srážek, které se přestěhují i do nížin. - Převládat bude počasí s velkou 

oblačností a teplotami kolem pěti stupňů - Na Liberecku se objevují sněhové přeháňky, 

podobné počasí vydrží celý den – Liberecký kraj: Intenzivní déšť a tání zvedly hladiny 

řek – 14. 2. Hory v Libereckém kraji přilákaly o víkendu tisíce lidí - V lyžařských 

střediscích Jizerských hor bylo opět plno - 15. 2. Počasí si s námi pohraje. Zima se vrací 

- 17. 2. Kolabující doprava, neuklizené silnice a havárie. Liberecko zasypal sníh -  18. 2.  

Počasí připomínalo spíše apríl. Bude třináct stupňů, ale dojde i na sněžení - 19. 2. 

Lyžování zlepšil nový sníh – Lékem na bídné zimy se stanou okruhy s technickým 

sněhem - 22. 2. Neděli zkazilo hlavně počasí - Liberecký kraj: Výborná sobota, ale 

bídná neděle. - V sobotu nasněžilo až patnáct centimetrů sněhu a areály byly plné, v 

neděli za deště lyžovali jen skalní nadšenci - Ochladí se, ale sníh bude padat jen na 

horách - Neděli zkazilo hlavně počasí – 23. 2. Aprílové počasí přišlo moc brzy - Přes 

Česko přechází studená fronta, vznikl paradox: V Praze sněží, na horách na Šumavě prší 

- 25. 2. Zase jako na houpačce: O víkendu až 14 stupňů, příští týden nula – Dobré 

lyžařské podmínky nabízejí Krkonoše i Jizerské hory - Lyžařské podmínky na horách 

zlepšil čerstvý sníh a mráz – 1. 3. Hasiči vyjížděli hlavně k převráceným automobilům a 

popadaným stromům - Liberecký kraj: S večerním sněžením začali hasiči vyjíždět k 

dopravním nehodám. Dnes po ránu pak k popadaným stromům - Nehody: Se sněžením 

hasičům začala nepřetržitá šichta - Sjízdnost: V Libereckém kraji napadlo několik 

centimetrů sněhu, pro nákladní dopravu jsou uzavřeny dvě cesty - Sníh komplikoval 

život v Česku. Stromy padaly na silnice, řada lidí byla bez proudu - Dobré podmínky 

vylákaly do hor na severu Čech stovky lidí – 2. 3. Meteorologové varují řidiče: Pozor na 

ledovku, mrznoucí déšť a mlhy. Sněžit většinou přestalo - 3.3. Lyžaři mají po 

pondělním hustém sněžení dobré podmínky - 4.3. Podmínky k lyžování jsou stále velmi 

dobré – 8. 3. Na svazích v kraji leží až půl metru sněhu – 10. 3. Víkend v 

nížinách proprší, hory zasype sníh - Níže položené skiareály končí, na horách 
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je stále metr sněhu - Mráz vylepšil lyžovačku v Jizerkách - 11. 3. Vyrazte na lyže, 

některé areály v kraji už lákají na nižší ceny - Lyžařů na horách i přes dobré podmínky 

ubývá - 13. 3. České hory se brzy pro lyžaře zavřou. Špindl vydrží nejdéle - 14. 3. 

Turistů už je moc. Kraj řeší, co s přetíženými Jizerkami – Lyžařů na horách na severu 

Čech přes dobré podmínky ubývá - Česko zasáhne silné sněžení - 15. 3. Lyžaři opouští 

zasněžené hory - Skiareály se pomalu loučí se zimou - V noci na úterý v Libereckém 

kraji připadlo až deset centimetrů sněhu. Sněžení opět komplikovalo dopravu - Sněžení 

komplikuje dopravu napříč Českem. Silničáři varují před námrazou - 18. 3. Liberec: V 

kraji se už lyžuje za ceny vedlejší sezony, sníh mizí - 21.3. Sněhu stále dost! Ještě 

minulý víkend se v krkonošském Špindlerově Mlýně jely závody Světového poháru ve 

snowboardingu - Na horách slibují sníh i na Velikonoce – O svátcích by mohlo být až 

17 stupňů – 8. 3. Liberecký kraj: Na svazích v kraji leží až půl metru sněhu - 22. 3. 

Bude se oteplovat, na Velikonoce může být až 16 stupňů - 26. 3. Sluníčko a teploty 

kolem 20 stupňů slibují meteorologové pro následující měsíc – 29.3. Teplý konec 

března, slunce ale vysvitne až o víkendu – 30. 3. Jizerky běžkařům dosud přejí - Sezona 

pro skiareály skončila. Provozovatelé ji hodnotí jako podprůměrnou - Čeští vlekaři 

bědují nad špatnou zimou. Začalo se pozdě, nepřijeli Poláci - 31. 3. Jizerská padesátka 

mění termín. Kvůli počasí se pojede 19. února  - Ještě tři lyžařská střediska budou o 

víkendu v provozu - 1. 4. Zima byla zlá, ale lyžařů víc - 6. 4. Na severu Čech padaly 

teplotní rekordy - 14. 4. Víkend doprovodí oblačné počasí s přeháňkami. Oteplí se až 

příští týden – V kraji se lyžovalo naposledy - 18.4. Týden bude slunečný, ale studený, 

s mrazivými rány – 2.5. Chladnější týden vystřídá letní počasí – 14.5. Proměnlivé 

počasí bude pokračovat – 16.5. Tepla se jen tak nedočkáme  - 26.5. Čeká nás letní 

víkend, ochladí se až v neděli  - 27.5.  Česko zasáhnou silné bouřky, varovali 

meteorologové  - 29.5. Česko zasáhly silné bouřky a krupobití – 30.5. Bouřky ztratí sílu. 

Červen bude teplý a deštivý – 6.6. Prázdniny mají začít deštěm – 18.6. Liberecký kraj: 

Vodní pohroma. Za 48 hodin napršelo, co jinak za dva měsíce – Blesková povodeň 

zasáhla hlavně Frýdlantsko. Několik domácností bylo bez proudu, rozvodnily se potoky. 

Škody půjdou do milionů korun – Roztála Mapa republiky. O tři týdny dříve než vloni – 

20.6. Začínají tropy. Ideální čas pro lovce bouřek – 2. 7. Počasí rozdělilo Česko - 

Krátká bouřka lámala stromy - Česku hrozí silné bouře, na Moravě také vysoké teploty - 

Varování meteorologů na víkend: Česko zasáhne vedro, které se zlomí v brutální 

bouřky - Hasiči kvůli bouřkám vyjížděli ke stovkám zásahů, na Olomoucku spadl strom 

do tábořiště - Stovky výjezdů hasičů, zlámané stromy: Bouřky dál duní nad celým 

Českem - 3. 7.  Na Liberecku jsou stovky lidí bez proudu. Řádila húlava, uvedl ČHMÚ 

- Bez proudu jsou po bouřce stovky domácností v Libereckém kraji - 4. 7. Přišly bouře, 

padaly stromy. A všude - Přes Česko se o víkendu přehnala změna počasí, na severu 

země trápila lidi - Hasiči v Libereckém kraji řešili desítky případů popadaných stromů - 

Bouře ochromily kraj - 4.7. Silná bouřka na Liberecku - Vichřice úřadovala: Prudká 

sobotní bouřka vystrašila většinu obyvatel Jablonecka. Vichr lámal stromy jako párátka 

- Zkázu přinesl jev zvaný húlava. Extrémně silný vichr – Premiéru festivalu v Jablonci 

ničil liják a vítr – Ještě včera zůstávaly v Libereckém kraji bez elektřiny stovky lidí. Na 

vině byla prudká sobotní bouře, takzvaná húlava, jež se prohnala regionem. 

Energetikům bránili v odstraňování škod pořadatelé Rally Bohemia, kteří je 
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odmítali pustit do míst, kudy se jel závod - 7.7. Rarita: na nočním nebi svítily mraky - 

9.7. Bude vedro. Kde se skrýt? – Do Česka přichází tropické počasí. Zítra bude až 32 

stupňů. Lidé míří do hor, aby se ochladili – Nejdříve tropy, pak chladno - 10.7. V 

červenci tropy nečekejte, teploty budou příjemné - Letošní červencové počasí bude 

o poznání chladnější než to loňské. Na teplotní extrémy to nevypadá ani na počátku 

srpna, tvrdí meteorologové ve svém měsíčním výhledu – 14. 7. Přes Česko přechází 

pásmo vydatných srážek, na severu hrozí povodně - 15. 7.   Intenzivní déšť zvedl 

hladiny řek v kraji. Hasiče zaměstnaly i popadané stromy - 16.7. Příští týden přijdou 

třicítky, začátek srpna bude chladnější - 24.7. Příští týden čekejte třicítky, bude více 

pršet - 30.7. Česko zasáhnou v neděli silné bouřky, varovali meteorologové - Nejteplejší 

bude první srpnový týden, slibují meteorologové - 1.8. Úvod srpna slibuje četné 

přeháňky, tropy i další bouřky – 15.8. Na konci prázdnin se už nevykoupeme – Letošní 

léto? Jako za našich babiček – Meteorolog: Loni touto dobou dorazila vlna veder, proto 

se letošní srpen zdá být chladný. Mráz k létu patří. Pod zem se vrací voda -  23.8. Tento 

týden bude nejslunečnější z celých prázdnin – 27.8. Následující dva týdny budou 

teplotně nadprůměrné - 29.8. Ochlazení bude krátké, již koncem týdne se mají vrátit 

tropy – Krásný konec prázdnin: Slunce, koupání, rekordy – Liberecký kraj: Padaly 

teplotní rekordy - 1.9. Léto zdaleka nekončí, čekají nás vedra – 5.9. Koupání ještě 

v září? Letos by to mohlo vyjít – 12.9. Tropy skončí v pátek, léto se však udrží do října 

-  Neobvykle horkým dnům učiní přítrž deštivý víkend - 19.9. Vlnu veder vystřídalo 

typické podzimní počasí - Přeháňky, mlhy a zatažená obloha. Sychravý podzim se 

ujímá vlády - 22.9. O víkendu se dočkáme babího léta, v pondělí se počasí zkazí - 26.9. 

Předpověď slibuje nádherné počasí, v pátek bude až 26 stupňů – Podzim: Více tepla než 

obvykle – Mariánské léto končí, střídá ho babí léto - 20.10. Víkend bude sychravý, 

teploty spadnou až pod nulu – 31.10. Opět teplá zima na obzoru – 14.11. Mrazy přijdou 

až po Mikuláši – 14.11. Superúplněk: Největší Měsíc za sedm desetiletí - 21.11. V 

neděli se ochladí, příští týden přijdou mrazy – 1.12. Prosinec přinesl do Jablonce sníh -

5.12. Nádherný víkend: Hory byly poprvé v obležení lyžařů – 12.12. V kraji začíná 

lyžařská sezona: Místo kola lyže. Sezona přišla letos brzy, jezdí se bez front - Vichr 

zastavil lanovky a vyvracel stromy – Mohutný vítr přivál vánoční ochlazení – 19.12. 

Liberec pod pokličkou z mraku sledovaly z Ještědu stovky lidí – 28.12.  Česko sevře 

mráz ze Sibiře, teploty spadnou až o 20 stupňů.  

PŘÍRODA V NOVINOVÝCH TITULCÍCH 

5.1. Fotopast na polské straně zachytila mladého rysa – 17.1. Lesníci sypou do oprav 

cest v Jizerských horách a Českém ráji miliony – 19.1. Na české straně Jizerek se usadil 

rys, potvrdil snímek z fotopasti - Důkaz, že se české hory uzdravují: rys se vrátil - 21.1. 

Fotopasti potvrdily výskyt rysa v Jizerských horách - 22.1. Senzační novinka: Do 

severních Čech se vrátil rys ostrovid - 27.1. Skalní cesta v Jizerkách nebude. Kvůli 

dravcům – 29.1. V českých Jizerkách brousí rys - Noční fotka z fotopasti sice není 

kvalitní, ale dokládá výskyt rysa v Jizerkách. Přírodovědci jsou nadšení -  1. 2. 

Ohroženým rysům se v Krkonoších daří, vyvedli mláďata - Unikátní oblast tmy na 

Jizerce ničí skleníky v Bogadyně - 4.2. Smrky v Jizerských horách likviduje 

kůrovec, pomáhá mu teplá zima - 5.2. Kraj se bojí sucha. Věnuje miliony na 
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záchranu pitné vody a lesů - 8.2. Polské skleníky září jak velké město. Vadí to lidem i 

přírodě – Zářící polský skleník připravil Jizerky o tmu – Astronomové jsou v šoku. 

Polské skleníky září jako stotisícové město a ohrožují tak jedinečnou Jizerskou oblast 

tmavé oblohy. Rozloha skleníků se má navíc zvětšit. Dopadne to na lidi i přírodu – 11.2. 

Nové měření astronomů: polské skleníky září víc než celý Liberec – 15. 2. Boj se 

skleníky sílí. Pomohou čeští i němečtí astronomové - 16. 2. ´Oranžové peklo‘. Kvůli 

zářícím polským skleníkům píše hejtman velvyslancům -   Světelný smog z Polska 

zaměstnává i diplomaty. Posun by mohla přinést schůzka ministrů - 17. 2. Zářící 

rajčatové skleníky u polské elektrárny Turow vadí řadě lidí na Frýdlantsku -   Obce si 

stěžují na polské skleníky - Obří skleníky u Turowa sužují celé okolí - Rajčata ze 

svítících skleníků bych nikdy nejedl - 18. 2. Riskují bojkot, řekli si ministři o zářících 

polských sklenících -  5.3. Potemní: Polské skleníky firma zakryje – Válka o světlo pro 

rajčata skončí. Obří polské skleníky přestanou zářit – 12.3. Jizerky: Turistů už je moc. 

Kraj řeší, co s přetíženými Jizerkami – Některá místa v Jizerských horách už jsou plná 

turistů, kteří se do nich nevejdou. Nový plán Libereckého kraje je chce přemístit do 

oblastí, kterým se dosud vyhýbali  - 21. 3. V Jizerských horách je nová přírodní 

památka, louka s vzácnou orchidejí - 22. 3. Louka je přírodní památkou. Roste na ní 

vzácný prstnatec - 4.6. Rostou! Houbaři nosí křemenáče i praváky 18.6. Kdepak loňské 

trápení. Houbová vlna letí krajem už v červnu – Letošní počasí dělá houbařům radost, 

někteří si z lesů nosí plné košíky – 25.7. Dárek pro houbaře: počasí jako z tropů.   

BOJ O TMAVOU NOČNÍ OBLOHU 

U novinových titulků o přírodě zaujme určitě téma tmy. Abychom si uvědomili, jak 

moc ji potřebujeme, k tomu stačil jeden jediný svítící skleník. Pravda, nešlo o žádného 

drobečka, ale desetihektarový kolos pro pěstování rajčat. Vyrostl u polské Bogadyně a 

rozzářil noční nebe nad přilehlým Frýdlantskem. De facto málem zrušil i 

jizerskohorskou oblast temné oblohy. Ta vznikla v roce 2009 na území Česka a Polska a 

jde o první takovouto oblast na území Evropy a také o první přeshraniční oblast na 

světě. Zpět ale ke skleníkům. Hlavním důvodem, proč světlo z nich vadilo, byl zásah do 

přírody. Kvůli světlu z ní mizeli některé živočišné druhy, především hmyz, který 

potřebuje prahovou tmu a je zle, pokud ji nenachází. Tím pádem to pak v potravním 

řetězci má fatální následky, není hmyz, mizí ptáci, kteří se jím živí a tak dále. Postiženi 

byli i lidé, protože světla máme mít co nejvíce ve dne a naopak co nejméně v noci. 

Především z těchto důvodů byla z české strany (stejně jako z německé) proti skleníkům 

vedena mohutná protestní kampaň, do které se zapojili astronomové, ochránci přírody 

ba i politici. V březnu kolos zhasnul, rajčatům stačilo denní světlo a před další zimou 

bylo již hotové zastínění. Takže konec uměle vyvolanému problému? Celá kampaň, jež 

by se dala samozřejmě nazírat z mnoha úhlů, přinesla poznání o nesmírné důležitosti 

tmy. Třeba by nebyla mimo i legislativa o zákonné úpravě světelného znečištění. Vzory 

o úpravě svícení v noci přitom už existují. Jedny z prvních zákonů byly v Americe. 

Například v Connecticutu platí zákon, který říká: jestliže svítíš kamkoliv jinam než 

dolů, tak ti na to nedáme veřejné prostředky. V Evropě je na tom nejlépe Itálie, tam to v 

roce 2000 začalo platit v Lombardii a v roce 2004 ten zákon zpřísnili a dnes 

platí ve třinácti regionech. V roce 2007 k tomu přistoupilo i Slovinsko. Tam 
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to proběhlo formou vládního nařízení, které říká, že do deseti let bude vyměněno 

všechno veřejné osvětlení tak, aby světlo nesvítilo všude možně, ale jen dolů. Francouzi 

zase zakázali svítit ve výlohách od třiadvaceti hodin do druhé ranní. To osvětlení totiž 

nemá negativní vliv jen na přírodu a člověka, ale roli hraje i ekonomika. Zbytečně 

vyrobené světlo, zbytečná elektřina, zbytečně vynaložené finance. Jednoduché, že? 

Stejně prosté je i přání na závěr: Kéž bychom si vážili - stejně jako tmy, i všeho 

ostatního, co nám příroda bezelstně nabízí. Že to jde, dokazují řádky následující.  

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST JIZERSKÉ HORY má od 1. prosince loňského roku 

další, v pořadí již dvanáctou přírodní památku. Stala se jí louka – nacházející se v 

údolíčku pod Tesařovskou kaplí na území obce Kořenov, na níž roste velké množství 

ohrožené rostliny orchideje prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Na nebývalé 

množství orchidejí - kromě prstnatce májového roste na louce také prstnatec Fuchsův, 

na jeho květy si ovšem obdivovatelé musejí obvykle počkat o tři týdny déle - upozornil 

ochranáře student Podještědského gymnázia, který zde pracoval na ročníkové práci. 

Přírodní památka má rozlohu přibližně dva a půl hektaru a zájemci se zde dozvědí více 

o rostlinách z informační tabule. Třeba to, že rostlinám se v místě nebývale daří mimo 

jiné díky zamokření rašelinné louky. Vyhlašování přírodních památek se v rámci 

Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory neděje příliš často. Naposledy byla vyhlášena 

přírodní památka Černá Desná v červenci 2013. Kromě přírodních památek je v rámci 

Jizerských hor třináct přírodních rezervací, k nimž patří například Bukovec nebo Ptačí 

kupy. Jsou zde i tři Národní přírodní rezervace, a to Jizerskohorské bučiny, Rašeliniště 

Jizery a Rašeliniště Jizerky. 

LEDEN 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.1. -1/-8 0/-4 1/-4 -1/-5 -1/-5 -5/-9 

4.1. -3/-4 -1/-2 0/0 -3/-2 -5/-6 -5/-3 

7.1. -1/-1 1/1 2/2 0/1 0/-4 -2/-3 

9.1. 1/-1 2/1 3/1 3/1 2/0 3/0 

11.1. 2/1 3/2 4/3 4/2 3/3 5/2 

14.1. 1/-4 3/-2 3/0 3/-1 3/-2 2/-1 

16.1. -2/-3 1/-5 0/-3 0/-4 1/-5 0/-6 

18.1. -4/-11 -3/-8 -3/-8 -2/-8 -1/-9 -3/-12 

21.1. -5/-11 -3/-13 -2/-14 -2/-11 -1/-8 -2/-8 

23.1. -2/1 0/1 2/1 -3/-2 -3/-2 -3/-4 

25.1. 4/2 7/2 5/2 3/0 3/-1 2/2 

28.1. 8/-1 11/1 11/0 8/-1 10/2 11/-1 

30.1. 8/0 11/3 11/3 11/3 5/2 9/3 
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PÁTEK 1. 1. - Nový rok k nám vrhnul pod oblohou rozzářenou a ozvučenou ohňostroji, 

za rachotu petard a dělobuchů…, prostě jako každoročně více jak hodinový randál. 

Také zbyl na zemi pěkný nepořádek ze všech těch ´rachejtlí´, což již během noci 

milosrdně zakryla tenká vrstvička sněhu. Tři hodiny po půlnoci už byl vcelku klid, kraj 

odpočíval pod bílou peřinou. Ráno i přes den pak polojasná obloha, k večeru sílící mlha. 

Neodradila návštěvníky divadla, kteří šli oslavit příchod roku Novoročním koncertem. 

VÍKEND 2. - 3. 1. - Sobotní ráno příjemně mrazivé, čtyři stupně pod nulou. Neděle 

přinesla zatím nejchladnější noc letošní zimy. Na východě Čech teploty klesly až k 

minus čtrnácti stupňům, u nás ráno mínus deset. Za bílou mlhou šlo tušit slunce, 

v našem kraji nesněžilo. ÚTERÝ 5. 1. – Začalo trochu sněžit, napadly tak dva tři 

centimetry. PÁTEK 8. 1. – Další centimetry sněhu, krajinu nepokrývá sice mohutná 

duchna, ale nadýchaná vrstva sněhu už je tady. Odpolední slunce lákalo ven. Kopec za 

domem oživil smích a křik sáňkujících respektive ´bobujících´ dětí. VÍKEND 9. - 10. 1. 

– Ráno stupínek nad nulou, ale sníh se drží. V Bedřichově včera odstartovala slavná 

Jizerská padesátka. Na klasický závod bylo málo sněhu, tak byla trať podstatně 

zkrácena. Pořadatelé už sice museli za posledních sedmnáct let dvakrát závod zrušit 

kvůli nedostatku sněhu, ale letos při 49. ročníku poprvé zapsali do historie situaci, kdy 

závod zachránili zkráceným čtyřkilometrovým okruhem s umělým sněhem. Většina 

závodníků absolvovala zkrácené tratě, skutečnou dálkovou distanci jeli jen elitní běžci.  

Neděle přišla s oblevou, sníh pomalu mizel. PONDĚLÍ 11. 1. – Obleva a noční déšť 

zlikvidovaly poslední zbytky sněhu. Opět je vidět na zemi černá špína, oblohu zakrývá 

inverzní mlha. STŘEDA 13. 1. – Chumelí! Padají velké vločky zvané ´trakaře´. 

ČTVRTEK 14. 1. – Ráno na teploměru minus dva stupně, vrstva sněhu sice slabá, ale 

stačí. Všude příjemné bílo, ladovská zima je tady. U nás ne, ale na horách dál 

chumelilo. Do dnešního dne přibylo na tuzemských horách až několik desítek 

centimetrů sněhu. Nejvíce, pětatřicet centimetrů, připadlo na Šumavě, v Krkonoších to 

byly dvě desítky centimetrů, v Jeseníkách, Beskydech a v Jizerských horách kolem 

deseti centimetrů. VÍKEND 16. - 17. 1. – Krásná zima! Bílý sníh, slunce, teploty jen pár 

stupňů pod nulou, takže příjemně mrazivo. Na většině území republiky hustě sněžilo, 

leckde problémy s dopravou, kalamita. U nás přistálo k zemi jen pár vloček, zem 

pokrývá nadýchaný prašan. PONDĚLÍ 18. 1. - Teploty sjely opět o pár stupínků níž, na 

našem teploměru ráno mínus sedm, přes den mínus tři až čtyři. Sníh se jiskří v paprscích 

slunce. Předpověď meteorologů zvěstuje, že Českou republiku čeká velmi chladný 

týden, během něhož budou teploty setrvávat pod bodem mrazu. Důvod? Chladné 

proudění od severu či severovýchodu. Minimální teploty v nížinách budou prý klesat 

pod minus deset stupňů Celsia, v horských oblastech a mrazových kotlinách může být 

až o deset stupňů chladněji. Jak jsem uvedla, mrazivé bylo již pondělní ráno, kdy 

například na Jizerce klesla teplota na minus 21 °C. ÚTERÝ 19. 1. - A je to tady!  

MRAZIVÉ REKORDY. ARKTICKÉ NOCI - Vůbec nejchladněji bylo podle Českého 

hydrometeorologického ústavu na Rokytské slati, kde teplota klesla na minus 32,3 

stupně. Regionálně nejchladnější byl Jihočeský kraj, naopak nejméně mrazivý s 

ohledem na absenci sněhové pokrývky byl kraj Jihomoravský.  Pod minus dvacet se 

dostaly dnes ráno teploty i na dalších ´tradičních´ stanicích, jako je Šindelová 
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(-22°C), Adršpach (mínus 20,4°C) a u nás v Jizerských horách – Kořenov: Jizerka -

25,6°C, rašeliniště -25,4°C, Bedřichov -22,1°C. "Jedná se o nejstudenější noc od 

února 2012. Doufáme, že se do konce týdne další podobná noc při vyjasnění a 

uklidnění větru zopakuje," citovala ČTK amatérského meteorologa Antonína 

Vojvodíka, který se měřením teploty zabývá více než čtyřicet let. ČTVRTEK 21. 1.  - 

Zpětně dopisuji, že ze čtvrtka na pátek byla v Česku zatím nejstudenější noc této zimy. 

Teploty na Šumavě k ránu klesly pod minus 35 stupňů Celsia. V Rokytské slati u 

Modravy naměřily teploměry v 06:30 minus 35,3 stupně. PÁTEK 22. 1. - V noci na 

sobotu bylo opět pořádně mrazivo. Na Šumavě v Jezerní slati u Kvildy meteorologové 

naměřili minus 31,2 stupně Celsia. Teplotní rekordy ale nepadly. Nejvíc mrzlo v první 

polovině noci, pak se zatáhlo a mráz polevil. Už v noci začal padat sníh. VÍKEND 23. -

24. 1. – Po další arktické noci jsme se probudili do intenzivní chumelenice, sněžilo 

prakticky celý den. Však také meteorologové v sobotu vydali varování před silným 

sněžením, které postupovalo do České republiky od západu. Výstraha platila především 

pro hlavní město Prahu, Středočeský, Karlovarský i Plzeňský kraj, pro Chomutovsko a 

Lounsko v Ústeckém kraji. Ve zmíněných oblastech nastaly problémy v dopravě, 

výjimkou nebyly dopravní nehody. Nejen tam, ale i u nás měli pohotovost silničáři. 

Zatímco řidiči měli na silnicích se sněhem potíže, radovali se lyžaři. Na sjezdovkách 

v našem kraji leželo až 70 cm prachového sněhu. Jásali sjezdaři i běžkaři a samozřejmě 

provozovatelé ski areálů. Nejvíc lidí o víkendu zřejmě přijelo do Krkonoš, kde jich 

uvítal Špindlerův Mlýn na dvanáct tisíc. Na Ještěd v Liberci vyrazilo za víkend téměř 

čtyři a půl tisíce lidí a do areálu Ski Bižu v Jizerských horách na čtyři tisíce návštěvníků 

za den. Po Jizerské magistrále se pohybovaly tisíce běžkařů a obdobné to bylo ve 

stopách v Krkonoších. Zkrátka, dosud nejlepší lyžařský víkend této zimy. V sobotu 

nový sníh bodoval a sněhové podmínky zůstávaly většinou i přes nedělní oteplení 

vynikající. Ano, ano, zatímco v sobotu jsme nad sněhem jásali, v neděli konec. Teplota 

nad nulou, obleva, sníh mizel doslova před očima. PONDĚLÍ 25. 1. - Promrzlá zem a 

tající voda vytvořily leckde pořádnou klouzačku. Den propršel a téměř se spláchnul 

sníh. Že by už zima skončila a byl čas na rekapitulaci? Inu dobrá. Statistika: Sníh a 

zimní údržba - Od začátku zimního období, tedy od prvého listopadu 2015, napadlo 

v našem městě přes půl metru sněhu. Zhruba patnáct centimetrů do konce roku a zbytek 

v lednových dnech. Radnice každoročně rezervuje na zimní údržbu miliony korun. 

Technické služby dosud spotřebovaly 502 tuny soli, 440 tun inertního posypového 

materiálu a 2,2 tuny Ekogitu. Už na začátku prosince byly – vzhledem k mírné zimě, 

necelé tři miliony korun přesunuté do oprav komunikací, započala například 

velkoplošná rekonstrukce ulice Pod Vodárnou. Nevypotřebované zásoby posypového 

materiálu zůstávají ve skladech, písek i drť se dá použít jako stavební materiál, sůl 

poslouží příští zimu. Ale ani ta letošní třeba ještě neskončila. ÚTERÝ 26. 1. – Stále se 

to klouže, ale i ledy pomalu tají. Téměř celý den mrholilo. Příroda asi doplňuje vodní 

deficit. ČTVRTEK 28. 1. – Včera i dnes na území republiky padaly teplotní rekordy 

přes 14 °C, u nás ráno sedm a přes den kolem deseti. Ve čtvrtek odpoledne docela silný 

vítr. PÁTEK 29. 1. – Polojasno, jasno, chvíli slunce a pak zase pod mrakem a tak pořád 

dokola. VÍKEND 30. - 31. 1. – Leden se s námi rozloučil teplotami nad 
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nulou, u nás přes den čtyři stupně. Sobota polojasná, mlha, pošmourno. Zato neděle! 

Paprsky slunce přivolávaly jaro. Není divu, že o víkendu Jizerské hory zaplavily stovky 

ba tisíce turistů. Bedřichov, Severák i Tanvaldský Špičák nabídly lyžování na více než 

deseti kilometrech tratí ve správě Ski Bižuterie. Zatímco dole v nížinách v sobotu 

pršelo, na horách sněžilo a napadlo asi 5 cm nového sněhu. Z počasí se radovaly určitě 

nejen nedělní oslavenkyně jména hebrejského původu – Marika. Prý se jedná se o 

maďarskou verzi jména Marie, které může vycházet jak z egyptského ´merit 

amm´ čili milovaná Bohem, tak z hebrejského ´mara´, rozuměj hořká či drsná, 

nebo z aramejského ´Marjam´ čili krásná nebo také kapka moře. No a v 

japonštině znamená Marika květ jasmínu. Označení je hojně rozšířené na 

Slovensku, domácí podoby jsou Mara, Marička, Mari, Marka, Márinka. Jinak 

nositelka jména je prý dáma každým coulem, v mládí poměrně materialisticky 

založená, ale po mnoha životních nezdarech začíná chápat, že smysl života 

zřejmě spočívá v něčem úplně jiném…, což by samozřejmě nemělo platit jenom pro 

Mariky. Snad na prahu února nevadí řádky o jmeninách, byť s  počasím nesouvisí.  

  ÚNOR 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.2. 8/4 12/8 11/6 11/8 9/5 7/6 

4.2. 2/-1 5/1 5/0 4/-1 5/1 6/0 

6.2. 6/3 12/1 11/0 11/3 10/2 9/4 

8.2. 10/3 12/7 12/4 13/6 10/3 9/7 

11.2. 4/-2 6/0 6/0 5/0 7/-1 6/0 

13.2. 3/1 7/2 5/3 5/2 5/1 4/1 

15.2. 4/0 7/3 6/0 8/1 8/2 7/2 

18.2. 5/0 6/0 7/0 8/3 8/4 11/5 

20.2. 4/2 7/8 5/8 7/8 7/4 5/2 

22.2. 10/2 14/4 12/6 11/5 15/7 14/6 

25.2. 3/-5 5/-4 4/-3 4/-4 6/-2 4/-4 

27.2. 3/-3 6/-3 7/-2 6/-1 6/1 6/-1 

29.2. 3/-1 5/0 5/0 4/1 8/3 6/3 

PONDĚLÍ 1. 2. – Únor navázal na jarní notu z konce ledna a pokračoval v oteplování. 

Přes den bylo na teploměru téměř 10 °C. ČTVRTEK 4. 2. – Ochladilo se, což je docela 

příjemné, ráno mínus tři, přes den jemně sněžilo. Zem pokryla slaboučká vrstva bílých 

vloček, spoluobčané slabší povahy popadli hrabla a odklízeli. Prý není nad pohyb na 

zdravém vzduchu! Takže na lyže! Ještěd sliboval sjezdařům čtyřicet centimetrů sněhu, 

Tanvaldský Špičák a Harrachov do padesáti, Kořenov pětadvacet. PÁTEK 5. 2. – 

Obleva, včerejší úklid sněhu nebyl fakt nutný. VÍKEND 6. - 7. 2. se vcelku 

vydařil, co se počasí týkalo. Bylo jasno, v neděli dokonce slunce. PONDĚLÍ 
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8. 2. – Únor už letos pravděpodobně bílý nebude. Pokračuje teplé počasí, i když se 

trochu ochladilo, teploty se dál drží nad nulou. Sníh mizí. Ještěd pokrývá už jen 

deseticentimetrová vrstvička sněhu a ještě ne všude. Tající sníh odhalil travnaté plochy. 

STŘEDA 10. 2. – Zatímco na některých místech republiky hustě sněžilo a řádil prudký 

vítr, možná až vichřice, u nás to vypadalo spíše jarně. Slunce, sucho, místo větru jenom 

slabý vánek. ČTVRTEK 11. 2. – Tak už sníh dorazil i k nám, ale žádná spoušť se 

nekonala. Přes noc jen slabý poprašek, den pod mrakem, jasná obloha v nedohlednu. 

VÍKEND 13. - 14. 2. připomínal mohutně jaro. Jasná obloha, suchá zem, teploty nad 

nulou. Na záhonech první trsy sněženek, jinde ´jen´ vystrčené zelené růžky. STŘEDA 

17. 2. – Tak předjarní euforie vzala za své. Už včera se mírně ochladilo, mrzlo ´na 

holo´, dnes už nás zavalil sníh. Ještě ráno to vypadalo jako laškování bílých vloček, ale 

už kolem deváté nabralo sněžení na hustotě, do oběda napadlo téměř deset centimetrů. 

Sníh komplikoval dopravu ve městě, tak není divu, že do ulic vyrazily všechny vozy 

technických služeb. Nechyběli i ruční ´odklízeči´. Sníh, který již po poledni byl mokrý a 

těžký, pomáhali likvidovat i pracovníci zaměstnaní v režimu veřejně prospěšných prací. 

Radnice vydala varování řidičům, aby přizpůsobili jízdu aktuálním podmínkám, nebo 

pokud možno vůbec nevyjížděli. VÍKEND 20. - 21. 2. – Sobota nadějně bílá, neděle 

s deštěm, obleva a po sněhu ani památky. Zato vítr si přišel na své, řádil celou noc, 

lomcoval stromy a dobýval se k nám domů. „Výborná sobota, ale bídná neděle,“ 

hodnotili stejně jako já víkend provozovatelé skiareálů v celém kraji. Zatímco v sobotu 

nasněžilo leckde až patnáct centimetrů sněhu a areály byly plné, v neděli za deště 

lyžovali jen skalní nadšenci. PONDĚLÍ 22. 2. – Dopoledne ještě větrné, polojasno. 

Odpolední mrholení přešlo postupně ve vytrvalý déšť. Chvílemi to vypadalo, že budou 

´padat trakaře´, ale k večeru klid. ÚTERÝ 23. 2. - Bez sněhu i bez deště, dokonce i 

slunce občas vykouklo. STŘEDA 24. 2.  Aprílové počasí jako když vyšije. Chvíli jasno, 

pak se zamračilo a hustě sněžila bílá krupice. Kdo musel ven, přibral deštník a ten se do 

mokré vánice hodil. Ale ani ta neměla dlouhého trvání, vykouklo slunce a tvářilo se, že 

je jaro. Dnes měl svátek Matěj. V poslední době nastává renesance tohoto jména, takže:  

PŘEDZVĚST JARA: MATĚJ a jeho varianta Matyáš jsou hebrejského původu, 

prastaré znění Mattithjáh znamená ´dar Boží´. Nositelé tohoto jména se 

mohou pochlubit tím, že jejich patron je ochráncem stavebních řemeslníků, 

řezníků, cukrářů, kovářů a krejčích. Vedle toho se k němu lidé modlí, aby od 

nich odvrátil černý kašel, neštovice a manželskou neplodnost. Legendy praví, 

že Matěj byl jedním z Kristových žáků a nastoupil na místo Jidášovo. Kolem 

apoštola Matěje se vyvinuly rozličné tradice a ještě dnes máme matějské poutě 

a dříve se razila i matějská mince. Také s počasím má Matěj co do činění. 

Pranostika praví, že: ´Svatý Matěj ledy láme´… Znamená to, že tento den by měl 

být předzvěstí jara, což i dnes chvílemi vypadalo. Tak rychle do zahrady, protože u nás 

se kdysi ujal zvyk třást na sv. Matěje ovocným stromovím, aby hojně rodilo. 

ČTVRTEK 25. 2. – Včera padala krupice, dnes velké sněhové vločky, ráno mírně 

mrazivé. U nás na Jizerce v Jizerských horách klesla rtuť na mínus šestnáct stupňů. Přes 

den opět až sedm nad nulou, téměř aprílové počasí provázené výrazným 

střídáním teplot i srážek pokračovalo. PÁTEK 26. 2. - Ochladilo se, dokonce 
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ještě více přituhlo, ráno až minus sedm stupňů. Závěr pracovního týdne tedy relativně 

chladný, ale o víkendu se prý naopak vrátí jarní teploty s maximy nad deset stupňů. 

VÍKEND 27. - 28. 2. – Víkend byl skutečně teplotně vydařený, již v sobotu začala 

počasí ovlivňovat tlaková níže s teplým jižním prouděním. Časně ráno teploty sice jen 

na nule, ale přes den už se šplhaly k pětce. Ještě tepleji bylo v neděli. Ráno tři nad 

nulou, přes den rtuť vylezla až k sedmi stupňům Celsia. PONDĚLÍ 29. 2. - Poslednímu 

únorovému dni meteorologové předpovídali od oběda mohutné sněžení. Nás však bílá 

peřina začala zavalovat až kolem sedmnácté hodiny, ve finále nasněžilo asi do pěti 

centimetrů. Celé odpoledne ale už docela protivný vítr, který umocňoval pocit chladu. 

Prý poslední záchvěv zimy, uvidíme, a pokud ano, čekáme jaro a těšíme se mohutně. 

Sněhu navíc nám dal únor delší o devětadvacátý den. Kde se vzal přechodný rok? 

NEVÁLČILO SE, A TAK VZNIKL KRÁTKÝ ÚNOR - Původní římský kalendář měl 

pouze deset měsíců a dohromady čítal jen 304 dní. Začínal na jaře a končil s 

příchodem zimy. Římané do kalendáře zimu vůbec nepočítali, bylo to období, 

kdy se neválčilo. S postupem času ale přidali další dva měsíce a pokryli tak 

období celého roku. Dvanácti římskými měsíci byly Martius, Aprilis, Maius, 

Tunis, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December, Ianuaris a 

Februaris. Ten byl podle nich posledním měsícem v roce, a právě proto se stal 

obdobím s proměnlivým počtem dnů. 

 

BŘEZEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

3.3. 3/-2 5/0 5/-2 5/-1 5/1 5/0 

5.3. 8/3 11/3 9/1 10/6 11/5 12/5 

7.3. 3/-3 7/-1 5/-2 6/0 7/3 10/2 

10.3. 8/1 10/1 7/1 9/3 10/3 7/5 

12.3. 4/2 8/3 7/3 7/4 9/4 6/4 

14.3. 7/0 9/0 7/0 7/1 9/1 7/1 

17.3. 9/0 12/0 10/-1 10/-1 11/0 10/-1 

19.3. 7/1 9/2 8/2 9/1 8/0 6/1 

21.3. 6/1 9/3 8/3 9/2 9/2 9/3 

26.3. 9/3 11/2 11/1 11/1 11/0 10/2 

29.3. 11/4 13/6 10/5 13/4 15/4 15/6 

ÚTERÝ 1. 3. – Nepříjemný byl první březnový den, kdy k nám začal proudit chladný 

vzduch od severu. Ranní teploty pod bodem mrazu, teploměr ukazoval ještě dopoledne 

minus dva stupně, odpoledne do pěti. Radují se lyžaři, kteří mají po pondělním hustém 

sněžení dobré podmínky ke sportování na sněhu. V provozu jsou všechna lyžařská 

střediska v Jizerských horách. Až šedesát centimetrů bylo na sjezdovkách na 

Tanvaldském Špičáku, v Desné na Černé Říčce nebo v Kořenově na 
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Příchovicích. Půl metru pak měli v Rejdicích. Do hor mohli vyrazit i běžkaři, v našem 

kraji lákala upravená magistrála v Jizerských horách. STŘEDA 2. 3. – Nebyla úplně 

zima, ale tak nějak nepříjemné a vlezlé sychravo. Mlha obepínala krajinu a k dobré 

náladě nepřispívala.  ČTVRTEK 3. 3. – Polojasno. U nás od sněhu klid, přeháňky se 

přesunuly do nížin. PÁTEK 4. 3. –  Jojojo, paráda! Den plný slunce a voňavého 

vzduchu. VÍKEND 5. - 6. 3. Euforie z pěkného počasí vzala za své. Což o to, v sobotu 

bylo ještě jakž takž přijatelně, odpoledne chvíli i slunce. Ale neděle už nic moc, vítr, 

sychravo, deštivo. PONDĚLÍ 7. 3. – Počasí se opět zatvářilo jarně a doběhlo mě. 

Neodolala jsem a pověsila ven prádlo, sice ho pěkně profouknul vítr a sluneční paprsky 

polaskaly, ale všeho do času. Podvečer nadělil mokré sněhové vločky, v noci zmrzly 

kaluže i prádlo venku na šňůře. ÚTERÝ 8. 3. - Jaro v nedohlednu. Ráno pořádná 

vánice, sněhové vločky poletovaly vzduchem téměř nepřetržitě celý den. Ano, 

samozřejmě jsem stáhla venku provlhlé hadry ze šňůry, sklepala sníh a pokorně vše 

pověsila doma v sušárně. STŘEDA 9. 3. – Ráno na teploměru minus pět stupňů, že se 

ochladilo, bylo setsakra znát. ČTVRTEK 10. 3. – Polojasno, mírný vítr, na teploměru 

přes den do sedmi stupňů. PÁTEK 11. 3. – Sice svítilo slunce, přes den kolem šesti 

stupňů, ale byla tak nějak zrádně vlezlá zima. VÍKEND 12. - 13. 3 – Jasno, slunce. 

Pozdní odpoledne v neděli opět protivně vlezlá zima. Navíc, prý má sněžit, prý…  

PONDĚLÍ 14. 3. – Slunce snad i hřálo, ptáci prozpěvovali jako diví, snad avizované 

sněžení v nedohlednu. ÚTERÝ 15. 3. – Předpověď se naplnila, probudili jsme se do 

zasněženého rána, na teploměru minus tři stupně. Samozřejmě nenapadly žádné velké 

závěje, krajina jen lehce ´pocukrovaná´, ale jarně počasí nepůsobilo ani čirým omylem. 

VÍKEND 19. - 20. 3. – Sobota pod jasnou a sluncem ozářenou oblohou. Neděle větrná 

přivodila pocit chladu. Nicméně, v kalendáři máme první jarní den! PONDĚLÍ 21. 3. - 

Výhled počasí na období 21. března do 17. dubna slibuje průměrné teploty i srážky. 

První dva týdny by měly být dokonce teplotně mírně nadnormální, zatímco zbývající 

dva mohou být chladnější, než je v daném období obvyklé. Tolik z dlouhodobého 

výhledu Českého hydrometeorologického ústavu, jenž potěšil. Dnes u nás začal jarní 

úklid, který potrvá devět týdnů a vyjde město na necelé čtyři miliony korun. ÚTERÝ 

22. 3. patřilo svátku vody. Ta si určitě pozornost zaslouží, zvláště v kontextu toho, jak 

rychle v různých částech světa mizí. Také vás z toho lehce mrazí? Tak si připomeňme, 

že Organizace spojených národů (OSN) na jednání UNICED v Rio de Janeiru stanovila 

SVĚTOVÝ DEN VODY na 22. března a počínaje rokem 1993 se slaví po celém světě. 

Jak se slaví? Úklidem přírody, záchranou mokřadel i živočichů, kteří čisté vodní 

prostředí potřebují ke svému životu a nemohou se k němu bezpečně dostat. A tak má 

akce žába u nás zelenou: na desítkách míst republiky vyrostly zábrany ochraňující 

táhnoucí obojživelníky před koly automobilů. V Jablonci výstražné tabulky s obrázkem 

žáby najdeme v okolí Novoveského koupaliště, kde dokonce dostali lidé do svých 

poštovních schránek leták s upozorněním o žabím přesunu. Od věci není také vyčištění 

potůčku, koupaliště či říčních břehů od odpadků a nečistot. V okolí Jablonce nad Nisou 

je mnoho příležitostí k výletům za vodou, ať již v podobě přehrad, studánek či pramenů. 

Lidé si z některých těchto míst udělali dokonce i jakási poutní místa. Jedním takovým 

místem je i Vrkoslavická studánka s následujícím příběhem.  
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VRKOSLAVICKÁ STUDÁNKA - Tu dlouho chránil dřevěný přístřešek, který ale 

vandalové zapálili a na místě 

nezůstalo nic. Čin nezůstal bez 

povšimnutí a příslušná oddělení 

magistrátu zajistila přístřešek 

nový, který je vidět již od cesty 

skrz les. Ke zdroji vody si tak 

nejeden člověk dojde doplnit svou 

láhev, ale i energii z okolní 

přírody. Není bez zajímavosti, že 

komise životního prostředí 

předložila radě podnět, aby byly 

provedeny rozbory kvality vody u všech studánek na městských pozemcích.  

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO - největší dobrovolnická akce v přírodě byla sice 

naplánována až na duben, ale zmínka o ní patří sem, protože letos byla úzce spjata právě 

s vodou. Vzhledem k tomu, že v Jablonci se počet skupin neomezil pouze na jednu, ale 

bylo jich hned několik, vyrazili lidé čistit město už počátkem dubna. Kolem přehrady 

tradičně uklízeli žáci a učitelé speciální školy v ulici Josefa Hory, opět se zapojili 

obyvatelé sídliště Mšeno. Klienti a pracovníci Domu Naděje uklízeli nejen v okolí 

azylového domu v ulici Za plynárnou, ale také kolem řeky Nisy. Ke kampani se 

připojili i vybraní odsouzení z Věznice Rýnovice, uklízeli pejskaři a mnozí další. Očisty 

se dočkalo také okolí rozhledny na Proseči, Prosečský hřeben, les za školkou v Tiché 

ulici nebo kolem bazénu a na dalších místech ve městě. A ještě jednou na téma vody. 

Silnice kolem vodní nádrže Souš v Jizerských horách (neprůjezdná od 21. listopadu 

2015) byla od soboty 16. dubna po zimě znovu otevřená. Vloni to bylo až 1. května, ale 

letošní zima byla v tomto ohledu k řidičům příznivá. Nejde při tom jen o zimní údržbu, 

ale o lapoly, které jsou u silnice umístěny, aby v případě potřeby zachytily provozní 

kapaliny z aut při havárii. Zařízení však v zimě zamrzá a stává se tak nefunkční. 

Jablonecko zásobuje vodou jizerskohorská přehradní nádrž Souš přes svou úpravnu v 

místě. Používá v konečné fázi úpravy UV záření a jen stopové prvky chloru. Má jednu z 

nejlepších vod v republice, které splňují i limity pro kojeneckou vodu. 

VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI vtrhly do centra našeho města a konaly se opět na 

Škaredou středu, Zelený čtvrtek a Velký pátek. Letos se nesly ve znamení oslav 150 let 

povýšení Jablonce nad Nisou na město, takže návštěvníky čekal nejen bohatý kulturní 

program ve folklorním duchu, stánky s tradičním zbožím i dílničky, ale ve středu 

odpoledne také příjezd vzácného hosta, posla císaře Františka Josefa I. Přivezl místním 

oznámení, že císař vyslyšel jejich žádost a povýšil Jablonec na město. Dobrou náladu na 

Škaredou středu 23. března podtrhovalo i počasí, které bylo k jarním oslavám přívětivé. 

Ba i slunce občas vykouklo na to lidské hemžení. Až k večeru jemně mrholilo. 

ZELENÝ ČTVRTEK 24. 3. se zprvu jevil jako šedivý den pod zamračenou oblohou, 

ale už během dopoledne se na nás usmívalo slunce a vydrželo mu to téměř celý den. 

VELKÝ PÁTEK 25. 3. se na nás trochu mračil. Polojasno. Noční deštík 

potěšil přírodu. DNY 26. - 28. 3. byly časem svátečního klidu. Příjemné 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88404&x=800&y=570
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teploty se sluncem už v sobotu slibovaly, že velikonoční čas bude vydařený. Zahrádkáři 

se nedočkavě pustili do jarních prací, zatímco lyžaři na horách se radovali z uměle 

zasněžených svahů. Neděle byla sice o hodinku kratší – letní čas převzal vládu, ale 

počasí bezchybné. Teploměr odpoledne ukazoval osmnáct až dvacet stupňů Celsia. 

Pondělí zamračenější, chladnější, rtuť se pohybovala kolem dvanáctky. Leč koledníci 

vyrazili houfem a brali útokem naše košatiny vajec i perníčky. ÚTERÝ 29. 3. - Počasí 

jako na houpačce. Ráno mokré od nočního deště, foukal dost nepříjemný vítr. Obloha se 

změnila v jeden obrovský černý poklop, před polednem dokonce mohutně hřmělo. 

Místo vody padala z nebe sněhová krupice, pak se celé odpoledne střídaly dešťové 

kapky se slunečními paprsky. Inu, apríl je za dveřmi, že?! STŘEDA 30. 3. - Mírné 

oteplení, dopoledne letmá dešťová přeháňka, ale bylo příjemně. Jasný den s teplotou 

kolem dvanácti stupňů, v  noci už teploty téměř neklesají pod nulu. ČTVRTEK 31. 3. – 

Ráno ještě mimořádně chladno, zimní bunda se snesla. Přes den již přijatelně, vlastně 

bylo dost velké teplo – až šestnáct stupňů, takže březen se rozloučil důstojně a s 

příslibem, že zítra bude veselo. Apríííl!  

DUBEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.4. 14/6 16/5 17/5 16/5 15/6 14/4 

4.4. 21/9 20/8 21/8 21/10 20/8 12/8 

7.4. 13/5 15/6 14/5 17/7 15/8 14/9 

9.4. 12/4 11/6 12/7 9/6 10/6 10/8 

11.4. 11/6 13/6 16/7 15/8 14/6 11/8 

14.4. 12/5 12/4 13/4 13/5 13/5 12/3 

18.4. 11/1 12/4 12/2 12/4 12/5 11/4 

21.4. 16/2 18/4 19/4 17/4 17/4 18/3 

23.4. 8/2 10/1 12/0 12/2 14/4 13/3 

25.4. 6/0 8/2 8/2 8/3 10/1 9/-1 

PÁTEK 1. 4. - Duben nezačal aprílově, ba právě naopak. Dopoledne sice ještě mírně 

zataženo, ale počasí jinak vyrovnané, odpoledne luxusně – slunce, teplo. Nádherně 

prosluněný byl i VÍKEND 2. - 3. 4. Sobota trochu větrnější, ale neděle už bez chyby, na 

slunci ukazoval teploměr třiadvacet stupňů. Takže, co se počasí i odpočinku týkalo, 

pohoda. Libovali si i lyžaři, protože ještě tři lyžařská střediska byla o víkendu 

v provozu. Sněhu měla dostatek, na sjezdovkách leželo až půl metru. V nepřetržitém 

provozu zůstal Harrachov a Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších, na víkend se k nim 

přidala ještě Černá Říčka v Jizerských horách. Ostatní skicentra už sezónu ukončila. 

ÚTERÝ 5. 4. - Včera i dnes téměř léto, leckde po republice padly teplotní rekordy 

atakující hranici šestadvaceti stupňů. No, nezlobili jsme se. Rekordní teploty naměřili 

meteorologové i na severu Čech, a to i na stanici v Jizerských horách. V Bedřichově 

teplota překročila dvacet stupňů Celsia. U nás bylo ještě o něco tepleji, a to 22,8 °C, 

čímž byl překonán rekord z roku 1985, kdy ve městě teploty vystoupaly na 
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21,6 °C. Z Libereckého kraje bylo ovšem nejtepleji v České Lípě, kde naměřili 24,8 °C. 

ČTVRTEK 7. 4. - Letní vedra vzala pomalu za své. Dnes sice ještě příjemný den pod 

jasnou oblohou, ale k večeru už chladno, vítr.  PÁTEK 8. 4. se tvářil dost nesympaticky, 

zamračeně. Další ochlazení, ráno kolem pěti stupňů, odpoledne mrholilo. VÍKEND 9. - 

10. 4. Sobota s vydatným deštěm, v neděli bylo nejpříjemněji u roztopených kamen. 

PONDĚLÍ 11. 4. – Probudili jsme se do chladného rána, rtuť se tetelila u pěti stupňů, 

brr, zima. Odpoledne? Kolem patnácté hodiny se začalo skrz mléčnou mlhu prodírat 

slunce a náhle k nám vtrhlo vedro. Odhazovali jsme svršky a doufali, že teplo vydrží. 

ÚTERÝ 12. 4. – Nevydrželo…, tedy pěkné počasí. Že by se totálně ochladilo, to ne. 

Ráno kolem sedmi stupňů, ale opět mlha, zachmuřená obloha. ČTVRTEK 14. 4. – 

Zataženo, snad bez přestání celý den mrholilo a chvílemi pořádná průtrž. Radovala se 

jen příroda, my ani ne. Na horách prý dokonce sněžilo. Nicméně lyžařská sezona už 

skončila. V Libereckém kraji se nejdéle lyžovalo v Harrachově. Sjezdovku na Čertově 

hoře otevřel sportovní areál 6. ledna a zavřel ji v úterý 12. dubna. Letní provoz zdejší 

lanovky začne za pár dní, již 29. dubna. PÁTEK 15. 4. - Divně polojasno, ráno chladno, 

dopoledne trochu slunce, ale nic moc. VÍKEND 16. - 17. 4. se vyznačoval oblačným 

počasím s častými přeháňkami. Ale daly se vychytat okamžiky, kdy nepršelo, takže šlo 

v klidu vyvenčit psíka. PONDĚLÍ 18. 4. - Docela nepříjemně chladné ráno, přes den se 

vyjasnilo a dopoledne dokonce slunce. Předpověď? Nad republiku se sune od 

severozápadu oblast vysokého tlaku vzduchu, která setrvá po celý pracovní týden. 

Panovat by mělo slunečné počasí. Radost z prosluněných dnů kazí jediná špatná 

vlastnost onoho vysokého tlaku a totiž, že s sebou nese masu studeného vzduchu. Takže 

například v Jeseníkách a Beskydech dnes ráno sněžilo, na Luční a Labské boudě 

naměřili minus dva stupně. STŘEDA 20. 4. – Ráno krutá zima. Přesně podle 

předpovědi, že od úterý do pátku je potřeba počítat po ránu i v noci s četnými 

přízemními mrazíky a s relativně nízkými teplotami i ve dvou metrech nad zemí. Takže 

teploměry u nás ukázal tři stupně, v mrazových kotlinách naměřeno až -7 stupňů. 

Odpoledne navzdory prudkému větru už příjemně, slunce. VÍKEND 23. - 24. 4. Co 

psát? Aprílové počasí jako když vyšije, jen vedle slunce, větru a deště také sníh. Ten 

jsme zaznamenali hlavně v neděli. U nás dole jen vločky řídce poletovaly vzduchem, 

zatímco na horách napadla souvislá vrstva. Jinak ale pěkný zmatek. Střídání teplot 

nedává šanci vhodně se obléknout. Buď mrzneme, nebo je nám vedro.  ÚTERÝ 26. 4. - 

Sníh, kroupy i déšť! Počasí si na závěr dubna přichystalo netradiční nadílku. Varování 

meteorologů se naplnilo a v našem kraji opět udeřila zima. Problémy měli řidiči, kteří 

už ´přezuli´ na letní pneumatiky. Vrstva sněhu ráno ležela na silnici k Tanvaldu, ve 

vyšších polohách místy napadly až dva centimetry. V pohotovosti byli silničáři i 

Technické služby v Jablonci. Odpoledne už po sněhu ani památky, takže nemusel být 

přerušen jarní úklid ve městě. STŘEDA 27. 4. přinesla zamyšlení pod titulkem:  

TEĎ A SNÍH? BÝVAL I PŮLMETR – autor Miloslav Lubas v Mladé frontě Dnes: 

Krátkou paměť má člověk, pokud si myslí, že už dlouho nenapadlo na přelomu 

druhého a třetího jarního měsíce tolik sněhu jako v úterý 26. dubna 2016, kdy 

ráno a dopoledne zbělala i údolí pod Jizerskými horami a 

Krkonošemi. Na hřebenech kolem Černé hory nebo Labské boudy 
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klesly teploty pod minus čtyři stupně. „Hodně sněhu napadlo prvního května v 

roce 1985,“ vzpomíná Jiří Chmelař, hrázný z jablonecké přehrady, který si vede 

desítky let detailní záznamy o počasí. V nedalekém Tanvaldě se tehdy konaly 

komunistické oslavy Prvního máje v ulicích, obklopených až dvaceti centimetry 

nového sněhu. Ale pro sníh na přelomu dubna a května nemusíme vůbec chodit 

do tak dávné historie. Jak vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického 

ústavu, v Novém Městě pod Smrkem nachumelilo 3. května 2011 devět 

centimetrů. V nedalekých Hejnicích padalo jak o závod dokonce 11. května 

1978, kdy sníh sahal do výšky šesti centimetrů. O den dříve nasněžily ve městě 

pod úbočím Jizerských hor tři centimetry. V roce 1980 nastala během 

posledního dubnového týdne nebývalá sněhová kalamita v celé republice. Sníh 

se sypal několik dní za sebou a v Hejnicích se lidé brodili více než půlmetrovými 

závějemi. Stejně vysoká bílá masa zaplavila také Bedřichov. Na šumavském 

Churáňově napadlo od 22. do 25. dubna 1980 plných 95 centimetrů sněhu. V 

pražské Ruzyni pak dvacet centimetrů. Obrovské množství těžkého sněhu 

lámalo před šestatřiceti lety v celém Česku elektrické vedení a napáchalo v 

lesích rozsáhlé polomy. Současná chladná vlna potrvá podle meteorologů až 

do pátku. Noční a ranní teploty vyšplhají například v Liberci nad nulu až v 

sobotu. Denní se mohou dostat k plus dvaceti stupňům druhý květnový týden. – 

Vyplní se předpověď? Na tuto otázku odpoví až dny následující.  

KVĚTEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.5. 17/8 19/7 19/8 18/6 19/8 18/9 

5.5. 17/5 18/6 19/7 17/8 20/9 18/7 

7.5. 21/9 24/8 23/7 22/8 22/9 18/8 

9.5. 21/10 23/11 23/9 21/9 22/9 22/9 

12.5. 21/12 21/13 18/12 21/13 18/12 23/14 

14.5. 15/5 17/6 17/5 17/7 18/8 18/10 

16.5. 11/3 13/4 12/3 13/4 14/4 14/5 

19.5. 18/9 20/10 20/10 21/10 19/9 20/10 

21.5. 22/10 23/11 24/11 23/11 23/13 23/11 

23.5. 23/14 27/14 25/14 25/14 26/14 30/14 

26.5. 21/13 23/12 24/13 23/13 24/13 22/13 

28.5. 25/16 26/16 26/15 24/17 27/16 26/17 

30.5. 24/14 24/14 22/14 24/14 24/16 27/14 

NEDĚLE 1. 5. – První máj se vydařil. Po posledním dubnovém týdnu, který byl ještě 

plný chladného počasí, se začalo opět pozvolna oteplovat. PONDĚLÍ 2. 5. – Oteplování 

nikoliv pozvolné, ale zběsilé. Alespoň dnes pořádné vedro. Nicméně ráno a 

k večeru opět chladněji. K nějakému dlouhému posedávání venku do noci 
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počasí zatím neláká. ÚTERÝ 3. 5. – Zase se ochlazuje. Ráno na teploměru pět stupňů, 

během uplakaného dne dešťové přeháňky. A to se k nám prý valí od západu studená 

fronta…, v noci se přivalila a STŘEDA 4. 5. tím pádem nebyla nic moc. Zima, déšť. 

VÍKEND 7. - 8. 5. – Vtrhlo k nám opět léto. Teploměr ukazoval přes den čtyřiadvacet 

stupňů. No, paráda! ÚTERÝ 9. 5. - Snad ještě tepleji, dusno. ČTVRTEK 12. 5. - Opět 

výrazné teplo, slunce. Netřeba snad ani zmiňovat, že příroda krásně ´blázní´, záhony 

plné zeleně a mnohobarevných kvítků, začaly kvést jabloně. Okna domů už zdobí 

truhlíky nejen s muškáty. V noci to vypadalo na déšť, ale spadlo jen pár kapek. Tedy, 

zapršet by mohlo, suchá zem by se rozhodně nezlobila. PÁTEK 13. 5. – Spojení ´pátek 

a třináctého´ počasí neohrozilo. Sice se oproti minulým dnům mírně ochladilo, ale stále 

přes den jasno, slunce, odpoledne mírně pod mrakem a ejhle, k  večeru jemný deštík. 

Dnes poslední den ´ledových´ mužů, že by to Pankrác, Servác a Bonifác vzdali? Jak 

napoví čas následující, zmínění mužíci - zvaní pan Serboni, to nevzdali, jen se o pár dní 

opozdili. VÍKEND 14. - 15. 5. – Počasí nic moc. Ráno se teplota ztuha vyšplhala na 

osm stupňů a přes den tak na deset. V sobotu počasí ještě mile překvapilo, svítilo 

slunce, ale prudký a dost studený vítr vše kazil. V neděli časně z rána to vypadalo, že 

bude padat sníh, na horách se asi tak stalo, alespoň předpověď to tvrdila. Vítr trochu 

zmírnil svoji intenzitu, ale zima byla cítit ve vzduchu. Navzdory počasí vyrazili 

dobrovolníci po stezkách Jizerských hor, aby přírodě ulevili od odpadků. Úklidové 

akce, které pořádá Společnost pro Jizerské hory, se již staly tradicí a pomáhají vždy 

dvakrát za rok uklidit celé hory. Pravidelně stovky dobrovolníků nasbírají velké 

množství odpadků, které zanechali neukáznění návštěvníci podél cest, nebo odhalí černé 

skládky v horách. Pro dobrovolníky bylo zajištěné vybavení v podobě pytlů na odpadky 

a rukavic i drobné občerstvení. Pomůcky na úklid si mohli vyzvednout před akcí v 

infocentrech v Liberci, Tanvaldu, Bedřichově a také v Jablonci nad Nisou. Nasbírané 

odpadky bylo možno zanechat kdekoliv u cesty a organizátoři zajistili jejich svoz a 

likvidaci. ÚTERÝ 17. 5. – Včera i dnes poletovaly vzduchem sněhové krupky. Ledoví 

muži trochu zaspali a dohánějí, co mohou. No, tak si holt zase topíme, že? ČTVRTEK 

19. 5. – Zatímco včera na střídačku obloha pod mrakem a pod slunečními paprsky, dnes 

už bylo výrazně teplo.  VÍKEND 21. - 22. 5. – V sobotu se rtuť teploměru vyšplhala až 

na 25 °C, což je letní hodnota. Takže – léto? Předpověď tvrdila, že vydrží přechodně a 

v průběhu neděle se ochladí kvůli studené frontě, která bude proudit od západu, a že se 

objeví i déšť. Hm, předpověď je jedna věc a realita věc druhá. Užili jsme si totiž první 

TROPICKÝ VÍKEND, kdy padaly rekordy až třiatřicet stupňů Celsia. Snad stojí za 

zmínku, že průměrná teplota pro současné období činí 14,9 °C, průměrný srážkový úhrn 

sedm desítek milimetrů. Nejchladněji bylo v roce 1962, naměřeno v průměru jen 10,6 

stupňů. Naopak nejteplejší sezónu zaznamenal rok 1979 - v průměru 18,8 stupně. 

Nejvíce srážek v roce 1965 (143 mm), nejméně v roce 1979 (31 mm). Nám by se déšť 

hodil, tedy zeleni na zahradě. Nu co, je teplý podvečer a my jdeme zalévat. PONDĚLÍ 

23. 5. - Česko zasáhnou silné bouřky, varovali včera meteorologové a dnes se jejich 

výstraha naplnila. Strakonickem se přehnala silná bouřka s krupobitím kolem třetí 

hodiny odpoledne a kroupy o velikosti dvou až tří centimetrů způsobily škodu 

především zemědělcům a zahrádkářům. Po kroupách, které padaly asi deset 
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minut, se přihnal silný déšť. Kroupy padaly i na dalších místech západních a středních 

Čech a také v Praze. Jak bylo u nás? Anketní otázka na webu Novinek zněla: BYLY U 

VÁS BOUŘKY? Hlasovalo 8 134 lidí. Ano odpovědělo 22, 9 % čtenářů. Ne, ale silně 

pršelo – 3, 9 %. Ne, ani nekáplo – 73, 2 %. Jablonec patřil do třetí skupiny. ČTVRTEK 

25. 5. – Zatímco leckde během uplynulých dnů všude možně pršelo, lilo, padaly kroupy, 

řádily přívalové deště, tak u nás? U nás nic, ani kapka vody. VÍKEND 27. - 28. 5. - 

Konečně zapršelo…, a pořádně. Liják se přihnal časně ráno, pozdě, ale přece! I 

odpolední sobota slibovala další várku vody, ale déšť se už nekonal. Neděli provázelo 

úmorné vedro. Doma to tak nevypadalo, ale venku! Uf! PONDĚLÍ 29. 5. – Slunce, 

dusno, kolem šestnácté hodiny spadlo pár kapek, tedy u nás kolem Novoveského 

koupaliště. V jiné části města – především směrem k Liberci, byla prý pořádná průtrž.   

ČERVEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.6. 22/14 22/14 21/13 23/14 24/13 24/14 

4.6. 23/13 25/15 24/15 25/14 26/14 25/16 

6.6. 22/9 24/12 26/10 21/10 25/11 22/9 

9.6. 22/11 24/14 24/13 23/13 25/13 24/13 

16.6. 22/14 26/17 25/16 25/15 28/19 27/18 

18.6. 21/11 24/13 23/13 23/13 25/14 26/14 

20.6. 24/16 24/14 24/14 21/14 20/14 21/14 

23.6. 29/18 32/18 32/19 32/18 33/19 34/19 

25.6. 33/18 35/18 34/17 34/19 35/19 35/22 

27.6. 21/13 23/15 20/14 19/13 21/14 20/14 

30.6. 28/16 27/16 27/14 28/17 31/19 32/19 

STŘEDA 1. 6. - Mezinárodní den dětí si mohli užívat oslavenci v klidu pod širým 

nebem. Počasí tomu přálo až do odpolední šestnácté hodiny, kdy přišla pořádná sprška 

vody. Neměla však dlouhého trvání. Patnáct, dvacet minut. Pak se zase rozjasnilo a 

další várka deště spadla až v noci. ČTVRTEK 2. 6. – Ráno všude mokro po nočním 

dešti, na jasné obloze slunce, odpoledne už nebe černé a dusno. Bouře se spustila kolem 

sedmnácté, provazy vody bičovaly krajinu téměř hodinu. PÁTEK 3. 6. – Ráno mokro, 

vzduch jako v prádelně. Přes den šílené dusno a výkyvy tlaku, lidi jako mátohy. 

VÍKEND 4. - 5. 6. - V sobotu příjemně polojasno, teploty kolem dvaceti stupňů, 

odpoledne malá dešťová přeháňka, takže únavné dusno uplynulých dnů vzalo za své. 

V neděli jasno, slunce, opět dusno a nedýchatelno. Odpoledne stále hrozily bouřkové 

mraky, neminuly nás dvě dešťové přeháňky a kolem sedmnácté hodiny pořádný příval 

vody. VÍKEND 11. - 12. 6. - Dny předcházejícího týdne byly jako vystřižené 

z dubnového aprílu. Sluneční paprsky střídalo nesnesitelné dusno a hned zase drobné 

dešťové přeháňky. Někdy jen zabouřilo a nic se nedělo. Tedy u nás, jinde přívaly. I 

sobota nám hrozila vodou, ale pořádný déšť přišel až v noci z neděle na 

PONDĚLÍ 13. 6., kdy lilo celé dopoledne. Zahrádkáři jásali. ÚTERÝ 14. 6. – 

http://www.novinky.cz/domaci/404314-cesko-zasahly-silne-bourky-a-krupobiti.html
http://www.novinky.cz/domaci/404314-cesko-zasahly-silne-bourky-a-krupobiti.html
http://www.novinky.cz/domaci/404314-cesko-zasahly-silne-bourky-a-krupobiti.html
http://www.novinky.cz/domaci/404314-cesko-zasahly-silne-bourky-a-krupobiti.html
http://www.novinky.cz/domaci/404314-cesko-zasahly-silne-bourky-a-krupobiti.html
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Dopoledne pod mrakem, spadlo pár dešťových kapek a vypadalo to, že proprší celé 

odpoledne. A hle, vyjasnilo se a do večera svítilo slunce. STŘEDA 15. 6. dopoledne 

déšť, kdo vyrazil bez deštníku, ten rozhodně mohutně litoval. Odpoledne polojasno. 

LOVCI BOUŘEK V POHOTOVOSTI - ČTVRTEK 17. 6. – Radary potvrdily v českých 

zemích rekordních dvanáct supercel, čili zvláštní bouřkový systém, který připomíná 

vzdušný vír a mohou z něho vzniknout tromby nebo tornáda, uf. Pohotovost měli nejen 

záchranáři, ale také lovci bouřek – nadšenci fotografující extrémní meteorologické 

úkazy. VÍKEND 18. - 19. 6. - Počasí stále jako na houpačce. Zatímco sobotní počasí jen 

pohrozilo deštěm - sice nás mohutné hromování a černá obloha donutily 

k bleskurychlému vyklízení prostoru, neděle se s výhružkami nepárala. Odpoledne 

kolem patnácté hodiny zahřmělo a už to jelo. Vodní průtrž trvala asi dvě hodinky. 

Letošní jaro štědře protkané bouřkami má už své první oběti. V sobotu na okraji Děčína 

blesk zranil tři lidi, které museli záchranáři převést do nemocnice. PONDĚLÍ 20. 6. 

bylo po ránu mokře uplakané, mrholilo možná celou noc. Přes den polojasno, na 

teploměru dvanáct stupňů. PÁTEK 24. 6. - Stejně jako včera velikánské vedro, dusno. 

Den jako stvořený ke koupání, grilování, posezení u ohně do ranního svítání. VÍKEND 

25. - 26. 6. – Sobota byla letos druhým tropickým dnem, teploty až pětatřicet. Ochladilo 

se po obědě, obloha zčernala, pořádný vítr ohýbal stromy, bouřilo a odpoledne pak 

přívalový déšť. U nás – oproti jiným místům včetně sousedního Liberce - škody 

nenapáchal, prostě trochu více zapršelo. PONDĚLÍ 26. 6. - Dopoledne ještě deštivé, 

oproti víkendu se citelně ochladilo. O dobrých deset stupňů. Odpoledne lepkavé dusno. 

ÚTERÝ 27. 6. - Ráno se tvářilo slunečně, ale po obědě černá obloha nevěstila nic 

dobrého. Nakonec spadlo jen pár kapek, pak příjemně polojasno. STŘEDA 29. 6. - 

Houslový virtuóz na člunu a místo pódia molo jablonecké přehrady, takový obrázek 

se naskytl zhruba patnácti stovkám návštěvníků koncertu Jaroslava Svěceného, který 

spolu s Miloslavem Klausem na kytaru a Ladislavem Horákem na akordeon vystoupili 

ve středu na tomto netradičním místě. Mimo jiné zazněly skladby Nicoló Paganiniho 

a Astora Piazzolly. Teskné, melancholické, ale i veselé a radostné zvuky houslí si 

přítomné diváky doslova podmanily a zdálo se, že v době trvání koncertu snad utichlo 

i celé město a přizpůsobily se i ptačí trylky. Virtuóz několikrát ocenil publikum nejen 

to, které tleskalo ze břehů, ale i to, jež bouchalo o lodě přímo z vody. „Já si vás snad 

přenesu do koncertních síní, zní to famózně," pronesl Svěcený a rytmické dunivé 

plácání o těla kánoí nebralo konce. Přestože přes den pršelo, krásný letní večer byl bez 

jediné přeháňky a dokonalé atmosféře s hudbou na přehradě tak nechybělo vůbec nic. 

ČTVRTEK 30. 6. – Provázeni polojasnou oblohou jsme opustili Jablonec. Cesta na 

prázdniny byla i díky počasí snesitelná. Před námi dny volna a měsíc červenec.      

ČERVENEC 
SOBOTA 2. 7. - První červencovou sobotu předznamenala výstraha. Meteorologové 

varovali před vysokými teplotami, které z Česka postupně vytlačují bouřky. Měly 

zasáhnout většinu území a přinést s sebou i přívalové deště a kroupy. My jsme první 

červencové dny až do 5. 7. prožili mimo Jablonec, tak jsme nebyli přímými 

svědky extrémního počasí. Takže zprostředkovaně prostřednictvím médií.  
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POČASÍ ROZDĚLILO ČESKO: Zatímco na východě země si lidé dnes užívali vyloženě 

letní počasí s teplotami nad tropickou třicítkou, na západě a severu republiky pršelo a 

vál silný vítr. * 2. 7. SILNÁ BOUŘKA NA LIBERECKU: Varování meteorologů před 

bouřkami se naplnilo. Zatím zřejmě nejsilnější udeřila před druhou hodinou odpoledne 

v Libereckém kraji. Zůstaly po ní polámané i vyvrácené stromy, na některých místech 

zastavila vlaky. Hasiči evidují desítky událostí. * HASIČI V LIBERECKÉM KRAJI ŘEŠÍ 

DESÍTKY PŘÍPADŮ POPADANÝCH STROMŮ: Bouřka a přívalové deště za sebou 

zanechaly v Libereckém kraji popadané stromy 

a místy ucpanou kanalizaci. Hasiči vyjížděli 

hlavně na Liberecku a na Jablonecku.  

KRÁTKÁ BOUŘKA LÁMALA STROMY: 

Většinu akcí na Jablonecku zasáhla krátká, ale 

intenzivní bouřka, která se během odpoledne 

prohnala nad naším krajem. Během hodiny 

museli hasiči zasahovat na několika místech 

Jablonecka. Někde napršelo až 25 ml vody. 

4. 7. VICHŘICE ÚŘADOVALA: Prudká 

sobotní bouřka vystrašila většinu obyvatel 

Jablonecka. Vichr lámal stromy jako párátka. 

To, co začalo jako krásná pohodová sobota, se 

během pár minut změnilo v apokalypsu. 

Prudký vítr vyvracel stromy, lidé se snažili 

před bičujícím deštěm alespoň trochu schovat. 

Létaly větve, slunečníky, padaly kontejnery. 

Až do večera zněly Jabloncem motorové pily. 

Naštěstí se nikomu nic nestalo, zničený je jen 

majetek. Tradičně nejvíce práce měli hasiči. Ti 

nastartovali motorové pily a několik hodin 

odstraňovali popadané stromy ze silnic. 

Odpoledne vyjížděli celkem k 127 událostem. 

Foto z Jablonce: Popadané větve a stromy na autobusovém nádraží a před muzeem.  

LIDÉ BYLI BEZ PROUDU: Ze všech koutů Jablonecka se začaly šířit zprávy o škodách. 

Popadané stromy navíc přerušovaly vedení. A zvuk sirén neutichal. „Jela jsem z akce z 

Prahy, když se nad námi zavíralo nebe. Vítr pohazoval stromy u dálnice jako párátky, 

zdálo se, že tomu ujíždíme, ale přijeli jsme do Jablonce, kde to teprve začalo,“ popsala 

jedna cestující. NEJEZDILA ANI TRAMVAJ: Tramvajová doprava mezi Vratislavicemi 

a Jabloncem také stála. Provoz zablokoval poblíž Kyselky spadlý strom. Dopravní 

podnik měst musel navíc nasadit náhradní dopravu, protože došlo k poškození troleje a 

následně se ještě čekalo na energetiky, kteří pracovali na obnovení elektrického proudu. 

Od třinácti hodin byl provoz na tramvajové trati do Jablonce obnoven. 

SPOUŠŤ V JABLONCI: Liják hnaný silným větrem se v sobotu po poledni 

prohnal Jabloncem. Zbyly po něm desítky popadaných stromů a ulice města 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=90090&x=800&y=580
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=90077&x=800&y=580


   KRONIKA roku 2016                                                                                 71  

 

pokryté ulámanými větvemi. Velké škody nechala bouře v centru i u přehrady, kde 

pokácela řadu stromů podél oblíbené cyklotrasy a stezky pro pěší. Prudký liják připravil 

perné chvilky i pořadatelům, kteří připravují trať na Dobré Vodě pro závody světového 

poháru ve fourcrossu. „Z ničeho nic se ozvalo prásk a zůstali jsme uvězněni v bagru 

uprostřed bikeparku v obrovské bouřce. To, co jsme v sobotu udělali, skončilo kvůli 

dešti dole na silnici,“ shrnul jeden z organizátorů s tím, že v neděli se tak do práce 

museli pustit znovu. TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 4. 7.: Po sobotní vichřici v 

Jablonci nad Nisou zůstaly polámané stromy a větve na ulicích a chodnících. 

Některé polomy odstranili hasiči, zejména na důležitých dopravních 

komunikacích. O úklid, zametení, prořez polámaných dřevin a další nepořádek 

se na městském majetku postará město. Do ulic už vyjely vozy technických 

služeb města a nastoupili i ruční pracovníci. Svůj podíl na úklidu ulic a 

chodníků budou mít také pracovníci veřejně prospěšných prací. Žádné větší 

škody na budovách v majetku města nejsou zatím hlášeny. Lidé z oddělení 

správy budov i z oddělení správa komunikací mapují situaci, kterou trochu 

komplikuje fakt, že školy, jejichž budovy patří městu, už mají prázdniny a 

školníci nejsou všude momentálně k dispozici.  

ČERVENEC: PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.7. 28/12 28/12 26/12 29/14 32/15 31/14 

4.7. 23/14 24/12 24/12 22/12 25/13 23/13 

7.7. 21/9 23/12 24/11 23/11 25/11 23/11 

9.7. 23/14 26/15 26/14 25/15 27/14 25/13 

11.7. 30/18 34/19 33/18 33/19 35/21 33/20 

14.7. 14/12 15/12 17/12 16/14 20/12 21/15 

16.7. 22/13 23/12 23/14 23/12 22/13 20/14 

18.7. 22/13 26/13 26/14 24/17 26/14 23/14 

21.7. 27/16 29/16 29/16 28/18 29/17 27/18 

23.7. 24/17 28/19 28/17 28/18 30/18 30/17 

25.7. 27/18 29/19 29/19 29/20 30/19 31/18 

28.7. 24/16 26/14 26/16 26/16 26/15 25/15 

30.7. 25/15 28/18 27/17 27/17 30/18 30/19 

STŘEDA 6. 7. - Pozorovatelé zajímavých úkazů na nebi zaznamenali v noci na dnešek 

další neobvyklý jev. V místech s projasněnou oblohou se kolem 23 hodiny objevily 

SVÍTÍCÍ MRAKY, v odborné literatuře zvané jako NOCTILUCENT CLOUDS. Svítící 

mraky jsou relativně vzácný úkaz. Objevují se jen v období letního slunovratu, 

kdy je slunce nízko pod obzorem. Jsou tvořeny krystalky zmrzlé vody a vznikají 

ve výškách kolem devadesáti kilometrů, a tudíž nejsou moc prozkoumané. 

Balonové sondy totiž tak vysoko nedoletí a raketový výzkum by byl 
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neúměrně drahý. Letos byly zaznamenány a vyfotografovány například na 

Křivoklátsku, v našem kraji jejich výskyt nikdo ´neoznámil´. PÁTEK 8. 7. – 

Polojasno a ubíjející tlak kdesi pod hranicí normálu, odpoledne bouřilo, k večeru 

přeháňka s mírnou úlevou pro lidi. VÍKEND 9. - 10. 7. Nabídnul sobotu pod mrakem a 

neděli s předzvěstí tropického počasí. Podle meteorologické předpovědi tropy udeřily 

v PONDĚLÍ 11. 7. Kdo mohl strávit den v klidu u vody, rozhodně nelitoval. Slunce to 

do nás pralo ze všech sil. Leckdy padaly teplotní rekordy, u nás třiatřicet stupňů. 

Navzdory horkému pondělí má být zbytek týdne teplotně slabě podprůměrný. ÚTERÝ 

12. 7. – Skutečně se ochladilo, odpoledne to vypadalo, že dorazí bouřka. Ve finále šlo 

jen o menší dešťovou přeháňku. Lehce mrholilo i v noci. STŘEDA 13. 7. – Dusno 

k padnutí, v noci déšť, který vydržel až do dalšího dne, což byl ČTVRTEK 14. 7. – Lilo 

mohutně celý den. Leckde v kraji povodňová pohotovost. Ranní teploty 9 °C, přes den 

kolem patnácti, přitopili jsme si. VÍKEND 16. - 17. 7. - V sobotu se obloha vyjasnila, 

příjemný den, ale chladný večer k žádnému velkému vysedávání venku nelákal. 

V neděli z plánovaného sekání trávy sešlo, odpoledne propršelo. Déšť tak završil týden, 

který byl srážkově velmi bohatý. V České republice spadlo v průměru padesát 

milimetrů vody na metr čtvereční. STŘEDA 20. 7. – Počasí dnes i ve dnech 

předchozích bez výrazných výkyvů. Jasno, slunce, dusno s předzvěstí bouře, ale zatím 

bez deště. ČTVRTEK 21. 7. propršel. VÍKEND 23. - 24. 7. – Sobota jasno, slunce, 

dusno. Teploty až jedenatřicet stupňů. V noci déšť a neděle propršela téměř celá. 

Ochladilo se na dvaadvacet stupňů Celsia. Týden následující v počasí bez výkyvů. 

NEDĚLE 31. 7. – Česko zasáhnou v neděli silné bouřky, varovali meteorologové a 

předpověď se naplnila. U nás dopoledne mrholilo, přes den byl klid, až večer kolem půl 

osmé se na nás svalila pořádná dávka vody. Příval však neměl dlouhého trvání.  

SRPEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

4.8. 28/16 30/18 30/17 30/20 31/20 32/21 

6.8. 22/12 23/13 24/13 23/13 25/13 22/11 

8.8. 27/16 28/15 29/16 27/15 28/15 26/14 

4.8. 28/16 30/18 30/17 30/20 31/20 32/21 

11.8. 16/8 18/10 18/10 18/8 19/9 19/7 

13.8. 23/14 28/15 26/14 24/15 25/15 24/14 

15.8. 23/11 24/12 24/13 23/12 26/13 22/12 

20.8. 27/15 29/16 29/15 28/17 30/18 28/19 

22.8. 20/11 23/11 23/9 23/11 22/12 22/13 

25.8. 29/16 31/15 32/13 30/17 28/15 28/14 

27.8. 29/15 31/15 32/14 31/17 30/15 29/15 

29.8. 24/12 27/15 28/14 28/17 27/17 29/16 
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PONDĚLÍ 1. 8. - V srpnu se nedají podle měsíčního výhledu meteorologů očekávat 

žádné extrémy. Teplotně i srážkově by měl být celý druhý měsíc prázdnin v normálu. 

Co je však normální? Průměrná teplota v osmém měsíci je v České republice 18,4 °C, 

nejméně bylo v roce 1951, kdy průměr činil pouhých 14,7 °C. Naopak nejteplejší byl 

předloňský srpen s 21,1 °C. My jsme dnes zaznamenali pětadvacet a slunce na obloze. 

STŘEDA 3. 8. byla plná deště. Pršelo už od časného rána, odpoledne nepříjemné 

chladno. ČTVRTEK 4. 8. - Ráno s jasnou oblohou, slunce, po obědě dusno a 

k pozdnímu odpoledni vydatný déšť. VÍKEND 6. - 7. 8. – Sobota polojasná, zamračená, 

v neděli nás hýčkaly sluneční paprsky s jasnou oblohou. PONDĚLÍ 8. 8. – Slunce, 

výraznější teplo, rtuť teploměru přes den na pětadvaceti stupních. PÁTEK 12. 8. – Dny 

předcházející s klesající teplotou. Středa 10. srpna byla dokonce nejchladnější den 

v historii stoletého měření. My jsme měli ráno pouhých pět stupňů, fakt zima. Taktéž 

dešťové přeháňky téměř na denním pořádku, dnes pozdní odpoledne mrholení a pak 

docela slušný liják. VÍKEND 13. - 14. 8. byl přiměřeně polojasný, ale léto moc 

nepřipomínal. ÚTERÝ 16. 8. – I dnešek spíše studený, dopoledne na teploměru patnáct 

stupňů, pak sice svítilo slunce, ale ke koupeli nezlákalo. Vloni k nám touto dobou 

dorazila vlna tropických veder, tak není divu, že letos nám přijde srpen studený. Minulý 

týdne na Horské Kvildě spadla teplota po ránu na mínus 2,5°C! Brr! Přesto prý nelze 

letošní léto označit za chladné, ve střední Evropě máme po několika letech léto blízké 

teplotnímu průměru. Naštěstí rostou houby, takže: hurá do lesa! VÍKEND 20. - 21. 8. – 

Předposlední prázdninový víkend byl příjemně lenivý. Sobota slunečná, navečer – 

přesně podle předpovědi, začalo pršet. Noční průtrž mračen byla mohutná. Neděle 

mokro po bouři, polojasno. PONDĚLÍ 22. 8. - Ráno sice na teploměru jedenáct stupňů, 

ale už dopoledne slunce, pěkně celý den. STŘEDA 24. 8. byla téměř tropická, slunce 

hřálo celý den. Výrazně oteplovat se začalo již včera, tak se snad splní předpověď, že 

předposlední prázdninový týden bude nejslunečnější z celých prázdnin. Meteorologové 

zároveň očekávali, že tyto dny přinesou do České republiky nejvíce slunečního svitu za 

celé letní prázdniny, mělo by se jednat až o 75 hodin. Nic na tom nemění ani skutečnost, 

že na počátku prázdnin po letním slunovratu je slunce na obloze o dvě hodiny déle než 

koncem srpna. PÁTEK 26. 8. – Tropy vypukly už včera, dnes teploty stoupaly dál, rtuť 

teploměru na slunci táhla k pětatřicítce. Městem jezdily kropicí vozy a přinesly osvěžení 

více než příjemné. VÍKEND 27. - 28. 8. – Vedro pokračovalo, azurové nebe jako 

vymetené, nikde náznak mraku, jen jasná obloha. Na dvou stanicích v Libereckém kraji, 

které měří déle než třicet let, padly v sobotu teplotní rekordy. Nové maximum mají 

v Doksech, kde při předchozím rekordu z roku 1960 naměřili 31,2 °C. V sobotu tam 

bylo ještě o desetinu stupně tepleji. V Hejnicích meteorologové naměřili 29,2 °C, 

dosavadní maximum z roku 1997 tak bylo překonáno o půl stupně. Liberec se svými 

28,5 °C tak zaostával skoro o tři stupně. V rámci republiky bylo nejvíce naměřeno 

v Husinci, a to 32,1 °C, rekordní teploty zaznamenala pak pětina meteorologických 

stanic. Léto se loučí více než příjemně, neboť průměrná teplota pro současné období 

je 14,1 °C. Nejnižší průměrná teplota 11,6 °C byla naměřena v roce 1996, nejvyšší 

s průměrem 16,7 °C pak v roce 1999. Noc z neděle na PONDĚLÍ 29. 8. byla tropická! 

Například v pražském Klementinu klesla teplota pouze na dvaadvacet 

stupňů. Nicméně se dnes trochu ochladilo, počasí začala ovlivňovat studená 
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fronta. Od západu přinesla oblačnost, přeháňky a bouřky, které se u nás spustily až 

pozdě v noci na ÚTERÝ 30. 8. - Zpočátku dne oblačno, polojasná obloha. Ranní teplota 

dvanáct stupňů a dvacet přes den zařadily úterý k těm méně povedeným. Zpětně lze 

konstatovat, že šlo o nejchladnější den tohoto týdne. STŘEDA 31. 8. přinesla odpoledne 

už teploty mezi třiadvaceti a sedmadvaceti stupni. Poslední prázdninový den se tak 

vrátilo léto, a to navzdory faktu, že zítra začíná meteorologický podzim. Zatímco v roce 

1995 touto dobou na Pradědu sněžilo, vloni panovaly tropy, letos jen jasno a teplo.  

ZÁŘÍ 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.9. 24/11 27/13 27/14 27/16 27/14 25/14 

3.9. 25/14 29/16 28/14 28/16 28/16 28/15 

5.9. 25/14 29/16 28/14 28/16 28/16 28/15 

8.9. 26/15 29/12 28/13 28/16 29/15 28/14 

10.9. 28/14 30/15 30/16 30/15 29/15 29/15 

12.9. 28/16 31/15 31/15 31/15 30/16 29/15 

15.9. 28/15 28/15 29/16 29/17 29/16 27/14 

17.9. 21/14 20/14 20/14 22/13 21/12 22/14 

19.9. 14/8 18/10 17/11 17/8 20/11 17/9 

22.9. 16/6 18/9 18/8 18/8 19/7 17/7 

24.9. 17/8 21/7 22/8 21/7 21/8 20/8 

26.9. 20/5 21/10 22/7 22/8 21/7 20/7 

29.9. 22/11 25/13 24/8 24/14 25/12 24/13 

ČTVRTEK 1. 9. – Začal meteorologický podzim, ale počasí připomínalo spíše vrchol 

léta. Teplotně sice nebylo překonáno loňské první září, kdy se rtuť teploměru vyšplhala 

na 33 stupňů, ale i letošní tři desítky stupňů Celsia lákaly k vodě. Leč nic naplat, děti 

zamířily do škol. VÍKEND 3. - 4. 9. to byla spousta slunce. Teploty se po oba dva dny 

šplhaly nad pětadvacítku. V neděli odpoledne se trochu ochladilo a večer, když se do 

Čech přesouvala od západu studená fronta, začalo bouřit. Pršelo celou noc, lehce 

ochlazené bylo i PONDĚLÍ 5. 9. – Užili jsme si téměř nepřetržitého deště. Chvílemi 

sice vykouklo slunce, ale asi jen proto, aby si zažertovalo a naladilo nás, protože vzápětí 

už zase mrholilo a lilo a …,  nový pracovní týden začal přesně podle předpovědi 

deštivě. Teploty se pohybovaly kolem dvaceti stupňů. STŘEDA 7. 9. – Od úterý se 

začalo vracet slunečné a teplé počasí, byť včera ještě tak trochu nesměle. Středa už 

nabídla 28 stupňů a zvala ke koupání. VÍKEND 10. - 11. 9. téměř tropy. I noc ze soboty 

na neděli se jevila také tak – tropicky.  DNY 12. - 16. 9. - Česko zažilo nejteplejší 

zářijový týden za posledních devětašedesát let. Teploty byly až o sedm stupňů nad 

dlouhodobým průměrem, což je 15 stupňů. Mohla za to prý tlaková výše se středem nad 

evropskou částí Ruska. Nezlobili jsme se, kdo mohl, využil volno ke koupání 

v přehradě, voda byla prostě parádní! Slunečné počasí s teplotami kolem 
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pětadvacítky až třicítky vydrželo do pátku. Vrchovatě se tak naplnila závěrečná etapa 

letního počasí, takzvané mariánské léto, tedy období kolem svátku Marie, jež připadá na 

12. září. I po tomto svátku přesahovala teplota tropickou třicítku, byť v noci se už notně 

ochladilo. VÍKEND 17. - 18. 9. – Mariánské léto ukončila studená fronta s bouřkami. 

Už v sobotu přišlo mírné ochlazení, v podvečer pak začal meteorology avizovaný déšť. 

Lilo celou noc, s malými přestávkami propršela celá neděle. Zamračená obloha, bílá 

mlha, ospalá nálada. Uplakaný víkend učinil ráznou přítrž neobvykle horkým dnům. 

Přesto v noci na pondělí stejně jako o víkendu rtuť teploměru na stanici Hošťálkova 

Maruška na Vsetínsku neklesla pod 20 stupňů, jednalo se tedy o tropickou noc. Naopak 

u nás na Jizerce byly po ránu jen čtyři stupně. Čili teplotní rozdíly na území České 

republiky docela výrazné. Jestliže ještě v pátek byla průměrná teplota 20 stupňů Celsia, 

což odpovídá zhruba přelomu července a srpna, v neděli se již dostala na 15 stupňů, což 

odpovídá dlouhodobým průměrům. PONDĚLÍ 19. 9. - Počasí u nás dál ovlivňovalo 

chladné severovýchodní proudění, přes den spíše zataženo, ale bez deště. Odpolední 

teploty kolem patnácti stupňů, takže průměr. Sychravé počasí se s chutí ujímá vlády. 

ASTRONOMICKÝ PODZIM začíná sice oficiálně až ve čtvrtek, ale počasí se na 

podzimní notu naladilo očividně již nyní. ČTVRTEK 22. 9. – Dvacet minut po šestnácté 

hodině se ujal oficiálně vlády podzim. Ohlásil se mrazivým ránem na Jizerce, kde byla 

naměřena teplota mínus (sic!) tři a půl stupně Celsia. V sousedním Liberci teplota klesla 

až na 2,3 stupně. Podobně bylo i u nás, nicméně během dne nás nové roční období 

počastovalo sluncem a modrou oblohou. Pěkné počasí bylo i ve dnech předcházejících. 

Babí léto v plném proudu a vydrželo i poslední dny v září. PÁTEK 30. 9. s příjemnými 

teplotami překračujícími dvacet stupňů Celsia. Žádný déšť, jen po ránu občas trochu 

mlhy. Začal nefalšovaný podzim plný barev a hřejivých slunečních paprsků.   

ŘÍJEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.10. 21/12 25/13 24/13 25/14 24/12 25/13 

3.10. 12/8 15/8 16/8 16/8 15/9 16/10 

6.10. 9/6 10/4 9/6 10/3 11/4 9/3 

8.10. 10/1 11/6 11/5 11/5 12/4 9/5 

10.10. 9/5 10/5 12/5 12/5 11/6 10/4 

13.10. 9/5 11/5 11/6 10/5 11/5 9/2 

15.10. 15/6 17/8 16/8 16/8 15/8 18/9 

17.10. 12/8 15/9 14/9 14/9 13/9 14/10 

20.10. 9/2 12/5 11/5 10/4 9/5 10/6 

22.10. 7/1 10/1 9/2 10/3 11/3 11/4 

24.10. 9/9 13/8 14/8 12/9 13/8 16/13 

29.10. 9/5 12/8 12/6 11/7 13/7 11/6 

31.10. 10/5 12/4 12/2 10/4 12/3 10/4 
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VÍKEND 1. - 2. 10. byl pod polojasnou oblohou. Přes den oblačno, v sobotu navečer 

déšť, přesněji pořádná průtrž mračen. Neděle zamračená, po obědě začalo mrholit a 

nečas beze změn celé odpoledne. Ranní teploty po oba dny kolem deseti stupňů, tedy 

nic moc. Přes den však zima nebyla, rtuť teploměru vystoupala přes den u nás až ke 

dvacítce, jinde snad dokonce na dvaadvacet stupňů. Slunečné počasí s podobně 

vysokými teplotami panovalo v tomto období naposledy v roce 2007. PONDĚLÍ 3. 10. - 

Dopoledne bylo sychravo, déšť a odpoledne – ejhle, slunce!  ÚTERÝ 4. 10. se časně 

zrána tvářilo sychravě, přes den sice pod mrakem, ale nepršelo z něj.  STŘEDA 5. 10. - 

Vydatně lilo snad bez přestávky od rána až do večera. ČTVRTEK 6. 10. – Ráno na 

teploměru pět stupňů, brr, zima, topíme. Déšť a drobné mrholení bez přestávky až do 

pozdního odpoledne. VÍKEND 8. - 9. 10. byl únavný. Venku šedivo, mlha, déšť, 

sychravo. Nejlepší by bylo bývalo zůstat ležet pod peřinou. Což ovšem neklaplo. 

PONDĚLÍ 10. 10. – Oproti víkendu působilo počasí pozitivně. Sice žádné vedro, ale 

jasno, ba i slunko vykouklo zpoza mraků. VÍKEND 15. - 16. 10. - Počasí uplynulého 

týdne proměnlivé jako na houpačce, ráno na teploměru kolem pěti stupňů, přes den 

někdy o pár stupňů více a jindy méně. Tak to šlo až do víkendu. Sobota byla pak 

pořádně uplakaná deštěm, sychravo. Neděle bez deště, jasná obloha. ÚTERÝ 18. 10. – 

Přes den vcelku příjemně, jasno, ale pozdní odpoledne deštivé a lilo dlouho do noci. 

STŘEDA 19. 10. – Oproti dnům předchozím bez deště, dál polojasno a sychravo. Inu, 

podzim. ČTVRTEK 20. 10. - Oblačná až zatažená obloha. Vydatně pršelo na Moravě 

a ve Slezsku, zatímco u nás jen přeháňky. Teploty přes den do deseti stupňů Celsia. 

V Jeseníkách i v Beskydech byl ráno sněhový poprašek,  přibývání sněhu se 

čekalo během dne i na všech českých horách. PÁTEK 21. 10. – Stále zataženo až 

oblačno s dešťovými přeháňkami. Na vrcholcích hor sníh. Ranní teploty byly těsně nad 

nulou, je nám zima! Na sychravém počasí nezměnil nic ani VÍKEND 22. - 23. 10. 

Takže: dál bylo oblačno až zataženo s občasným deštěm. PONDĚLÍ 24. 10. – Počasí 

začátkem nového týdne beze změn. Vedle deště se stále tvořila mlha, která je pro toto 

období typická, však o tom vypovídá i pranostika O svaté Brigitě bývá mlha na 

úsvitě. PONDĚLÍ 31. 10. završilo sérii posledních říjnových dnů plných deště a 

nepříjemně sychravého počasí. České území ovlivňovala tlaková níže nad Německem, 

jež dostala jméno Danielle. Ale co je po jménu, že?! Nepříznivé a neustále se měnící 

počasí přispívalo k nemocem tak typickým pro toto roční období.   

LISTOPAD 
STŘEDA 4. 11. – K večeru se na nás snesl první sníh. ČTVRTEK 5. 11. - Martin na 

bílém koni si trochu přivstal a ráno sněhem bylo bílo, tedy jen lehce. Jako kdyby krajinu 

někdo jemně pocukroval. No, na nějakou velkou lyžovačku to zatím rozhodně není. 

VÍKEND 7. - 8. 11. byl depresívně deštivý a sychravý. Teploty kolem nuly nemají šanci 

zlikvidovat bacily, tak jsme se víkendem prokašlali do nového pracovního týdne. 

ÚTERÝ 8. 11. - Ráno a vlastně celé dopoledne slunce, velmi povzbudivé! V noci klesly 

teploty malinko pod nulu, pod nohama nám křupalo namrzlé listí. STŘEDA 9. 11. - Na 

střídačku polojasno s jasnou oblohou. Letošní listopad je zatím zkrátka dost 

podobný těm, které si pamatujeme po roce 2000. Ještě v devadesátých letech 
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bylo na konci října listí ze stromů spadané. Teď? Téměř půlka ho je ještě na stromech. 

Bude i nadále letos listopad veskrze fádní měsíc s více méně konstantními teplotami? 

  

LISTOPAD: PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

3.11. 4/1 7/1 7/2 6/1 8/0 6/0 

5.11. 7/2 11/5 10/4 10/5 8/5 11/8 

10.11. 3/-3 5/-1 4/0 4/-2 4/-1 4/1 

12.11. 0/-6 1/-5 2/-6 2/-4 4/-3 1/-3 

14.11. 2/-3 2/-4 2/-5 3/-4 4/-4 2/-4 

16.11. 5/5 8/7 8/6 6/6 4/3 ¾ 

21.11. 12/8 12/3 9/3 11/9 11/9 16/10 

24.11. 9/6 9/6 9/7 10/6 10/6 13/8 

26.11. 7/6 7/3 7/3 8/4 8/4 9/4 

28.11. -1/-5 2/-4 2/-7 3/-5 3/-3 1/-3 

VÍKEND 12. - 13. 11. – Sobotní noc na neděli byla zatím nejmrazivější! Největší 

mínusové hodnoty v rámci republiky zaznamenala Jizerka, kde bylo naměřeno minus 

14,5 °C. I my jsme měli ještě v neděli ráno na teploměru minus osm. PONDĚLÍ 14. 11. 

- Přes den teploty maximálně pět stupňů, k tomu slunce a jasná obloha. Počasí přálo 

úkazu na obloze v podobě Měsíce, který se ukázal coby největší úplněk od roku 1948. 

SUPERÚPLNĚK: NEJVĚTŠÍ MĚSÍC ZA SEDM DESETILETÍ - Už kolem půl páté 

odpoledne byl nádherně vidět Měsíc, který se k Zemi přiblížil na vzdálenost 

´pouhých´ 356 509 kilometrů. Nejjasněji zářil u nás mezi dvacátou a 

jednadvacátou hodinou. Další podobný úkaz se očekává v roce 2034. ÚTERÝ 

15. 11. – Pár hodin po poledni začalo mrholit. Teploty pod nulou nahrávaly ledovce, 

která už k večeru pokrývala silnice i chodníky. Chůze lidí po ledu připomínala oživlé 

panoptikum, ale veselé to moc nebylo.  STŘEDA 16. 11. – Klouzačka pokračovala, byť 

to vypadalo tak trochu na oblevu. Dnešní tisková zpráva z města hovoří za vše:  

LEDOVKA V JABLONECKÝCH ULICÍCH - Už od včerejší patnácté hodiny 

jablonecké technické služby ošetřují povrchy vozovek a chodníků kvůli ledovce. 

Od včerejška totiž prší či mrholí a teploty jsou kolem nuly, ledovka se tedy tvoří 

okamžitě. Komunikace v Jablonci nad Nisou jsou sjízdné, ošetřené chemickým 

posypem. Horší situace je na chodnících, které se sypou inertními materiály. 

Byť jsou v terénu jak všechny posypové vozy a čtyři party ručních pracovníků, 

bojovat s ledovkou se dá velmi obtížně. Dokud budou trvat srážky a teplota se 

nezvýší, je šance na zlepšení stavu minimální. Prosíme všechny řidiče i chodce o 

maximální opatrnost a ti, kteří nemusí, ať dnes raději nevycházejí. – Nemuseli 

jsme, tož jsme poslechli a takřka nevyšli ven. Zamračená obloha a celodenní příkrov 

mlhy ostatně k žádné pochůzce nelákal. ČTVRTEK 17. 11. – Den boje za svobodu a 

demokracii – státní svátek.  Ani dnes nelákalo počasí příliš ven, k návštěvě 
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lákaly však vzpomínkové akce na rok 1939 a 1989. Konaly se navzdory celodennímu 

mrholení a zamračené obloze. Ostatně déšť hravě smyl poslední zbytky úterní ledovky. 

ČTVRTEK 24. 11. – Týden nám utekl jako voda, leč bez vody z oblohy. Počasí téměř 

neměnné, inverze a polojasno. Jen v úterý na nás juklo dopoledne zpoza mraků slunce. 

PÁTEK 25. 11. – Počasí má dál inverzní charakter s ranními mlhami a nízkou 

oblačností, která se vzdává vlády jen velmi zvolna. Ranní teploty kolem pěti stupňů, 

přes den až deset. VÍKEND 26. - 27. 11. – První adventní neděle, předzvěst vánočních 

svátků. Inverzní počasí o víkendu skončilo, od neděle se začalo poměrně výrazně 

ochlazovat, a to pod vlivem chladného severního proudění. Nad Ruskem se vytvořila 

tlaková níže, zatímco mezi Grónskem a Skandinávií se nachází tlaková výše – tvrdili 

meteorologové s tím, že od příštího týdne bude mráz. STŘEDA 30. 11. - Jasná obloha, 

ráno na teploměru mínus sedm stupňů, přes den kolem nuly. K večeru už poletoval sníh. 

PROSINEC 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.12. 3/2 6/4 5/4 5/5 4/4 3/3 

3.12. 0/-5 2/-5 3/-6 1/-7 2/-6 1/-4 

5.12. -1/-6 1/-6 1/-6 1/-6 -1/-6 1/-4 

8.12. 5/2 8/2 7/2 5/-1 2/-2 3/-4 

10.12. 7/1 11/4 9/3 8/2 8/0 7/5 

12.12. 4/-3 6/1 7/0 6/-2 7/-5 4/-5 

15.12. 0/-3 2/-3 3/0 2/-3 3/-4 1/-4 

17.12. 0/-2 1/-3 2/-3 -1/-5 1/-4 2/-4 

19.12. 0/-2 2/-1 3/-2 2/-2 1/-2 2/-3 

22.12. 0/-2 1/-2 2/-3 1/-4 -1/-3 2/-2 

23.12. 1/0 3/0 4/1 2/-2 1/-3 1/-2 

27.12. 3/2 6/3 5/4 6/2 6/2 5/0 

29.12. 2/-4 2/-3 4/-4 0/-6 3/-6 1/-4 

31.12. 3/-5 1/-6 2/-5 0/-7 0/-7 1/-3 

ČTVRTEK 1. 12. - Stručně řečeno: sníh, déšť, voda, masakr. Podrobněji tisková zpráva: 

POSLEDNÍ MĚSÍC NADĚLIL JABLONCI SNÍH - Během noci na prvního prosince 

napadlo v Jablonci třináct 

centimetrů sněhu a stále sněží. 

Sníh je těžký a mokrý, padá 

zároveň s deštěm. Městské 

komunikace uklízí veškerá 

technika jabloneckých 

technických služeb, 

do práce nastoupili i 
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ruční pracovníci, k nimž se kolem půl osmé s lopatami a hrably přidají také 

pracovníci zaměstnaní v režimu veřejně prospěšných prací. Stále sněží, 

prosíme řidiče i chodce o ohleduplnost a opatrnost. Uklízí se, ale nejde všechno 

najednou. Noc ze čtvrtka na pátek byla plná vichru. PÁTEK 2. 12. - Vítr se během 

dopoledne utišil a nastal vcelku klid. VÍKEND 3. - 4. 12. – Po oba dva dny bylo krásně 

jasno, slunce. Bezmračné nebe a teploty lehce pod nulou lákaly do přírody. Jizerské 

hory zažily první výrazný nápor lyžařů, kterých dorazily tisíce. V Bedřichově už leží 

patnáct centimetrů sněhu, ve vyšších polohách na Čihadlech, Knajpě i Jizerce je dvacet 

a místy až pětadvacet centimetrů. Něco málo sněhu zůstalo i u nás dole - ve městě. 

PÁTEK 9. 12. – Tenká sněhová pokrývka i jasná obloha vcelku vydržely, až dnes. Od 

rána mrholí a na studené zemi se tvoří ledovka. Zatím nijak nebezpečná, ale kluzko je. 

Podtrženo a sečteno, je po sněhu a před námi je druhý adventní VÍKEND 10. - 11. 12. – 

Sobotní počasí ještě ucházející, alespoň jasno. Ovšem neděle! Celý den pod mrakem a 

příkrovem šedivé inverze, takže za oknem tma už od rána a do toho déšť. K tomu všemu 

docela silný vítr. Tak silný, že v neděli odpoledne zastavil provoz kabinové lanovky na 

vrchol Ještěd i sedačkovou lanovku v zimním středisku na Tanvaldském Špičáku.  

Navzdory oteplení se o víkendu v Libereckém kraji rozjela další zimní střediska. 

Deštivé počasí na lyže příliš nelákalo, návštěvnost proto nebyla velká. V sobotu si 

většinou přišlo zalyžovat jen několik stovek lidí, v neděli byla účast ještě slabší. Pro 

lyžaře je zatím v Jizerských horách a západních Krkonoších k dispozici zhruba dvacet 

kilometrů upravených sjezdovek, to je asi pětina tratí, které kraj příznivcům zimních 

sportů nabízí. Upravené jsou také kilometry tratí pro běžkaře. Od ÚTERÝ 13. 12. 

ochlazení, které umožnilo znovu rozjet sněhová děla a připravit pro lyžaře další tratě. 

SOBOTA 17.12. - Z příkrovu mrazivé inverze za sluncem na Ještěd se vydaly stovky 

lidí. Nahoře je čekal sice vítr, ale hlavně bezmračné nebe a úchvatný pohled na inverzní 

mraky pod nimi. Počasí však potěšilo i lyžaře a doslova tisíce vyrazily na svahy v celém 

našem kraji. Poprvé se například rozjely vleky na nejdelší sjezdovce v Rokytnici nad 

Jizerou. STŘEDA 21. 12. - Vcelku jasno, ale docela nepříjemně vlezlá zima. 

Samozřejmě venku. Pohledem z okna – pěkně v teple domova, se počasí beznadějně 

nejevilo. Doma nás držela chřipka, takže jsme se úspěšně prokašlali až k vánočním 

svátkům. DNY 24. - 26. 12. Vánoce, svátky klidu a pohody. Pátek před dnem štědrým 

vypadal – co se počasí týkalo, nadějně. Vzduchem poletovaly velké sněhové vločky a 

vytvářely atmosféru nefalšovaných Vánoc. V sobotu už ovšem vše jinak. Dopoledne 

sice ještě bílo a trochu mrzlo, k večeru pak již obleva, taktéž nefalšovaná. Další dny pod 

příkrovem černé oblohy. Nic moc. Počasí připomínalo spíše předjaří, jen tu a tam bílo, 

holé záhony lákaly k úklidu. Sbíraly jsme napadané šišky, že jich bylo! ÚTERÝ 27. 12. 

– Celý den pořádně fičelo, vítr či spíše vichřice nelákaly ven.  STŘEDA 28. 12. – 

Konečně se trochu vyjasnilo, vykouklo slunce a bylo to milé. Tam, kde zapracovaly 

paprsky na tvorbě vody, se záhy utvořila odpoledne tenká vrstva ledu.  Kolik je sněhu?  

Bedřichov, Černá říčka, Desná, Ještěd, Josefův Důl, Severák i Špičák u Tanvaldu hlásí 

pět centimetrů starého sněhu, nový žádný. Pět centimetrů připadlo v Jeseníkách, kde se 

sněhová pokrývka pohybuje od patnácti do čtyřiceti centimetrů. Podobně na 

tom jsou s novým sněhem Krkonoše, Krušné hory, Orlické hory ba i Šumava. 



   KRONIKA roku 2016                                                                                 80  

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: ZELEŇ, ODPADY 

ODDĚLENÍ SPRÁVY VEŘEJNÉ ZELENĚ jabloneckého magistrátu do plochy údržby zeleně 

započítává pouze trávníkové plochy, což znamenalo v roce 2016: 

 udržovaná plocha 745 887 m² (2011: 692 506, 2012: 736 879, 2013: 722 685, 

2014: 732 550, 2015: 740 645), 

 náklady na údržbu 7 736 077 Kč (v roce 2011: 6 134 448, 2012: 7 065 086, 

2013: 7 529 911, 2014: 7 932 143, 2015: 7 946 056 Kč). Do nákladů je 

započítána také údržba keřů, trvalek, tvarování živých plotů, odplevelování 

stromových mís a odstraňování obrostu na kmenech mladých stromů. Proč byly 

náklady v roce 2016 nižší oproti dvěma předcházejícím letům? Důvodem byla 

obnova rozsáhlých sídlištních celků – např. sídliště Nová Pasířská, kde v roce 

následujícím po ukončení akce prováděl tzv. pozáruční servis dodavatel.   

KÁCENÍ A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ je prováděno na všech pozemcích v majetku 

města, tedy na veřejně přístupných plochách v parcích i na sídlištích, v zahradách u 

městských objektů včetně těch bývalých a také u mateřských i základních škol. 

Pečováno je rovněž o stromy podél komunikací, na hřbitovech, v letním kině a na 

dalších plochách, které město vlastní. V roce 2016: 

 pokáceno 252 kusů stromů (2011: 178, 2012: 139, 2013: 196, 2014: 241, 2015: 

317 - počet vyšší v důsledku kácení nebezpečných dřevin v areálu Srnčí důl),  

 ošetřeno 1 193 kusů stromů - počet výrazně vyšší než v minulých letech kvůli 

odstraňování následků červencové vichřice (rok 2011: 761, 2012: 566, 2013: 

315, 2014: 655, 2015: 367 stromů), 

 nově vysazeno 37 stromů (2011: 96, 2012: 72, 2013: 58, 2014: 91, 2015: 25), 

 nově vysazeno 595 keřů (v roce 2011: 129, 2012: 286, 2013: 641, 2014: 335, 

2015: 1 195). 

ZVÍŘATA – V roce 2016 byla na území města odchycena tato zvířata: potkan, králík, dvě 

fretky, prase (v roce 2015: zajíc, poštolka a straka, zakrslý králík, papoušek a želva 

nádherná). V roce 2016 bylo odchyceno a vykastrováno 94 kocourů a koček - část byla 

po ošetření vrácena do původních lokalit (rok 2015 - 69) a 42 psů v útulku (2015 – 47). 

Do náhradní péče bylo umístěno 67 psů (2015 – 83). Na území města bylo v roce 2016: 

 odchyceno 95 psů (rok 2011: 152, 2012: 138, 2013: 120, 2014: 144, 2015: 115),  

 odchyceno 199 koček (2011: 152, 201: 160, 2013: 166, 2014: 156, 2015: 206),  

 náklady na odchyt a pobyt v útulcích dosáhly částky 364 000 Kč (2011: 

396 000, 2012: 387 000, 2013: 424 000, 2014: 393 000, 2015: 431 000),  

 náklady za veterinární péči 492 000 Kč (2011: 370 000, 2012: 405 000, 2013: 

383 000, 2014: 379 000, 2015: 402 000),  

 deratizace a odchyt holubů 148 000 Kč (2011: 70 000, 2012: 55 000, 2013: 

117 000, 2014: 69 000, 2015: 70 000), 

 bylo nakoupeno 60 košů, 12 zásobníků na sáčky na psí exkrementy, šest 

prezentačních stojanů a 1 popelník. 
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MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - V roce 2016 bylo opraveno 113 kusů laviček (2011: 193, 2012: 

136, 2013: 87, 2014: 250, 2015: 147). Přibylo 5 kusů nových laviček (2008: 26, 2009: 

30, 201: 12, 2011: 0, 2012: 2, 2013: 33, 2014: 10, 2015: 40).  

VĚZNI SE PODÍLÍ NA ÚDRŽBĚ ZELENĚ - Věznice Rýnovice v Jablonci nad Nisou 

má deset míst, kde mohou odsouzení pracovat. Práci mimo areál věznici ale 

dosud umožňovala pouze firma TI Automotive. Od dubna 2016 je tomu jinak. 

Věznice zřídila pro zaměstnávání vězňů nové pracoviště zaměřené na údržbu 

městské zeleně. Díky tomu se dostanou někteří – pečlivě vybraní odsouzení za 

brány vězení, jezdí do Liberce, Jablonce a Turnova. Na starost mají úklid města 

od odpadků, údržbu trávníků, shrabování listí apod. V Rýnovicích aktivně 

pracuje 273 odsouzených, z toho mimo věznici asi sedm desítek.  

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

CENA ZA ODPADY se pro občany Jablonce v roce 2016 nezměnila, byť náklady na 

odpadové hospodářství města stouply a dosáhly výše téměř 39 milionů korun. Tvoří je 

 25 milionů: občané za popelnice,  

 4 miliony: Eko-Kom a kolektivní systémy za tříděný odpad, sběr elektrozařízení, 

 9,5 milionu korun doplácí město ze svého rozpočtu (o milion více než vloni). 

„Nechceme zatěžovat občany tím, že zdražíme svoz odpadu, zatím se nám 

dařilo vždy nějaké peníze najít. Otázkou ale zůstává, zda by bylo nutné až 

takové navýšení, kdyby lidé odkládali odpad tam, kam mají a využívali svého 

práva odevzdat odpad na sběrném dvoře zdarma,“ zamýšlel se náměstek 

primátora pro ekonomiku Miloš Vele s tím, že co se týká odpadového hospodářství, 

snaží se jablonecká radnice občanům vycházet vstříc dlouhodobě. Krom toho, že 

nezvyšuje ceny za popelnice a svoz odpadu, opakovaně dochází k navýšení počtu 

odpadkových košů i jejich častějšímu vývozu hlavně kolem přehrady právě na základě 

podnětů od občanů. I tady samozřejmě platí, že všem se zavděčit nelze. Do odpadového 

hospodářství kromě klasického svozu směsného komunálního a separovaného odpadu 

patří také provoz sběrných dvorů, sběr a likvidace velkoobjemového, nebezpečného 

odpadu a bioodpadu, pytle na odpad i sáčky na psí exkrementy. Do odpadového 

hospodářství se ale také započítává obsluha košů po městě, tj. úklid a následná likvidace 

odpadu z nich a v neposlední řadě také úklid černých skládek. I když například úklid 

černých skládek obstarávají ve velké většině pracovníci veřejně prospěšných prací, 

platit za odvoz a likvidaci uklizeného odpadu se musí. Občané města, kteří mají 

uzavřenou smlouvu na popelnici, mají nárok odložit až 200 kg odpadu na sběrném 

dvoře zdarma. Přesto někteří nechávají nepotřebné věci volně na ulici nebo je odloží u 

stání na separovaný odpad. S vědomím, že to prostě někdo uklidí. Často takový odpad 

přivezou autem, pak je nepochopitelné, že nejedou rovnou do některého ze tří sběrných 

dvorů. Ten v Belgické ulici je otevřen dokonce sedm dní v týdnu v podstatě od rána do 

večera. Kromě tří sběrných dvorů v Jablonci funguje i shromaždiště nebezpečného 

odpadu ve Smetanově ulici.  Nakládání s odpady v Jablonci upravuje obecně 
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závazná vyhláška a platba za odpad probíhá formou tzv. úhrady  - občané si mohou 

vybrat velikost nádoby na odpad podle toho, kolik produkují směsného komunálního 

odpadu. Každý občan, který platí nádobu na odpad, má nárok na odevzdání 200 kg 

velkoobjemového odpadu zdarma a vedle toho je možné odevzdat zdarma bioodpad, a 

to v jakémkoli množství. Svoz velkoobjemového odpadu i bioodpadu probíhá dvakrát 

ročně, stejně jako svoz elektra a nebezpečného odpadu. 

PŘEKLADIŠTĚ A SHROMAŽDIŠTĚ NA HORNÍ PROSEČI se nachází v areálu bývalé 

skládky. Přijímá velkoobjemový odpad, stavební sutě, výkopovou zeminu, směsný 

komunální odpad, nebezpečný odpad, tříděný odpad, odpad ze zeleně. Občané Jablonce 

zde mohou odevzdat zdarma až 200 kg odpadu ročně a neomezené množství bioodpadu. 

Sběrný dvůr provozuje společnost Severočeské komunální služby, která od 2. srpna 

2016 rozšířila provozní dobu. V úterý a ve čtvrtek je nově otevřeno až do 17:30 hodin.  

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ A NOVÁ STANOVIŠTĚ 

JABLONEC NAD NISOU - V roce 2016 občané vytřídili 3 626 tun odpadu (2015 - 

3 537), odstraněno, resp. využito bylo 11 620 tun odpadu (2015 - 11 075). 

Počet stanovišť na separovaný odpad (přírůstek/celkem) - rok 2008: 3/240, 2009: 2/242, 

2010: 7/249, 2011: -1/248, 2012:  4/252, 2013:  -2/250, 2014:  -1/249, 2015:  0/249, 

2016: -2/247. Tříděný odpad (v kg): papír 1 505 980 (2015: 1 343 110), železo 

1 116 130 (2015: 1 357 880, sklo (barevné, čiré) 673 434 (2015: 532 401), PET lahve a 

ostatní plasty 319 870 (2015: 292 770), nápojové kartony 10 650 (2015: 10 420).   

NOVÁ STANOVIŠTĚ NA SEPAROVANÝ ODPAD vznikla v dubnu 2016 v ulici U Čertova 

kamene, Turistická x Severní, Letní u požární stanice, Oblouková x V Zátiší, Podskalí, 

Stříbrná a Pražského povstání. Postupně byla osazena kontejnery na papír, PET lahve a 

sklo, lze zde odkládat i pytle se separovaným odpadem. * Posílena byla některá 

stanoviště o kontejnery na bílé a barevné sklo. * Radnice také požádala o dotaci na 

vybudování podzemních stanovišť na tříděný odpad, které jsou moderní a estetickou 

variantou ke klasickým sběrným místům. Koncem září se začalo se zapouštěním 

kontejnerů do země na nové otočce autobusu v Arbesově ulici ve Mšeně a v prostoru 

před Letním kinem v centru města. Nádoby byly zapuštěny necelé tři metry pod zemí, 

objem kontejnerů je 5 m
3
 u nádob na papír a plast a 3 m

3
 pro skleněný odpad. Pořízení 

jednoho stanoviště se třemi kontejnery vyšlo městskou pokladnu na 770 tisíc korun.  

LIBERECKÝ KRAJ má k dispozici 10 382 nádob na tříděný odpad. V roce 2016 

vytřídil každý jeho obyvatel 44,2 kilogramu papíru, plastu, skla a nápojových kartonů, 

což řadí Liberecko na deváté místo ve srovnání krajů. Pro srovnání – v průměru vytřídil 

každý obyvatel České republiky 44,8 kilogramů. Dobře si vedl Liberecký kraj ve sběru 

papíru, toho každý občan vytřídil 22,9 kg a díky tomu patří kraji v této disciplíně 

celorepublikově druhé místo. Nadprůměrně se obyvatelům kraje dařilo třídit také sklo. 

ZLATÁ POPELNICE - Soutěž obcí v třídění odpadu je určena všem obcím a městům 

Libereckého kraje zapojeným do systému Eko-Kom. Jablonec nad Nisou získal druhé 

místo v roce 2008 ve 4. ročníku soutěže, kdy každý Jablonečan průměrně vytřídil 35 

kg odpadů, které mohly být recyklovány a neskončily na skládce. 
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II. SPOLEČNOST 
ZRÁDNOST OBRAZŮ A DOBA POSTPRAVDIVÁ 

ÚVODEM - Belgický surrealistický malíř René François Ghislain Magritte 

(1898-1967) na jednom ze svých nejslavnějších děl namaloval věrohodně 

dýmku a pod ní napsal: „Toto není dýmka!“ Svůj výtvor pak nazval Zrádnost 

obrazů (La trahison des images). Mohlo by se zdát, že nápis a obraz si 

protiřečí, ale není tomu tak. Malíř tak zdůraznil skutečnost, že v  rámu sice 

vidíme známý obrys dýmky, nejde však o skutečný předmět, ale jen a jen o jeho 

obraz… - Tento odkaz bychom si měli připomínat vždy, kdykoliv posuzujeme svět 

prostřednictvím nejrůznějších médií, jež nás zavalují mimo jiné příběhy jepičích hrdinů 

i nových padouchů ze všech koutů planety. Neměli bychom zapomínat, že všechna ta 

sdělení jsou lidský výtvor, nikoli zrcadlo věrně odrážející skutečnost. Co jest nám 

servírováno, není ten či onen konkrétní člověk, společnost či politika, jsou to jen jejich 

obrazy. Potíž je v tom, že obrazy jsou dnes (mnohdy) důležitější než skutečnost. Proto 

také prestižní slovník Oxford Dictionary vyhlásil slovem roku 2016 výraz posttruth 

(postpravdivý). Podobné je i označení naší současnosti za dobu postfaktickou, tedy 

dobu, kdy lidem přestává záležet na faktech. Sebevětší pitomost může být totiž 

adorována (řečeno hezky česky: uctívána až zbožňována), poctivě ověřená informace 

zesměšněna, lež je vnímána jako pravda, pravda jako lež. Na každou tezi lze dnes 

odpovědět antitezí a pro každé tvrzení najdeme ´nevyvratitelné´ důkazy. Přehled či 

výčet nehorázností, které se šířily různými komunikačními kanály, především po 

sociálních sítích, by byl dlouhý. A vlastně k čemu je připomínat! I tak bývá zvykem, 

možná zvláště u nás, vidět vše v černých barvách. Tak snad je lepší občas něco nevědět 

a nedebatovat o tom. Konec konců si připomeňme známý bonmot, že optimismus je 

nedostatek informací. Doufám, že Kronika statutárního města Jablonce nad Nisou 

přináší za rok 2016 informací přiměřenou dávku, aby optimismus zůstal zachován a 

k pesimismu ani k vytváření katastrofických vizí nebyl důvod. Protože i kronika mnou 

stvořená je pouhým obrazem, tak nechť je jedním z mozaiky zdrojů hovořících o dění a 

životě v našem městě. Následující řádky jsou záznamem všehochuti, která naše bytí 

provázela. O jaké šlo události a jaký měly vliv? Ukáže se za čas. Třeba bude platit, že: 

Je to příběh, který si nejrůznějšími mylnými způsoby vykládali jak současníci, 

tak lidé v dobách pozdějších. Došlo to tak daleko, že všechny nesmírně 

významné děje halí pochybnosti a temnota. Někteří totiž považují za svatou 

pravdu úplně nepodložené povídačky, jiní zase ze skutečnosti dělají lež…, a 

věky budoucí zveličují jedno i druhé ještě víc.    Publius Gaius Cornelius TACITUS,  
římský občan (55 - 115 n. l.) - řečník, senátor a historik 

- považovaný za jednoho z největších antických dějepisců.  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=La_trahison_des_images&action=edit&redlink=1
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KALENDÁRIUM: SVĚT A MY    
LEDEN:  NOVOROČNÍ SETKÁVÁNÍ 

SVĚT – Tisíce Poláků demonstrovaly proti novele tiskového zákona, umožňující vládě 

dosazovat své lidi do funkcí ve veřejně právních médií. * Severní Korea oznámila 

úspěšnou zkoušku miniaturizované vodíkové bomby. * Po sedmdesáti letech se na 

německých pultech znovu objevilo vydání Hitlerovy knihy Mein Kampf. * Už v lednu 

umírali nevinní lidé, desítky obětí si vyžádaly teroristické útoky, v Tel Avivu, 

v Istanbulu, v Jakartě, v Pákistánu. * Do prezidentské funkce na Tchaj-wanu nastoupila 

poprvé žena, šéfka Demokratické strany Cchaj Jing-wen (na konci roku ji žel sesadili).   

ČESKÁ REPUBLIKA – Úřady začaly přijímat žádosti řidičů o registrační značky 

v podobě, kterou si pro svoji ´espézetku´ žadatel sám sestaví. U osobních aut lze zvolit 

téměř libovolnou kombinaci osmi písmen a číslic, u motocyklů sedmi, zakázána jsou 

hanlivá, urážející a rasistická slova nebo zaměnitelná písmena. * O statisíce korun 

zvedla ceny pozemků vhodných ke stavbě nová daň ve výši 21 %. * Facebook 

zablokoval český profil ´Islám v ČR nechceme´, k němuž se počátkem ledna hlásilo na 

163 tisíc příznivců. * Prezident Miloš Zeman při setkání s občany na Moravě na otázku, 

jak se zbavit premiéra Sobotky, řekl: „Chcete-li se zbavit jakéhokoli politika, prezidenta 

nevyjímaje, je k tomu jediná demokratická cesta, a to jsou svobodné volby. Pak existuje 

nedemokratická cesta – a ta se jmenuje kalašnikov.“ Když prezident následující měsíc 

navštívil Liberecký kraj, věnoval mu hejtman Martin Půta jako soukromý dar při 

osobním setkání znehodnocený samopal. Prý kvůli prezidentovu zájmu o historii (sic!).  

LIBERECKÝ KRAJ 

PRVNÍ MIMINKO roku 2016 se narodilo v Jablonci nad Nisou. Holčička Dominika 

přišla na svět v pátek 1. ledna v 1.17 hodin. V neděli 31. ledna byl do libereckého 

babyboxu odložen zdravý, čerstvě narozený chlapeček. Dostal jméno Hynek.   

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA JEŠTĚD, pořádaný libereckým Klubem českých turistů, 

vstoupil 1. ledna do svého jedenačtyřicátého ročníku. Zúčastnilo se 1 674 lidí, čímž byl 

překonán rekord 1 512 účastníků z roku 2001. 

NOVÝ HOSPIC - V Česku v úterý 5. ledna za účasti prezidenta Miloše Zemana byl 

slavnostně otevřen nový hospic, a to konkrétně v Liberci. Zařízení pro nevyléčitelně 

nemocné dlouho v kraji chybělo, jeho 28 lůžek má na starosti Hospicová péče svaté 

Zdislavy, která v regionu zatím zajišťovala služby v rodinách. Přestavbu z bývalého 

sirotčince financovala Evropská unie. O náklady na provoz se podělí pojišťovny, 

ministerstvo práce a sociálních věcí, samotní klienti, kraj, obce a soukromí sponzoři. 

ROSTE POČET ZBROJNÍCH PASŮ - Jedenáct tisíc držitelů zbrojního pasu, kteří 

vlastní téměř třicet pět tisíc zbraní, evidovala počátkem roku policie na území 

Libereckého kraje s tím, že počet žadatelů o zbrojní pas se od léta ztrojnásobil. Zatímco 

v červenci loňského roku byl počet podaných přihlášek ke zkouškám z odborné 

způsobilosti jedenačtyřicet, v prosinci už to bylo 123 žadatelů. Podle policie je 

důvodem tak strmého nárůstu žádostí zřejmě strach o rodinu a majetek, 

obavy z narůstajícího terorismu a z uprchlické krize. 
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JABLONEC NAD NISOU 

NOVOROČNÍM KONCERTEM vstoupil Jablonec nad Nisou 1. ledna do roku plného 

oslav. Slavnostní večer k výročí vzniku samostatného státu se v divadle konal popáté. 

Po státní hymně České republiky - v podání mladé zpěvačky Hany Herkommerové, 

primátor Petr Beitl krátce shrnul úspěchy roku právě minulého a připomněl, že rok 2016 

se bude u nás nést v duchu oslav 150. výročí povýšení na město. Filharmonie Hradec 

Králové pod vedením dirigenta Mischy Roháče spolu s Blue Starem Václava Marka 

poté naservírovala divákům koktejl ze swingových melodií 30. a 40. let v programu 

Děkuji, bylo to krásné! Součástí večera bylo opět předávání prestižních cen města Pro 

Meritis – Za zásluhy. Cenu si za dlouhodobý a významný přínos v oblasti propagace, za 

prohlubování povědomí obyvatel o zdejší historii a tradicích i za rozsáhlou publikační 

činnost odnesl Otokar Simm. Další oceněný - Jaroslav Hlubůček, byl nominován 

Svazem výrobců skla a bižuterie za celoživotní úsilí a rozvoj bižuterního průmyslu. 

V PRVNÍCH DNECH NOVÉHO ROKU se primátor Petr Beitl již tradičně vydal za 

seniory do domů zvláštního určení, někdejších domů s pečovatelskou službou. Na 

šťastný nový rok si symbolicky přiťuknul sklenkou sektu s obyvateli v objektech 

Palackého a Novoveská. Nechyběla debata o tom, co místní těší nebo trápí a s čím by 

město mohlo pomoci. Zazněly konkrétní požadavky. Objekt v Palackého ulici potřebuje 

zateplit a vyměnit okna a balkónové dveře, což je více jak desetimilionová investice, 

kterou město bez dotace nezvládne. I tak sem jdou peníze z rozpočtu, vloni se měnily 

stoupačky za více než 1,5 milionu korun, letos se opravuje elektroinstalace ve 

společných prostorách a přizpůsobujeme osvětlení chodeb na pohybová čidla. Budova, 

v níž senioři bydlí v Novoveské ulici, je sice mladší a zachovalejší než dům 

v Palackého, ale i zde město plánuje nejen běžnou údržbu, a to třeba výměnu vstupních 

dveří či opravu zadní poloviny střechy, kde zatéká.  

NOVOROČNÍM POSEZENÍM S HUDBOU a poděkováním těm nejaktivnějším z nich 

zahájili rok 2016 i senioři. Koncert, který pro ně připravilo Centrum sociálních služeb 

ve spolupráci s městem, se konal ve Spolkovém domě. Jablonečtí senioři jen pasivně 

nepřijímají, co kdo pro ně připraví, ale jsou i sami aktivní. Výsledkem je třeba populární 

seriál výletů a pochodů zvaný Jablonecký škrpál, ale například také kalendář na rok 

2016. Ten s podporou a pomocí centra nafotili sami senioři oblečení do dobových 

kostýmů. Kalendář dostali darem všichni účastníci novoročního posezení.  

DOPRAVNÍ REŽIM V PĚŠÍ ZÓNĚ v centru Jablonce doznal od 1. ledna změn.  

Zásobování v obchodech je nově možné po celý den bez časového omezení a vozidla, 

která vjíždí do pěší zóny a krátkodobě tam parkují, jsou definována dopravními 

značkami. Vjezdové kontrolní karty, na něž byli lidé zvyklí, přestala radnice vydávat, 

protože se postupně staly nepřehlednými, obtížně kontrolovatelnými, a také lehce 

zneužitelnými. Podnikatelům přinášel systém administrativní zátěž spojenou s 

vyřizováním karet a navíc jejich vydávání nemělo oporu v zákoně. Nové opatření je 

dalším v koncepci zahájené před třemi lety, kdy došlo k zásadní úpravě parkování v 

centru. Omezen byl třeba prodej parkovacích míst rezidentům a na určitých 

místech zavedeno rychloobrátkové parkování, tj. na třicet minut zdarma.  
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TAM, KDE NENÍ NAHOŘE ANI DOLE měla název výstava Zdeňka Daniela, která 

byla první v novém rok v divadle. Vernisáž se konala v podvečer ve středu 13. ledna a 

večer už si výstavu prohlédli návštěvníci Offenbachovy operety Krásná Helena, s níž 

hostoval v Jablonci soubor Severočeského divadla v Ústí nad Labem.  

SVAZ VÝROBCŮ SKLA A BIŽUTERIE zahajuje tradičně nový rok premiérou 

reprezentační módní přehlídky ´Made in Jablonec´. Ve čtvrtek 14. ledna byly v 

jabloneckém Eurocentru k vidění modely a bižuterie, u nichž se nechali autoři 

inspirovat cykly přírody. Prezentace módy, nesoucí podtitul ´Čtvero ročních období´, 

zhlédli diváci nejen v Jablonci, ale počátkem března také v sousedním Liberci.  

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V KINĚ RADNICE představila jeho zdejší pracovníky v 

nezvyklých rolích. Všichni členové kinotýmu - 

od kancelářských profesí až po uvaděče - se totiž 

stylizovali do svých oblíbených filmových 

postav. Ty následně zachytila fotografka Iva 

Mošnová a návštěvníci kina výsledek jejich 

spolupráce viděli poprvé ve středu 20. ledna.  Po 

vernisáži následovala projekce, jakého filmu, 

diváci předem netušili. Věděli ovšem, že pokud 

se jim líbit nebude, platit vstupné za něj nemusí. 

PŮVODNÍ ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA - vypálena 

byla po Křišťálové noci v listopadu 1938 - stála 

v Jablonci na křižovatce ulic Jiráskova a U 

muzea, kde je nyní památník. U něho se poslední 

lednový čtvrtek sešli lidé k uctění památky 

místních tří stovek židovských rodin, které padly 

za oběť holocaustu během 2. světové války. 

„Některé rodiny jsem osobně znal,“ řekl při svém projevu hlavní organizátor 

František Radovič ze Svazu bojovníků za svobodu. Pietní akt také připomněl 

Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti.  

STARÁ VOJENSKÁ OPEVNĚNÍ mapovali archeologové u nás v lednu. Pracovali u 

staré silnice v Lukášově, kde zkoumali vojenská opevnění z dob takzvané ´bramborové 

války´ mezi Pruskem a Rakouskem, tedy z doby, kdy druhé rakouské armádě velel 

proslulý generál Laudon. Archeologové s průzkumem skončili v březnu, kdy ke staré 

silnici najely bagry a začala stavba nové a dlouho očekávané silnice do Jablonce.  

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE v Jablonci připravilo pro své návštěvníky na poslední 

lednový víkend, kdy měly děti pololetní prázdniny, mimořádný program k 700. výročí 

narození českého krále a římského císaře Karla IV. Součástí byly panelová výstava 

zapůjčená Národním pedagogickým muzeem a Knihovnou J. A. Komenského v Praze 

plus tvůrčí dílny, kde si zájemci mohli vyrobit skleněný medailonek a stylovou krabičku 

v podobě pokladničky. Od začátku roku nabízelo muzeum také pracovní list, s nímž 

mohli návštěvníci v muzejních expozicích po celý rok hledat repliky skleněných pohárů 

a číší z doby Karla IV. a ve finále pak soutěžit o hodnotné ceny. 

 



   KRONIKA roku 2016                                                                                 87  

 

PSALO SE PŘED STO LETY - Ve starém tisku v jabloneckém archivu pátrala 

Christa Petrásková, aby zjistila, čím tehdy žilo nejen naše město. Následující 

řádky jsou čerpány z oblíbeného 

deníku Gablonzer Tagblatt 

vydavatele Emila Böhmeho. 

Noviny vycházely od roku 1901 v 

nákladu šestnáct až dvacet tisíc 

kusů, přičemž oblíbená byla 

hlavně vlastivědná příloha 

Unser Isergebirge rozuměj Naše 

Jizerské hory. Sto let je z pohledu 

člověka dlouhá doba – jsou to přibližně tři lidské generace, sto let znamená 

mnoho i pro vývoj vědy nebo města. Přesto starosti a radosti lidí jsou stále 

podobné. Srovnání s dnešní dobou je ovšem na každém z nás. 

3. LEDNA 1916 - Neštěstí na přehradě v Jablonci. Na Nový rok se na ledu probořil a 

utopil 8letý Raimund Portik. Neštěstí zavinil neznámý chlapec se psem, který nalákal 

Raimunda a jeho bratra Adolfa na led, že jim ukáže pstruhy. Chlapci se probořili. Jejich 

kamarád Bruno Brückner, který zůstal na břehu, volal o pomoc. Neznámý muž si 

vypůjčil v blízkém domě tyč a další dva muži žebřík a spěchali na pomoc. Za krátkou 

chvíli byli chlapci venku, ale Raimund již nedýchal. Viník nehody utekl. * 

Ottawa. Další kanadské jednotky se chystají do války. Pro rok 1915 byl kontingent 250 

tisíc mužů – v roce 1916 stoupne na 500 000 mužů. * Probíhají krvavé bitvy ve 

východní Haliči a na bessarabské frontě. Nepřítel se stáhl zpátky do svých pozic. Na 

bojišti zůstaly stovky mrtvých a těžce raněných. 

11. LEDNA 1916 - Jablonecký exportér Richard Haasis zemřel. Narodil se v roce 1843 

v Berlíně. Od roku 1862 pracoval u firmy Eduard Dressler, od roku 1866 jako nákupčí u 

firmy Klaar. V roce 1872 se stal u Klaara společníkem. Firma má mimo Berlín ještě 

zastoupení v Paříži, Londýně, Manchestru a v Moskvě a agentury po celém světě. Od 

roku 1863 byl pokladníkem místní evangelické farnosti, podporoval zřízení evangelické 

školy a byl důležitým členem mnoha spolků. Při návštěvě císaře Franze Josefa 24. 

června 1906 měl tu čest být jeho průvodcem. V roce 1908 obdržel od něj Řád železné 

koruny 3. třídy. Pan Haasis se v roce 1867 oženil s Julianou Rösslerovou. U jeho rakve 

truchlí syn, dcera a osm vnuků. * Na železniční trati v Tanvaldě se našlo strašně 

zohavené tělo dozorce zajateckého tábora Roberta Habenichta. Jmenovaný žil nad své 

poměry: hospoda, hazardní hry a ženy jej zničily materiálně i morálně, i když měl 

hodnou ženu a děti. Zapletl se s ženou frontového vojáka a ten ji za to zastřelil. Před 

svou sebevraždou zastřelil Habenicht ještě číšnici z hostince na Špičáku, matku malého 

dítěte, možná s jejím svolením. Mrtví byli převezeni do márnice v Horním Tanvaldě. * 

Pulečný: Z klubu kuřáků dýmek Dewet. Výroční schůze spolku proběhla v lokále pana 

Wawersicha za hojné účasti. Proběhla volba předsedy: zvolen byl pan Wilhelm 

Bergmann, pokladníkem se stal Josef Hübner a strážcem dýmek Josef Feix. 

Nový předseda překvapil přítomné dárkem, který všem chutnal.   

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=83628&x=362&y=246


   KRONIKA roku 2016                                                                                 88  

 

14. LEDNA 1916 – Vídeň: Hlavní město Černé hory Cetinje je v našich rukách. 

Cetinje má asi 4 000 obyvatel, je také sídlem archimandrity. Cetinje disponuje 

vodovodem s pitnou vodou. * Janov - Včelařská pozorovací stanice pro okres Jablonec. 

Řídící učitel pan Gebert zaznamenal v roce 1915 následující údaje: Průměrná roční 

teplota +5,67 °C, nejvyšší teplota ve stínu +36,8 °C 10. června, nejnižší – 15 °C 24. 

března, 22. a 23. prosince. Nejchladnějším měsícem byl leden s průměrnou teplotou 

minus 2,3 °C, nejteplejší červen s +17,4 °C. Pršelo ve sto dnech, sněžilo 66 dnů. Výška 

srážek: 1 439 mm, nejvíce srážek v noci ze 4. na 5. září (povodeň). Nejsušším měsícem 

byl květen – 22 mm, nejdeštivějším září – 245 mm. Obloha: jasno 73 dnů, polojasno 78 

dnů, zataženo 214 dnů. Vítr vál 109 dnů. Bouří bylo 23. Výletových dnů včel bylo 151. 

Úplný zimní klid trval 138 dnů. 

21. LEDNA 1916 – Vídeň: Vojenská branná povinnost byla rozšířena na hranici 55 let. 

Potrvá jen po dobu války.  

22. LEDNA 1916 - Jak si zlevníme vepřové maso? Dr. H. Weber z Berlína vyšlechtil 

rostlinu „Comfrey Matador“ (kostival), která má životnost 20 až 30 let. Lze ji řezat 5 až 

8krát za rok. Poskytuje výživné zelené listy, které chutnají nejen prasatům, ale i drůbeži 

a skotu. Z jednoho jitra půdy (1/4 hektaru) získáme až 1 000 q zeleného krmiva. Pro 

sazenice platí snížený dopravní tarif na železnici. 

23. LEDNA 1916 – Janov: Zemřel pan Josef Streit z Hraničné, nejstarší člen farnosti, 

ve věku 90 let. Měl přízvisko „Štajerák“ (Steier), které získal v roce 1840, když ho tak 

jednou při návštěvě kostela oslovil Karl Josef Riedel, majitel hutě v Kristiánově. Pro 

Streita truchlí dvě děti, deset vnuků a dvacet pravnuků. 

25. LEDNA 1916 – Terezín: Atentátník ze Sarajeva zemřel na TBC. Cabrinovič byl 

ten, který hodil na následníka bombu, která ale zranila osoby v následujícím autě. V 

době činu byl nezletilý, a proto byl odsouzen jen na 20 let těžkého žaláře. 

26. LEDNA 1916 - Císař Vilém, věrný přítel a spojenec našeho mocnáře, oslaví zítra 

své pětasedmdesáté narozeniny. Žádáme obyvatelstvo, aby slavnostně ozdobilo své 

domy vlajkami. * Mšenská přehrada se opět skvěle osvědčila. Pojala ohromné množství 

srážkové vody i vodu po tání sněhu, čímž ochránila Liberec a další obce od záplav, 

které se opakovaly téměř každý rok před jejím postavením. Jablonecká přehrada může 

zadržet až 2 800 000 m
3
. Dnešní stav je 2 691 000 m

3
. 

27. LEDNA 1916 - Suezský kanál je silně opevněn – hlásí parník Montebello, který 

dorazil z Bombeje do neapolského přístavu. Podél kanálu se prý táhnou zákopy a 

opevnění v několika řadách. Staví se trať do Izmajlie. * Nošení uniforem u dětí se 

přísně zakazuje! Je to nedůstojné vůči uniformě. * Jablonec: Pomozte trpícím dětem 

pana Adolfa Pelikovského, který musel narukovat. Předtím jeho šesti dětem zemřela 

matka a děti jsou samy. Posílejte do naší redakce peněžité dary! * Firma Krupp má 28 

tisíc zaměstnanců na frontě. Pro zraněné a vyléčené vojáky rezervuje pracovní místa. 

29. LEDNA 1916 - Baden-Baden plánuje výstavbu přírodního divadla s otáčivým 

hledištěm. Diváci sedí na točně a mohou projíždět okolo sedmi scén. Je to například 

hospoda, jezero s lesem a další. 
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ÚNOR: DAROVÁNÍ KNIH 

SVĚT – Nůžky mezi nejbohatšími miliardáři a zbytkem populace se dál rozevíraly 

raketovým tempem - nevládní organizace Oxfam potvrdila, že procento nejbohatších 

lidí už vlastní více než zbylých devětadevadesát procent obyvatel zeměkoule. * V Indii 

začali s prodejem smartphonu pro chudé, který v přepočtu vyšel na devadesát korun. * 

V astronomii se podařil objev století, když američtí vědci zachytili gravitační vlny. 

Díky nim budou moci spatřit ve vesmíru i to, o čem ani nevěděli, že existuje. * Spojené 

státy americké odpálily nad Tichý oceán nosič jaderných zbraní Minuteman. Test měl 

demonstrovat jadernou sílu především před Severní Koreou, která provedla čtvrtou 

jadernou zkoušku a vypustila umělou družici. * Žhavou lávu začala chrlit sopka 

Sakuradžimy na japonském ostrově Kjúšú, erupce se obešla bez obětí na životech. * 

Papež František, hlava katolické církve, se sešel s moskevským patriarchou Kirilem, 

nejvyšším představitelem pravoslavné církve, aby podepsali deklaraci o snaze 

překlenout tisíciletou propast mezi oběma církvemi.     

ČESKÁ REPUBLIKA - Virus Zika přenášený komáry vyděsil svět, dva nakažení Češi 

si ho přivezli domů z dovolené v Karibiku. * V Evropě se demonstrovalo proti 

imigrantům, akce koordinovalo německé hnutí Pegida. V Praze protesty organizovalo 

Hnutí Úsvit a skupina ´Islám v ČR nechceme´. Ve stejné době protiislamisté zaútočili 

na sociální centrum Klinika a konala se i protidemonstrace. Na Malé Straně při tom 

zaútočila maskovaná skupina kameny na průvod sympatizantů s imigranty.  * Veřejnou 

debatu rozvířila zpráva o 150 milionovém výkupném, které zaplatil stát únoscům dvou 

českých žen, zajetých v Pákistánu od března 2013. * Obrazárnu, předchůdkyni Národní 

galerie, založila Společnost vlasteneckých přátel umění již v roce 1796. Výročí 220 let 

bylo důvodem oslav, v jejichž rámci se konala i výstava Velkorysost.    

LIBERECKÝ KRAJ 

BENEFIČNÍ PLES HEJTMANA vstoupil 26. února do svého jedenáctého ročníku.  

Konal se v Grandhotelu Zlatý lev v Liberci a zúčastnilo se ho na pět stovek hostů. Na 

charitu se podařilo letos získat více než 724 tisíc korun. Finanční dar od sponzorů ve 

výši 470 tisíc korun i od všech návštěvníků plesu pomohl například patnáctiletému 

Petru Živsovi, který trpí dětskou mozkovou obrnou, dětským onkologickým pacientům 

a podpořil i mladistvé trpící ztrátou sluchu. Konkrétně byly podpořeny subjekty:  

Nadační fondy Ozvěna a SLON, Hospicová péče sv. Zdislavy, společnost Sarema, 

Centrum Lira a oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou.  

MUNICI Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY nalezli hledači pokladů pomoci detektoru kovů v 

lese za zámkem směrem na Sedlejovice.  Že jde o dva nevybuchlé dělostřelecké náboje 

ráže pětasedmdesát milimetrů, potvrdil přivolaný policejní pyrotechnik. 

MĚSTO PRO BYZNYS ZA ROK 2015 - Srovnávací výzkum určující nejlepší místo 

pro podnikání pořádal vloni poosmé týdeník Ekonom, výsledky byly vyhlášeny letos na 

konci února. Třetím rokem po sobě se městem Libereckého kraje stal Železný Brod, na 

paty mu stejnou dobu šlapou Jablonec nad Nisou a Tanvald, jež se vzájemně střídají na 

druhém a třetím místem. Tentokrát stříbro získalo město Jablonec. 
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JABLONEC NAD NISOU 

ÚNOR MÁ DEN VĚNOVANÝ DAROVÁNÍ KNIH - Že je březen měsícem knihy, 

víme všichni od školních lavic. Pravda, poslední dobou se do něj vloudil také 

internet, který stále častěji tištěné slovo vytlačuje. Ale věděli jste, že 14. únor je 

Mezinárodním dnem darování knih? Tento fakt nás zaujal a přinutil přemýšlet, 

jak moc jsou stále ještě knihy předmětem dárků. Bývaly doby, kdy se dávaly 

knihy za dobré vysvědčení, za významné množství sebraného sběru, za dobrou 

reprezentaci, za statečnost a kdo ví za co ještě. Dnes pozvolna skalních 

milovníků knih ubývá, čím dál víc vídáme lidi s elektronickými čtečkami nebo 

se sluchátky na uších, kde jim kromě hudby zní audioknihy. Ale vraťme se k té 

původní knize, k tištěné. Stále se drží mezi tipy na dárky. A přestože trh je 

velmi bohatý na tituly, stává se, že obdarovaný drží v ruce knihu, kterou už má, 

kterou by si nikdy nekoupil, protože nemá rád autora či žánr, nebo ji prostě 

přečte a odloží. A život takové knihy skončil. V březnu 2001 napadlo 

Američana Rona Hornbakera vzít knihu a dát ji na veřejně přístupném místě 

volně k dispozici. Ať si ji její nálezce a nový čtenář přečte a nechá, nebo pošle 

dál. Ron Hornbaker asi nebyl první, kdo něco takového udělal, ale byl zřejmě 

první, kdo z posílání knih do dalšího života udělal i zábavu. A tak jsme si řekli, 

proč bychom se podobně nepobavili i v Jablonci, a zároveň tím nepomohli 

knihovnám – školním, městské či té ve Vikýři. A tak od 15. února dáme 

některým knihám novou šanci na život. Respektive tu šanci dají děti ve školách, 

které se rozhodly vstoupit do jabloneckého projektu Daruj knihu. Naším 

neskromným přáním je, aby se děti ke knihám vracely, aby zase četly. Ale aby 

také darované knize pomohly najít nové čtenáře. Darované knihy pak poznáte 

snadno, protože logo na nich bude říkat: Jsem darovaná. Nultý ročník 

kampaně začne 15. února a skončí 31. března. Podrobnosti o něm i pravidla k 

darování najdete na webových stránkách města. Přeji vám příjemné čtení i 

radost z darování. - Pavel Svoboda, náměstek 

POKLADY Z MINULOSTI - Ve čtvrtém a posledním patře radnice se při rekonstrukci 

prostor pro archív vodoprávního úřadu našly německé nápisy ve vestavěných skřínkách 

původních rozvaděčů, prozrazující, odkud se ovládal výtah páternoster nebo kuchyně. 

K objevům patřily historické porcelánové vypínače a zásuvky i protipožární výbava – 

hydrant s hadicí či tři lahve razítkovací barvy z 30. let, kdy byla radnice postavena. 

OSUDY NĚMCŮ Z JIZERSKÝCH HOR V LETECH 1945 – 1948 - Novou knižní 

publikaci od autorské trojice pocházející z Jablonecka začalo prodávat turistické 

infocentrum v Kostelní ulici. Vedle osobních vzpomínek pamětníků kniha zahrnuje 

výčet historických fakt, jež by mohla pomoci osvětlit příčiny vzájemného odcizení. 

JABLONEČTÍ ZMIZELÍ SOUSEDÉ Z RÝNOVIC – Výstava s tímto názvem měla 

vernisáž ve středu 3. února v rýnovické Galerii FR, následovala beseda s 

pedagožkou Petrou Kadlečkovou. Hovořilo se o projektu místní základní 
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školy, který pod záštitou Židovského muzea v Praze pátral po někdejších žácích 

židovského původu. Cílem bylo najít stopy po těchto lidech, kteří zmizeli během 2. 

světové války. Účastníci pak mohli zajít do galerijní kavárny – otevřené od loňského 

února, nabízející nejen občerstvení, ale i výstavu fotografií nazvanou Jablečné město.  

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC JABLONECKA – Slavnostní vyhlášení tradiční 

ankety se konalo v jabloneckém divadle ve čtvrtek 4. února. Přítomni byli úspěšní 

biatlonisté, atleti i čerstvá vicemistryně světa v cyklokrosu Nikola Nosková. Sportovci 

byli hodnoceni v jedenácti kategoriích, včetně novinky. Tou byla speciální cena Josefa 

Masopusta, patřící fotbalovému hráči s vysokým sportovním i charakterním kreditem.  

BABÍ HOP PRO DOSPĚLÉ, který začínal v sokolovně v Jabloneckých Pasekách v roce 

1946, oslavil v sobotu 6. února kulaté jubileum. Slavit přišly stovky lidí v převlecích a 

maskách. Akci pořádalo Sdružení přátel Jabloneckých Pasek, které zvolilo již před 

časem sál Eurocentra, protože do sokolovny se tancechtivé masky nevešly.  

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ probíhal v týdnu od 8. do 14. února v desítkách 

akcí po celé republice včetně Jablonce. Ten se k projektu připojil jako první město už v 

roce 2010. Od té doby pravidelně připomíná základní hodnoty partnerských vztahů a 

zajímavou programovou nabídkou motivuje účastníky ke společně stráveným chvílím. 

ANTONÍN PANENKA, autor vítězné penalty z finále mistrovství Evropy ve fotbale v 

roce 1976, si 13. února v České mincovně vyrazil a pokřtil zlaťák s vlastním portrétem. 

Mince je šestou ze série věnované fotbalovým legendám, kterých bude 11. Zatím vyšly 

portréty Josefa Masopusta, Josefa Kadraby, Jana Lály, Iva Viktora, Karola Dobiaše. 

PŮVODNÍ NEON, který navrhl Karl Winter ve 30. letech minulého století, se vrátil po 

několikaleté odmlce zpět nad hlavní vchod kina Radnice. Rozzářil se večer 17. února. 

MĚSTO, LIDÉ, KRAJINA – Výstava jabloneckých malířů v Městské galerii MY 

nabídla ve čtvrtek 18. února komentovanou prohlídku. K vidění byla díla ze sbírek 

jabloneckého Muzea skla a bižuterie, z majetku České spořitelny, Státního okresního 

archivu a dalších místních institucí. Díky výzvě organizátorů navíc zapůjčili své obrazy 

i soukromí majitelé. 
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REPREZENTAČNÍ PLES DIVADLA představoval jednu z perel letošní plesové sezóny 

v Jablonci. Jubilejní desátý ročník, který se konal v pátek 19. února, nabídnul večer s 

nádechem tajemství i neznáma. Nechyběli populární umělci – tanečníky počínaje přes 

zpěváky až kouzelníkem konče, skvělá hudba, kvalitní občerstvení i slavnostní přípitek.  

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE v podobě barevných kolekcí vystavovali do 19. února v 

jablonecké Galerii N studenti Katedry designu Technické univerzity v Liberci. Vedle 

absolventů se prezentovali i studenti druhého ročníku, kteří vytvořili tkané koberce, 

ručně dělané tapisérie, dezén pro textilní potisk i vzorování na stěnách nebo na pásech 

mezi okny. Nechyběly oděvy návrhářů, doprovodnou disciplínou zadání byl také plakát.  

ZASTUPITELÉ NA SVÉM ZASEDÁNÍ 25. února schválili rozpočet pro tento rok s tím, 

že radnice bude hospodařit s 829 miliony korun. Bylo také rozhodnuto poskytnout pět 

účelových neinvestičních dotací z městského rozpočtu mezi tyto žádající organizace: 

Jizerská, obecně prospěšná společnost, získala 200 tisíc korun na úpravu a údržbu 

Jizerské lyžařské magistrály. Částka 75 tisíc korun Centru pro zdravotně postižené 

Libereckého kraje je určená na projekt Komplexní odborné terénní a ambulantní pomoci 

ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji. Po sto tisících dostaly Muzeum skla a 

bižuterie na výstavní projekt Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec 2017 a Svaz 

výrobců skla a bižuterie na výstavu Křehká krása 2016. K financování celoročního 

provozu městské výstavní síně Domu Jany a Josefa V. Schejbalových použije 

přidělených 820 tisíc korun Městská galerie MY. Podporu ve výši 200 tisíci korun 

dostalo konání mezinárodního atletického mítinku Jablonecká hala. 

DOMOV DŮCHODCŮ VE VELKÝCH HAMRECH požádal Jablonec o finanční dar na 

realizaci projektu Přátelský domov, který podporuje volnočasové aktivity klientů 

sociálních služeb. Jablonečtí zastupitelé k podpoře přistoupili mimo jiné proto, že 

dvaatřicet seniorů ze 133 obyvatel domova pochází právě z Jablonce a v duchu motta: 

Pomáhej těm, co v nouzi jsou, co nemohou, protože jednou tou cestou půjdeš sám. 

PĚT PLOCH PRO GRAFFITI mohou užívat sprejeři v Jablonci nad Nisou. Ke třem 

stávajícím – opěrné zdi v Polní ulici, myší díře z ulice U Nisy do ulice Na Vršku a zdi 

podél Harrachovské ulice přibyly dvě další – tenisové zdi ve Mšeně. Graffiti na těchto 

plochách nemusí předem schvalovat radnice, ale motiv nesmí mít rasistický podtext, ani 

obsahovat vulgarismy. Na magistrát od dubna loňského roku, kdy existují plochy pro 

legální graffiti, nepřišly žádné negativní ohlasy Jablonečanů. 

POLOVINU ZCHÁTRALÉHO AREÁLU PIVOVARU v Jablonci koupila liberecká 

společnost LIF, která je mimo jiné vlastníkem Pivovaru Svijany, Pivovaru Rohozec 

nebo náchodského Primátora. O obnovení výroby piva, která v Jablonci nad Nisou 

skončila v roce 1991, ale nový vlastník areálu zatím neuvažuje. 

RADNICE ČEPUJE SVIJANSKÉ PIVO - Speciální datum 29. února bylo zvoleno k 

otevření restaurace Radnice v samotném centru u Mírového náměstí, která byla rok a 

půl zavřená. Prostory získal v červnu 2015 Pivovar Svijany do dlouhodobého nájmu. 

Do výběrového řízení se původně přihlásilo patnáct zájemců, komise pak vybírala ze 

sedmi z nich a v posledním kole se rozhodovalo ze tří uchazečů. Posuzovaly se 

plánované úpravy prostoru a výše investic, diskutován byl smluvní vztah. 
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PSALO SE PŘED STO LETY - Ve starém tisku v archivu pátrala Christa 

Petrásková, aby zjistila, čím tehdy žilo nejen naše město. Následující řádky jsou 

čerpány z oblíbeného deníku Gablonzer Tagblatt vydavatele Emila Böhmeho. 

Noviny vycházely od roku 1901 v nákladu šestnáct až dvacet tisíc kusů, 

přičemž oblíbená byla hlavně vlastivědná příloha Unser Isergebirge (Naše 

Jizerské hory). Sto let je z pohledu člověka dlouhá doba, znamená mnoho i pro 

vývoj vědy nebo města. Přesto starosti a radosti lidí jsou stále podobné. 

Srovnání s dnešní dobou je ovšem na každém z nás. 

5. ÚNORA 1916, str. 5, večerní vydání - Závadné dětské hry. Národní listy sdělují, že 

c. k. školská rada zakázala šíření dětských stolních her „Sokolové“ a „Husitské vojsko“. 

* Vlastenecká sbírka kovů. Věnujte starou mosaz, měď, nikl, olovo a jiný kovový 

odpad, nádobí, mísy a lžíce. Příjem na radnici. * Bruslení v parku. Jezírko zamrzlo a 

děti tam horlivě bruslí, přičemž poškozují stromečky a keře, vysazené na jeho břehu. 

6. ÚNORA 1916, str. 1, ranní vydání - Únava z války na italské frontě. Německá 

válečná tisková kancelář sděluje, že podle italských odhadů dosahují jejich ztráty na 

mrtvých, raněných a nemocných 600 000 mužů. Na řece Isonzo (Soči) proběhly čtyři 

velké bitvy, v Tyrolích se 2 x pokusili o ofenzívu a přesto nepostoupili ani o krok. Naše 

zákopy jsou na jednom úseku jen 30 

metrů od italských. Disciplína polevuje a 

stává se, že při útoku nenásleduje 

mužstvo své důstojníky. Italové však 

mají statečné letce a vynikající bojové 

letouny Capron-Farman. Po porážce 

Srbska je italská armáda velice nervózní. 

Stává se, že v noci bez důvodu střílejí, 

žádná patrola jim není dost malá.  

7. ÚNORA 1916, str. 5, večerní vydání 

– Jablonec: V sále hotelu Geling (bývalý hotel Praha) se konal koncert pod záštitou 

Červeného kříže. Stává se, že dobročinné koncerty někdy nemile překvapí, ale tentokrát 

vládla slavnostní nálada, která se v druhé polovině koncertu stupňovala. Pan Duffek, 

který kdysi působil v našem divadle a nyní působí v Liberci, se starých zvyků nezbavil. 

Nemohl by snad o svůj baryton pečovat a zpívat méně falešně? Také jeho prodlužování 

samohlásek je zavádějící. Zazpíval několik árií z ´Bajazza´, ´Bludného Holanďana´ a 

ještě jednu baladu. Prvotřídní výkon na houslích podal vídeňský koncertní mistr pan 

Kaperl. Slečna Ulbrichová, koloraturní sopranistka liberecké opery, předvedla bravurní 

výkon, za který sklidila bouřlivý potlesk. Obecenstvo si vynutilo dva přídavky. 

8. ÚNORA 1916, str. 2 a 5, ranní a večerní vydání - Sebevražda tureckého následníka 

trůnu. ´Secolo´ píše, že princ propadl trudnomyslnosti. Celé hodiny si hrál s růžencem, 

aniž by co řekl. Domníval se, že má tuberkulózu a rakovinu jater a žaludku. Všechny 

pověsti o spiknutí prince proti Mladoturkům jsou nesmyslem.  * Útěk ze zajetí -  Zajatý 

jablonecký námořník z ponorky U3 Emil Stracke se pokusil o útěk z pevnosti 

Forli. Na ponorce byl torpedometčíkem.  

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88403&x=800&y=581
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10. ÚNORA 1916, večerní vydání - Vídeň, válečná tisková kancelář: Smělý útok 

pancéřového vlaku na italské pozice. Vlak se nepozorovaně přiblížil k nepřátelským 

pozicím a vystřelil z děla. Polní hlídky Italů zděšeně prchaly k nejbližším zákopům. 

Pancéřový kolos dojel až na 500 metrů k zákopům a začal je ostřelovat. Vypálil 76 ran – 

už po páté ráně italská obrana umlkla. Pak začala střílet italská děla (čímž prozradila 

svůj úkryt) a vlak se nepoškozen vrátil. * Nové chlebenky. Liší se od starých tím, že 

ústřižky na první dva týdny mají jiné písmo, než dva poslední. Je to proto, aby se 

zabránilo předčasným nákupům. * Nové sčítání koní v Čechách. Národní listy hlásí, že 

poštovní správa chce nahradit koňské potahy volskými nebo lidskými. Podle posledního 

sčítání bylo v Čechách 139 126 koní. * Kupte si válečné kozačky! Neobsahují žádnou 

kůži. V Hellerau u Drážďan vyvinuli levnou náhradu kožené obuvi. Horní část boty je z 

černé nebo šedé vodotěsné plachtoviny a podrážky jsou vyrobeny z několika vrstev 

překližky, která dobře izoluje proti zimě. Podrážky jsou zpevněny plochými hřebíky s 

kulatou hlavou, podpatky jsou gumové. * Inzerát. Firma Ludwig Breit, Lučany, hledá 

zkušené frézaře na výrobu šrapnelových patron ráže 8 cm. 

11. ÚNORA 1916, str. 3, večerní vydání – Paříž: Profesor Masaryk u Brianda. Uprchlý 

český poslanec Masaryk měl dlouhý rozhovor s francouzským ministerským předsedou. 

Zkusil mu vysvětlit, že jediná cesta ke zničení Německa je vítězství nad Rakouskem a 

reorganizace monarchie pod francouzským protektorátem. * Válečný humor. Vojáček 

stojí v noci na stráži a žene se k němu bučící kráva. Co s ní? O tom rozhodl důstojník na 

obchůzce. Krávu zadržel a poslal hlášení na velitelství. Obratem přišla otázka: „A 

odkud ta kráva přišla?“ Odpověď: „To mi bohužel neřekla.“ 

14. ÚNORA 1916, str. 1, ranní vydání - Zámek Hluboká: Měděnou střechu zámku o 

váze 300 q věnoval kníže Schwarzenberg na válečné účely. Ve sběrně kovů skončilo i 

měděné kuchyňské nádobí a další kovová výbava zámku o váze 17 q. 

15. ÚNORA 1916, str. 2, ranní vydání - Nový vynález: samozápalné doutníky. Špička 

každého doutníku je opatřena dřívkem se samozápalnou hmotou. Škrtnutím se doutník 

zapálí a zápalky se tak staly zbytečnými. Novinku uvítají jistě námořníci, myslivci a 

možná i frontoví bojovníci. 

17. ÚNORA 1916, str. 8, večerní vydání – Dětská vesnička v Belgii: Belgická královna 

Elizabeth založila v západních Flandrech 10 km od frontové linie vesničku pro pět 

stovek sirotků a opuštěných dětí ve věku od tří do osmi let. Děti jsou ubytovány v 

barácích, další baráky slouží jako škola, nemocnice a herna. Královna financuje provoz 

ze své soukromé pokladny a přijíždí každé odpoledne ve svém voze z La Parmy a tráví 

několik hodin se svými svěřenci. 

26. ÚNORA 1916, str. 1 - Bitva u Verdunu: byl dobyt fort Douaumont. Liberté píše, že 

v čele útoku stál německý korunní princ, útok řídil patrně císař a generál Härder. 

Znamená to konec zákopové války? Verdun je nyní z poloviny obklíčen. 

27. ÚNORA 1916, str. 3, večerní vydání - „Protézový muž“ z Vídně otcem! Muž přišel 

vinou úrazu elektrickým proudem o ruce a nohy. Léčil se na univerzitní klinice 

dvorního rady profesora von Eifelsberga a teď se může pomocí protéz pohybovat a 

pracovat jako každý jiný. Manželka mu porodila zdravou dceru. 
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BŘEZEN: MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO 

SVĚT - Do slovenského parlamentu se s osmi procenty hlasů dostala ultrapravicová 

Lidová strana Naše Slovensko. * Protiimigrantské partaje prorazily také ve volbách 

v německých spolkových zemích. * Za nejlepší učitelku světa byla vybrána Palestinka 

Hanan Hrúbová vyučující v uprchlickém táboře v Betlémě. * Evropská unie uznala 

nutnost uzavření balkánské trasy pro uprchlíky a podepsala s Tureckem klíčovou 

dohodu o jejich navracení. * Po Welingtonu, metropoli Nového Zélandu, začali pizzu 

rozvážet roboti na kolečkách. * Při dvou sebevražedných útocích islamistů zemřelo 

v Bruselu dvaatřicet lidí.  * Tibeťané v exilu si připomenuli 57. výročí povstání proti 

čínské okupaci, které armáda potlačila, a tibetský vůdce dalajláma musel uprchnout. * 

Ze světa sportu: Rychlobluslařka Martina Sáblíková se stala počtvrté mistryní světa ve 

víceboji. * Gabriela Soukalová získala křišťálový glóbus ve Světovém poháru 

v biatlonu. * Jablonecká hala - 44. ročník mezinárodního atletického mítinku pořádal 

Český atletický svaz spolu s atletickým oddílem TJ LIAZ Jablonec nad Nisou. Mítink 

byl zařazen jako Evropský atletický halový Permit mítink 2016, čímž byly vytvořeny 

základní podmínky pro účast nejlepších světových a evropských atletů. Závod 

v atletickém areálu Střelnice v Jablonci 

se konal v sobotu 5. března, tedy 

čtrnáct dnů před odletem atletů na 

halové mistrovství světa v Porltandu.  

ČESKÁ REPUBLIKA – Komunistická strana Čech a Moravy vydala k výročí 

´Vítězného února´ prohlášení, kde se přihlásila: „K revolučnímu základu února 1948 a 

ocenila práci a obětavost generací budovatelů první formy socialismu.“  Vzápětí podalo 

na komunistickou stranu trestní oznámení sedm nevládních organizací včetně 

Konfederace politických vězňů. * Čínský prezident Si Ťin-pching přijel do Prahy na 

státní návštěvu, která se neobešla bez nepokojů mezi jeho ´vítači´ a odpůrci čínské 

okupace Tibetu. * V Národním divadle v Praze převzalo Cenu Thálie čtyřiadvacet 

herců. Za celoživotní mistrovství byli oceněni Stanislav Zindulka a Ladislav Županič. * 

O prvním březnovém víkendu se přestěhovaly z depozit Východočeského muzea v 

Pardubicích a České mincovny v Jablonci nad Nisou do objektu Poslanecké sněmovny 

na Malé Straně v Praze exponáty mapující tisíciletou tradici českých mincí. Výstavu 

nazvanou ´Tisíciletá tradice české měny´  předcházel mezinárodní věhlas, poprvé byla 

totiž instalována před třemi lety v New Yorku, tedy v době dvacetiletého výročí vzniku 

samostatné české měny. Tehdy vzbudila nečekaný zájem, putovala po mnoha městech a 

americký kontinent nakonec opustila později, než se očekávalo.  

VELKÝ PÁTEK - NOVÝ STÁTNÍ SVÁTEK je v kalendáři od letošního roku, takže v 

současné době máme následující státní svátky: 1. 1. Den obnovy samostatného českého 

státu a Nový rok - 25. 3. výše zmíněný Velký pátek a 28. 3. Velikonoční pondělí - 1. 5. 

Svátek práce - 8. 5. Den vítězství - 5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

- 6. 7. Den upálení mistra Jana Husa - 28. 9. Den české státnosti - 28. 10. Den vzniku 

samostatného československého státu - 17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii 

- 24. 12. Štědrý den, 25. a 26. 12. pak 1. a 2. svátek vánoční.     
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LIBERECKÝ KRAJ 

LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA byla odhalena před budovou Krajské vědecké 

knihovny v Liberci, a to v rámci oslav 15. výročí od jejího otevření. Lavičky Václava 

Havla jsou v různých městech světa zřizovány dle návrhu architekta Bořka Šípka, jejich 

součástí je vždy strom. V Liberci ji požehnal arciděkan Jurnečka slovy: „Nechť je 

místem odpuštění i setkávání, které přinese naději do lidských srdcí.“ 

UNIKÁTNÍ MAPA - Tipy na výlety s dětmi v Liberci a Jablonci nad Nisou, vybrané a 

doporučené přímo jejich obyvateli, nabízí nová mapa Direction Liberec & Jablonec, 

která je zdarma k dostání v informačních centrech obou měst. Na její přípravě se 

podílely téměř čtyři stovky Liberečanů a Jablonečanů, díky nimž se podařilo uskutečnit 

ojedinělý projekt mapující nejzajímavější a nejlépe hodnocená turistická místa. 

TRANSFORMACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ - Začátkem března obdrželo Gymnázium 

Tanvald kladné rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o 

převzetí oboru Obchodní akademie od školy zřizované městem a zařazení pod 

gymnázium. Nově škola ponese název Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald. 

Transformace bude postupná a realizovaná formou ukončení vzdělávání od 1. ročníku 

na jedné škole a současně zahájením vzdělávání na škole druhé. Nynější studenti 

akademie tak budou až do roku 2019 stále studovat v budově patřící k Masarykově 

Základní škole. Ve stejném roce dojde i k zániku čtyřletého gymnaziálního oboru. 

Ministerstvo zatím nerozhodlo o změnách u oboru jabloneckého Gymnázia U Balvanu. 

ZLATÁ POCTA - Herecká legenda Rudolf Hrušínský (†73) získal in memoriam 

pamětní medaili. V rámci Febiofestu ji převzal jeho syn Jan Hrušínský. Česká mincovna 

z Jablonce nad Nisou medaili vyrazila v hodnotě téměř čtrnácti tisíc korun. 

RODÁCI JABLONECKA – Festival, který zaplnil Městské divadlo v Jablonci nad 

Nisou ve dnech 16. – 18. března, nabídnul komorní i symfonickou hudbu a balet. 

Představil se houslový virtuos Jaroslav Šonský - rodák z Lomnice nad Popelkou, soubor 

Bohemia Balet z Taneční konzervatoře Praha a Podkrkonošský symfonický orchestr. 

JABLONEC NAD NISOU 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK - ÚVODNÍK: PŘISTUPME K ŘEŠENÍ S ROZUMEM - 

Vážení spoluobčané, v posledních týdnech se na stránkách regionálních i 

celostátních deníků objevilo téma, které je hojně diskutováno i na stránkách 

Jabloneckého měsíčníku. Mám na mysli obnovení původního urbanistického 

řešení okolí kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí. Téma 

rozvířilo poměrně širokou diskuzi. Jsem tomu rád, jelikož to svědčí o zájmu 

občanů o dění v našem městě. Zatím jsem nezaznamenal ani jeden názor, že 

současný stav Horního náměstí je vyhovující a pro naše město důstojný. 

Motoristé jistě vítají, že mohou v samém centru snadno zaparkovat, ale využití 

největšího náměstí pouze jako odstavné asfaltové plochy v této podobě 

neodpovídá ani významu náměstí, ani odkazu těch, kteří toto místo kdysi s 

umem vytvořili. Řešení veřejných prostranství jsou a vždy byla 
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citlivým tématem. Ideální neexistují, důležité je myslet na funkčnost, estetiku a 

skloubit požadavky moderní doby s historickými prvky. Dominantou a 

historickým prvkem Horního náměstí je již zmíněný kostel od významného 

architekta a jabloneckého rodáka Josefa Zascheho. Bohužel jeho současný 

dojem je degradován nejen sousedním parkovištěm, ale i neutěšeným a 

architektonicky neřešeným bezprostředním okolím, které nese stopy minulosti 

nedávné. Vyspělá města ctí své tradice a uvědomují si hodnotu urbanistického 

dědictví. Ale to není možné bez určitého nadhledu. Oprostěme se proto od 

emocí spojovaných pouze s Metznerovou kašnou, a přistupme k řešení náměstí 

s rozumem. Původně navržený celek kostela s okolím později doplněným 

kašnou měl svoji urbanistickou a uměleckou logiku i hodnotu a my bychom to 

při dalších úvahách o budoucí podobě Horního náměstí neměli opominout. I z 

tohoto důvodu jsme zvolili zodpovědný přístup a spojili se s odborníky. V 

současné době jsme oslovili i předního českého experta – profesora Václava 

Girsu, vedoucího ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT v 

Praze, jehož celoživotním zaměřením je obnova historického stavebního fondu 

a péče o architektonické památky. Mezi jeho realizace patří mimo jiné obnova 

zámeckého divadla a zámku v Českém Krumlově, hradu Grabštejn či části 

hradu Valdštejn. Požádali jsme pana profesora o zpracování znaleckého 

posudku původního řešení a návrhu dalšího postupu při revitalizaci celého 

prostoru náměstí. Komunikujeme i s historiky a odborníky na umělecká díla a 

jejich symboliku; připravuje se diskuse o významu a možnostech využití tohoto 

prostranství pro veřejnost včetně zapojení různých pohledů současných 

architektů v části, která již nenese historickou paměť. Chtěli bychom zcela 

určitě, aby rozhodování o tak důležitém místě, jako je ona „jablonecká 

Akropole“ či „jablonecké Hradčany“ u kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, bylo 

činěno nikoliv pouze na základě emocí, ale především odpovědně a v souladu s 

argumenty odborníků. - Petr Beitl, primátor 

PODNIKATELÉ A ZÁSTUPCI FIREM se sešli s vedením radnice počátkem března na 

Prezidentské chatě. Přítomní byli seznámeni nejen s finanční politikou města a snahou 

využívat evropské dotace, ale i s připravovanými oslavami 150. výročí povýšení 

Jablonce na město. Diskutovalo se o probíhajících investičních akcích včetně přípravy 

nového územního plánu. Kladně byla hodnocena výstavba komunikace spojující 

Kunratice s Jabloncem a důležitost spolupráce podnikatelské sféry se samosprávou.  

DEN TIBETU - Tibetská vlajka na jablonecké radnici ve čtvrtek 10. března vyvěšena 

nebyla, ale uskutečnily se podpůrné akce. Kino Junior nabídlo pásmo filmů o tibetské 

tématice za dobrovolné vstupné s tím, že výtěžek půjde na podporu tibetských seniorů. 

Klub Na Rampě připravil povídání o putování dvou žen nepopsanou pašeráckou cestou 

z Tibetu průsmykem Nangpa La. Přednáška byla spojena s prodejem stejnojmenné 

knihy, jejíž výtěžek byl věnován na pomoc tibetským uprchlíkům v Indii. 
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ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL bylo téma 3. ročníku akademie seniorů, jehož 

další semestr odstartoval v březnu ve Spolkovém domě za účasti čtyřiceti posluchačů.  

MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO ve čtvrtek 10. března těsnou většinou odhlasovalo 

zvýšení počtu míst (ze tří na jedenáct), kde bude možné provozovat hazardní hry.  

PRIMÁTOR NĚMECKÉHO KAUFEBUREN Stefan Bosse a bavorský státní sekretář 

Franz Pschierer přijeli do Jablonce v pátek 11. března. Hlavním účelem návštěvy byla 

stáž kaufbeurenských studentů na naší uměleckoprůmyslové škole.  

VÝTĚŽEK Z MĚSTSKÉHO PLESU v tradiční výši pětadvacet tisíc korun obdržel 

spolek SeniA, jehož centrum poskytuje denní péči nesoběstačným a zdravotně 

postiženým seniorům s demencemi. Dar byl využit na nákup speciálních polohovacích 

křesel a dalších kompenzačních pomůcek. Již jedenadvacátý ročník plesu se konal 

v sobotu 12. března v Eurocentru a byly na něm představeny i reprezentační šaty města, 

které vznikly u příležitosti 150. výročí povýšení Jablonce na město. 

EUROREGION TOUR – Šestnáctý ročník veletrhu cestovního ruchu v Eurocentru 

představil ve dnech 18. - 19. března komplexní turistickou 

nabídku krajů, regionů, měst a obcí České republiky i 

sousedních států, cestovních a dopravních kanceláří, lázní 

a wellness, památek, center volnočasových aktivit a 

dalších subjektů. Návštěvníkům přiblížil nejen možnosti 

trávení volného času, ale také tipy na výlety. Nechyběly 

odborné přednášky, ochutnávky, řemeslníci a prodejci 

regionálních produktů. Kulturní program nabídnul 

hudební a taneční vystoupení i barmanskou show a také 

DOKUMENT O RADNICI - Začátkem března vznikl 

během jednoho víkendu nový dokument o jablonecké 

radnici, který měl premiéru v rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour. Do 

kina Junior přišla veřejnost, ale nechyběli ani tvůrci a herci. Mezi nimi byl i primátor 

Petr Beitl, který v dokumentu hovořil hlavně o historii radnice a o lidech, kteří se o její 

vybudování zasloužili. Spokojenost vyjádřila za organizátory Hana Gomoláková, která 

představila projekt ´My street films´, v jehož rámci dokument o Jablonci vznikl. 

Mottem projektu je slogan: ´Každá ulice má svůj příběh, ne každá má svůj film´ a do 

tvorby se přitom může zapojit každý, kdo touží filmově ztvárnit svět kolem sebe.  

DEN UČITELŮ oslavili jablonečtí pedagogové už v pondělí 21. března kulturním 

zážitkem v podobě divadelního představení ´Zamilovat se´. Hlediště divadla zcela 

zaplnili učitelé a učitelky ze základních i mateřských škol. Všem vedení města už 

tradičně tímto způsobem vyjádřilo svůj dík a ocenění za jejich náročnou práci.  

PODPOŘILI NEMOCNICI - Zastupitelé na svém posledním březnovém zasedání 

schválili poskytnutí desetimilionového příspěvku na investice pro jabloneckou 

nemocnici, která využije peníze na vybudování spojovacího krčku mezi chirurgií, 

ortopedií a ORL, dále na vjezd opatřený branami do areálu a na nákup přístrojové 

techniky. Zastupitelé také odsouhlasili půl milionu jako vyrovnávací příspěvek města 

na zajištění lékařské pohotovostní služby pro letošní rok.  

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88503&x=240&y=240
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JARNÍ ÚKLID MĚSTA začal 21. března, trval devět týdnů a stál necelé čtyři miliony.  

VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI konané na Škaredou středu, Zelený čtvrtek a Velký 

pátek nabídly bohatý program ve folklorním duchu i stánky s tradičním zbožím  - s 

pomlázkami, kraslicemi, mazanci a jidáši. Letos se trhy navíc nesly ve znamení oslav 

jabloneckých výročí, takže nechyběl posel císaře Františka Josefa I., který přijel 

oznámit povýšení Jablonce na město. Velikonoce jsou největšími církevními svátky, 

proto se u kostela na náměstí Dr. Farského ve středu konal další ročník Celonárodního 

čtení z Bible, který pořádala místní ekumena. K velikonočním slavnostem se připojil i 

biatlonový klub SKP Kornspitz se svojí exhibicí. Mimořádná sportovní událost se 

konala na stadionu v Břízkách ve středu. Aby si lidé mohli vychutnat příjezd císařského 

posla na náměstí i biatlon, fungovala zdarma kyvadlová autobusová doprava.  

O POHÁR HC VLCI JABLONEC - Dvoudenního turnaje v minihokeji se o 

velikonočním víkendu zúčastnilo devět týmů. Hrály v nich děti narozené v roce 2007 a 

mladší, soutěžily oddíly hokejistů z Čech, Slovenska a Německa. Zvítězili sportovci 

z HC Hvězda Praha, na stříbrný stupeň se postavili hráči HC Meteor Třemošná, 

bronzoví byli hokejisté ze slovenské Bystričky. Jablonec obsadil čtvrtou příčku, 

výsledkovou listinu na devátém pořadí uzavřeli hosté z partnerského Kaufbeurenu. 

SILNICE PŘES LUKÁŠOV SE UZAVŘELA – Pondělí 28. března bylo posledním 

dnem, kdy řidiči projížděli z Liberce do Jablonce přes Kunratice a Lukášov. Zhruba 

tříkilometrový úsek serpentýn pod Prosečským hřebenem se kvůli rekonstrukci uzavřel. 

Nová trasa má z velké části kopírovat současnou, ve dvou úsecích bude údolí 

přemostěno, před vjezdem do Lukášova se narovná. Počítá se s vybudováním podchodu 

a protihlukových stěn. Po nové silnici by se řidiči měli znovu rozjet až za dva roky. 

 

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 

PSALO SE PŘED STO LETY - Ve starém tisku v archivu pátrala Christa 

Petrásková, aby zjistila, čím tehdy žilo nejen naše město. Následující řádky jsou 

čerpány z oblíbeného deníku Gablonzer Tagblatt, který vycházel od roku 1901. 

1. BŘEZNA 1916, večerní vydání - Times píší, že se Francie pod nátlakem nepřítele 

stáhla na severní linii. Drží však hlavní linii a věří, že Verdun nepadne. * Gigantickou 

spotřebou ostnatého drátu se zabývá dopisovatel Roda Roda. Ruská fronta měří 

přibližně 1 200 km, západní 800 km, italská 700 km, balkánská 300 km. Celkem to je 3 

000 km. Na 1 frontovou stopu (75 cm) se počítá jedna role drátu (100 metrů), protože se 

opevňuje v několika liniích. Fronta centrálních mocností je tedy dlouhá 4 miliony stop – 

což je 400 000 km drátu, stejné množství spotřebuje i nepřítel. Celková spotřeba je tedy 

800 000 km. Obvod zeměkoule měří 40 000 km, ostnatý drát by ji obtočil 20 krát. Je 

tedy pochopitelné, že 40 obrovských amerických továren vyrábí pouze ostnatý drát. 

3. BŘEZNA 1916, večerní vydání - U Verdunu probíhá nejmodernější bitva světových 

dějin. Trvá již dva týdny a ofenzíva se mění v obléhání. Boje se přesunuly k hlavní 

opevňovací linii. * Americká návštěva v Jablonném. Námořní atašé amerického 

velvyslanectví ve Vídni Stephan Graham navštívil na žádost francouzské 

vlády posádky ponorek, které jsou ubytovány v ruském zajateckém táboře. 
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5. BŘEZNA 1916, str. 5, večerní vydání – Vídeň: Deník s nejmenším nákladem na 

světě – 3 kusy – se vydává pro císaře Františka Josefa, který je jediným jeho čtenářem. 

Obsahuje anotace nejdůležitějších článků světového tisku. Druhý výtisk se archivuje, 

třetí je k nahlédnutí pro generálního adjutanta. 

6. BŘEZNA 1916, str. 3, 4, večerní vydání – Vídeň: Dochází zásoba kávy. V 

posledních dnech způsobila vysoká poptávka to, že mnoho obchodů již neprodává 

nepraženou kávu a praženou jen v malém množství do 25 dkg. Také v Německu si lidé 

dělají zásoby, protože se cena kávy neustále zvyšuje. Důvodem je zvýšená spotřeba 

kávy u vojáků. Také civilisté nahrazují jiné potraviny kávou. * Vloupání do liberecké 

synagogy. Zloděj se patrně vetřel na bohoslužbu, která skončila v 18.30. Pak násilně 

otevřel dveře do malé modlitebny a tam vybral pokladničku – získal asi 20 korun. 

Vypáčil skříň a vyňal klíče od skříní v zasedacím sále, ve kterých se uchovávají stříbrné 

oltářní předměty a obřadní roucha, ale zde nevzal nic. Po pachateli se pátrá. 

8. BŘEZNA 1916, str. 7, večerní vydání - Válečný humor. Důstojník k vojákovi: „A 

jestlipak jste své nevěstě také pořádně vyznal lásku?“ Voják: „A to ne. Řek’ jsem: Lízo, 

kupředu levá, zítra se bereme.“ 

10. BŘEZNA 1916, str. 1, ranní vydání – Berlín: Německo vyhlásilo válku 

Portugalsku. Důvodem je protiprávní zabavení německých obchodních lodí. 

11. BŘEZNA 1916, večerní vydání - Jablonec. Nadporučík Robert Hemmrich zaslal z 

fronty příspěvek ve výši 50 K zdejšímu muzejnímu a průmyslovému spolku. * 

Loučná: Kostelík podle návrhu Roberta Hemmricha postavil stavitel Rudolf Scholze ze 

Mšena k všeobecné spokojenosti. Posvícení (Kirchenfest) se slaví druhou neděli po 

Velikonocích. * Nový americký vynález – svítící deštník. Tento praktický výrobek má v 

rukojeti zabudovanou baterku. Vrací-li se majitel v noci domů, stačí odklopit kryt a 

rozsvítit. Dá se použít i při stoupání po schodech a při nepříjemných nočních setkáních. 

12. BŘEZNA 1916, str. 3, večerní vydání - Leopold Riedel slaví sedmdesátiny. Je 

pravnukem zakladatele sklárny v Kristiánově Johanna Leopolda Riedela. Narodil se v 

Kristiánově, chodil tam do školy, potom studoval na reálce v Liberci, dále na Vysokém 

učení technickém v Praze. Od roku 1864 pracoval u svého otce, roku 1873 se stal spolu 

se svými bratřími společníkem firmy, v roce 1875 sklárnu zdědil. Oženil se s dcerou 

továrníka Herziga, odkoupil jeho bělidlo v Rýnovicích a postavil tam sklárnu, po požáru 

v Kristiánově ještě další. V Rýnovicích založil smyčcový orchestr a věnuje se i 

badatelské činnosti v oboru historie. Jeho syn Karl Riedel je toho času na frontě u 

dělostřelectva, dcera Helena je provdána za lékaře MUDr. Fritze Harnische. 

18. BŘEZNA 1916, str. 2, ranní vydání – Proseč: Včera ráno objevili dva dělníci firmy 

Löwenfeld cestou do práce na rybníku zvaném Helleteich plovoucí mrtvé tělo. Po 

vytažení z vody se ukázalo, že je to mladá žena a má k sobě přivázané dvě mrtvé děti. 

Byla to nedávno ovdovělá 28letá Franziska Hartigová, její 4letý syn Franz Josef a 2 a 

1/2letá dceruška Anna. Hartigová propadla trudnomyslnosti po smrti muže, který byl 

povolán do vojenské služby, onemocněl a zemřel v jablonecké okresní nemocnici. Lidé 

ji často vídali u rybníka. Před smrtí ještě pečlivě uklidila byt, povlékla postele a na ně 

položila panenky. Na kuchyňském stole ležela její uschlá svatební kytice. 
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19. BŘEZNA 1916, str. 2 ranní vydání, str. 4 večerní vydání - Vyhnání německých 

sedláků z Ruska. Dne 23. prosince 1915 proběhlo konfiskačním výnosem vyvlastnění 

všech německých statků v Rusku, s prozatímní výjimkou pro kolonisty na Volze a na 

Sibiři. Rusko tak získalo 7 milionů hektarů půdy, kterou Němci v průběhu 150 let 

změnili z pouště na nejúrodnější polnosti. * Svatba na hřbitově. Dzienik Narodowy píše, 

že mezi polskými Židy panuje pověra, že všechny epidemie je možné ukončit 

uspořádáním svatby na hřbitově. Protože se v obci Petrikowě rozšířil tyfus, našli se dva 

mladí lidé, oba invalidní, kteří se předem ani neznali a kteří se dali takto oddat. Svatby 

se zúčastnilo několik tisíc lidí, kteří obklopili hřbitov. Plot hřbitova byl pokryt bílou 

látkou, kterou novomanželé obdrželi jako věno obce. Z plátna si zhotoví ložní prádlo. 

21. BŘEZNA 1916, str. 1, večerní vydání – Ženeva: Francouzské ztráty u Verdunu. 

Lazaretní vlaky s raněnými stále přijíždějí do Lyonu. V sobotu jich napočítali 

třiadvacet. Počet obětí musí být ohromný a zdá se, že stále roste. Lazarety v Lyonu jsou 

již přeplněny, takže se další ranění přepravují do Grenoblu a Marseille. 

22. BŘEZNA 1916, str. 4, večerní vydání – Byl vydán zákaz barvení velikonočních 

vajíček. Místodržitelství Dolního Rakouska zakázalo barvení slepičích vajíček a jejich 

dodávku do obchodní sítě. 

DUBEN: ZELENÁ TRAMVAJI 

SVĚT – V Bruselu vzplála bitva o uprchlické kvóty, byť pár týdnů před tím Evropská 

unie podepsala s Tureckem klíčovou dohodu o vracení uprchlíků. * Bihár, jako čtvrtý 

indický stát, zavedl prohibici. * Novináři po celém světě zveřejnili v dokumentu právní 

firmy Mossack Fonseca desítky jmen z řad politiků a byznysmenů, kteří si schovávali 

jmění v daňových rájích. * Zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály zasáhlo 

Ekvádor a vyžádalo si 646 obětí na životech a stovky zraněných. Otřesy o síle sedmi 

stupňů postihly i jižní Japonsko. * Britská královna Alžběta oslavila 90. narozeniny.     

ČESKÁ REPUBLIKA dostala nové jednoslovné označení Czechia, které se moc 

neuchytilo mezi Čechy. Mělo by se však používat v cizině, proto ministerstvo zahraničí 

požádalo OSN o doplnění krátkého názvu do databází. * Hudební ceny Anděl slavily 

pětadvacátý ročník. * Společnosti T-Mobile unikla osobní data více jak 1,5 milionu 

klientů. Ukradl je jeden ze zaměstnanců tohoto telefonního operátora a prodával je dál.  

LIBERECKÝ KRAJ 

EVROPSKÝ STROM ROKU – Výsledky soutěže byly vyhlášeny uprostřed dubna 

v Bruselu. Evropským stromem roku se stal dub rostoucí poblíž maďarské obce 

Bátaszék, který v internetovém hlasování podpořilo na 73 tisíc lidí. Tisíciletá lípa 

z Tatobit, která se vloni stala Stromem roku ČR, získala druhé místo s počtem 

přesahujícím 43 tisíc hlasů. Třetí příčku obsadila hrušeň z obce Bošáci na Slovensku. 

DVACET JEDNA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ze škol a školských zařízení z 

Libereckého kraje převzalo na slavnostním setkání ke Dni učitelů na Krajském úřadě 

ocenění pro rok 2016. Kolegové, vedení i zřizovatelé jim tímto způsobem poděkovali 

například za celoživotní práci ve školství, mimořádný přínos či zásluhy o rozvoj 

školství v kraji. Mezi oceněnými nechyběli ani pedagogové z Jablonecka. 
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PANKRÁC 45 – Autorskou hru Martiny Kinské z pražského Švandova divadla zhlédli 

diváci v Jablonci 15. dubna.  Fiktivní příběh založený ale na skutečných osudech, kdy 

se v cele pankrácké věznice sejdou herečky Adina Mandlová a Lída Baarová, 

pomocnice parašutistů Hana Krupková, židovka Julie a neznámá žena, je divácky velmi 

atraktivní. Protože autorka a režisérka je rodačka ze Železného Brodu, nechybělo po 

představení její setkání a popovídání si se členy železnobrodského Studia Hamlet.  

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC zahájilo výstavbu poslední etapy rychlého spojení 

mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Stavba 2,5 kilometru dlouhé silnice přijde 

včetně DPH na 360 milionů korun; až 85 milionů by měla zaplatit EU. Nová silnice 

zajistí komfortnější jízdu do Krkonoš, s dokončením se počítá v květnu 2018.  

NA UNIKÁTNÍ OZUBNICOVOU TRAŤ z Tanvaldu do Harrachova vyjely historické 

vlaky letos poprvé poslední dubnovou sobotu. Novinkou nostalgických jízd byla 

zrekonstruovaná výtopna v Kořenově, jejíž opravená budova začala sloužit jako zázemí 

pro historická vozidla a muzeum, a to ještě nedávno šlo o jednu z nejohroženějších 

památek v Libereckém kraji. Výtopna patří neodmyslitelně k dvanáctikilometrové trati, 

která je od roku 1992 kulturní památkou. Spojnice mezi Jizerskými horami a 

Krkonošemi je nejstrmější železniční tratí v Česku, provoz tu začal v roce 1902. Jsou 

zde tři úseky s ozubnicí uprostřed koleje, jež pomáhá lokomotivám překonat příkré 

stoupání až 58 promile. Za rok se historickými vlaky sveze na deset tisíc lidí.  

PŘÍBĚHY ČESKÉ PŘÍRODY byl název výstavy v Severočeském muzeu v Liberci, 

která nabídla výjimečné pohledy prostřednictvím snímků amatérských i předních 

českých profesionálních fotografů. Předcházela prezentace v Brně, Berouně a Praze. 

V Liberci byla součástí mineralogická výstava nazvaná Geologie Jizerských hor.  

PSTRUHA OBECNÉHO POTOČNÍHO v počtu deset tisíc kusů plůdku vysadili 

pracovníci Lesů České republiky a Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory na 

dvou přítocích řek Smědé v Bílém Potoce pod Smrkem a Jeřice u Mníšku. Devátým 

rokem společně rozšířili populaci pstruha, aby navrátili do řeky původní živočišný druh. 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA V LIBERCI oznámila, že se jí narodila další dvě koťata 

bílých tygrů. Botanická zahrada se pochlubila, že zde poprvé vykvetl žlutokap, 

australský unikát s květenstvím, jež má na výšku přes čtyři metry. 

ELEKTRONICKÁ CIGARETA způsobila v noci na úterý 19. dubna požár v rodinném 

domě ve Frýdlantu na Liberecku. Baterie zapadla do postele a explodovala. Požár 

vypukl krátce před půlnocí, uhasit se ho podařilo ještě před příjezdem hasičů. Škoda se 

odhaduje na 150 tisíc korun. Nešlo o první takovouto událost, podobných požárů 

přibývá. V Německu dokonce podle portálu spiegel.de exploze elektronické cigarety 

připravila v Kolíně nad Rýnem dvacetiletého mladíka o několik zubů. 

VÝSTAVU MEDAILÉRA ASAMATA BALTAEVA hostila v dubnu galerie U Zlatého 

beránka na náměstí Českého ráje v Turnově. Baltaev vystudoval turnovskou střední 

uměleckoprůmyslovou školu a obdobnou školu v Jablonci nad Nisou. Výstava nabídla 

jeho kresebné návrhy, sádrové modely i hotové stříbrné a zlaté medaile včetně poslední 

práce. Tou je pamětní mince s fotbalistou Antonínem Panenkou, věnovaná čtyřicátému 

výročí triumfu československé reprezentace na mistrovství Evropy 1976. 



   KRONIKA roku 2016                                                                                 103  

 

JABLONEC NAD NISOU 

ÚVODNÍK: ZELENÝ ČTVRTEK PŘINESL ZELENOU TRAMVAJI  - Mám rád 

historii a staré tradice. Mám rád poezii kolejových vozů. Ještě více mám rád, 

když staré tradice mohou přinést něco užitečného moderní současnosti. A 

všechny tyto mé radosti se nyní spojily v jednu, když na Zelený čtvrtek městští 

zastupitelé dali zelenou projektu prodloužení tramvajové trati z dnešní 

konečné do centra Jablonce. Tramvaj jedoucí z Liberce tak v budoucnu nebude 

svou cestu končit v sousedství Tyršových sadů, ale cestující v ní pohodlně 

mohou dojet až k autobusovému terminálu, jenž má bezprostřední napojení 

nejen na meziměstskou a městskou autobusovou dopravu, ale prostřednictvím 

zastávky také na železniční. Prodloužením trati vznikne významný dopravní 

uzel, cestujícím se značně zjednoduší jejich putování, turistům pomůže v 

orientaci. Tramvaj v budoucnu od Tyršových sadů zamíří ulicí Soukennou přes 

Dolní náměstí na nový terminál veřejné dopravy, který vznikne mezi ulicemi 

Kamennou, Lipanskou a 5. května, a vrátí se tak po čtyřiačtyřiceti letech zpět 

do centra. Že je prodloužení trati plánem vítaným, říká i průzkum mezi 

veřejností, který probíhal v době rozsáhlé opravy tramvajové trati mezi 

Libercem a Jabloncem, kdy tramvaje nahradily autobusy zajíždějící až na 

jablonecký terminál. Celému projektu nahrává i příhodná doba, kdy usilujeme 

o získání evropských financí v rámci Integrovaného plánu rozvoje území 

společné aglomerace Liberec a Jablonec. Proto projekt musíme připravit do 

roku 2018, stavba by měla začít v roce 2020 a první tramvaje by se do centra 

mohly vydat o tři roky později. - Lukáš Pleticha, náměstek primátora 

NOVELU ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH projednal Senát začátkem měsíce. 

Nejen k tomu se během své dubnové návštěvy u nás vyjádřil předseda Senátu Milan 

Štěch: „Věřím, že novela zákona o veřejných zakázkách pomůže nemocnicím i školám 

k rozumnějším nákupům.“  Předseda Senátu v  Jablonci navštívil nemocnici, Českou 

mincovnu i dům s pečovatelskou službou. Vyvrcholením jeho programu bylo operní 

představení Gabriely Beňačkové a Jakuba Pustiny v divadle, nad kterým převzal záštitu.  

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ zamítlo na začátku dubna návrh na otevření šestiletého 

oboru na jabloneckém Gymnáziu U Balvanu. Liberecký kraj jako zřizovatel školy proti 

tomu podal rozklad, neboť podle něj zásadním způsobem omezuje existenci této školy. 

ZLATÉ ZÁCHRANÁŘSKÉ KŘÍŽE za výjimečné činy při záchraně lidských životů 

předal ve čtvrtek 7. 4. odpoledne na Pražském hradě prezident Miloš Zeman. Ocenění 

získali jednotlivci z řad laiků i profesionálů a týmy specialistů. V kategorii dětí a 

mládeže získali cenu studenti Střední ekonomické školy v Jablonci nad Nisou Martin 

Bartoš a Matěj Hulík, kteří loni při sjíždění Jizery zachránili před utopením dvě děti.  

ČESKÁ MINCOVNA rozhodla, že nebude stavět nové sídlo v areálu bývalé porodnice v 

Jablonci a zůstane ve stávajících prostorách u přehrady. Loni přitom podepsala 

memorandum o přesunu s jabloneckou radnicí a Libereckým krajem. 
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HURVÍNEK, ASI NEJZNÁMĚJŠÍ ČESKÁ LOUTKA, slavil v roce 2016 devadesát let 

na divadelních prknech. Česká mincovna z Jablonce vydala v rámci jeho oslav tři 

pamětní mince. Na první z nich se objevil jubilant Hurvínek a pes Žeryk, druhá byla 

věnována jeho taťuldovi, panu Spejblovi a třetí Máničce s paní Kateřinou. * Na sobotu 

9. dubna připadlo 125. výročí od narození slavného herce, komika a libereckého rodáka 

Vlasty Buriana. Mincovna k tomuto výročí vyrazila zlatou a stříbrnou půl uncovou 

medaili. Nového významu tak nabyla Burianova věta z filmu Anton Špelec, 

ostrostřelec: „Já jsem se těšil na tu medaili, daj-li ji mně, anebo nedaj-li?“  Dali mu ji. 

PROJEKCE E-AUKCE ENERGIÍ byla 13. dubna v Eurocentru. V přímém přenosu 

sledovali účastníci nejprve průběh elektronické aukce plynu a poté e-aukci elektřiny. 

Přítomni byli předem přihlášení zájemci i 

ti, co se zajímají o danou problematiku.  

KONEC PLESOVÉ  SEZÓNY patřil  plesu 

jabloneckých farností za doprovodu 

největšího tanečního orchestru našeho 

regionu. Organizátoři lákali k hojné účasti: 

Využijte příležitosti a přijměte pozvání 

na neobyčejný večer k poslechu a 

společenskému tanci s dobovými 

melodiemi. Celý večer vám bude dělat 

společnost Orchestr Rudy Janovského se 

svými sólisty ve složení pět saxofonů, čtyři 

trubky, čtyři pozouny, kontrabas, piano, 

bicí a dva mladí zpěváci. Provětrejte 

taneční šaty, ošoupejte taneční střevíčky, 

přijďte se společensky bavit!  

KDYBY KAŠNA MOHLA VYPRÁVĚT – 

Seminář v domě Česko-německého 

porozumění v Rýnovicích připravili na středu 20. dubna čeští a němečtí studenti. 

Ústřední postavou debaty byla socha německého bájného hrdiny ze Ságy O Nibelunzích 

- rytíře Rüdigera, jehož návrat kopie na Horní náměstí v Jablonci vyvolal velkou 

diskusi. Co chtěli studenti? Shromáždit informace a předložit je zájemcům. A to se jim 

povedlo. Nejen podle nich se z tématu architektonického stalo téma politické. 

JIDÁŠ BYL UFON, je název knihy jabloneckého rodáka Štěpána Kučery. Jedna z 

povídek se odehrává v Jizerských horách a točí se kolem tajemného doktora Kittela. 

Mladý autor však nemíchal pouze koktejl z našich luk a říček, ale zajímavé ingredience 

našel třeba i v pražském podzemí, istanbulských uličkách či v brazilské Paquetě. Štěpán 

Kučera představil svoji knihu ve čtvrtek 21. dubna v jabloneckém knihkupectví Serius. 

FOTBALISTÉ HASIČŮM - Vedení fotbalového klubu FK Jablonec se stejně jako vloni 

rozhodlo opět věnovat domácí utkání, tentokrát s 1. FC Slovácko, profesionálním i 

dobrovolným hasičům za jejich obětavou a náročnou práci. Součástí utkání, odehraného 

v sobotu 23. dubna na Střelnici, byl zajímavý doprovodný program. 
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CO BYCH DAROVAL MĚSTU K JEHO 150. NAROZENINÁM -  bylo téma výstavy 

výtvarných prací mladých tvůrců, jež byla v Eurocentru zahájena 27. dubna. Práce 

prezentovali jednotlivci i kolektivy z mateřských, základních a středních škol, domu 

dětí a mládeže a Základní umělecké školy z Jablonce a z jeho okolí. Akci v květnu 

tradičně zakončila aukce, její výtěžek putoval do dětského oddělení nemocnice. 

DEJTE HLAS PROSEČSKÉ KAPLIČCE - Jablonec se s rekonstruovanou Kapličkou 

Panny Marie v Proseči účastnil národní putovní výstavy „Má vlast cestami proměn“. Do 

konce dubna bylo součástí výstavy i hlasování o nejzdařilejší proměnu. Jak obstála 

prosečská kaplička v konkurenci dalších 99 proměněných staveb a míst? Uvidíme.  

TŘÍLETÉ DĚVČÁTKO se vydalo za kačenami do vody Novoveského rybníka a málem 

se utopilo. Stalo se první dubnové úterý navečer. Zasahovali zdravotníci, dítě bylo ve 

stabilizovaném stavu transportováno vrtulníkem na specializované pracoviště do Prahy. 

* Druhý dubnový pátek policisté ze Mšena ve zkráceném řízení sdělili 

dvaačtyřicetiletému muži podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem 

návykové látky. Ten 1. dubna dvacet minut před třiadvacátou hodinou v Jablonci řídil 

opilí Renault Twingo. Policisté v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 2,23 promile. 

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 

PSALO SE PŘED STO LETY - V archivu pátrala Christa Petrásková po tom, čím 

žilo nejen naše město. Následující řádky jsou z deníku Gablonzer Tagblatt. 

1. DUBNA 1916, str. 1, 5, ranní a večerní vydání - Srbský korunní princ navštívil 

verdunskou frontu a podělil francouzské důstojníky srbskými vojenskými řády. * 

Masarykova rodina v Praze je zcela bez prostředků. Jeho profesorský plat byl zadržen, 

dcera, učitelka na jedné pražské dívčí škole, byla propuštěna ze zaměstnání. Jeho rodiny 

se nikdo neujal a paní Masaryková bude muset požádat o přijetí do chudobince.  

3. DUBNA 1916, str. 3, večerní vydání - Nejvyšší cena zápalek je v maloobchodě 

stanovena takto: balíček s 10 krabičkami 32 h, 2 krabičky 7 h, 1 krabička 4 h. 

5. DUBNA 1916, 94, str. 5, večerní vydání – Praha: Na komorním koncertě hudebně-

pedagogického spolku v Praze se v hotelu Centrál hrála mimo jiné skladba Fidelia 

Finkeho juniora „Jezdecká burleska“. Finke je profesorem na pražské konzervatoři a 

synem stejnojmenného řídicího učitele ve Mšeně. 

6. DUBNA 1916, str. 5, večerní vydání - Válečný humor: Důstojnický sluha slíbil 

manželce svého pána, že jí okamžitě napíše, pokud by se panu kapitánovi něco stalo. 

Ten byl skutečně raněn a paní obdržela dopis s tímto zněním: „Sděluji tímto, že pan 

kapitán má průstřel obou tváří. Obličej nezraněn.“ 

10. DUBNA 1916, str. 3, 4, večerní vydání - Chovejte kozy. Při nynějším nedostatku 

mléka doporučujeme chov koz zejména nemajetným vrstvám. Zvláště teď, kdy se rodí 

kůzlátka, je důležité, aby se poráželi jen kozlíci a kozičky byly nechány na chov. * 

Vídeň: Pokračuje proces proti velezrádci Kramářovi. Proces sice není tajný, ale je 

zakázáno o něm psát. * Praha: Boj proti prostituci. Od počátku roku bylo v Praze při 

raziích na ulici a v hotelech zadrženo 857 prostitutek a tajnými policisty 150, 

celkem tedy 1 007. Z nich muselo být 502 léčeno v nemocnicích. 
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11. DUBNA 1916, str. 1 a 5, večerní vydání - Car Mikuláš na frontě. Mimořádná 

válečná rada rokuje o tom, zda podniknout novou ofenzívu nebo se pouze omezit na 

obranu. * Uprchlíci z Belgie. Jak Angličané, tak i Holanďané mají s uprchlíky 

neradostné zkušenosti. Žena z lidu říká: „Ach, já nemohu ty Belgičany vystát. Jak jsou 

špinaví a líní! Ničeho nemají dost a neznají vděčnost. A pracovat nechtějí.“ Největší 

rozhořčení budí bohatí Belgičané, kteří žijí v nejdražších hotelech hýřivým životem a 

pro své krajany nedělají nic. 

12. DUBNA 1916, str. 5, večerní vydání - Nová Ves: Sebevražda vojáka. V pondělí 

odpoledne se ve svém pokoji zastřelil třicetiletý Edmund Feix, který se po krátké 

dovolené měl vrátit na frontu. Před tím byl devět měsíců na ruské frontě. 

13. DUBNA 1916, str. 5, večerní vydání - Teplice-Šanov: Dárek od císaře za tři padlé 

syny. Manželé Antonín a Anna Tandlerovi měli pět synů, kteří všichni narukovali na 

frontu. Tři z nich už zemřeli hrdinskou smrtí. Císař věnoval otci kapesní hodinky, 

ozdobené svými iniciálami a císařskou korunou a matce stříbrnou plaketu Madony se 

stejnou úpravou, nadto ještě 500 K. 

17. DUBNA 1916, str. 7, večerní vydání -  Inzeráty: Kde bych mohl dostat denně 1/2 

litru nebo 1 litr kozího mléka? Značka: Na lékařský předpis. * Prosíme ctěné 

obyvatelstvo o finanční dary. Chtěli bychom na Velikonoce přilepšit uprchlíkům z 

jižního Tyrolska k jejich skromné stravě. Mnozí jsou navíc v rekonvalescenci po 

těžkých nemocech. Výbor pro pomoc válečným uprchlíkům z jihu. 

18. DUBNA 1916, str. 4, 5, večerní vydání - Velikonoční jarmark v Jablonci měl 

mnoho návštěvníků. Na odbyt šla dobře dámská a pánská konfekce, ale nejlepší 

obchody udělali ševci; někteří vyprodali veškeré své zásoby. Zdá se, že mezi 

obyvatelstvem je peněz dost. Na dobytčím trhu se však objevil jen jeden kůň, devět 

kusů skotu a dvě kozy. * Proseč: Krádež slepic. Paní továrníkové Netty Lüperzové bylo 

ukradeno sedm velkých slepic v hodnotě 70 K neznámými pachateli. Podezření padá na 

cikány, kteří se minulý týden potloukali po Proseči. 

21. DUBNA 1916, str. 5, večerní vydání - Sázejte ořešáky! Velká poptávka po 

ořechovém dřevu na pažby pušek způsobila nadměrný úbytek ořešáků. Je nutné jejich 

nové vysazování. Doporučujeme najít pro ně místo na dvorech, v alejích i na památných 

místech. Nesou velký užitek v podobě ořechů, dřeva i léčivého čaje z listů. 

23. DUBNA 1916, str. 1 a 15, ranní a večerní vydání – USA: Američané předali 

Německu ultimátum kvůli ponorkové válce. * Inzerát. Střízlivého taviče skla přijme 

firma Ludwig Breit, Továrna na sklo a perličky, Lučany. 

25. DUBNA 1916, str. 5, večerní vydání – Jablonec: Jablonecká policie zatkla dva 

mladistvé zloděje. V Mozartgasse 13 (nyní Smetanova) z nezamčené síně zmizely 

horolezecké boty v ceně 30 K. Detektiv Behringer vypátral dva mladíky, kteří měli „na 

triku“ ještě další činy, například v Proseči v domě číslo 171 ukradli čtyři lahve vína, 

které sami vypili, u dvou domů odmontovali kliky u dveří, v Reichstraße odnesli 

čtyřicet pytlů, které se sušily na dvoře, na Střelnici odcizili ze skladu zásob školy pro 

jednoroční dobrovolníky několik kilogramů ryb a další zboží. V Dlouhé ulici se snažili 

vykrást králíkárnu, ale byli domácími lidmi vyrušeni. 
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28. DUBNA 1916, str. 1 a 5, ranní a večerní vydání - Nepokoje v Irsku. Agentura 

Reuter hlásí, že povstalci zaútočili na dublinský zámek, obsadili park St. Stefan green a 

zaútočili na vládní oddíly, které se vracely do kasáren. Stříleli i ze střech, obsadili poštu 

a dvě nádraží a přerušili telegrafní spojení. V provincii je zatím klid. Velitelství 

povstalců v Liberty Hall je částečně zničeno a obsazeno Angličany. Centrum Dublinu je 

obklíčeno vládními oddíly. * Daily Mail. Sir Roger Casement byl podle hlášení britské 

admirality zajat na irském pobřeží a vsazen do Toweru do cely, kde byl předtím vězněn 

Hans Lody před svou popravou. * Zpráva z Rotterdamu: Nepokoje v Irsku nejsou 

zdaleka potlačeny. Zdá se, že Irové chtějí odtržení od Anglie a proklamaci vlastní 

republiky. Vůdci hnutí Sinnfein jsou prý z dělnických kruhů. Vláda chce povstání 

mimořádně přísně potlačit. * Německo: Lazaret pro sanitní psy. Spolek pro sanitní psy 

vybudoval v Lichtenhainu u Jeny několik baráků, kde se budou léčit ranění a nemocní 

psi. Zachránili životy přibližně osmi tisíc vojáků.  

KVĚTEN: JARNÍ ÚKLID 

SVĚT – Čínské vedení rozhodlo, že bující trend anglo-jazyčných názvů ohrožuje 

kulturní čistotu země, a spustilo kampaň za jejich vymýcení. * Donald Trump získal 

potřebný počet delegátů, aby ho Republikánská strana oficiálně nominovala na 

prezidenta Spojených států. * Na začátku května vypukl v kanadské provincii Alberta 

mohutný lesní požár, který se podařilo dostat pod kontrolu až v polovině června. Stal se 

nejdražším požárem v historii státu, zasáhl plochu téměř 6 000 km
2
 a vyhnal z domovů 

na devadesát tisíc lidí. * Na 67. výroční sjezd sudetských Němců v Norimberku dorazil 

český ministr kultury Daniel Herman, a to jako první ministr české vlády v historii.  

ČESKÁ REPUBLIKA – Sedm držitelů klíčů včetně prezidenta odemklo komoru 

s korunovačními klenoty ve svatovítkovské katedrále. Klenoty byly po dva týdny 

mimořádně vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu na oslavu 700. výročí 

narození Karla IV. * Mezinárodní festival Pražské jaro opět představil mnoho známých 

interpretů. * V pondělí 23. května bylo sice parno, ale navzdory tomu dorazily na 

několik míst po republice bouřky s pořádným krupobitím. Místy napadly až půlmetrové 

závěje ledu, na Berounsku pomáhaly s odklízením krup silniční pluhy.  

LIBERECKÝ KRAJ 

EVROPSKÝ DŮM – V Liberci začala oprava budovy bývalého Výzkumného ústavu 

textilních strojů, který sousedí s objektem krajského úřadu. V komplexu, který je 

majetkem Libereckého kraje, vzniknou ve všech pěti podlažích multifunkční 

bezbariérové kancelářské prostory pro organizace, které se zabývají evropskými fondy. 

PUTOVNÍ VÝSTAVU revitalizovaných objektů typu brownfields v Libereckém kraji 

zhlédli v minulých letech občané v Liberci, v Semilech, v Hrádku, ve Frýdlantu, v 

České Lípě, v Jičíně, v Železném Brodě, v Doksech, v Jilemnici, v Turnově a v Lomnici 

nad Popelkou. Od úterý 3. května byla pak k vidění v prostorách jabloneckého 

magistrátu. I zde se veřejnost prostřednictvím výstavy seznámila s úspěšně 

revitalizovanými dlouhodobě nevyužívanými objekty, s jejich historií i současností.  

LIBERECKÝ KRAJ PŘISPĚL na činnost horské služby dvěma sty tisíci 

korun, určenými na záchranné kyslíkové sety, obvazový materiál, sadu 
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pánevních pásů, vakuové dlahy a matrace, popáleninové balíčky a baterie k 

defibrilátorům. Peníze byly určené záchranářům v Jizerských horách, v Harrachově a 

Rokytnici. Letos poprvé byl příspěvek zahrnut přímo do krajského rozpočtu, 

v předchozích letech bylo třeba žádat o peníze z krizového fondu. I když Horská služba 

ČR hospodaří s ročním rozpočtem kolem 140 milionů korun, je každá pomoc vítaná. 

DRAŽBA DŘEVĚNÝCH SOCH, vytvořených v květnu v Desné v Jizerských horách, 

vynesla přes dvě stě tisíc korun, které poslouží k rozvoji turistického ruchu na 

Tanvaldsku, jenž je letos ve znamení stého výročí od protržení přehrady na Bílé Desné. 

Její nově upravený prostor má připomínat tragédii ze září 1916, ale stát se i místem pro 

zamyšlení a odpočinek. Řezbářské sympozium pořádá Desná od roku 2002. V prvních 

třech letech byla díla určena k výzdobě města a později i mateřských škol. Aukce 

vytvořených plastik se uskutečnila poprvé v roce 2005. Výtěžky šly většinou na aktivity 

neziskových organizací, podporu získal v minulosti třeba Červený kříž, Sdružení Diana, 

liberecká dětská psychiatrie nebo Ústav chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou. 

Dohromady vynesly už přes milion korun. V letošním ročníku dřevosochání vzniklo 

čtrnáct uměleckých děl, přičemž nejdráže se prodal při aukci Zpěváček, a to za 37 tisíc 

korun. Součástí akce byly ukázky tradičních řemesel, koncert, hudebně loutkové 

představení, vernisáž při svíčkách i promítání dokumentu o celotýdenní práci sochařů. 

MEMORIÁL JOSEFA RYSE hostil předposlední květnovou sobotu sportovní areál v 

Kosmonosích. Tradičního závodu v požárním sportu se zúčastnilo třicet týmů, které se 

utkaly o poháry i cenné body v Jizerské lize. Té se účastní sbory dobrovolných hasičů z 

Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského kraje. Mezi muži zvítězilo družstvo 

Jablonce nad Jizerou, mezi ženami byla nejrychlejší sestava z Benešova u Semil.  

NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE dětských školních pěveckých sborů v Uničově na 

Moravě o posledním květnovém víkendu 

reprezentovaly Liberecký kraj dva sbory, a to 

Lesněnky ze ZŠ Lesní z Liberce pod vedením 

Evy Kubátové a Vrabčata ze ZŠ Mozartova z 

Jablonce nad Nisou pod vedením Pavla Žura. 

ČTRNÁCTOU ROČENKU vydal Jizersko-

ještědský horský spolek ve vlastním nákladu a 

nejen pro potřeby svých členů. Čtenáři najdou 

pojednání o pietních místech věnovaných 

obětem 2. světové války v okresech Liberec a 

Jablonec, zajímavé vyprávění o kamenolomech 

ve Starém Harcově, článek o tvůrci map Josefu 

Matouschkovi i materiály o památných lípách a 

dubech pod Jizerskými horami a Ještědským 

hřbetem. Doplněno černobílými i barevnými 

fotografiemi. Začíst se či si knihu jen 

prolistovat nabízela i studovna Městské 

knihovny v Jablonci nad Nisou. 
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JABLONEC NAD NISOU 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: ZA MĚSTO KRÁSNÉ A UKLIZENÉ - Jaro, které již 

naplno vypuklo, je od pradávna spojeno s potřebou uklidit. Uklízíme ve svých 

šatnících, bytech, domech, v zahradách. Mnohdy máme pocit, že bychom měli 

provést hodnocení svých priorit, vyřešit neshody a vstoupit do čerstvě bující 

přírody pěkně ponovu a čistě. I obce a města musí naplánovat a provést jarní 

úklid. V Jablonci tomu není jinak. Velmi rád zaznamenávám, že k úklidu 

veřejného prostoru města se začínají aktivně připojovat jeho občané. V sobotu 

16. dubna proběhl úklid v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko, kterou 

jsme rádi podpořili poskytnutím pytlů, pomoci pracovníků veřejně prospěšných 

prací a zajištěním likvidace odpadu. K úklidu se připojily různé skupiny, 

například žáci a učitelé speciální školy J. Hory, klienti a zaměstnanci Domu 

Naděje i pejskaři. Našemu úřadu se přihlásilo osm skupin dobrovolníků, ale z 

webu akce bylo patrné, že uklízelo mnohem více lidí. Celkem sebrali 1,6 t 

odpadu, tedy o 600 kg více než vloni. Je zkrátka vidět, že obyvatelům Jablonce 

na vzhledu a čistotě města záleží, a to mě velice těší. Při pohledu na tuto 

aktivitu mě o to více mrzí, že se stále znovu vyskytují černé skládky a 

odkládání velkoobjemového odpadu u kontejnerových stání. V těchto situacích 

jsme bezmocní a nezbývá, než odpad na náklady města odstranit. To je však 

velmi drahé. Město to ročně přijde na částku vyšší než milion korun. Jak tomu 

zabránit? Jedině zase občanskou aktivitou. Když nepomůže napomenutí těchto 

nezodpovědných lidí jiným rozumným občanem, uvítali bychom informaci o 

neoprávněném odložení odpadu sdělenou magistrátu. Možnostmi, jak 

oznámeného nepořádníka postihnout, disponujeme. Stačí ho znát. Smutné je, 

že tito lidé nevyužívají bezplatných variant likvidace odpadu, které město 

nabízí. Mají pocit, že když nepotřebnou věc odloží, ona pak zázračně zmizí. 

Nezmizí, musíme ji odstranit na náklady nás všech, a to mě trápí. Věřím však, 

že slušných lidí je většina a budou přibývat. Pro ně během roku rozmísťujeme 

velkoobjemové kontejnery. Naposledy v dubnu, znovu pak v prosinci, což je v 

porovnání s jinými městy nadstandard. - Miloš Vele, náměstek primátora 

ČESKÁ MINCOVNA A PRECIOSA spojily své síly a vydaly unikátní sadu stříbrných 

mincí s broušenými křišťálovými kameny Crystal Coin. Kmotrou nové sbírky 

v Jablonci nad Nisou byla manželka prezidenta republiky Ivana Zemanová.  

ZMIZELÝ JABLONEC - Od začátku května až do konce prázdnin byly k vidění na 

Mírovém a Dolním náměstí, u Eurocentra, v Komenského ulici a v parčíku u kostela sv. 

Anny historické fotografie Jablonce nad Nisou, které vhodně doplnily výstavu v 

Městské galerii MY. Velkoplošné fotografie obyvatelům i návštěvníkům představily 

Jablonec nad Nisou, jak vypadal před lety. V úterý 3. května se konala kolem panelů 

s fotografiemi komentovaná procházka doplněná muzikou U Města Vídně a 

divadelními skeči studentů jabloneckého Gymnázia Dr. Randy.  
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RADNICE I S VĚŽÍ POD LEŠENÍM - Od května do konce srpna se část radnice včetně 

věže zahalila lešením. Začala totiž plánovaná obnova západní fasády a věže radnice a 

v pořadí již čtvrtá etapa opravy i repase oken. Při obnově se vše vrací k autentickému 

materiálovému a barevnému řešení původní fasády z první třetiny 20. století. Současné 

nevhodné povrchové úpravy včetně nesoudržných jádrových omítek měly být sejmuté a 

nahrazené novou, barevně sjednocenou vrstvou břízolitové škrábané omítky. Město si 

tímto ke svému 150. výročí nadělilo dárek za deset milionů korun. 

V KORYTU ŘEKY NISY v ulici Perlová skončil v úterý 4. května řidič Škody Felicie. 

Na místo dorazili hasiči, ale vzpříčené auto zpátky na čtyři kola dostal z vody až jeřáb. 

PIETNÍ AKTY U PAMÁTNÍKŮ - Připomenutí 71. výročí konce druhé světové války se 

za přítomnosti představitelů města uskutečnilo v neděli 8. května v Rýnovicích u 

Památníků obětí.  Český svaz bojovníků za svobodu připomenul vítězství spojenců nad 

nacistickým Německem v ulici generála Karla Mrázka. Tradiční pietní akt u Hrobu 

rudoarmějců na hlavním městském hřbitově se konal den poté, tedy v pondělí 9. května. 

Uctěna byla také památka nejen obětí druhé světové války, ale i nevinných válečných 

obětí u jejich pomníků v Rýnovicích, na místě bývalých zajateckých táborů. 

STOPY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY - Naučná stezka dlouhá tři a půl kilometry vede po 

Prosečském hřebeni. Výchozí bod je v průmyslové zóně Rýnovice, návštěvníky čeká 

sedm tabulí věnovaných historii, dvě lesnímu hospodaření, jedna hovoří o Prosečské 

chatě a rozhledně. Tabule zhotovili a instalovali učňové střední průmyslové škole 

strojní spolu se svými učiteli. Autorem grafiky je Antonín Raulím. Texty, plánky, 

fotografie a dokumenty dodal František Radkovič.  Naučná stezka je přístupná celý rok. 

MĚSTO PLNÉ TÓNU – Druhý ročník festivalu byl zahájen 9. května v divadle 

koncertem vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny. Další koncerty a 

představení byly naplánované od května do října, program sliboval pětapadesát akcí. 

OSLAVY 150 LET od povýšení Jablonce na město se letos sešly s výročím narození 

Karla IV. Obě jubilea připomenul 10. května koncert souboru Schola Gregoriana 

Pragensis, který se konal v kostele svaté Anny. 

KYTIČKA PÍSNIČEK – 13. ročník přehlídky 

dětských pěveckých sborů mateřských škol 

Libereckého kraje se uskutečnil ve čtvrtek 12. 

května ve velkém sále Eurocentra. Představil se 

sbor Beruška z Liberce a z Jablonce pak zpěváčci 

sboru Kapička, Mšeňáček, Slunečnice, Sluníčko a 

Skřivánek, jenž byl a je pořadatelem akce.  

DEN RODINY NA DORAZ - Dům dětí a mládeže 

Vikýř pořádal oslavu Dne rodiny v neděli 15. 

května na břehu přehrady. Na doraz bylo výstižné 

označení akce, která nabídla různorodý program 

plný her, výtvarných dílniček a kulturních 

vystoupení místních i přespolních seskupení. Na 

své si přišly nejen celé rodiny.  
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ODPUSTKY! VYKUPTE SVOU HŘÍŠNOU DUŠI! Provolávali studenti Gymnázia U 

Balvanu, kteří poslední dubnový pátek procházeli Jabloncem v pestrém průvodu 

zvaném ´Poslední zvonění´. V centru města jsme tak mohli potkat dívčí verzi Obelixe, 

piráty, světce, ale i Krakonoše a prožít se studenty veselici, která je jednou z posledních 

příležitostí, jak se před nejdůležitější zkouškou života odreagovat. V pondělí 16. května 

totiž začaly na gymnáziu ústní maturity, které byly ukončeny května třiadvacátého.  

MUZEJNÍ NOC - Další ročník 

úspěšné akce se uskutečnil v 

pátek 20. května a zájem byl 

obrovský. Program sice začínal 

úderem osmnácté hodiny, ale 

první návštěvníci k 

Jabloneckému kulturnímu a 

informačnímu centru, ke kostelu 

sv. Anny a k Muzeu skla a 

bižuterie přišli dříve. Připraven 

byl program pro celé rodiny, pro 

malé i velké účastníky a téma 

odkazovalo na letošní 150. 

výročí povýšení Jablonce na 

město. Pro veřejnost byla večer 

otevřena i výstava Zmizelý 

Jablonec v Městské galerii MY. 

ZAHRADNÍ SLAVNOST - 

Domov důchodců z 

Jabloneckých Pasek přišel 

s pozvánkou k návštěvě na 

středu 25. května. Po celý den 

měli zájemci možnost si 

prohlédnout zařízení domova a 

nakoupit si výrobky z dílny 

zdejších klientů. Připraveny byly 

soutěže, paměťové hry a kvízy. 

Energii dodávalo občerstvení 

včetně domácích buchet.  

ŘIDIČI, JEZDI BEZPEČNĚ – 

Dopravně-preventivní kampaň, 

jež je tradičně zaměřená na bezpečnou jízdu motoristů, se konala předposlední květnový 

týden pod taktovkou městské policie a za pomoci žáků pátých tříd ze základních škol 

Šumava a Kokonín. Zastaveno bylo osmapadesát řidičů, u nichž strážníci kontrolovali 

dodržování předepsané rychlosti v ulicích U přehrady a Rychnovská. Motoristé, kteří 

rychlost dodrželi, dostali od žáků jako poděkování sladké jablíčka - těch děti 

rozdaly osmatřicet, za překročení limitu byl naopak předán kyselý citron. 
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VÝTĚŽEK AUKCE PUTOVAL K DĚTEM – Přesně 19 100 korun bylo na šeku, který 

převzal primář dětského oddělení jablonecké nemocnice. Částka byla výtěžkem z aukce, 

jež uzavřela výstavu dětských výtvarných prací. Dražilo se devětadevadesát děl, jejichž 

vyvolávací cena se pohybovala od desetikoruny až ke dvěma stovkám. Nejvyšší byla 

tisíc korun za vitráž s názvem: ´Co bych ukázal kamarádovi při návštěvě mého města 

Jablonec nad Nisou´, která byla kolektivním dílem dětí z Mateřské školy Slunečná. Do 

pravidelné akce se letos zapojili žáci ze čtrnácti mateřských a jedenácti základních škol, 

základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže Vikýř. Letošní téma se nabízelo samo, 

znělo totiž: Co bych daroval svému městu k jeho 150. narozeninám.  

KAMERA MĚSTSKÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU zachytila ve středu 25. května 

dopoledne v ulici Budovatelů muže, který odpovídal popisu osoby v celostátním 

pátrání. To se potvrdilo, takže hlídka strážníků muže zadržela a předala Policii ČR.  

VE ČTVRTEK 26. KVĚTNA ve čtyři hodiny ráno přivolal strážníky muž, který se 

nemohl dostat do svého bytu v ulici Palackého a navíc slyšel z bytu cizí hlasy. Zaseklý 

zámek u dveří posléze vyřešil zámečník a objasnily se i cizí hlasy - zněly z rádia. * 

V devět hodin večer se na kameře městského kamerového a dohlížecího systému objevil 

v Nové Pasířské křepčící muž s kalhotami na půl žerdi. Hlídka strážníků dotyčného 

upozornila, že budí veřejné pohoršení a doporučila mu, aby si obstaral vhodnější 

oblečení. Kalhoty mu totiž padaly, protože byly na první pohled o několik čísel větší.  

BUDYŠÍNSKÉ JARO - V sobotu 28. května pořádal magistrát jednodenní zájezd do 

partnerského města Bautzen na 114. ročník jarních slavností. Bautzner Frühling vedle 

kulturního programu nabídnul tradiční trhy s vyhlášenou hořčicí, domácími uzeninami, 

sýry a dalšími místními specialitami. Účastníci zájezdu zaplatili za jízdenku dvě stovky.  

PRAŽSKÉ JARO je bezesporu v Česku nejvěhlasnější hudební festival.  V posledních 

letech se stalo tradicí, že na jednom z jeho koncertů vystoupí některý z dětských 

pěveckých sborů. Letos byl vybrán Iuventus, gaude! z Jablonce. V kostele sv. Šimona a 

Judy v Praze zazpívali malí zpěváčci poslední květnovou sobotu. Část repertoáru, jenž 

byl sestaven pro Pražské jaro, byla předem prezentována v Jablonci v kostele sv. Anny.  

NO LIMITS - Muzeum skla a bižuterie se díky spolupráci s Českým centrem a 

velvyslanectvím v Sofii prezentovalo v bulharském hlavním městě. Do prestižní 

Národní galerie přivezlo reprezentativní kolekci současného českého ateliérového skla. 

Cílem výstavy nazvané No Limits bylo ukázat mnohotvárný český tvůrčí přístup ke sklu 

a Českou republiku jako sklu zaslíbený prostor uprostřed Evropy, umělecky otevřený a 

stále se vyvíjející. V bulharské metropoli byla výstava do konce května, na podzim pak 

zamířila do Museo de Arte Contemporáneo en Vidrio de Alcorcón ve Španělsku. 

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV - Rodinný snímek nabízí unikátní 

osudové příběhy podivuhodných živočichů obývajících atol Aldabra, kde se rodí, 

vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují o své přežití. Výlet do míst, kam 

lidská noha nemá možnost vkročit, je vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa 

přírody. Jablonecká kina u příležitosti Dne dětí přichystala pro malé diváky dárek právě 

v podobě projekce tohoto filmu, a to v předstihu již na neděli 29. května v kině Radnice. 

Volné vstupenky byly k dispozici do naplnění kapacity sálu. Promítání 
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předcházel doprovodný program v podobě putování podle mapy. Na trase byly tři 

zastávky. Letní kino – zde se malovalo na chodník, v kině Junior účastníci krmili 

žraloka a kruh se uzavřel v kině Radnice, kde se vyráběly odznáčky s motivem filmu. 

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 

PSALO SE PŘED STO LETY - V archivu pátrala Christa Petrásková po tom, čím 

žilo nejen naše město. Následující řádky jsou z deníku Gablonzer Tagblatt. 

1. KVĚTNA 1916, str. 1 a 6, ranní a večerní vydání - Povstání v Irsku se rozšiřuje, 

trvají pouliční boje v Dublinu. Začalo to na velikonoční pondělí, kdy tzv. Občanská 

armáda pochodovala na slavnostní přehlídce ve Fenix Parku s nabitými puškami a 

nasazenými bajonety. Proti nim vykročili vojáci z dublinské garnizony. Dva muži z OA 

vystřelili proti nim, zabili tři důstojníky a několik vojáků. Vojáci opětovali střelbu a 

zastřelili dva povstalce. Povstalci se pak zabarikádovali v budově soudu. Vypukla 

revoluce. Povstalců má být 1 200. * Koně jako simulanti. V listu „Paris Midi“ píše 

francouzský veterinář: „Skutečně jsem objevil, že se na frontě objevují koňští simulanti, 

zejména na úsecích, které jsou ostřelovány. Koně třeba za sebou táhnou nohu nebo věší 

hlavu až k zemi. Za frontou se však okamžitě uzdraví.“ 

2. KVĚTNA 1916, večerní vydání - Velká Británie: Podle úřední zprávy se všichni 

povstalci v Dublinu vzdali. 

3. KVĚTNA 1916, večerní vydání - Central News hlásí, že 2 280 Irů bylo předáno 

válečnému soudu v Dublinu. Ve městě vládne klid. 

4. KVĚTNA 1916, str. 1, 5 a 7, ranní a večerní vydání - V Dublinu jsou vidět stopy 

zápasů na každém kroku, mnoho domů se zřítilo. Ráno bylo ticho, které občas přerušily 

výstřely ostřelovačů. Je jisté, že mezi povstalci bojovalo se zbraní v ruce mnoho žen, 

které se vyznamenaly jako ostřelovačky. V Bellebridge nedaleko Dublinu se úporně 

brání malá skupina vzbouřenců, také v Killarney a Clonnelu se ještě bojuje. * 

Berlín: Poslanec Dr. Karl Liebknecht byl na 1. máje mezi demonstranty na 

Postupimském náměstí a byl také mezi zatčenými. Na příštím zasedání Reichstagu 

chtějí socialističtí poslanci požádat o jeho propuštění. * Tanvald: Krádež pomníkové 

desky v ceně 80 K se stala mezi 17. až 30. dubnem. Jedná se reliéf básníka Schillera o 

průměru 46 cm s nápisem ´K 100. výročí úmrtí Fridricha Schillera´. * Liberec: Ze 

soudní síně aneb Ve dne holič, v noci lupič. 26letý Georg Jakob z Aše, naposledy 

zaměstnán v Jablonci, spáchal větší počet krádeží. Na Dobré Vodě okradl paní Barbaru 

Broschkovou o 3 králíky, obchodníku Wawersichovi z Jablonce ukradl zboží v hodnotě 

45 K, obchodníku Vincenci Hepplerovi také 3 králíky, choti holiče Bertě Beerové věci z 

výlohy za 17 K, zelináři Engelbertovi Horakovi zboží za 52 K, a pak spáchal ještě 

několik dalších krádeží. Jakob zapíral, ale dostal tři týdny těžkého žaláře. 

6. KVĚTNA 1916, str. 1, večerní vydání – Berlín: Známky Irské republiky v národních 

barvách zelené, bílé a oranžové svědčí o tom, že povstání bylo dobře připraveno. 

Známky nesou portréty irských vojevůdců a nápis: Bůh žehnej Irsku. * Londýn: 5 

povstalců bylo odsouzeno k smrti a zastřeleno. U 15 dalších byl trest smrti zmírněn na 

10 let káznice. Probíhají další procesy. 
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10. KVĚTNA 1916, str. 3, večerní vydání - Náhradní podrážky u bot strážných 

oddílů a v zajateckých táborech. Pokud se osvědčí, budou použity všude. Podrážky se 

skládají z asbestové podložky, ke které jsou připevněné proužky z bukového dřeva. Jsou 

pružné a lehké a brzy si na ně zvyknete. 

12. KVĚTNA 1916, str. 1, večerní vydání - Válečný humor z lazaretu. Pacient: 

„Nejprve jsem ten výstřel ani necítil; najednou, když jsem si zouval holínku, vidím, že v 

ní mám díru.“ * Praha: Policejní ředitelství zabavilo pražské humoristické listy „Ucho 

Prahy“, „Mládeneček“, „Pikantní svět“, „Veselý svět“ a „Světová revue“ z důvodu 

nepřípustného psaní. 

16. KVĚTNA 1916, str. 5, večerní vydání - Krvavé rozsudky v Irsku. V Dolní 

sněmovně oznámil poslanec Tennant, že čtrnáct rebelů bylo odsouzeno k smrti, z nich 

dva dostali milost. Do káznice půjde třiasedmdesát rebelů a na nucené práce šest. 

Deportováno bylo 1 076 povstalců. 

19. KVĚTNA 1916, str. 3 a 5 - Výměna válečných invalidů s Ruskem. Zvláštní 

lazaretní vlak dorazil včera ráno do stanice Děčín-Podmokly. Vezl 50 ležících a 105 

sedících invalidů. Mezi vojáky bylo několik šílených. Na nádraží je uvítal starosta 

Potther, rada Reinisch, ředitel Červeného kříže a spolek veteránů. Dámy z Červeného 

kříže podávaly občerstvení a štědře invalidy obdarovaly květinami. * Výročí: Jeroným 

Pražský byl upálen v Kostnici 30. května 1416 – tedy před 500 lety. Rozsudek byl 

vykonán okamžitě. Současníci ho líčí jako výmluvného a vtipného řečníka. Byl uznáván 

veškerou českou šlechtou, zatímco Jan Hus byl oblíben také u lidových vrstev. 

20. KVĚTNA 1916, str. 5, večerní vydání - Dolní Maxov: Smrtelný úraz v brusírně 

Roberta Vogta utrpěla brusička Ella Preisslerová, která se dostala mezi transmisní 

řemeny a byla jimi stržena na zem, kde si roztříštila lebku. * Inzerát: Svatodušní pouť v 

Rýnovicích se bude konat 12. června. Obchodníci, kteří mají zájem o stánky, nechť se 

přihlásí u pana Julia Streita, číslo domu 100. Záloha na stánek činí 2 K. 

21. KVĚTNA 1916, str. 1, ranní vydání -  Naše vítězství v Dolomitech. 13 000 zajatců, 

válečná kořist 105 děl a 68 strojních pušek. 

23. KVĚTNA 1916, str. 2, večerní vydání – Jablonec: 50té výročí povýšení na město. 

Rozsáhlý článek Karla Richarda Fischera popisuje události roku 1866: 31. března došla 

úřední zpráva z Vídně na pražské místodržitelství. 11. dubna putovala do Jablonce, 18. 

dubna se s ní seznámili zastupitelé. Vystavení pergamenové listiny překazila válka. 9. 

května večer byl Jablonec slavnostně osvětlen. 10. května byla sloužena slavnostní mše 

v kostele svaté Anny, odpoledne se konal na Střelnici koncert kapely místních 

ostrostřelců. Další den byli finančně obdarováni místní chudí. Jablonec sice nemá 

významné historické tradice, ale má jednu důležitou devízu: práci. Nyní – roku 1916 – 

válka zabrzdila vývoj města, ale nemůže jej zastavit. Až se naši vojáci vrátí, tisíce rukou 

se opět spojí v radostné práci. 

26. KVĚTNA 1916, str. 6, večerní vydání - Mnichovský válečný salám. Do prodeje 

přichází nový masný výrobek, který se skládá z hovězí a telecí krve, ořezu z hlav, kůží, 

střev a zbytků z výroby konzerv. Salámy o váze 1 libry jsou baleny do pergamenu. 

Doporučuje se jíst jak studené, tak i ohřáté s brambory a kyselým zelím 
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ČERVEN: PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD 

SVĚT - V různých částech světa pokračovaly 

teroristické útoky: V tureckém Istanbulu na 

letišti útok tří sebevražedných atentátníků 

připravil o život čtyři desítky osob, 239 lidí 

bylo zraněných. - Střelba v nočním klubu 

v městě Orlando na Floridě si vyžádala 

padesát mrtvých a patřila k největší masové 

vraždě spáchané jediným střelcem v dějinách 

Spojených států. - V centru Istanbulu 

vybuchla bomba, která zabila jedenáct lidí a 

dalších 36 zranila. * Švýcaři v referendu 

zamítli možnost, že jejich země zavede jako 

první na světě garantovaný příjem - v přepočtu měl činit 61 000 Kč měsíčně bez ohledu 

na to, zda dotyčný pracuje nebo je nezaměstnaný. * Britové si v referendu odhlasovali, 

že jejich země vystoupí z Evropské unie - rozdíl v hlasech pro a proti byl necelá čtyři 

procenta. Brexit přivítaly nacionalistické strany napříč celým světem a také například 

kandidát na prezidenta USA Donald Trump či ruský prezident Putin. * Vědci zjistili, že 

dýka v sarkofágu faraona Tutanchamona byla vyrobena ze železa meteorologického 

původu. * Silné přívalové deště začátkem června zvedaly v Evropě hladiny řek, voda 

zaplavovala obce i města. Nejkritičtější situace byla v Německu a ve Francii.    

ČESKÁ REPUBLIKA – Vědci z českobudějovického Biologického centra Akademie 

věd a brněnského Výzkumného ústavu veterinárního lékařství objevili skupinu látek 

účinných proti viru klíšťové encefalitidy a viru zika. U druhého viru šlo o první popsané 

účinné látky. * Teolog Tomáš Halík obdržel čestný doktorát Oxfordské univerzity, a to 

jako čtvrtý Čech v historii. Před ním ho získali prezidenti Masaryk, Beneš a Havel.  * 

Nová výstava ´Hand Made Dreams´ - ´Současná česká módní bižuterie´ měla za cíl 

oživit povědomí o české bižuterii s důrazem na její rozmanitost. Přestože byla určena 

převážně pro zahraniční trhy, čeští návštěvníci nezůstali opomenuti. Výstava byla k 

vidění v červnu v Praze. Za přípravou projektu stála trojice organizátorů: Česká centra, 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.  

LIBERECKÝ KRAJ 

O TITUL PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD se utkalo v Česku 190 obcí s rozšířenou působností. 

Jablonec nad Nisou se v Libereckém kraji umístil na druhém místě před městem 

Semily. První místo obsadil Liberec, který získal i prvenství v rámci celé republiky.  

VELETRH DĚTSKÉ KNIHY se po třech letech přestávky vrátil počátkem června do 

Liberce. V menším měřítku a v jiných prostorách - přesunul se z výstaviště do Kolosea, 

se konal letos už po desáté. Vzhledem k tomu, že motto veletrhu odkazovalo na význam 

ilustrace k dětským knihám, dočkali se malí návštěvníci besed se známými výtvarníky. 

Na veletrhu nechyběl stánek Krajské vědecké knihovny Liberec ani doprovodný 

kulturní program. V jeho rámci se křtila i nová zvuková knihy, která vznikla 

v rámci projektu: ´Děti čtou nevidomým dětem´. 
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VÍLA NISA A VODNÍ SKAUTI vyrazili již po sedmnácté na plavbu po Nise. Do obcí a 

měst, kterými řeka protéká, připluli ve dnech 17. až 19. června s poselstvím a 

poděkováním za péči o vodu i její okolí. Pouť začala v pátek od pramene Nisy z Nové 

Vsi nad Nisou. Po Lučanech nad Nisou byla zastávka v Jablonci nad Nisou, následovaly 

Vratislavic nad Nisou a Liberec. V sobotu plavba pokračovala přes Stráž nad Nisou, 

Chrastavu, Bílý Kostel nad Nisou a Chotyni. V neděli doplula na Kristýnu v Hrádku 

nad Nisou, Trojzemí a odtud zamířila do německého Marienthallu, kde pouť skončila. 

SPECIÁLNÍ CYKLOVLAK z Liberce do Kořenova přidal Liberecký kraj o sobotách, 

kdy je nápor cyklistů největší. Vlak s možností přepravy kol poprvé vyjel 18. června, 

s jeho provozem se počítá až do října. České dráhy ho vypraví také o státních svátcích v 

červenci a v září. Vlak vyjíždějící z Liberce v 9:05 nabízí 50 míst pro přepravu cyklistů. 

VZÁCNÉ LUČNÍ ORCHIDEJE rozkvetly v Horním Maxově v Jizerských horách, kde 

jeden a půl hektaru tamní louky je významným útočištěm chráněných rostlin, roste jich 

tam na 120 druhů. Kromě ohroženého prstnatce i vachta trojlistá či suchopýr úzkolistý. 

V Libereckém kraji jsou i další orchidejové louky, například v přírodní památce Rádlo u 

Jablonce nebo v rezervaci Malá strana v Jizerských horách. S orchidejemi se lze setkat i 

kolem pramenišť na Rašovce u Liberce či na některých místech Českolipska. 

JABLONEC NAD NISOU  

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: LETNÍ STAVEBNÍ RUCH JE NUTNÝ – Dnem dětí 

oslavíme příchod jednoho z nejkrásnějších měsíců v roce. Červen je pro mnohé 

předzvěstí blížícího se volna, prázdnin a dovolených. Pro Jablonec je však léto 

nejlepší čas pro stavby – nové, ale i rekonstrukce větší či drobnější. Letos jsme 

si vybrali k rozlousknutí jeden z největších stavebních ořechů – rekonstrukci 

části omítek radnice. Novotou zářící omítky budou takovým dárkem 

k letošnímu 150. výročí povýšení Jablonce na město. V souvislosti s novou 

omítkou také dokončíme renovaci oken západního křídla radnice – původní 

tzv. americká okna měníme za jejich zdařilé repliky. Lešení z radnice s koncem 

stavební sezóny pravděpodobně nezmizí, a když ano, tak jen na chvilku. Pokud 

nenastanou nějaká nečekaná finanční vydání, budeme v příštím roce plynule v 

opravě fasády pokračovat. Myslím, že nový kabát si dominanta města zaslouží, 

vždyť naposledy se od svého vzniku v roce 1933 fasáda opravovala v letech 

1988–89, a to se první trhliny v omítce objevily v roce 1955. Stavební 

nepříjemnosti až do září přivodíme také obyvatelům ulice Lesní. Letošní čilý 

ruch však přinese to, po čem zdejší touží asi nejvíce – kýžený finální povrch 

ulice, zrekonstruované chodníky a veřejné osvětlení. Letošním velkým 

mezníkem je určitě Integrovaný plán rozvoje města, který po sedmi letech 

skončil loni v prosinci. Tento dlouhodobý projekt přinesl do města více jako sto 

milionů z evropských peněz na revitalizace veřejných prostor a rekonstrukce 

obytných domů. V průběhu Integrovaného plánu rozvoje města jsme 

se učili hledat optimální cesty jak skloubit potřebné práce s 
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požadavky vás, občanů. Myslím, že všichni – vy, občané, i úředníci, kteří na 

projektech pracovali – si zaslouží velký dík. Pokud se vše podaří, jak bychom 

chtěli, pak nás čekají pracovní setkání nad projekty, jež zlepší život na dalším 

místě, a to sídlišti Šumava. Proto mi dovolte už teď na vás apelovat, abyste na 

ohlášená veřejná projednávání chodili, neboť tam můžete ovlivnit tvář vašeho 

okolí. Přeji vám krásný červen  -  Lukáš Pleticha, náměstek primátora 

PŘEHRADA MŠENO prvého června vstoupila do další koupací sezóny. Ta trvá sice 

jen do 1. září, ale i tak péče o oblíbené místo plavců i relaxujících městskou kasu stojí 

až tři miliony korun. Zajistí se za ně provoz toalet, úklid, likvidaci odpadu, služby 

vodních záchranářů a monitoring kvality vody. Naše přehrada je největší městskou 

vodní plochou ve střední Evropě a v současnosti slouží především k rekreaci. Jsou zde 

písčité a travnaté pláže, vstup do vody je podle místa někde mírný a jinde velmi prudký.  

MEZINÁRODNÍ SVÁTEK DĚTÍ – Dům dětí a mládeže Vikýř připravil oslavy 

v Tyršově parku na středu 1. června. Přidalo se Mateřské centrum Jablíčko, stánek 

rozložil Červený kříž i Městská policie, nechyběl útulek Dášenka z Lučan. Účastníky 

čekal pestrý program plný originálních aktivit. Dopoledne oslovilo především školní 

skupiny, odpolední část se plně zaměřila na celé rodiny. * K oslavám přispělo i 

Muzeum skla a bižuterie, které malým oslavencům a jejich doprovodu nabídlo volný 

vstup nejen do expozice ´Nekonečný příběh bižuterie´, ale do všech svých prostor.  

MAJITELÉ DOMŮ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ mohli od prvního červnového 

dne žádat o dotace na opravy, a to až o padesát procent nákladů, maximálně však sto 

tisíc korun na jeden rodinný či bytový dům. V rozpočtu bylo připraveno 750 tisíc korun. 

MEMORIÁL NPRAP. JIŘÍHO KOCOURKA - 15. ročník krajské soutěže hasičů 

Libereckého kraje se konal v úterý 7. června v požární stanici v Jablonci. Šest 

čtyřčlenných týmů čekaly havarované vozy a vyprošťování zraněných osob.  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - u příležitosti Mezinárodního dne archivů, pořádal 9. 6. 

Státní okresní archiv v Jablonci. Akce se konala pod heslem ´Jablonecké archivní 

poklady´ a návštěvníky čekala prohlídka archivního areálu s výkladem, novinky v 

životě této instituce i komentovaná výstava jedinečných dokumentů k dějinám našeho 

města. Archiv se tak představil jako skutečná křižovatka mezi minulostí a přítomností. 

FEMME FATALE - Exkluzivní přehlídka současné tvorby sklářských umělkyň a 

designérek z Čech a Polska, z nichž každá má svůj svébytný rukopis, byla k vidění od 

10. června do října v Muzeu skla a bižuterie. Nabídla prostorové a závěsné objekty 

stvořené dobře známými i inovativními technikami. Výstavu a doprovodnou publikaci 

připravily společně kurátorka jabloneckého muzea Dagmar Havlíčková a Justyna 

Wierzchucka z Muzea Krakonoskieho v polské Jelení Hoře. Obě instituce spolu 

dlouhodobě odborně spolupracují, tento projekt ale byl dosud největší společnou akcí. 

MEZINÁRODNÍ DEN PROTI NÁSILÍ NA SENIORECH si připomíná Jablonec vždy 

koncertem. Letos počtvrté bylo součástí udílení ocenění Jablonecká pečovatelka, které 

převzalo v pátek 10. června v divadle osm pečovatelek a osobních asistentek. 
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NOC KOSTELŮ - V pátek 10. června se otevřely ve večerních a nočních hodinách 

kostely a modlitebny v celé republice. Nabídly divadlo, hudbu, prohlídku s výkladem i 

místo pro ztišení. Osmý ročník akce u nás byl nazván ´Společné putování Jabloncem´.  

MĚSTSKÉ LÁZNĚ díky sdružení ArtproProstor podruhé dějištěm projektu LiStOVáNí. 

Červnovým hostem byl americký, světově uznávaný spisovatel Robert Fulghum. 

NA TŘI DESÍTKY RYB uhynuly v řece Nisa nedaleko obchodního centra Rýnovka, 

případ byl policistům nahlášen v sobotu 11. června odpoledne. Na místě zasahovali i 

hasiči, kteří pro potřeby expertízy odebrali vzorek vody a mrtvou rybu. K úhynům ryb u 

nás dochází žel několikrát do roka a viníka se málokdy podaří odhalit.  

NA ZAKRVÁCENÉHO MUŽE, který nebyl schopen komunikace, upozornil strážníky 

telefonát v noci z pondělka třináctého na úterý 14. června. Zubožený bezdomovec bez 

dokladů bezvládně spočíval na lavičce na konečné tramvaje. Muž měl oteklá chodidla, 

staré obvazy vrostlé do kůže, svléknout jej bez dalšího poranění bylo na místě nemožné. 

Strážníci přivolali záchranku a ta muže převezla do nemocnice. 

DEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH – Sedmnáctý ročník sice ve středu 15. června 

poznamenal déšť, ale i tak nabídli organizátoři z Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí pět hodin zajímavého programu. Zázemí akci poskytlo Mírové 

náměstí, které po obvodu zaplnily různé výrobky chráněných dílen, prezentace 

kompenzačních pomůcek i zdravotních potřeb. U stánku spolku Českého červeného 

kříže si lidé mohli nechat změřit tlak, ale také vyzkoušet resuscitaci.  

JMÉNA PĚTATŘICETI NADANÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ z Jablonce byla 

premiérově odtajněna ve středu 15. června v divadle. Byli mezi nimi úspěšní studenti, 

sportovci, umělci, ale také osobnosti, které dokázaly zachránit lidské životy. Každý z 

oceněných si domů odnesl Cenu pro nadané v podobě jablka, jež je symbolem města. V 

něm byl navíc skrytý skleněný kámen připomínající rodící se talent nebo hrdinu. 

Autorkou je studentka Veronika Černá, jež převzala jedno z jablek v kategorii umění. 

VÝUČNÍ LISTY V OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ převzalo v pátek 17. června ve věznici 

Rýnovice dvaadvacet odsouzených, kterým vzdělání pomůže při práci ve věznici, u 

nasmlouvaných firem a v budoucnu na svobodě. Rýnovická věznice se vzdělávání 

trestanců věnuje dlouhodobě. Od roku 1992 zdejším učilištěm prošlo na devět stovek 

mužů. Věznice také letos uspořádala workshop o zaměstnávání odsouzených, kam 

pozvala nejen zaměstnavatele, s nimiž už je v kontaktu, ale i ty, které o zaměstnávání 

odsouzených teprve uvažují. Jablonecká firma TI Automotive AC s věznicí 

spolupracuje od roku 2012. Začínala s 22 odsouzenými a nyní jich má již dvaapadesát.  

DEN OTCŮ – Tradiční akce nabídla v neděli 19. června v prostorách Tajvanu u 

přehrady sportoviště s tradičními i netradičními disciplínami, nechyběl karnevalový 

průvod, historická vojenská technika, bubenická show, capoeira i kreativní dílny. 

K UNIKÁTNÍMU SETKÁNÍ DVOU KŘIŠŤÁLOVÝCH GLÓBŮ a dvou biatlonových 

královen došlo ve čtvrtek 23. června. Jiřinu Pelcovou Adamičkovou a Gabrielu 

Koukalovou pozval na radnici spolu s dalšími biatlonisty a zástupci klubu SKP 

Kornspitz primátor města Petr Beitl. Na neformálním setkání jim poděkoval 

za skvělou reprezentaci města a klubu předal šek na 250 tisíc korun.  
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OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE ANEB DENÍK GABLONZER TAGBLATT NAPSAL: 

1. ČERVNA 1916, str. 1, 6, 7, ranní a večerní vydání - Velké vítězství nad Italy. Po 

čtrnáctidenní ofenzívě naší armády byla překonána italská hlavní linie. Obsadili jsme 

299 km2. Cesta do benátské nížiny je otevřena. * Zvláštní příděl cukru pro zavařování 

povolilo ministerstvo obchodu. Budou vydány speciální lístky proti místopřísežnému 

prohlášení, že se v domácnosti nenacházejí větší zásoby než 2,5 kg cukru. 

2. ČERVNA 1916, str. 1, 3, 4, večerní vydání – Vídeň: Arcivévodkyně Zita povila 

prince. Od svatby s následníkem trůnu Karlem 21. října 1911 je to již čtvrté dítě. * 

Válečný humor: Pan plukovník kontroluje při nástupu „železnou zásobu“ potravin. 

Infanterista Koschky nemá suchary. Plukovník: „Kde jsou suchary?“ Vojín: „Sežraný.“ 

Plukovník: „A to mi, člověče, říkáte přímo do očí?“ Bodrý vojín: „Sou sežraný vod 

myší a krys.“ 

5. ČERVNA 1916, str. 4, večerní vydání - Šlechetný dar: Svobodný pán von Škoda, šéf 

akciové společnosti Škodovy závody v Plzni, věnoval Zemské centrále pro péči o 

vojenské navrátilce sumu 100 000 K. 

6. ČERVNA 1916, str. 5, večerní vydání - Péče o ruské invalidní zajatce. V Mostě 

čekají ruští invalidé na výměnu. Na účet rakousko-uherské vlády obdrželi moderní 

protézy a mimo to byli vybaveni dvěma soupravami prádla, batohem, čepicí, novým 

kabátem a botami. * Mšeno nad Nisou: Ve čtvrtek 8. června bude hrát společnost 

ředitele Tichého v restauraci Jelen napínavou veselohru Trosečníci. 

7. ČERVNA 1916, str. 1, 6, 7, ranní a večerní vydání - Anglický ministr války lord 

Kitchener zahynul se svým štábem na palubě válečné lodi Hampshire při jejím potopení 

západně od Orknejí. Loď byla potopena minou nebo torpédem. Vzhledem k bouřlivému 

počasí byla záchrana téměř nemožná. Hampshire mířila do Ruska. - Agentura Reuters 

píše: Smrt lorda Kitchenera byla velkou senzací, ale neměla žádný vliv na burzu. 

Narodil se 24. června 1850 ve vojenské rodině. Absolvoval vojenský výcvik ve 

Woolwichu. Bojoval jako dobrovolník v roce 1870 ve francouzském vojsku. Vojenskou 

kariéru v Británii zahájil v roce 1871. Roku 1882 bojoval proti mahdistům v Egyptě, v 

roce 1892 se stal v Egyptě nejvyšším vojenským velitelem. V búrské válce ukázal své 

organizační schopnosti spojené s nelidskou krutostí. V koncentračních táborech nechal 

zahynout 20 000 žen a dětí búrských povstalců. Poté se stal vrchním velitelem britsko-

indické armády, byl jmenován polním maršálkem a v srpnu 1914 se stal ministrem 

války. - Berlín: Na křižníku Hampshire, který mířil do Archangelska, bylo 800 mužů 

posádky. Všichni se utopili. 

8. ČERVNA 1916, str. 1, ranní vydání – Londýn: Zpráva o smrti lorda Kitchenera 

zasáhla Londýňany jako bomba. V City vybíhali lidé z restaurací a úřadů a trhali 

kamelotům noviny z rukou. Na mnoha budovách vlají vlajky na půl žerdi. 

9. ČERVNA 1916, str. 1, večerní vydání - Boje u Verdunu nabývají neslýchané 

prudkosti. Německé útoky svědčí o tom, že se blíží vrcholný bod bitvy. 

14. ČERVNA 1916, str. 1 a 5, večerní vydání – Vídeň: Odrazili jsme všechny nové 

útoky Rusů. Rusové však uveřejňují lživé zprávy o svých úspěších. Např. 11. 

června píšou v petrohradských novinách: Válečná kořist z jediného úseku 
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fronty: 21 reflektorů, 29 polních kuchyní, 47 strojních pušek, 12 000 pudů (391 200 kg) 

ostnatého drátu, 100 betonových sloupků, 7 000 000 betonových kostek, 10 000 pudů 

nábojů, velký počet zbraní a jiného materiálu. Dále byl zajat jeden generál, 409 

důstojníků a 35 000 vojáků. 

16. ČERVNA 1916, str. 3 a 6, večerní vydání -  Princezna Gabriela Rohanová, která od 

počátku války pracuje jako ošetřovatelka, obdržela za své zásluhy čestný odznak II. 

třídy s válečnou dekorací. * Hraběnka Dr. Maria Desfour-Walderode byla jednou z 

prvních žen, která získala na vídeňské univerzitě doktorský diplom. Ve válce pracuje 

jako lékařka Červeného kříže. U srbského Šabacu při našem ústupu zachránila 159 těžce 

raněných a infekčních pacientů. Sama zajistila jejich transport přes bažinatý terén u řeky 

Macwy a nikdo nepadl do zajetí. Obdržela stříbrný čestný odznak s válečnou dekorací. 

19. ČERVNA 1916, str. 1, večerní vydání – Londýn: Morning Post hlásí, že novým 

ministrem války se stal Lloyd George. 

20. ČERVNA 1916, str. 2, ranní vydání – Berlín: Zemřel generálplukovník von 

Moltke. Císař Vilém a korunní princ zaslali vdově kondolenční telegramy, v nichž 

oceňují jeho zásluhy. 

22. ČERVNA 1916, str. 5, ranní vydání - Kanceláře v rychlících. Obchodní komora v 

Kolíně nad Rýnem navrhla ministrovi železnic zřízení zvláštních kancelářských kupé 

nebo vagónů, kde by si během jízdy mohli cestující za poplatek vyřizovat své obchodní 

záležitosti. 

23. ČERVNA 1916, str. 4, večerní vydání - Chystá se zavedení potravinových lístků na 

kávu. Počítá se s přídělem 250 g pražené kávy na osobu na dobu osmi týdnů. 

26. ČERVNA 1916, str. 5, večerní vydání - Jablonecké Paseky: Odhalení pomníku 

padlých. V rozsáhlém krásném parku se včera ráno shromáždili politický představitel z 

Prahy – koncipista místodržitelství Dr. Bareta, pasecký starosta Anton Fiedler a radní, 

ostrostřelci s praporem, tělocvičný spolek s 

praporem, hasiči, školní mládež s pány 

učiteli, profesor Fränzel z gymnázia, pan 

továrník Leopold Riedel z Rýnovic, lázeňští 

hosté, vojenští pacienti a široká veřejnost. 

30. ČERVNA 1916, str. 1 a 4, večerní 

vydání - Zkrácení tyrolské fronty. Italové to 

chápou jako své velké vítězství, ale je to v 

podstatě dobrovolný odchod rakouských 

oddílů z nevýhodného terénu do předem 

připraveného prostoru, který proběhl zcela 

bezvadně. * Mšeno: Uprchlíci z 

Haliče. Poté, co jich v pondělí přijelo 140, 

dorazilo 52 dalších včera. Z nádraží je uvedli 

přímo na místo budoucího pobytu – do sálů 

hotelu Slunce (byl zbourán po roce 1945 – 

pozn. autorky Christy Petráskové). 
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ČERVENEC: JUBILEJNÍ LÉTO  

SVĚT – Sonda Juno americké agentury NASA vstoupila na oběžnou dráhu Jupiteru, 

čímž úspěšně završila pětiletou cestu k největší planetě sluneční soustavy. * Vědci 

v novém výzkumu zjistili, že od roku 2000 se zmenšila ozonová díra o čtyři miliony 

kilometrů čtverečních. * Islamista tuniského původu najel ve francouzském městě Nice 

náklaďákem do davu lidí oslavujících státní svátek a zabil 86 z nich. * Části turecké 

armády se nepovedl pokus o svržení prezidenta Erdogana, po několika hodinách skončil 

puč porážkou, následovaly čistky a represe v celé společnosti. * Po dlouhotrvajících 

deštích přišly v Číně mohutné záplavy, které si vyžádaly stovky mrtvých a nezvěstných, 

domovy muselo opustit nepředstavitelných 16 milionů lidí. * Přes dva a půl miliónu lidí 

přišlo na závěrečnou mši Světových dnů mládeže v Krakově, kterou vedl papež 

František. Vyzval mladé lidi, aby neztráceli naději a hledali hodnoty. Oznámil také, že 

příští setkání se uskuteční v roce 2019 v Panamě. * Velkého úspěchu dosáhl dětský 

pěvecký sbor Základní umělecké školy v Jablonci nad Nisou na mezinárodní soutěži Per 

Musicam AD Astra v polské Toruni. Ziskem dvou zlatých diplomů v kategoriích dětské 

sbory a duchovní hudba byl pozván do finále soutěže o cenu Grand prix, kde v 

konkurenci dospělých sborů zvítězil, a stal se tak absolutním vítězem celé soutěže. 

ČESKÁ REPUBLIKA – Státní opera v Praze se uzavřela kvůli rekonstrukci, která by 

měla trvat téměř dva roky a stát zhruba miliardu korun. * Česká národní banka změnila 

plán emise pamětních mincí s tím, že v příštím roce vydá pamětní stříbrnou minci k 

100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar, v roce 2019 bude vydána 

stříbrná mince k 150. výročí narození vědce Aleše Hrdličky a o rok později mince u 

příležitosti 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v 

Železném Brodě. * Kapela Nautica z Jablonce nad Nisou přesvědčivě zvítězila v Praze 

na republikovém finále prestižní talentové soutěže kapel Škola rocku. 

LIBERECKÝ KRAJ 

DEN ZUBAČKY S PÁROU v soboru 1. července byl výjimečný tím, že kromě 

ozubnicové lokomotivy jezdila mezi Kořenovem a Harrachovem také parní lokomotiva 

přezdívaná ´Kafemlejnek´ s vozy Ce a historickou motorovou lokomotivou ´Hektor´. Po 

devětadvaceti letech se znovu otevřela výtopna na kořenovském nádraží, která díky 

Železniční společnosti Tanvald a Norským fondům zažila doslova zmrtvýchvstání. Na 

novou dominantu nádraží se přijeli podívat lidé ze širokého okolí, kromě češtiny byla 

slyšet polština i norština. Při slavnostním otevření nechyběli členové norského spolku - 

Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen, kteří pomáhali s vyřizováním grantů. 

DVĚ ZÁBAVNÉ STEZKY vznikly v Bedřichově v Jizerských horách. Mravenčí stezka 

s dřevěnými soškami zvířat a hub vede k rozhledně Královka, je naučná a měří tři 

kilometry. Stezka k viklanu, tedy k bludnému balvanu, je cestou za dobrodružstvím. 

SLAVNOSTI SVIJANSKÉHO PIVA – 27. ročník slavností se konal v areálu koupaliště 

ve Svijanském Újezdu. Dorazilo na deset tisíc návštěvníků a vypilo se 650 sudů piva.  

OBEC VESELÁ U SEMIL slavila čtyři stovky let od svého založení. V rámci oslav si 

nadělila dva nové obecní symboly – vlajku a znak. 
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JABLONEC NAD NISOU 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO - Na prázdniny jsem se 

těšil vždycky, ať už jsem byl dítkem školou povinným, studentem nebo 

pracujícím dospělákem. O prázdninách a vůbec v létě běží čas jinak, všimli jste 

si toho? O prázdninách není problém dříve vstát a třeba se proběhnout nebo 

vyjet na chvilku na kole, pak celý den strávit běžnými starostmi a večer ještě 

stihnout letní kino nebo pivo na zahrádce. Při troše dobré vůle není problém 

posedět večer s přáteli a dočkat se přitom paprsků nového rána. Dny jsou o 

prázdninách delší, máme na všechno víc času, a je na nás, abychom si je užili. 

Je na nás, abychom posbírali co nejvíc vzpomínek. V létě se kolem nás pořád 

něco děje, koná se spousta akcí – koncerty, festivaly, grilování, divadla pod 

širým nebem, sportovní klání, různá setkávání s přáteli na přehradě, na 

zahrádkách, na kole. Člověk aby se naklonoval, aby stihl všechno, co by chtěl. V 

Jablonci to letos nebude jiné. Kromě festivalu Město plné tónů, který pro diváky 

chystá zábavu v divadle nebo přímo v ulicích města, je tu letos poprvé rockový 

festival na Tajvanu JBC Fest, už tradiční adrenalinový závod světových borců 

ve fourcrossu, rok od roku lepší výstava „jabloneckého zboží“ Křehká krása i 

premiérové Jablonecké pivní slavnosti. K tomu výstavy, které se vážou k historii 

města v Domě manželů Scheybalových nebo kovářská výstava ve sv. Anně pro 

milovníky klidnější zábavy. Pro děti jsou připraveny nejrůznější příměstské 

tábory, na kterých můžou rozvíjet své dovednosti a zažívat prázdninová 

dobrodružství. Léto v Jablonci prostě zase bude nabité. V podstatě to všechno 

ani nelze stihnout. Ale tím se netrapte, protože léto je také obdobím, kdy se 

venku nejlépe leží a odpočívá. Tak se zklidněte, udělejte si volno a pusťte i 

starosti na chvíli k vodě. Léto jak má být a šťastné návraty z prázdninových 

výprav vám přeje váš primátor Petr Beitl. 

JABLONECKÉ LÉTO JUBILEJNÍ - Zatímco jinde během letních prázdnin často 

kulturní život utichá, Jablonec nabízí jednu akci za druhou. Jedním z nejvýraznějších a 

nejhojněji navštěvovaných projektů je ´Jablonecké kulturní léto´. Tento letní cyklus 

vzniknul v roce 2006 na popud občanů, kterým kulturní program o prázdninách chyběl.  

ZÁCHRANÁŘI V UHELNÉ ULICI - Rada města schválila v dubnu smlouvu s Českým 

červeným křížem o výpůjčce (do roku 2021) objektu bývalé mateřinky v Uhelné ulici. 

Během dvou měsíců se z budovy stalo Oblastní centrum dobrovolných záchranářů, kde 

našli místo i dobrovolní hasiči. Slavnostního otevření 1. července se zúčastnili nejen 

zástupci města, ale i všech složek Integrovaného záchranného systému. Červený kříž 

sídlil deset let ve Spolkovém domě v ulici E. Floriánové a vzhledem ke zvyšujícím 

se nárokům na prostory hledal něco většího. Nové zázemí poskytlo dostatek místa pro 

humanitární sklady, učebny, místnost pro dobrovolníky, jednací prostor i kancelář. 

NOVĚ PŘIBYL TÝM ŽEN - K 1. červenci rozšířil magistrát počet pracovníků veřejně 

prospěšných prací ze 110 na 120. Nově vznikl ženský tým.  
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PRÁZDNINOVÍ UMĚLCI, tak se nazývá příměstský tábor organizátorů z tělovýchovné 

jednoty Sokol Jablonec Sport Centrum. Začátek letošních prázdnin vstoupil do 

patnáctého ročníku. Posledních pět let, pro velký zájem dětí ve věku od tří do pěti let, 

nabízí už dva turnusy s náplní pohybových aktivit i rukodělných činností. 

LÉTO TANČÍ - Osmnáctý ročník letní dílny pohybu, tance a rytmu ovládnul od pondělí 

4. července na šest dní Eurocentrum. Účastníky čekaly semináře pod vedením 

profesionálních lektorů, zajímavý program byl připraven i pro veřejnost. Součástí bylo 

vystoupení jablonecké a liberecké taneční skupiny Květy Španělska, jež navázalo na 

výročí 150 let povýšení Jablonce na město tím, že přiblížilo kouzlo historických tanců. 

STŘELECKÉ TERČE S OBRAZY MĚSTA JABLONCE byly letní výstavou v Domě 

Jany a Josefa V. Scheybalových. Historické podoby města a jeho okolí na dřevěných 

střeleckých štítech zapůjčilo Muzeum skla a bižuterie. K vidění do konce září.  

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA zasahovala ve čtvrtek 7. července v centru 

města, kde v jednom domě našla velkou varnu a chemikálie nutné k výrobě drog.  Sudy 

plné kyseliny mravenčí, sírové a toluenu vynášeli policisté v ochranných oblecích. 

LIKVIDACE MODŘÍNU v pondělí 11. července v ulici Puškinova – Strom rostoucí na 

pozemku města se při sobotní bouřce vyvrátil a opřel o dům bytového družstva Liaz. 

Protože šlo o špatně přístupné místo, pomáhaly dva jeřáby. Náklady sto tisíc korun.  

SVAZ VÝROBCŮ SKLA A BIŽUTERIE hostil delegaci z Vietnamu, v níž nechyběli 

zástupci vietnamského ministerstva průmyslu a obchodu. Šlo o účastníky 5. zasedání 

česko-vietnamské Sněmovní komise pro hospodářskou společnost, která v rámci svého 

jednání na mezivládní úrovni navštívila také Jablonec. Hosté u nás zavítali do 

bižuterního centra Palace Plus a při přijetí vedením radnice ve středu 13. července se 

potvrdil oboustranný zájem o rozšíření spolupráce s bižuterním a sklářským průmyslem.  

DALIBOR DĚDEK přestal být jediným majitelem společnosti Jablotron Group, když 

40 % akcií odprodal dlouholetému spolupracovníkovi, obchodnímu a výkonnému 

řediteli Miroslavu Jarolímovi.  Skupina, jež vyvíjí a vyrábí elektronické zabezpečovací 

a signalizační systémy - loňský obrat 2,6 miliardy korun, je dál ryze českou společností. 

JIZERSKÝ ULTRATRIAL - Třetí ročník extrémně náročného běžeckého závodu 

postavil v sobotu 16. července před účastníky pořádně drsná čísla: délka tratě 69 km, 

převýšení přes 2 900 metrů, časový limit 14 hodin. Trasa se startem a cílem v Josefově 

Dole tvořená šotolinou, zpevněnými i nezpevněnými cestami, štěrkem a asfaltem vedla 

přes kontrolní body Mariánské schody, Jizerka, Smědava, Hejnice, Hřebínek a 

Bedřichov. Na start se postavilo 328 odvážných mužů a žen, do cíle jich dorazilo 260. 

Mezi muži zvítězil Roman Košťák z Gasso Teamu Jablonec - čas 7 hodin a 18 minut, s 

časem 8 hodin a 58 minut vládla ženám Marie Jiřičková z jabloneckého Craft teamu. 

Z ALKOHOLU NA KOLE SE STÁVÁ NEŠVAR - Byť teplo dělá své a unavené tělo si 

příjem tekutin žádá, pivo není nejlepším řešením. Zvláště, pokud nezůstane u jednoho. 

Jablonečtí policisté vyrazili v noci z pátku dvaadvacátého na sobotu třiadvacátého do 

terénu a kontrolovali řidiče i cyklisty během celokrajské akce prioritně zaměřené na 

požívání alkoholu a jiných návykových látek. Jaký byl výsledek? Řidiči 

nepili, zato byli zachyceni čtyři cyklisté, kteří alkohol požili.  
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OPILÉHO MUŽE SE STŘELNOU ZBRANÍ, s níž ohrožoval ženu, zachytila krátce po 

půlnoci v sobotu 23. 7. kamera městské policie před restaurací Stará Pošta v Lidické 

ulici. Na místo vyrazili strážníci a agresora vyzvali, aby zbraň odložil. Když neposlechl, 

vyrazili mu ji z ruky a nasadili mu pouta. Poté byl převezen na záchytku do Liberce. 

NIZOZEMSKÝ MISTR ANDRÉ RIEU - fanouškům důvěrně známý jako král waltzu, 

se vrátil do rodného Maastrichtu v Nizozemsku na další neuvěřitelný koncert pod širým 

nebem. Satelitní přenos záznamu koncertu uvedlo kino Radnice v sobotu 23. července. 

Jablonecká kina neusínají na vavřínech a neustále se snaží přicházet s něčím novým. Při 

následující akci nešlo pouze o filmové zážitky, ale o velké provětrání šatníků. 

LETNÍ KINO se v pondělí 25. července proměnilo v butik s oblečením i bižuterií. Ještě 

předtím, než diváci zhlédli film ´Maggie má plán´, zde totiž proběhl historicky první 

kinobazar. Netradiční akci pořádala kavárna Pokec, která zde provozuje občerstvení.  

MĚSTO PLNÉ TÓNŮ – Festival připomenul ve středu 26. července 260. výročí 

narození Wolfganga Amadea Mozarta, a to operou Kouzelná flétna. Prázdninový 

program nabízel také hudební výlet do středověku i cestování po Evropě a odehrával se 

v divadle, v kostelích, na letní scéně Eurocentra i na Mírovém náměstí před radnicí.  

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 

 ANEB DENÍK GABLONZER TAGBLATT NAPSAL: 

1. ČERVENCE 1916, str. 3, večerní vydání – Jablonec: Obchodní akademie uzavřela 

28. června ročníkem 1915/16 pětadvacátý rok své činnosti. Byla otevřena v roce 1891 

jako dvoutřídní obchodní škola a po devíti letech se stala čtyřtřídní obchodní akademií. 

Válka zasáhla také do osudů profesorů a studentů. Profesor Max Fuchs bojoval u 

třináctého regimentu v Haliči a získal vojenský kříž za zásluhy 3. třídy. Potom se 

nakazil tyfem a na jeho následky zemřel. Z nynějších studentů narukovalo 32. Na konci 

školního roku zůstal ve 4. třídě jen jeden student a jedna soukromá studentka. Z 

pokračovací školy narukovalo 6 studentů. Z veškerých absolventů školy z let 1903 až 

1916 (269 osob) narukovalo do válečné služby 180. Z nich padlo za vlast 15. Jména 

těchto hrdinů budou zaznamenána na pamětní desce, která bude vystavena v aule. 

Válečnými invalidy se stalo 9 absolventů, do zajetí padlo 11 a nezvěstní jsou dva. 

Vyznamenáno bylo 45 absolventů, z toho někteří dvakrát.  

4. ČERVENCE 1916, str. 1, ranní vydání - Anglicko-francouzská ofenzíva zatím bez 

výsledku. Další úspěchy u Verdunu a na Volyni. Obrovská bitva zuří na západní frontě. 

9. ČERVENCE 1916, str. 4, ranní vydání – Inzerát: Pan Eduard Juppe z Maršovic 

prodá pěknou krávu. Informace u majitele. 

12. ČERVENCE 1916, str. 2, 4, 8, ranní a večerní vydání - Školní humor: Učitelka na 

venkovské škole se snaží učit své žáky zábavou formou. Jednoho dne se ptá dětí: 

„Jmenovali jste mi už všechna domácí zvířátka, ale na jedno jste zapomněli. Napovím 

vám: má štětinatý porost, miluje špínu a rádo se válí v blátě…“ Přihlásí se chlapeček a 

skromně říká: „Slečno učitelko, myslíte tím opravdu mne?“ * Inzerát: Učedník hledá 

místo. Hledám pro čtrnáctiletého německého chlapce, absolventa měšťanské školy, 

mluvícího také česky, učební místo na obchodního příručího. Matka mu 
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zemřela, otec je na frontě, takže je strava, byt a ošacení podmínkou. Zaplatím za něj 

měsíčně 25 K. K doptání u pana A. Wintera, pivovar Jablonec. * Plzeňské pivo míří na 

frontu: 36 000 litrů piva putuje k 19. divizi infanteristů. 

13. ČERVENCE 1916, str. 1, ranní vydání – Petrohrad: Car s následníkem trůnu míří 

na severní frontu. Carevna se chystá na návštěvy lazaretů. Petrohradská městská rada 

chce pro zmírnění nouze zavést veřejné stravovny podle německého vzoru. 

14. ČERVENCE 1916, str. 7, večerní vydání - Učte se turecky. Jasně vidíme před 

sebou novou cestu – od Severního a Baltického moře do Turecka – jedinou mocnou 

hospodářskou oblast. Také Turkové se budou učit německy. Od 1. dubna vychází v 

Hamburku měsíčník „Hilal“, který zprostředkuje setkání s tureckou kulturou jak pro 

začátečníky, tak i znalce. 

18. ČERVENCE 1916, str. 1, večerní vydání - Výměna anglických a německých 

raněných. Počátkem srpna se očekává ve Vlissingenu (Vlisinky) speciálně upravená 

anglická lazaretní loď s prvními raněnými. 

19. ČERVENCE 1916, str. 5, večerní vydání - Módní okénko: Bílé plátěné boty jsou 

novým módním hitem – píše Pražský večerník. Dříve jsme je potkávali na pláži a na 

tenise – teď jsou všude – jak k bílým oděvům, tak i k pestrým a dokonce k tmavým 

šatům a sukním. Cena se pohybuje mezi 10,50 K a 16,50 K; jsou levnější, než 

kterékoliv jiné boty. Lze je jednoduše čistit nasucho kartáčem, nebo namokro vodou a 

mýdlem. Konečně něco moderního a praktického zároveň! 

21. ČERVENCE 1916, str. 1, ranní vydání – Titulky: Na obou březích Sommy zuří 

těžké boje. Ruská ofenzíva pokračuje. Brusilov žádá dalších 500 000 mužů. Ponorková 

válka se stupňuje. Francouzi chtějí opustit Remeš. 

22. ČERVENCE 1916, str. 1, 6, 9, ranní a večerní vydání - Dobrovolná smrt: Včera 

bylo z přehrady vytaženo mrtvé tělo úředníka jabloneckého pivovaru pana Franze 

Pauluse. Minulý týden byl vysoce nervózní Paulus viděn v hostinci Na baště. Odtud 

namířil k přehradě. Bylo mu 45 let a zanechává vdovu a dva nezaopatřené syny. * 

Válečný jídelníček následníka trůnu. Arcivévoda Karel jí zcela jednoduše a dodržuje i 

bezmasé dny. Neobsluhují ho však vojáci, ale lokajové v šedé livreji. S jeho svolením 

otiskujeme jeho jídelní lístek. Např. v neděli: hovězí polévka s nudlemi, svíčková 

pečeně se špenátem, vídeňské nudle sypané oříšky nebo mákem, eidamský sýr, káva. 

Nápoje: Bílé nebo červené víno. Kyselka. V pátek (bezmasý den): houbová polévka, 

míchaná vejce s hráškem, povidlové knedlíky, sýr, káva. Nápoje: stejné jako v neděli. 

Pokud Výsost jede na frontu, bere s sebou jen dvě vařená vejce, nářez a portské. * 

Moskva: Časopis Kolokol hlásí, že do Moskvy míří transport 18 milionů párů bot z 

Ameriky. Moskevští obchodníci okamžitě vyhlásili výprodej ležáků za nepatrné ceny. 

24. ČERVENCE 1916, str. 2, ranní vydání – Autoped: Vynálezce J. D. Merkle z 

Middletownu z Ohia vynalezl praktické vozítko, výhodné zejména pro válečné invalidy. 

Podobá se velké kolečkové brusli na dvou kolečkách, uprostřed je opatřeno sloupkem 

s řídicí pákou. Sloupek obsahuje palivo na pohon malého motorku. Váží okolo 

pětadvaceti kilogramů kg a dosáhne rychlosti až 30 km za hodinu. Pro invalidy nebo 

starší osoby lze umístit na plošinku i sedátko. 
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SRPEN: LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  

SVĚT – Astronomové z Evropské jižní observatoře, jejímž členem je i Česko, potvrdili 

objev nové planety u hvězdy Proxima Centauri. Je vzdálená ´pouhých´ 4,25 světelných 

roků od Země v tzv. obyvatelné zóně, takže by tam mohla být voda. * Japonský císař 

Akihito šokoval své poddané oznámením, že je připraven abdikovat. * Rusko a Turecko 

se na sebe přestaly hněvat. Obnovení vztahů přineslo setkání prezidentů obou zemí 

v Petrohradě. * Střední Itálii zasáhlo ničivé zemětřesení o síle 6,2 stupně, při němž 

zemřelo na 267 lidí. * Německá kancléřka Angela Merkelová se na cestě po Evropě 

zastavila v Praze. Od prezidenta Miloše Zemana dostala darem knihu Osudy dobrého 

vojáka Švejka. * Z XXXI. letních olympijských her v brazilském Rio de Janeiro si Češi 

odvezli deset medailí.  Zlato vybojoval judista Lukáš Krpálek, stříbro kajakář Josef 

Dostál, cyklista Jaroslav Kulhavý.  Zúčastnilo se rekordních 206 zemí, rekordní byl i 

počet dvaatřiceti sportů. - Někteří sportovci do Ria nejeli ze strachu z viru zika. - Ještě 

než výpravy z celého světa vyjely bojovat o olympijské medaile, připravila Česká 

mincovna z Jablonce nad Nisou své vlastní pamětní medaile z ryzího stříbra. Autorem 

výtvarného návrhu se stal Petr Horák, medailér a pedagog jablonecké Střední umělecko-

průmyslové a Vyšší odborné školy. Averz emise nese perspektivní pohled na 

olympijský stadion, kterým je Estádio Olímpico Joao Havelange – originální 

víceúčelová stavba známá pod přezdívkou ´Engenhao´. Reverzní strana je věnována 

české vlajce, českému lvu a nese nápis Český olympijský výbor 2016.    

ČESKÁ REPUBLIKA – Senátní novela o pomoci v nouzi měla za cíl snížení 

nezaměstnanosti, která se poslední tři roky drží nad čtyřmi procenty a mimo jiné 

změnila pravidla pro lidi v exekuci. * Letní Letná: 13. Mezinárodní festival nového 

cirkusu a divadla představil v Praze akrobaty z celého světa. Festival byl přehlídkou 

nejen cirkusu, ale také tance, hudby, divadla, výtvarného umění a filmu. * Požár ve 

filmových ateliérech na pražském Barrandově zasáhl na ploše sto krát šedesát metrů 

kulisy zpodobňující Paříž, které užívala americké produkce pro natáčení seriálu 

Knightfall o templářích. Škoda dosáhla sto milionů korun. * Americká kapela Bent 

Knee - mísící ve své tvorbě prvky rocku, popu, ale i avantgardní hudby, měla při 

evropské šňůře pouhou jednu zastávku v České republice. Vybrala si Jablonec nad 

Nisou, kde na Letní scéně Eurocentra představila své nejnovější album Say So. 

LIBERECKÝ KRAJ 

LETNÍ TÁBORY nemusí být jen pro děti, v Libereckém kraji na ně už třetí rok jezdí i 

aktivní senioři z Frýdlantu, Jablonce a Liberce. I letos pět desítek důchodců ve věku od 

šedesáti do osmdesáti let trávilo ve dvou turnusech léto v rekreačním středisku Ráj na 

Mladoboleslavsku. Pobyt, na němž nechyběly ranní budíček, rozcvička a táborová hra v 

duchu olympijských her a antiky, pro ně připravilo liberecké Komunitní středisko 

Kontakt ve spolupráci s frýdlantskou radnicí a jabloneckým Centrem sociálních služeb. 

PŘI KONTROLE VE VÝROBNÍ FIRMĚ v Českém Dubu na Liberecku policisté 

společně s celníky zkontrolovali osmdesát lidí z Ukrajiny, Bulharska, Moldávie a 

Rumunska. Zajistili nejen dvaadvacet nelegálně pracujících cizinců, ale také uložili na 

dvě desítky pokut. S cizinci bez pracovního povolení bylo zahájeno správní 

řízení, hrozilo jim vyhoštění až na pět let. 
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RADNICE V ŽELEZNÉM BRODĚ má od předposledního srpnového úterý na věžičce 

zpět svou chloubu - otočnou korouhev. Byť jde o repliku, je identická s tou původní. Na 

výšku měří 3,2 metru, je vyrobena z mědi s pozlacenou špičkou a opatřena zlatavým 

nátěrem. Vršek obstarává postavička griffona, což je mýtická bytost s polovinou těla lva 

a druhou orla. Vše je stoprocentně ruční práce, vedení města ji nechalo na zakázku za 

padesát tisíc vyrobit kovotepcem Václavem Flekem ze Strakonic. Ještě než ji odborníci 

za pomoci hasičské vysokozdvižné plošiny nainstalovali, byla z blízka k vidění v 

Městské galerii Vlastimila Rady, která se nachází v objektu železnobrodská radnice. 

PATNÁCT KOSTER objevili liberečtí archeologové při stavbě silnice z Kunratic do 

Jablonce nad Nisou. Podle prvních odhadů by mohlo jít o napoleonské vojáky, kteří 

tudy v srpnu roku 1813 přecházeli. V pěti odkrytých hrobech se ale nenašli zbraně, 

pouze knoflíky, částečně zachované i s kusy látky. Na zkoumání je dostal konzervátor, 

který by mohl odhalit, zda skutečně patří vojákům. Stavba silnice do Jablonce 

pokračovala podle plánu, archeologický nález ji nezastavil. 

VÝSTAVA ´STOP SMRTELNÝM NEHODÁM´ byla k vidění do konce srpna v přízemí 

radnice v Jablonci. Ten se tak stal její poslední zastávkou v Libereckém kraji, po kterém 

výstava putuje již pátým rokem. Prostřednictvím fotografií a popisů dopravních nehod, 

které se skutečně staly, prezentace poukazovala na nebezpečí číhající na silnicích.  

JABLONEC NAD NISOU 

KŘEHKÁ KRÁSA - Pátý ročník výstavy nabídnul šperky všech tvarů, barev i velikostí, 

módní přehlídky - k vidění byly i šaty z taneční soutěže Star Dance, ale také vánoční 

ozdoby. Od čtvrtka 11. srpna do neděle čtrnáctého se představilo v prostorách Muzea 

skla a bižuterie a na letní scéně Eurocentra na pět desítek bižuterních a sklářských firem 

z regionu. Do rozpočtu akce, kterou tradičně pořádá Svaz výrobců skla a bižuterie, 

přispěl Liberecký kraj, město Jablonec a ministerstvo kultury. Na své si přišly rodiny s 

dětmi, spokojeni byli obchodníci, kteří získali výrobky z bižuterie za výhodné ceny. 

UZAVŘENÝ MAGISTRÁT - Z důvodu malování a úprav došlo od pátku 12. srpna k 

provozním odstávkám na magistrátu v budově Komenského ulici. Pracoviště správních 

a dopravně správních agend byla postupně na tři dny uzavřena. Renovace interiérů byla 

zahájena v nejexponovanějších prostorách, jakými jsou bezpochyby přepážkové haly. 

HOVORY O SRPNU 1968 - Dům česko-německého porozumění v Rýnovicích 

představil ve středu 17. srpna libereckého novináře a literáta Luboše Příhodu a jeho 

knihy o událostech ze srpna 1968 na Liberecku a Jablonecku. 

TICHÁ VZPOMÍNKA NA SRPNOVÉ UDÁLOSTI ROKU 1968 se konala v Jablonci u 

pomníku Bojovníků za svobodu vlasti a Obětem bezpráví v parku v ulici Generála 

Mrázka v neděli 21. srpna hodinu před polednem. Pietní akt byl připomínkou, že uběhlo 

čtyřicet osm let od začátku okupace tehdejší Československé socialistické republiky, 

kdy vojska Varšavské smlouvy přijela potlačit takzvané Pražské jaro.  

DAVID VÝBORNÝ, pětinásobný mistr světa a kapitán hokejové reprezentace, zahájil 

15. srpna na zimním stadionu Letní hokejovou školu. V sobotu 27. srpna ji zakončilo 

Mistrovství severovýchodních Čech sedmiletých a osmiletých hokejistů. 
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JABLONECKÉ SLAVNOSTI PIVA DALŠÍM DÁRKEM K VÝROČÍ - Poslední 

prázdninovou sobotu 27. srpna patřilo náměstí před radnicí, venkovní areál Eurocentra a 

Dolní náměstí historicky prvním pivním slavnostem. Pořádalo město ve spolupráci 

s Pivovarem Svijany a společností Sundisk, akce se konala v rámci oslav 150. výročí 

povýšení Jablonce na město. Na malé i velké návštěvníky čekaly soutěže o ceny, bike 

trialové exhibice, kulturní program a pro dospělé účastníky samozřejmě pivo. Čepovala 

se svijanská piva, Rohozec a 

náchodský Primátor. Samotné 

slavnosti začaly hodinu po poledni, 

symbolické narážení pak krátce před 

devatenáctou hodinou.  

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - 

Badminton, petang a mnohé další 

sporty si mohli vyzkoušet ti, kteří 

dorazili v neděli 28. srpna odpoledne 

do volnočasového areálu 

v Čelakovského ulici. Veselé loučení 

s prázdninami tam v rámci 

prorodinné politiky pořádal 

jablonecký magistrát společně s 

Centrem pro rodinu Jablíčko a 

Sportem Jablonec. Na programu se 

podílelo Centrum sociálních služeb a 

jeho seniorské kluby, přispěli také 

profesionální hasiči a sportovci.  

DŮM ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ v Rýnovicích nabízel do konce srpna 

výstavu historika umění Dietra Kleina o partnerství měst Jablonec nad Nisou a 

Kaufbeuren nazvanou ´Sbližování´. Galerie FR zvala pak na výstavu o dvou Pannách 

Mariích, křížcích i dalších rýnovických památkách a jejich znovuvzkříšení.  

HLAVNÍ VJEZD DO NEMOCNICE byl po celý srpen z důvodu stavebních prací 

uzavřen. Vjezd na parkoviště pro pacienty byl možný jen přes plochu ze zámkové 

dlažby. Celý měsíc byla také zavřená lůžková část pediatrie, a to z důvodu rekonstrukce 

spočívající v obměně podlahových krytin, instalaci ochranných prvků nejen na dveřích, 

vše završily nátěry a malování. Hospitalizace dětí zajišťovala jiná lůžková oddělení.  

ŠKOLNÍ VÝUKA MŮŽE ZAČÍT - Jablonec investoval přes léto do oprav svých 

základních a mateřských škol více než dvanáct milionů korun. Opravena byla hlavně 

sociální zařízení, někde se zateplovalo, modernizovalo se také vytápění nebo školní 

kuchyně. Největší akcí bylo zateplení mateřinky v Tiché ulici za 5,3 milionu korun. 

Novinkou je zde nucené větrání s rekuperací což znamená, že čidla hlídají obsah oxidu 

uhličitého v ovzduší. Při zvýšené hladině se automaticky zapojí v hernách nebo 

ložnicích větrání. O prázdninách se pracovalo v šestnácti školských objektech tak, aby 

nebylo narušeno zahájení nového školního roku, který už klepe na dveře.  
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OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 

 PSALO SE PŘED STO LETY - V archivu pátrala Christa Petrásková po tom, čím 

žilo nejen naše město. Následující řádky jsou z deníku Gablonzer Tagblatt. 

10. SRPNA 1916, str. 5, večerní vydání – Lučany: Vysokého věku 90 let se 15. srpna 

dožije nejstarší občanka města paní Josefa Hoffmannová (přízviskem „stará Birkitt“), 

která bydlí na Kostelním vrchu. Vyzýváme dobrodince, aby jí v dnešní těžké době 

přispěli malými příspěvky nebo dárky, čímž by jí tento den zpříjemnili. 

12. SRPNA 1916, str. 5, večerní vydání – Praha: Jídelníček veřejných stravoven pro 

týden 14. – 20. srpna 1916. Pondělí: kroupová polévka, rýžová kaše. Úterý: polévka s 

drobením, vdolky. Středa: hrachová polévka, zelí s brambory. Čtvrtek: krupicová 

polévka, sekaná s brambory. Pátek: bramborová polévka, jablečný štrúdl. Sobota: 

rýžová polévka, držky s brambory. Neděle: hovězí polévka s flíčky, hovězí maso s 

brambory a omáčkou. 

14. SRPNA 1916, str. 8, večerní vydání -  Inzerát: Vážení obyvatelé Jablonce! V pátek 

18. srpna oslaví náš vysoce ctěný císař František Josef I. své 86té narozeniny. Ctěné 

obyvatelstvo se žádá, aby místo vlasteneckého průvodu ozdobilo své domy vlajkami. 

Městská rada. 

17. SRPNA 1916, str. 1, večerní vydání – Titulky: Americký průmysl se připravuje na 

mír. * Krvavé boje v Haliči. * Bitva u Verdunu nabírá na prudkosti. * Angličané 

vypisují prémie za námořní kořist a za německé zajatce, odstupňované podle jejich 

hodností. 

28. SRPNA 1916, str. 1, ranní a večerní vydání - Itálie vyhlásila válku Německu. Je to 

28. vyhlášení války za 25 měsíců. Rumunsko vyhlásilo válku Rakousko-Uhersku 27. 

srpna ve 21 hodin. 

29. SRPNA 1916, str. 1, ranní a večerní vydání - Německo vyhlašuje válku Rumunsku. 

První rumunské útoky na hranicích Rumunska a Sedmihradska jsme úspěšně odrazili. 

30. SRPNA 1916, str. 1 a 4, ranní a večerní vydání - Rakouské dunajské 

monitory ostřelují Turn-Severin a Giurgiu. V Kronstadtu (nyní Brašov) neutuchá od 

pondělí proud rakousko-uherských a německých uprchlíků, kteří byli v Rumunsku 

válkou zaskočeni. * Vlastenka: Známá česká operní zpěvačka Emma Destinn-Kittelová, 

která odmítla členství v rakouském i německém Červeném kříži, se chystá na 

vystoupení v českém Národním divadle. 

31. SRPNA 1916, str. 1, 4, 5, ranní a večerní vydání - Turecko a Bulharsko společně 

vyhlásily 30. srpna válečný stav s Rumunskem. * Válečný humor z Francie - rozhovor v 

pařížské kavárně: „Válka, mon cher, je jako kino. Nejlepší místa jsou vzadu.“ * Stálé 

krádeže kovů na hřbitově: V minulé noci se ztratily měděné věnce z hrobky rodiny 

Ignaze Hopfa v ceně 1 000 K. Detektiv Behringer vypátral obchodníka ze sběrny kovů, 

který je za 88 K koupil od jemu neznámých lidí. Obratem ruky je prodal za 240 K 

jednomu zdejšímu pasíři, který je dal pro podezřelý původ ihned rozválcovat. Proti 

obchodníkovi a pasíři bylo zavedeno trestní řízení. 
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ZÁŘÍ: GRATIAS TIBI AGO 

SVĚT – Papež František svatořečil ve Vatikánu proslulou katolickou misionářku matku 

Terezu. * Podpisem mírové dohody skončila v Kolumbii 52 let trvající občanská válka. 

* Zpěvák kapely Queen Freddie Mercury dostal ke svým nedožitým sedmdesátinám 

neobvyklý dárek - byl po něm pojmenován asteroid. * Kanadští průzkumníci objevili 

v Arktidě vrak britské lodi Terror, která zmizela před 168 lety. * Čína poprvé hostila 

summit vůdců G20 a pojala to bombasticky: místo konání Čhang-čou musely dočasně 

opustit dva miliony lidí. * Ruská strana Jednotné Rusko, blízká prezidentovi Vladimíru 

Putinovi, drtivě vyhrála volby do Státní dumy. * Severní Korea provedla svůj pátý 

jaderný test. * Po zdánlivě nevinné hádce byl v Londýně zavražděn jedenatřicetiletý 

Čech, jehož skupina mladíků ubila řetězy k zamykání kol. * New York si připomenul 

oběti nejhoršího teroristického útoku všech dob, který se stal 11. září roku 2001.     

ČESKÁ REPUBLIKA – Bezpečnostní informační služba zveřejnila výroční zprávu, 

v níž poprvé varuje, že Česku hrozí teroristický útok. * Poslanci schválili novelu, která 

zakáže budoucím členům vlády vlastnit noviny, rádia či televizi. * Nejnovější model 

automobilové značky Škoda byl poprvé veřejně představen v Berlíně. * Fanoušci 

Divadla Járy Cimrmana měli důvod k oslavě. Před padesáti lety zaznělo Cimrmanovo 

jméno poprvé, a to v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka.  

LIBERECKÝ KRAJ 

NOVOTOU ZÁŘÍCÍ VETERÁN – 

Hasičský vůz zn. Mercedes Benz z roku 

1942 přivezli do Jablonce ukázat hasiči 

z Chrastavy. Připomeňme, že v loňském 

březnu starou nepojízdnou stříkačku 

darovali jablonečtí zastupitelé Muzeu 

hasičské techniky v Chrastavě, tehdy 

hodnota vozu byla dle odhadu soudního 

znalce pětatřicet tisíc korun. Nadšenci 

v Chrastavě vůz opravili a jeho první 

cesta vedla právě do Jablonce.  Vedle červené Pragovky - pokladu místních hasičů, to 

na Mírovém náměstí Mercedesce slušelo a těšila se velkému zájmu kolemjdoucích. 

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN je putovní výstava přinášející svědectví o 

zvelebování opomíjených míst, o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty, o 

zkrášlených náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách v České republice. 

Začala v květnu na Vyšehradě a od té doby cestovala po českých městech a obcích.  

Jako poděkování všem, kteří svým hlasem v loňském ročníku soutěže o proměnu roku 

podpořili kapličku v Proseči a zároveň jako motivaci k letošnímu hlasování pro pasecký 

křížek a vodojem na Dobré vodě, doputovala část výstavy také do Jablonce. Na sedmi 

panelech na pěší zóně na Komenského ulici se během září představilo osmnáct proměn 

památek z Libereckého a Ústeckého kraje. Jablonec reprezentoval nejstarší křížek ve 

městě ve Vysoké ulici a také vloni zrekonstruovaný Vodojem na Dobré vodě. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=90809&x=800&y=533&test=ccc
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JABLONEC NAD NISOU   

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: A MÁME TU OPĚT NOVÝ ROK - Myslím tím nový 

školní rok, ne ten kalendářní. Mnoho dychtivých prvňáčků zasedne do školních 

lavic poprvé a začnou sbírat první znalosti. V této chvíli se ještě neví, kam až je 

jejich touha po vzdělání dovede. Zda dojdou až na samý akademický vrchol 

nebo se jejich dráha po základní škole stočí k některému z učebních oborů a 

budou z nich výborní řemeslníci, o které je stále nouze. Je velmi důležité, aby se 

děti po základní škole dobře rozhodly, kam nasměrují své další kroky. Na nás, 

na rodičích i politicích, je, abychom jim připravili dobré podmínky. Své první 

kroky ve vzdělávání v tomto školním roce udělají také senioři, kteří se rozhodli 

pro vzdělávání v nové Akademii umění a kultury Libereckého kraje. Ta nabízí 

poznatky z uměleckých oborů – výtvarného, hudebního, tanečního či 

dramatického. Na start svého roku si seniorští studenti sice ještě měsíc počkají, 

ale věřím, že jejich chuť je pak po celý semestr neopustí. Na začátku nového 

roku je obvyklé si dávat nějaká předsevzetí. Proč taková nepronést i na 

začátku roku školního? Tak tedy: zcela jistě budeme pokračovat v projektu 

´Daruj knihu´. V tom uplynulém školním roce byl pozitivně přijatý všemi 

generacemi, což mě velmi příjemně překvapilo a potěšilo. A zcela jistě znovu 

oceníme jablonecké nadané děti. Máme jich hodně, jsou skvělé a dokáží toho 

neuvěřitelně mnoho. Když jsem sledoval jejich defilé v městském divadle, 

zmocnil se mě pocit hrdosti, že jsme ze stejného města. A tak mi dovolte, abych 

popřál hodně úspěchů všem, kteří vstupují opět do nového školního roku. Ať 

jejich vysvědčení je plné jedniček a žákovské knížky bez poznámek. A hlavně, 

ať je učení baví a nové znalosti obohatí.  Pavel Svoboda, náměstek primátora  

JABLONECKÁ NEDĚLE ANEB MNOHO SPORTŮ JEDNO MÍSTO – První ročník 

akce nabízející sportovní a volnočasové aktivity, které lze provozovat v Jablonci. 

V okolí městské haly u přehrady se v neděli 4. září představily dvě desítky oddílů a 

klubů, nechyběl doprovodný program, autogramiády a soutěže pro celé rodiny.   

NEUGABLONZ SLAVIL 11. ZÁŘÍ 70 LET od vzniku a tak není divu, že početná 

skupina z Jablonce v čele s primátorem Beitlem se vypravila do čtvrti bavorského 

Kaufbeuren, kde našlo nový domov 18 tisíc Jablonečanů po poválečném odsunu.  

PAMÁTKY A KOMUNITY -  V sobotu 17. září se v Jablonci otevřelo v rámci Dnů 

evropského dědictví sedmnáct památkových objektů. Kromě tradičních čekaly na 

návštěvníky dvě novinky: budova č. p. 2000 postavená v roce 1909, kde nyní sídlí 

Státní okresní archiv a do svých nových prostor v Uhelné ulici zval oblastní spolek 

Českého červeného kříže. Den památek v rámci programu nabídnul upomínkovou 

exhibiční ražbu, historický autobus a rodinnou poznávací trasa, která atraktivním 

způsobem připomenula významné ´šestkové´ mezníky a výročí historie našeho města.  

JABLONECKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI ve dnech 23. – 24. září se nesly v 

duchu oslav 150. výročí povýšení Jablonce na město. Krásné počasí spolu s 
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pestrým programem připraveným Eurocentrem přilákalo do centra města stovky lidí. 

Přijely také delegace z partnerských měst z Německa a z Polska. Významným hostem 

byla paní Hannelore Singer, prapravnučka 1. jabloneckého starosty Josefa Pfeiffera. 

GALAVEČERU K 150. VÝROČÍ udělení městského statusu patřilo v pátek 23. září 

divadlo. Slavnostní náplní bylo předání medailí Gratias Tibi Ago sedmapadesáti 

osobnostem coby poděkování 

za práci pro město, podíl na 

veřejném životě, vytváření 

podmínek pro zaměstnanost či 

reprezentaci na poli kulturním 

a sportovním. Večer vyvrcholil 

koncertem skupiny Fine Gospel 

Time, zazpíval i sbor Iuventus, 

Gaude! * Originální medaile 

vznikla v rámci studentské soutěže Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší 

odborné školy v Jablonci nad Nisou. Jejím autorem je student VOŠ Jakub 

Matouš, který medaili vytvořil zároveň jako svou absolventskou práci.  

HISTORICKÁ MINCOVNA Bohumila Štěpánka z Jablonce razila ve dnech 23. a 24. 

září pamětní mince vydané k 150. výročí města. Mince bylo možné zakoupit přímo ve 

stánku před radnicí na trzích Jabloneckých podzimních slavností.   

TÝDEN SENIORŮ – Již 16. ročník pořádalo od 26. září do 2. října město Jablonec ve 

spolupráci s Centrem sociálních služeb. Zahájení v kostele svaté Anny se konalo za 

doprovodu zpívajících seniorů sboru Izerína a dětí ze Skřivánka. Pak již vypukl týdenní 

program plný kulturních, společenských i sportovních akcí. Nechyběly výstavy Tvořivé 

ruce našich seniorů, Historie a my, My v čase i beseda o zdejších rozhlednách s autorem 

knih o Jizerských horách. Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova poskytnul zázemí pro 

koncert ke Dni české státnosti, který byl součástí nejen Týdne seniorů, ale i oslav 150. 

výročí povýšení Jablonce na město. Premiérově zazněla mše J. J. Ryby Missa Solemnis 

in C v provedení smíšených pěveckých sborů Janáček z Jablonce a Rosex z Liberce. 

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE ANEB DENÍK GABLONZER TAGBLATT NAPSAL: 

10. ZÁŘÍ 1916, str. 3, ranní vydání – Jablonec: Vyznamenání - Císař udělil 

továrníkovi Heinrichu Hoffmannovi titul dvorního rady a prominul mu daně. * 

Zakázaná kniha. Zakazuje se distribuce 4. dílu „Čítanky“ L. N. Tolstého, která byla 

vydána v roce 1913 v Praze nakladatelstvím E. Beaufort. 

11. ZÁŘÍ 1916, str. 5, večerní vydání – Lučany: Včera odpoledne byla nalezena svým 

manželem Elizabeth Körnerová nedaleko domu č. 511 mrtva ve vodní nádrži. Zřejmě 

tam utonula při máchání prádla, trpěla totiž křečovými záchvaty. Případ byl soudně 

vyšetřován, zda se nejedná o cizí zavinění. 

16. ZÁŘÍ 1916, str. 5, 9, večerní vydání – Jablonec: Restaurace Niklkoppe (nyní 

Petřín). Zítra – v neděli – od 13.30 se budou vyprávět pohádky s obrázky, od 15.30 se 

bude zpívat a s pantomimou vystoupí pan Heine Edgar. 
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19. ZÁŘÍ 1916, str. 1 a 6, večerní vydání - Katastrofa přehrady na Bílé Desné. Náš 

zvláštní zpravodaj hlásí z Tanvaldu, že pověsti, které kolují od včerejška večer celým 

krajem, jsou bohužel pravdivé. Nehledě na milionové škody je počet obětí zatím na 200 

osobách a možná se ještě zvýší. Protrhla se hráz a uvolnila cestu 300 000 m
3
 vody, která 

se vřítila do údolí a způsobila jednu z největších přehradních katastrof. Již před třemi 

lety – v noci z 16. na 17. srpna 1913, v důsledku velkých dešťů začaly praskat sypané 

hráze na Černé i Bílé Desné a zvěstovaly, že jejich systém není bezpečný. A teď stojíme 

nad hrobem té menší přehrady! Tisíce lidí obléhají místo neštěstí a k zachování klidu a 

pořádku muselo být povoláno vojsko. Větší škodu než voda napáchaly kmeny z 

Desfourské pily, která zmizela z povrchu země. Z břehů Desné také zmizely veškeré 

brusírny. Nejhorší spoušť vznikla na soutoku obou řek v Potočné. Nejvíce je postižena 

firma Umann, té voda odplavila čtyři brusírny a dva domy. U firmy Schnabel zmizel 

starý panský dům, vila z jedné poloviny, v konírně leží mrtví koně, také kočí a jeho syn 

nalezli smrt ve vlnách a jejich těla se dosud nenašla. Dům starosty Bartela zmizel. Tady 

mělo řečiště Desné šířku 4–5 metrů, teď měří více než 20 metrů. Náhon k textilce je 

pobořen a zasypán. Také Riedelovy hospodářské budovy a jeho vila velice utrpěly. Celá 

katastrofa trvala asi hodinu. V pondělí (18. září) okolo 15.30 hodin zpozoroval hrázný, 

že se s hrází něco děje a okamžitě o tom informoval do Desné, Potočné a Tanvaldu. 

Když hráz klesla, byli již přilehlí usedlíci varováni, ale netušili velikost nebezpečí. 

20. ZÁŘÍ 1916, str. 1 a 2, 3, 4, ranní a večerní vydání - Procházka po Desné a 

Potočné. Je to spíš krkolomné přelézání překážek na bývalé ulici, která je pokryta 

trámy, stromy, telegrafními sloupy, nářadím, mrtvými zvířaty, nábytkem, pískem a 

balvany. Za Lammelovým hostincem leží přes cestu dva domy včetně střech a jedna 

kůlna. Přístupy k mostu z Desné a Žďáru jsou zabarikádované trámy a kládami, mezi 

nimi se našlo tělo dvanáctileté dívky. Riedlova vila sama nebyla poškozena, ale ploty, 

brána a krásná zahrada jsou zničeny, stejně jako Umannova. Vila Lüthi je obklopena 

jezerem – naproti ní leží mrtvá kráva. Pokud by se katastrofa udála v noci, počet obětí 

by byl jistě vyšší. Pondělí však bylo dnem, který využilo mnoho chudých lidí ke sbírání 

klestí v lesích pod přehradou. Mnozí to nepřežili, jiné zachránily jejich hbité nohy. 

Skoro všichni mrtví jsou zatím neznámí. Na nádraží v Potočné (Dessendorf – 

Tiefenbach) již dorazila větší dodávka rakví. Během zátopy se odehrávaly kruté scény: 

Na střechu Schnabelovy vily vylezla služka a držela se bleskosvodu a přežila. V koruně 

mohutného vyvráceného stromu se zachytil desetiletý chlapec a byl zachráněn. Z oken 

domů, jejichž obyvatelé nestačili utéci, se ozýval nářek a volání o pomoc. To 

nejstrašnější nebyla povodeň, ale nespoutaná síla, která uchvátila horský les! 

Nepřicházela voda, ale dřevo, dřevo, dřevo! Tisíce klád, trámů, latí, stromů a prken v 

divokém řevu v hrozné směsici. Tato síla neznala překážek. Kam se obrátila, tam zkáza. 

Každá snaha o záchranu byla marná. Pak nastala dlouhá noc bez elektrického světla. V 

každém ještě stojícím domě svítilo světélko a panovaly obavy. Hráz přehrady na Bílé 

Desné je protržena – ale je tu ještě druhá a větší přehrada… Až dosud se našlo 26 

mrtvých a dalších 56 lidí se pohřešuje. Počet obětí není ještě přesně znám. Do údolí se 

vracejí ti, kterým se podařilo uniknout do lesů. Mnohá matka, která šla sbírat dříví a 

zachránila se, nenašla svůj dům ani dítě, které tam zamkla. Pohřešují se ještě 
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těla malých chlapců, bratří Schnabelových. Sapéři neustále prohledávají hory trosek a 

hledají mrtvé a zasypané. * Gablonzer Tagblatt pořádá sbírku na pomoc obyvatelům 

desenského údolí. Dosud darovali: spolek Schlaraffia 500 K, pan Emil Böhme (majitel 

listu) 30 K, paní Olga Tanzerová 5 K, pan Max Sell 5 K a Konrad Kupetz 5 K. * 

Liberec. Z věže arciděkanského chrámu byl sňat pro válečné účely největší zvon. * 

Lehká sněhová pokrývka ležela na hřbetech Krkonoš ještě v pondělí. Také v Jizerských 

horách sněžilo, ale sníh vydržel jen pár hodin. 

21. ZÁŘÍ 1916, str. 1, večerní vydání - Místodržící z Prahy v údolí Desné. Jeho 

Excelence hrabě Coudenhove přijel do Potočné v 13.30 a byl uvítán okresními a 

místními představiteli. Vyslovil politování, že poznává Jizerské hory za tak smutných 

okolností. Je nutno pomoci jak ubohým obyvatelům, tak i průmyslu. Císař věnoval ze 

své soukromé pokladny 20 000 K, Česká spořitelna 10 000 K. Hrabě požádá na 

ministerstvu práce o subvenci 1 000 000 K. Lidé zatím nehladoví, ale mnozí mají jen to, 

co měli v okamžiku katastrofy na sobě. Dávejte brzy a hodně, šaty, prádlo, boty! 

23. ZÁŘÍ 1916, str. 1, 9, 11, večerní vydání -  Francouzská ofenziva na řece Sommě 

ztroskotala. I když byly naše oddíly všude v menšině, svým nepřekonatelným 

hrdinstvím jak v obraně, tak v útoku své soupeře zastavily. * Hromadné hroby v 

Karpatech. Košice. Pruský hejtman Langendorf s oddílem 50 mužů vyhledává hroby 

německých padlých hrdinů. Zatím bude v prvním hromadném hrobě pohřbeno 4 000 těl. 

* Potočná. Prosba k fotografům amatérům. Pošlete nám své zdařilé snímky. Práva na 

komerční distribuci snímků patří obci! * V desenské márnici to vypadá strašně. Mrtvoly 

jsou částečně nahé, deformované, obličeje tak strhané, že je identifikace téměř 

nemožná, pokud nemají zvláštní znamení nebo třeba prstýnek. Srdcervoucí scény 

nastávají, když se vojáci z fronty snaží rozpoznat své blízké. Mrtví jsou většinou již 

uloženi v primitivních rakvích a budou dnes pohřbeni. Na místě úřaduje soudní komise. 

* Inzerát. Nedostatek piva vyřeší Mattoniho kyselka! Je to vhodný rodinný i 

občerstvovací nápoj jak samotný, tak v kombinaci s vínem nebo ovocnou šťávou! 

24. ZÁŘÍ 1916, str. 2, ranní vydání - Pohřeb obětí katastrofy. Na hřbitově a okolo něj 

se shromáždily tisíce lidí. Nabízí se pohled na řadu rakví a zničenou krajinu. Velký 

hromadný hrob a několik menších čekají na 21 obětí, další pohřby budou následovat. 

Přítomni jsou úředníci z Prahy a místní představitelé, 15 římsko-katolických kněží a 2 

starokatoličtí. Hrob se zatím naplnil jen z poloviny… Smrt zastihla včelaře Roberta 

Zimmermanna u úlů pana Johanna Schmidta, oba z horní části Desné. Jejich těla byla 

včera nalezena pod Návarovem v Kamenici. Včelař měl na sobě ještě kuklu. (Poznámka 

autorky Christy Petráskové: Wikipedie udává celkem 65 obětí desenské katastrofy). 

29. ZÁŘÍ 1916, str. 1 a 5, ranní a večerní vydání - Vídeň. Čtvrtá sibiřská armáda 

poražena. Zajato bylo 41 důstojníků a 2 800 vojáků. Ukořistěno bylo 1 dělo a 17 

strojních pušek. * Desná. Na vstupenkách do údolí zničeného katastrofou se vybralo v 

pokladnách v Tanvaldě, Šumburku a Potočné 5 900 K. 

30. ZÁŘÍ 1916, str. 1, večerní vydání - Jubilejní den Gablonzer Tagblattu! Náš list se 

vydává již 25 let! Vnitřně semknuti s důvěrou obyvatel, nezávislí a svobodní, radikálně 

němečtí, chceme být statečnými heroldy veřejného mínění. 
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ŘÍJEN: DVĚ KOLA VOLEB  

SVĚT – Maďaři při referendu jasně odmítli povinné kvóty pro přijímání migrantů. * Ve 

francouzském přístavu Calais u Lamanšského průplavu začalo vyklízení nechvalně 

proslulého tábora migrantů zvaného Džungle. * Sonda Rosetta Evropské vesmírné 

agentury po více než dvanácti letech trvající misi úspěšně přistála na kometě Čurjumov-

Gerasimenko. * Americký zpěvák Bob Dylan dostal jako první písničkář v historii 

Nobelovu cenu za literaturu. * Dubaj začala stavět nejvyšší věž na světě - přes 900 

metrů, která by měla být dokončena za čtyři roky. * Česká delegace v čele 

s prezidentem Milošem Zemanem, v níž byl i jeho předchůdce Václav Klaus, dorazila 

pozdě na státní pohřeb bývalého slovenského prezidenta Michala Kováče. 

ČESKÁ REPUBLIKA – Na mnoha akcích a setkáních se vzpomínalo na bývalého 

prezidenta Václava Havla, kterému by bylo 5. října osmdesát. * Stovky lidí na 

Hradčanském náměstí před Pražským hradem uvítalo tibetského duchovního dalajlámu. 

Tändzin Gjamccho přijel na pozvání organizace ´Češi Tibet podporují´ a na konferenci 

Forum 2000. Zatímco jeho minulé návštěvy byly poznamenány oficiálními přijetími, 

tentokrát se naprostá většina politiků předháněla v ignoraci jeho návštěvy a v jejím 

odsouzení. * 28. října vstoupil v platnost nový zákon nařizující, aby prodejny nad dvě 

stě metrů čtverečních - tedy supermarkety, zůstaly o státních svátcích zavřené. 

LIBERECKÝ KRAJ 

SLAVNOST ´PŮL STOLETÍ S CIMRMANEM´ se konala první říjnovou sobotu v 

Příchovicích v areálu U Čápa. Mezi návštěvníky nechyběli senioři z Jablonce, pro které 

v rámci Týdne seniorů byla zajištěna zdarma kyvadlová doprava z nádraží Kořenov.  

VOLBY - Ve dnech 7. a 8. října a 14. až 15. října se konala dvě kola voleb do části 

Senátu, volilo se i v Liberci. * Ve dnech 7. a 8. října občané České republiky volili 

osobnosti do zastupitelstev krajů. Nové vedení Libereckého kraje bylo známo 17. října. 

Dohodu uzavřely Starostové pro Liberecký kraj (5 radních), ANO 2011 (2), ODS (1) a 

ČSSD (1). Koalice disponovala pětatřiceti hlasy zastupitelů z celkových pětačtyřiceti.  

RAŠELINIŠTĚ mají podle ochránců přírody nezastupitelnou roli jako zásobárna vody. 

Proto členové Jizersko-ještědského horského spolku navrhli opatření v podobě 380 

přehrážek na šesti hektarech, která mají zabránit vysychání rašeliniště v rezervaci Nová 

louka v Jizerských horách. Projekt za 2,1 milionu byl podpořen evropskou dotací. 

RIEDLOVA VILA V DESNÉ V JIZERSKÝCH HORÁCH do konce října nabízela 

výstavu fotografií na téma ´Protržená přehrada a stavba vodní nádrže Souš´.  

ROZHLEDNA BRAMBERK, postavená v roce 1912, je oblíbeným výletním místem. 

Díky tomu, že je zapsaná jako kulturní památka, dostal vlastník rozhledny – což je od 

roku 2014 město Lučany nad Nisou, od Libereckého kraje 176 tisíc korun na 

rekonstrukci střechy. Na opravu přispěli ovšem i samotní občané formou veřejné sbírky.  

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ - Zástupci vítězů soutěže v Libereckém kraji 

převzali v pondělí 24. října z rukou prezidentky Sítě pro rodinu Rut Kolínské 

certifikáty, které síť uděluje od roku 2004. Z Jablonce byly oceněny: Tadeášovy 

jesličky, azylové zařízení Naděje a oblastní spolek Českého červeného kříže. 
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JABLONEC NAD NISOU 

GRATIAS TIBI AGO - V roce 2016 si Jablonec nad Nisou připomíná významná 

výročí – 660 let od první zmínky, 150 let od povýšení na město a také 110 let 

od udělení znakového práva. Jakékoli milníky v životě města jsou dobrou 

příležitostí zastavit se a bilancovat. Přemýšlet o lidech, kteří zde žijí a pracují. 

O lidech, kteří město tvoří. Povýšení na město před 150 lety odstartovalo 

zlatou éru. Jablonec začal být díky svým šikovným obyvatelům, řemeslníkům a 

obchodníkům městem, jehož jméno mělo ve světě zvuk. Jsem velmi rád, že se 

tyto tradice podařilo obnovit. Zvláštní poděkování v jubilejním roce proto patří 

všem, kteří svými vynikajícími výkony šíří dobré jméno našeho města v 

Čechách i ve světě. A jsem také rád, že mezinárodních úspěchů dosahujeme v 

mnoha oblastech, že se město rozvíjí harmonicky a že nezapomínáme ani na 

slabé a méně šťastné. Jedním z úkolů, které jsme si při plánování oslav dali, 

bylo předání děkovných medailí aktivním a zasloužilým občanům města. To 

jsme ještě netušili, do čeho se pouštíme. Nikdy bych nevěřil, jak obtížné může 

být vybrat z desítek nominací ty vyvolené. Víte, kolik je v Jablonci vynikajících 

aktivních sportovců? K tomu přidejte ty, co už jsou legendami, k tomu 

funkcionáře a trenéry sportovních oddílů, bez nichž by jejich úspěchy 

neexistovaly. Přes kopírák totéž v kulturní oblasti. Co sociální oblast? 

Dobrovolníci? Nebo jablonečtí podnikatelé a živnostníci? Lékaři a učitelé? A 

další a další skupiny, které jsou součásti společenského života našeho města. 

Finální seznam vznikl na třetím zasedání pracovní skupiny po mnoha 

hodinách jednání. Určitě se nedostalo na všechny, kteří by si to ocenění 

zasloužili. Vždyť během jednoho večera jich můžeme udělit jen pár desítek. 

Chtěl bych proto alespoň tímto způsobem poděkovat vám všem, kteří denně 

pracujete na tom, aby naše město bylo lepším místem pro život. Vy všichni a 

jistě i celá řada dalších, zatím bezejmenných tváří, si zaslouží poděkování za 

to, že se nebojíte udělat něco navíc a část své osobní energie věnujete Jablonci 

– městu šikovných a pracovitých lidí. Pevně 

věřím, že nejlepší odměnou a motivací jsou 

úspěchy a zlepšování vašich svěřenců či rozvoj 

vaši činnosti a podnikání. Gratias omnibus – 

děkuji vám všem! Petr Beitl, primátor 

MĚSTO PLNÉ TÓNŮ - Druhý ročník hudebně 

dramatického festivalu zakončil v úterý 4. října 

komorní koncert Lucie Bílé, která se v divadle 

představila jen za klavírního doprovodu Petra 

Maláska. Na přípravě festivalu se podíleli organizátoři z městských kulturních subjektů 

– z divadla, Eurocentra, Jabloneckého kulturního infocentra a základní 
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umělecké školy. Pětiměsíční program zahrnoval hudby všech žánrů i divadla, devět více 

či méně tradičních scén včetně kostelních interiérů nabídlo dvě opery, pět divadelních 

představení, 46 koncertů a jeden minifestival. K vidění byly hvězdy divadelního a 

muzikantského nebe i zahraniční kapely, které se na svém turné jako jediné a často i 

první místo svého koncertu v České republice vybraly právě a jenom Jablonec. Na 

podiích se vedle profesionálů prezentovali žáci a studenti hudby i divadelní ochotníky.  

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY, nabízející odborné studium ve 

všech uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém, 

byla zahájena v  Základní umělecké škole v Jablonci. Pilotní semestr výuky 

v Libereckém kraji, která je v rámci republiky stále ojedinělá, měl tři kmotry. 

Pomyslnou pásku v úterý 4. října stříhali zástupci kraje, města a Centra sociálních 

služeb. Do školních lavic bude po tři roky zasedat dvaačtyřicet čerstvých studentů. 

MOZAIKOVÝ KLENOT Z JABLONCE byl název přednášky Magdaleny Kracík 

Štorkánové o restaurování a 

kompletní rekonstrukci secesní 

mozaiky hrobky významných 

jabloneckých rodin Adolfa Pfeiffera 

a jeho zetě JUDr. Karla Krále. Akci 

ve svém ateliéru připravilo Muzeum 

skla a bižuterie na středu 5. října.  

TÝDEN KNIHOVEN byl ve dnech 

3. – 9. října. Jablonecká městská 

knihovna využila letošní výročí k 

přípravě řady přednášek. Vedle toho 

představila čtenářům také některé současné autory, jejichž život nebo tvorba se dotkly 

našeho města. Vše doplnila výstava ´Literární Jablonec´. Letošní dvacátý ročník proběhl 

ve stylu retro, a tak oddělení pro dospělé nabídlo mimo jiné knižní tituly, které kdysi 

vycházely, v čítárně si pak návštěvníci mohli přečíst, o čem psal kdysi denní 

tisk. Ve stylu retro byly oblečené i pracovnice knihovny. 
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DEN STROMŮ se začal slavit v polovině 19. století v USA v Nebrasce. Zasloužil se o 

to jeden z prvních osadníků v této oblasti, J. Sterling Morton, vznikem The Arbor Day. 

V Jablonci Den stromů připravilo Ekocentrum na pátek 21. října.  Návštěvníci se mohli 

aktivně seznámit se životem stromů, jejich plody nebo si vyrobit dřevěnou placičku 

s razítkem. Zatímco dopolední program patřil školám, odpoledne chodila veřejnost. 

DIPLOMY EUROPASS MOBILITY byly účastníkům zahraničních odborných praxí 

slavnostně předány uprostřed října na Vyšší odborné škole mezinárodního obchodu a 

Obchodní akademii v Jablonci. Stáží - plně hrazených z programu Erasmus v grantu 

Evropské unie, se zúčastnilo osmačtyřicet žáků a studentů, s kterými společně 

vycestovala také trojice učitelů. Cílovými zeměmi bylo Irsko, a to konkrétně příjemné 

město Cork, a Německo s rušným velkoměstem Berlínem a malebným Lipskem.  

JIZERSKÁ PADESÁTKA - Ve středu 26. října byla v Domě Jany a Josefa V. 

Scheybalových zahájena výstava z historie legendárního běžeckého závodu nazvaná 

´50x bílou stopou´, která zde bude k vidění do 25. února 2017. Vernisáže se zúčastnil i 

primátor Beitl, který ještě před tím v budově radnice přijal sportovce, kteří stáli u zrodu 

tohoto závodu a stále s ním žijí -  ať už v bílé stopě či jako podpora a organizační tým.  

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ – Slavnostní připomenutí 98. výročí vzniku samostatného 

československého státu se uskutečnilo 27. října u Památníku obětí 1. světové války v 

Tyršových sadech. Přítomni představitelé města i široká veřejnost.  

STAVBA OBCHODNÍHO CENTRA CENTRAL uzavřela v říjnu část ulice 

Komenského, a to konkrétně v úseku Liberecká – Jehlářská. Prostor dostala těžká 

stavební technika, byly přivezeny nové eskalátory a tvořena dlažba. 
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OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE  

ANEB DENÍK GABLONZER TAGBLATT NAPSAL: 

1. ŘÍJNA 1916, str. 3, ranní vydání - Vojáci z fronty pro oběti katastrofy na Bílé 

Desné. Z jihozápadní fronty jsme obdrželi dopis od Aloise Grünhuta (z firmy Sprung a 

Grünhut), účetního poddůstojníka u dělostřelecké baterie. Zasílá 176 korun a 15 haléřů, 

které vybral mezi důstojníky a mužstvem. Na sbírku přispěli vojáci všech národností. 

3. ŘÍJNA 1916, str. 3, 4, 5, 6, večerní vydání -  Císařovy jmeniny. Náš císař je nejdéle 

vládnoucím monarchou světa. 2. prosince bude slavit své 68. výročí nástupu na trůn. * 

Jablonec. Děkan Antonín Geritzen píše, že se tento týden musí sejmout v kostele svaté 

Anny dva zvony, velký a malý, které v roce 1784 zhotovil Johann Georg Kühner v 

Praze. Budou je provázet naše modlitby. Zbývá pak už jen prostřední zvon z roku 1902. 

* Jablonec. Zvony z evangelického kostela budou sňaty a rozbity tento čtvrtek. Malý 

zvon zazvoní naposledy v akordu F As C: „Připravte se, křesťané! Bděte, stůjte ve víře, 

buďte mužní a silní.“ To je nápis z roku 1869. Zvon váží 180 kg a věnoval ho Ženský 

spolek z Detmoldu. Velký zvon o váze 620 kg byl zhotoven v Lipsku roku 1892. 

Věnovali jej Wilhelm a Sofie Klaarovi z Berlína a nechali ho opatřit nápisem „Pojďme, 

jásejme v Pánu a chvalme útulek naší spásy.“ 

Snad už brzy zazpívá zbývající třetí zvon 

vítěznou píseň. Roku 1863 jej pořídili 

společně katolíci a evangelíci z Jablonce. Má 

nápis: „Aleluja! Chvalme Boha!“ * 

Vypouštění přehrady na Černé Desné 

(Souš) probíhalo od 28. do 30. září, ale 

muselo být zastaveno kvůli silným dešťům. 

Z bývalých 3,5 milionů m
3
 zadržuje přehrada 

jen 1 milion m
3
. Toto množství je bezpečné. 

Do budoucna se připravuje úplné vypuštění a 

kontrola stavby. * Německo. Krácení přídělu 

vajíček. Oprávnění spotřebitelé si smí 

zakoupit dvě vejce za tři týdny. 

4. ŘÍJNA 1916, str. 4, 5, 7, večerní vydání - 

Jablonec. Starokatolická fara sděluje, že 

jejich dva zvony postihl krutý válečný osud. Velký zvon váží 810 kg a prostřední 415 

kg, zhotovila je firma Richard Herold z Chomutova. Jsou naladěny v akordu E, A, C. Je 

to, jakoby nás opouštěli milí přátelé. * Vrkoslavice. Zvony. V nejbližších dnech bude 

náš starý kostelík chudší o svůj větší zvon. Váží 200 kg a věnoval ho roku 1890 

obchodník s broušenými kameny Johann Jelinek. Zbude nám jen malý zvon z roku 

1820, který věnovala rodina Hübnerova. 

6. ŘÍJNA 1916, str. 5, večerní vydání - Jablonec. Dvanáctiletý zloděj. Krádež 120 K v 

Horské ulici č. 10 vyšetřoval městský detektiv Behringer. V době činu se tam 

pohyboval žebrající hoch, který byl brzy zadržen a usvědčen. Nedávno ukradl v jednom 

exportním obchodě dvě brože, které prodal jedné služce. Chlapec se 

vymlouvá, že ho ke krádeži nutili jeho rodiče a vyhrožovali mu bitím. 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=90419&x=600&y=800
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10. ŘÍJNA 1916, str. 5, večerní vydání - Česká Lípa. Výlov Velkého rybníka (nyní 

Máchova jezera) začíná opět po tříleté přestávce. Výsledkem bývá až 300 q ryb, 

zejména kaprů. 

13. ŘÍJNA 1916, str. 4, 5, večerní vydání - Jablonec. Program kina Metropol (nyní 

Junior). Od 14. do 17. října se hraje drama s Henny Portenovou Na odvrácené straně 

štěstí a veselohra Takový rarášek s Rittou Clermontovou, dokument Katastrofa přehrady 

na Bílé Desné, dále bohaté a zajímavé válečné zpravodajství. * Zabavená vojenská 

píseň. Krajský soud v Mladé Boleslavi zabavil výtisk Písně o té naší cestě za války z 

důvodu urážky na cti. Píseň vyšla v Železném Brodě v nakladatelství J. Kotrby. 

14. ŘÍJNA 1916, str. 1, 4, večerní vydání - Italské bojiště. Bitva na řece Isonzo (Soči) 

dosáhla neslýchaných rozměrů. 260 000 vojáků bojuje již 72 hodin v italském krasu. 

Děla pálí bez přestávky jedenáct dní a nocí. * Kokonín. Zvon z roku 1789 bude pohlcen 

válečnou furií. Provázel naše obyvatele v radosti a žalu. 

20. ŘÍJNA 1916, str. 5, 7, večerní vydání - Obce Rychnov a Rádlo musely odevzdat 

své zvony. Rádlo odevzdalo dva zvony o celkové váze 328 kg. Rychnovský zvon vážil 

746 kg. 

21. ŘÍJNA 1916, str. 5, večerní vydání - Horní Maxov. Občané Maxova musí obětovat 

dva zvony ze čtyř, což přinese 1 700 kg kovu. Byly pořízeny v roce 1910. 

22. ŘÍJNA 1916, str. 1, 2, ranní vydání - 

Vídeň. Vražda ministerského předsedy 

hraběte Stürgkha. Atentát byl spáchán 

během oběda v hotelu. Spisovatel Friedrich 

Adler přistoupil ke stolu pana hraběte a 

třikrát rychle za sebou vystřelil. Hrabě 

okamžitě zemřel. Hrabě Karl Stürgkh se 

narodil roku 1859 v Grazu, vystudoval 

práva a stal se státním úředníkem. 

23. ŘÍJNA 1916, str. 1, 2, večerní vydání - 

Podrobnosti k atentátu na ministerského 

předsedu. Při výslechu neukázal Dr. 

Friedrich Adler ani tu nejmenší stopu 

lítosti. Řekl, že svůj čin připravoval už 

dlouho. Veřejnost je pobouřena a 

rozhořčena. Do Vídně již přijeli bratři 

oběti, aby zařídili pohřeb. 

24. ŘÍJNA 1916, str. 3 a 5, večerní vydání - Praha. Chleba s přísadou 20 % slámové 

drtě. Bohemia sděluje, že z Mostu zaslali ministerstvu vnitra do Prahy na zkoušku takto 

upravený chléb. V Mostě prý při degustaci velice chutnal. – Zvláštní! 

31. ŘÍJNA 1916, str. 5, večerní vydání - Nový Bor. Milion švestkových pecek 

nasbírali novoborští školáci. Budou zaslány do Vídně na tukovou centrálu, kde se z nich 

vytlačí olej – pro zajímavost ze 100 kilogramů pecek je padesát kilo oleje. 

Budou vykoupeny a děti dostanou za 100 kg 12 K.  

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=90107&x=327&y=452
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LISTOPAD: OBNOVA KŘÍŽKŮ  

SVĚT byl překvapen vítězstvím Donalda Trumpa v ostře sledovaných volbách, po 

nichž se stal 45. prezidentem USA. K prvním gratulantům patřil i prezident Miloš 

Zeman, který přidal pozvání do ČR. * V Kubě zemřel idol revolucionářů Fidel Castro, 

jenž vládl od začátku šedesátých let. Před devíti lety předal vedení bratrovi Raúlovi.  * 

Angela Merkelová prozradila, že bude znovu kandidovat na post německé kancléřky. * 

Při přistání u kolumbijského Medellínu havaroval brazilský letoun, zemřelo 75 lidí, 

přežilo šest. Mezi obětmi byli fotbalisté z klubu Chapecoense FC, takže tragédie 

spustila vlnu solidarity fotbalových klubů po celém světě. * Světová meteorologická 

organizace oznámila, že rok 2016 byl nejteplejším v historii měření. * Čech Vojtěch 

Růžička vyhrál v nejprestižnějším pokerovém turnaji v Las Vegas 48 milionů korun. 

ČESKÁ REPUBLIKA – Jako první oznámil oficiální kandidaturu do prezidentských 

voleb textař a milionář Michal Horáček s tím, že dá na kampaň čtyřicet milionů korun 

ze svého. * Přijela Madeleine Albrightové, bývalá ministryně zahraničních věcí USA s 

československými kořeny. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity diskutovala se 

studenty. * Vláda schválila návrh na ukončení provozu vepřína v Letech u Písku, který 

stojí na místech bývalého koncentračního tábora pro Romy. * Městské divadlo ve Zlíně 

uvedlo premiéru představení tzv. nekorektního kabaretu Ovčáček čtveráček, reagující na 

dění okolo neudělení státního vyznamenání Georgi Bradymu a na postavu mluvčího 

prezidenta Jiřího Ovčáčka. Plánováno bylo několik málo repríz a derniéra symbolicky 

na 17. listopadu, pro velký zájem se nakonec hrálo naposledy až v únoru 2017, a to 

formou živého přenosu do sedmdesáti kin. Derniéru tak zhlédlo 17 600 diváků.   

LIBERECKÝ KRAJ 

V JIZERSKÝCH HORÁCH skončila obnova páteřní lesní cesty mezi Bedřichovem a 

bývalou sklářskou osadou Nová Louka, kterou hojně využívají cyklisté i pěší turisté.  

Státní firma Lesy ČR za rekonstrukci dva kilometry dlouhého úseku zaplatila 17,8 

milionu korun a postupná rekonstrukce začala již vloni. Letos se obnovy a vysvěcení 

dočkal i Gahlerův kříž. Ten nedaleko Nové Louky stál od 60. let minulého století, kdy 

ho postavil hajný Gahler na památku své dcery. Kříž byl zaznamenán v mapě už v roce 

1843, v minulosti jej však odstranili stavebníci při rozšiřování lesní komunikace.  

STEZKA PRO NEVIDOMÉ – V Lomnici nad Popelkou vznikla unikátní naučná stezka, 

která provází také Braillovým písmem. Přispět by měla k rozvoji turistického ruchu. 

Nabízí deset zastavení u informačních tabulí, z nichž se zájemce seznamuje nejen s 

bohatou historií, ale i současností vybraných atraktivních lokalit. Lomnice jako jediné 

město u nás má jak městskou památkovou zónu, tak vesnickou památkovou rezervaci. 

´VĚDA NÁS BAVÍ´ je název projektu, který probíhá formou volnočasových kroužků na 

prvních stupních základních škol v Liberci a jehož cílem je ukázat dětem, jak může být 

technika poutavá. Projekt spolufinancuje mimo jiné také společnost Jablotron 

z Jablonce nad Nisou, která chce v horizontu zhruba pěti let otevřít vlastní střední školu 

se zaměřením na technické obory. Prozatím už nyní spolupracuje s existujícími 

středními školami, kde jeho odborníci lektorují některé předměty. 
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JABLONEC NAD NISOU  

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: HŘEJIVÉ BARVY PODZIMU - Vážení přátelé, 

podzim zbarvil listí do zlatavých a červených tónů, které navzdory chladnému 

počasí vnášejí hřejivý pocit do našich duší. Listí se pomalu snáší i na místa 

posledního odpočinku, kam přicházíme s květinou a svíčkou tiše zavzpomínat 

na ty, kteří tu s námi už nejsou. Společné dušičkové rozjímání je připravené 

také letos na rozptylové loučce jabloneckého hřbitova v neděli 30. října. Letos 

jsme také zahájili veřejná projednávání o regeneraci sídliště Šumava, o němž 

se více dočtete na další straně. Právě na tomto sídlišti, ve Vysoké ulici, jsme loni 

světili obnovený křížek. Dříve stály u každé cesty a lidé se u nich zastavovali, 

aby si odpočinuli nebo rozjímali. V současné době je opět začínají vnímat jako 

důležitou součást života, městu se daří je pozvolna opravovat a vracet jim 

někdejší lesk i půvab. I proto jsem velmi rád, že další křížek, tentokrát v ulici U 

Nisy, se letos dočkal nejen opravy, ale i 

důstojného umístění. Z původního 

zapomenutého koutku za rezavým plotem se 

křížek přestěhoval pod krásně vzrostlý dub a 

na jeho posvěcení jste srdečně zváni v úterý 

29. listopadu. Velký kříž pod staletými lipami 

stojí v Proseči u odbočky na Horní Proseč. 

Svým vznikem v roce 1775 patří k nejstarším 

kamenickým památkám v okolí. Ten se také 

podařilo opravit a světit se bude už v pátek 

25. listopadu. O dalších památkách se dočtete 

uvnitř tohoto vydání měsíčníku. Ale ještě 

jedno pozvání bych vám rád sdělil. V neděli 

27. listopadu se rozsvítí vánoční strom před 

radnicí, který bude mít letos nové ozdoby. Přijďte se na něj podívat, strávit 

společně několik příjemných chvil a započít tak klidný čas adventní. Krásný a 

podzimně příjemný listopad vám přeje - Lukáš Pleticha, náměstek primátora 

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE PARTNERSKÝCH MĚST - se konaly 

první listopadový víkend v Jablonci. O cenné kovy se v přátelských turnajích smíšených 

družstev utkali dvanácti až patnáctiletí soutěžící z našeho města, z polské Jelení Hory a 

německého Budyšína. Soutěžilo se v biatlonu, plavání a atletických disciplínách.  

MATEŘSKÁ ŠKOLA VE SLUNEČNÉ ULICI, jež se uzavřela před třemi týdny kvůli 

výskytu potkanů, od pondělí 7. listopadu opět v provozu. Odborná firma provedla 

deratizaci, a to v celé budově, i když hlodavci se objevili pouze v jednom z pavilonů. V 

obou patrech byly vyměněné stropní podhledy včetně zateplení a nové jsou i podlahy. 

Deratizace vyšla městskou kasu na 11 tisíc, stavební práce na 700 tisíc korun. 
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DEN VETERÁNŮ nebo také Den vzpomínek se celosvětově 

slaví 11. listopadu.  Od roku 2001 si tento významný den 

připomínáme i v České republice a třetím rokem také u nás 

v Jablonci. Letos opět klienti informačního střediska magistrátu 

dostávali symbolické květy vlčích máků, v přízemí radnice pak 

byla k vidění od 11. do 28. listopadu výstava nazvaná ´Osudové 

roky české státnosti´, kterou nabídlo Centrum české historie. 

Výstava zachycovala významná data v historii našeho státu od vzniku první republiky, 

přes válečné období a totalitní režim až k cestě ke svobodě a demokracii. 

PÁRA PATŘÍ MINULOSTI – Akci pro veřejnost pořádala u příležitosti ukončení 

revitalizace topné soustavy akciová společnost Jablonecká energetická, která v současné 

době bez ztrát a za nižší cenu zásobuje odběratele teplem už z nových kotelen na plyn. 

DIA-CLUB SENIOR - Jeho členové 

se ozdobili stužkami s nápisem 

´Pochod proti diabetu´ a vyrazili v 

pondělí 14. listopadu z centra města 

směrem na Dolinu. Připojili se tak k 

celosvětové iniciativě upozorňující na 

stále častější onemocnění cukrovkou. 

A proč čtrnáctého?  14. listopadu 1891 

se narodil kanadský lékař Frederick 

Grant Banting, který se svým 

spolupracovníkem Charlesem Bestem 

objevil léčebné účinky inzulinu, látky 

produkované slinivkou břišní. Shodou 

okolností byl i celý rok 2016 

zasvěcený diabetu, neboť statistiky 

jsou alarmující. Světová organizace 

zabývající se jeho výzkumem 

předpokládá, že v roce 2030 bude 

sedmou nejčastější příčinou úmrtí.  

VÝSTAVA ´NEW YORK CITY´ od 

nezávislé fotografky Jany Hunterové 

měla vernisáž v pondělí 14. listopadu ve foyer Eurocentra. Autorka, která má za sebou 

několik výstav nejen v České republice, ale také v Belgii, Egyptě, Finsku, Itálii, Litvě, 

na palestinském území v Gaze, Polsku, Slovensku, Španělsku či USA a jejíž fotografie 

publikuje i National Geographic, se v Jablonci představila poprvé.  

DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII uctil ve středu 16. listopadu pietní akt u 

Pomníku bojovníků za svobodu, demokracii a obětem bezpráví v parku Generála 

Mrázka. Zúčastnili se ho zástupci radnice, studenti i řadoví občané. Jablonečané si tak 

společně připomenuli důležitá data v historii naší země. V prvé řadě 17. listopad 1939, 

kdy byly za 2. světové války uzavřeny české vysoké školy a v roce 1941 se 

stal Mezinárodním dnem studentstva. Za druhé pak 17. listopad 1989, kdy do 
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ulic vyšli čeští studenti a zahájili v tehdejším socialistickém Československu sametovou 

revoluci, v roce 1990 byl vyhlášen významným dnem a od roku 2000 je státním 

svátkem ČR jako Den boje za svobodu a demokracii. Pro mnohé z nás je to jediný 

dějinný zlom, který jsme zažili na vlastní kůži, byli u toho, můžeme vzpomínat, 

hodnotit, srovnávat s vlastní zkušeností. A tak na normalizační černobílý svět hodných a 

zlých před rokem 1989 zavzpomínal i primátor Petr Beitl, který zdůraznil, že výrazy 

jako demokracie, práce, svoboda a pravda nesmí být jen prázdná slovy, ale jejich 

význam si musíme neustále připomínat a učit další generace tento význam chápat. 

JÁ, OZDOBA byl název výstavy zahájené ve čtvrtek 24. listopadu v Muzeu skla a 

bižuterie. Pozvánka na vernisáž neplatila pouze pro dospělé, ale i malé návštěvníky. 

Především pro ně organizátoři připravili totiž pohádku ´Vánoční příběh´.  

VÁNOČNÍ STROM nainstalovali před radnicí 

v pondělí jednadvacátého listopadu pracovníci 

Technických služeb Jablonec. Mírové náměstí ozdobil 

tentokrát asi jedenáctimetrový smrk ztepilý od rodiny 

Jindrových z Maršovické ulice. Jako dárek k letošnímu 

výročí 150 let od povýšení Jablonce na město dostal 

strom nové vánoční ozdoby. Kromě sedmnácti tisíc 

bílých světýlek přibylo na pět desítek trojrozměrných 

vyřezávaných ozdob s tradičními vánočními motivy. 

Byly mezi nimi i motivy čistě jablonecké, jako 

například knihovna, radnice, nejstarší kostel ve městě - kostel sv. Anny, dále kostel 

Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí, který je zase největším místním 

kostelem. Ozdoby vyřezané z lakované překližky vyrobila chráněná dílna Lama Stone. 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se konalo první adventní neděli 27. listopadu. 

V programu vystoupil dětský pěvecký sbor Vrabčáci, zazněly rolničky, duchovní slovo i 

koledy, na chůdách coby andělé přišlo Divadlo Kvelb. Děti pak našly pod stromem 

schránku Ježíškovy pošty, kam mohly vhodit své dopisy s těmi nejtajnějšími přáními.  

PERLIČKOVÁ POEZIE A BETLÉMY - Stromek ve vestibulu radnice třetím rokem 

zdobí ozdoby, které vždy půjčí některý jablonecký výrobce. Letos organizátoři chtěli 

propojit produkty tradičního výrobce s výročím našeho města, a proto oslovili rodinnou 

firmu Rautis z Poniklé, která se specializuje na výrobu tradičních vánočních ozdob.  Ani 

jejich ozdoby se sice ještě před 150 lety nevyráběly, ale jsou jedny z nejstarších. 

Tvořeny jsou z ručně foukaných skleněných perliček, které se původně foukaly 

pro výrobu bižuterie. Dříve ručně u kahanu, kdy zručný foukač mohl nafoukat 200 - 300 

tuctů perlí denně. Když byl v roce 1876 v Josefově Dole vynalezen foukací strojek 

s formou, mohlo se vyfouknout nejprve od dvou do osmi, později až 36 perliček podle 

délky formy. Současná výroba se od té původní příliš neliší - stále se využívá foukací 

strojek a formy. Hořáky však již nejsou na petrolej nebo benzín, ale na plyn. Foukání 

perliček je stejně jako dřív závislé spíše na zručnosti a zkušenostech foukače, než na 

dokonalé technologii. * Kromě ozdobeného stromku vítaly návštěvníky radnice dva 

betlémy. Velký tradiční s figurami vyřezanými z kusů lipového dřeva od 

Tomáše Gärtnera byl naistalován ve vestibulu a menší od výtvarníka Jiřího 
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Bíma byl vystaven ve výloze informačního centra. Tento betlém (na snímku dole) je 

originální a skutečně jablonecký. Místo města Betléma totiž tvoří jeho kulisy Jablonec 

nad Nisou. Budovy, jablonecké dominanty, jsou vyrobeny z kolorovaného kartonu a 

dvaapadesát figurek o výšce 16 – 33 centimetrů Jiří Bím vyřezal z lipového dřeva.  

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE   

ANEB DENÍK GABLONZER TAGBLATT NAPSAL: 

1. LISTOPADU 1916, str. 1, 3, 4, ranní vydání - Úspěchy německých a tureckých 

vojsk na ruské frontě. * Jablonec. Hřbitov se zamyká na Dušičky v 19 hodin. Opusťte 

hřbitov po zaznění zvonu. Upozorňujeme na zákaz osvětlení hrobů. 

5. LISTOPADU 1916, str. 1, 5, 6, ranní vydání - Polsko  prohlášeno královstvím. Halič 

bude mít zvláštní práva. Polská delegace byla přijata ministrem zahraničí baronem 

Burianem. * Choť herečky Henny Portenové padl. Kurt A. Stark padl hrdinskou smrtí 

na východní frontě. Berlínský film v něm ztrácí nejen velkého režiséra, ale i 

ušlechtilého člověka. * Rádlo. Hrdinskou smrtí zemřel desátník Adolf Augst z 

Dlouhých Mostů. Byl těžce zraněn tříštivou střelou do stehna a rozhodl se raději zemřít 

vlastní rukou, než padnout do zajetí. Byl posmrtně vyznamenán medailí za udatnost 

první třídy. Adolf Augst působil několik let v Rádle jako oblíbený a vážený učitel. * 

Drahá husí pečínka! Kontrola u jedné znojemské rodiny prokázala, že si v bezmasý den 

dopřála husí hostinu. Pán domu zaplatil 500 K pokuty (dostal nejvyšší sazbu). Pokud 

bude přečin opakován, půjde na 6 měsíců do vězení. 

10. LISTOPADU 1916, str. 6 - Desná. Okresní hejtmanství přísně zakazuje jakýkoliv 

styk nebo vyjádření sympatií s ruskými zajatci, kteří v obci pracují na odklízení 

následků katastrofy. 

18. LISTOPADU 1916, str. 2, ranní vydání -  Pozor na podvodníky! V novinách se 

objevil inzerát, který nabízel recept na výrobu medu – proti zaslání 1 marky. Dáma, 

která zaslala žádaný obnos, obdržela následující radu: „Staňte se včelou“. 
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22. LISTOPADU 1916, str. 1, 2, ranní a večerní vydání - Vídeň. Náš císař je 

mrtev! Zvláštní vydání Wiener Zeitung hlásí, že Jeho Apoštolské Veličenstvo František 

Josef I. zemřel 21. listopadu v Schönbrunnu na zápal plic. Nekonečný bude smutek jeho 

národů! - Poslední hodiny před smrtí. V noci na 21. listopad byl císařův spánek často 

přerušován kašlem. Vstal však v půl čtvrté ráno, cítil se unavený a slabý. Posnídal a 

zapálil si doutník. Pak přišel jeho osobní lékař Dr. Kerzl a dvorní rada profesor Ortner. 

Dopoledne mu stoupla prudce teplota a dostavila se srdeční slabost. Poté však ve 

společnosti své dcery Marie Valerie s chutí snědl druhou snídani a poskytl několik 

audiencí, ale opět se dostavila slabost. Profesor Ortner konstatoval, že se rozšiřuje zápal 

plic, který započal již v sobotu. Během dne měl císař velkou žízeň. Podávali mu víno a 

sekt. Okolo půl osmé večer odjel ze zámku arcivévoda Franz Salvátor – domníval se, že 

se císařův stav stabilizoval. Nádvoří ztichlo, světla pomalu zhasínala. Krátce po deváté 

se však dveře balkonu otevřely a v císařově apartmá se rozsvítila světla. Před zámkem 

se okamžitě objevila dvojitá stráž a otevřely se všechny brány. Rychle přijížděly vozy 

ministrů a dvorních úředníků, mezi nimi ministr zahraničí Burian a ministr války 

Krobatin, polní maršálek arcivévoda Friedrich a arcivévoda Salvátor s rodinami. Potom 

se rozsvítila světla ve dvorní kapli a farář Seidel odsloužil tichou pobožnost. 

Návštěvníci opustili zámek a okolo půl dvanácté byl již všude klid. Zvěst o monarchově 

smrti pronikla do města až okolo 23. hodiny a téměř ochromila vídeňské občany. 

Okamžitě všude zmlkla hudba a zpěv. Okolo půlnoci se však již prodávala zvláštní 

vydání novin. * Smutek v Jablonci. Smutná zpráva o císařově smrti dorazila do 

Jablonce okolo 23. hodiny a rozšířila se ve všech hostincích a kavárnách. Vzbudila 

bolestný ohlas. Vzpomínalo se na jeho návštěvu v roce 1906. Škoda, že už jablonecké 

zvony nemohly ohlásit smutnou zvěst do okolí. Dnes vlají na všech veřejných budovách 

a na mnoha soukromých domech smuteční vlajky. Ve všech státních i městských 

školách pronesli profesoři a učitelé smuteční proslovy. 

23. LISTOPADU 1916, str. 1 ranní a večerní vydání - Vídeň. Císař Karel I. svým 

národům slibuje být spravedlivým a milujícím vládcem. Bude se řídit ústavou a dbát na 

rovnoprávnost. Slibuje nasadit svůj život a veškerou sílu pro blaho svých národů. – 

Podle rozkazu císaře Karla I. proběhla u všech útvarů vojsk obnova vojenské přísahy, 

které předcházely bohoslužby všech církví. - Vídeň. Slavnostní pohřeb Jeho Veličenstva 

Františka Josefa I. se připravuje na 30. listopad. Smuteční průvod vyjde z Hofburgu a 

půjde přes Ringstrasse k chrámu sv. Štěpána, kde arcibiskup kardinál Dr. Piffl provede 

slavnostní rozžehnání. U rakve Jeho Veličenstva se dnem a nocí modlí jeptišky a stále 

přicházejí členové císařského domu a nejvyšší hodnostáři, kteří se u rakve pomodlí za 

pokoj jeho duše. * Jablonec. Na hrázi přehrady se včera dopoledne našel modrý dámský 

kabátek s bílými krajkami a modrá čapka. V kapse kabátku byla peněženka s drobnými 

a krajíček chleba, zabalený do hedvábného papíru. Věci byly předány policii. Zjistilo se, 

že patří pohřešované 17leté Anně Kühnelové. * Jablonec. Vražda v Mozartově ulici 

37 (nyní Smetanova). 58letá pradlena Anna Krizová byla zabita svým nemanželským 

synem Karlem Krizem, který byl propuštěn z vojenské služby jako invalida. Svou 

matku zabil v opilosti kladivem, protože mu před odchodem do hospody odmítla dát 

peníze na útratu. Na policii se přihlásil dnes dopoledne. 
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PROSINEC: PRIMÁTORSKÝ SVAŘÁK 

SVĚT - Islámský terorista záměrně najel kamionem do davu na vánočním trhu u 

Pamětního kostela císaře Viléma v Berlíně, dvanáct lidí zabil a na pět desítek zranil. 

Mezi oběťmi byla i Česka žijící v Německu. * U fotbalového stadionu v Istanbulu 

vybuchla bomba umístěná v automobilu, zemřelo čtyřicet lidí. Atentátník se odpálil. * 

Ruský vojenský letoun se slavným armádním pěveckým sborem Alexandrovci na 

palubě, který letěl do Sýrie oslavit dobytí Aleppa, se zřítil do Černého moře, nikdo 

nepřežil. * Světová antidopingová agentura oznámila, že přes tisíc ruských sportovců 

těžilo v letech 2011 a 2015 ze systematického dopingu. * Norská policie objevila 

nechvalně proslulý nápis Arbeit macht frei (Práce osvobozuje) ukradený v roce 2015 

z brány bývalého koncentračního tábora Dachau. * Britská studie varovala, že 

gepardům, nejrychlejším kočkovitým šelmám na světě, hrozí vyhynutí: zbývá jich 

necelých sedm tisíc. * Číňané v S-čchuanu, přes tisíc kilometrů od moře, začali stavět 

věrnou kopii Titaniku. * Průzkum napříč Evropskou unií dospěl k závěru, že situace 

Romů je alarmující a téměř se nelepší, přičemž nejlépe na tom jsou Romové v Česku. 

ČESKÁ REPUBLIKA – Miloš Zeman mluvil po telefonu s nastupujícím americkým 

prezidentem Donaldem Trumpem, který ho pozval do Bílého domu. * Vládní koalice 

prosadila rozpočet se schodkem šedesát miliard korun. * Začala platit elektronická 

evidence tržeb (EET), zahrnující povinnost evidovat tržby za ubytovací a stravovací 

služby. * Sněmovna schválila tzv. protikuřácký zákon, který přinese od května příštího 

roku úplný zákaz kouření v restauracích. * Plzeňský Prazdroj koupila za téměř 200 

miliard korun japonská pivovarnická společnost Asahi Group Holdings Ltd.         

LIBERECKÝ KRAJ 

LYŽAŘI, SÁŇKAŘI, GYMNASTKA, ATLETKA, ale i trenéři a lékařka olympijského 

týmu se sešli v Jablonci nad Nisou na tradiční předvánoční akci pro bývalé olympioniky 

a sportovní reprezentanty, kterou opět přichystal Český klub olympioniků - region  

severní Čechy a Nadační fond severočeských olympioniků. Pozdravit a pohovořit s 

někdejšími sportovními hvězdami přišel i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 

LANOVKA NA JEŠTĚD se mohla pochlubit nejvyšší návštěvností od roku 1993. 

Použilo ji přes tři sta tisíc lidí, přitom 42 dní stála kvůli odstávce. Stavba lanovky - 

budovaná na náklady tehdejších ČSD firmou Wiesner, byla zahájena 15. června 1932 a 

zprovozněna 27. července 1933. V letech 1971 až 1975 prošla zásadní rekonstrukcí. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území 

Liberec - Jablonec nad Nisou vyhlásilo 1. výzvu k předkládání projektových záměrů 

v oblasti zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce. Pro výzvu byla z 

Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu alokovaná částka 80 000 000 korun. 

VÁNOČNÍ STROM na náměstí v České Lípě srazil silný vítr, který řádil v prosinci. 

Hasiči v ten čas neměli nouzi o výjezdy nejen k popadaným stromům. V roce 2016 měl 

Hasičský záchranářský sbor Libereckého kraje za sebou 4 637 zásahů, v nichž 

převažovala technická pomoc ať již při odstraňování následků živelných pohrom 

podobných té prosincové, otevírání uzavřených prostor či vyhledávání a 

záchrana osob a zvířat z nedostupných terénů i prostorů.  
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JABLONEC NAD NISOU 

ÚVODNÍK: PŘINÁŠÍM DOBRÉ ZPRÁVY - Vážení spoluobčané, jsem na řadě s 

milou možností obrátit se na vás na úvodní straně našeho Jabloneckého 

měsíčníku. Všiml jsem si, že jsem měl tuto příležitost právě v prosinci poměrně 

často. Většinou jsem se zamýšlel nad uplynulým rokem, nad vším, co se nám 

podařilo i co nás trápilo. Pak jsem odhadoval, jaké úkoly a překážky na nás 

čekají v následujícím roce. Tradičně tedy začnu slovy o financích města, 

protože zdravé finance jsou pro něj, stejně jako zdraví pro člověka, na prvním 

místě. Od nich se odvíjí všechny plány. Z ekonomického hlediska přináším 

dobré zprávy. Město má již splacenou největší část dluhu z minulosti, daně 

jsme obdrželi tak, jak jsme očekávali, a daňové výnosy jsou nejvyšší za 

posledních deset let. Město je v dobré ekonomické kondici a letos mohlo 

přijmout úvěr 150 milionů na financování oprav městského majetku a investic. 

Musím zdůraznit, že dostatečné finanční zdroje jsou nutné na spolufinancování 

akcí, které se uskutečňují z dotačních titulů. Bez finanční spoluúčasti města 

bychom na dotační peníze nedosáhli, a to by byla velká škoda. V prosinci 2013 

jsem psal, že před sebou máme trnitou cestu po koupi zanedbané teplárny. Po 

třech letech mohu s úlevou říci, že se projekt revitalizace teplárenských 

zařízení podařilo dokončit. Vzhledem k náročnosti této akce se jí věnuji 

podrobně uvnitř měsíčníku. Revitalizace systému zásobování teplem nás 

potrápila rozkopanými chodníky a silnicemi. Byla to však cena, kterou jsme 

zaplatili za obnovu inženýrských sítí. Hlavně plynovodní síť byla 

rekonstruována a kapacitně posílena. Její vlastník do ní investoval desítky 

milionů korun. S pomocí projektu poskytování energetických služeb se 

zaručeným výsledkem se nám podařilo obnovit topné systémy mnoha 

školských zařízení. Ale nevěnovali jsme se jen vytápění. Podařila se uskutečnit 

celá řada oprav, pro jejichž uvedení zde nemám prostor, ale věřím, že jste 

všichni ve svém okolí nějakou zaznamenali. Zbývá již jen trocha místa, které 

musím využít pro to, abych vám popřál pevné zdraví, možnost strávit Vánoce s 

lidmi blízkými vašemu srdci a až budete bilancovat, abyste mohli říci stejně 

jako já: „Byl to náročný, ale úspěšný rok!“ - Miloš Vele, náměstek primátora 

VLASTNORUČNĚ VYROBENÝMI OZDOBAMI ozdobili ve čtvrtek 1. prosince 

stromek v nemocnici aktivní senioři z jabloneckého Centra sociálních služeb. Vánoční 

atmosféru podtrhla prodejní výstava výrobků pacientů Centra doléčování a rehabilitace. 

NA PRAVIDELNOU PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVU seniorských klubů se vydal již 

dosluhující náměstek primátora Pavel Svoboda (po volbách krajským radním). Kromě 

tradičního občerstvení a drobných dárků vezl také vždy jeden z betlémů, jejichž autory 

byly dětské týmy. Malí výtvarníci tak potěšili seniory v nejen v klubech, ale také 

v Domově důchodců v Jabloneckých Pasekách a ve Velkých Hamrech. 
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ZAPALME SVÍČKU – Druhá neděle v prosinci je světovým dnem památky zesnulých 

dětí. Tento den symbolicky spojuje rodiny po celém světě. Svíčky se zapalují vždy v 

devatenáct hodin místních časů a tvoří virtuální vlnu světla po celé zeměkouli. V Česku 

se setkání uskutečnila například v Praze, Zlíně, Jihlavě, Děčíně, Lanškrouně, Kraslicích, 

Domažlicích a také v Jablonci, kde se vzpomínkový akt k uctění památky zesnulých 

dětí konal 11. prosince v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí. 

BIATLONISTÉ V NOVÉM CENTRU - V pondělí 12. prosince bylo slavnostně 

otevřeno nově zrekonstruované biatlonové centrum v ulici Pod Skalkou, jež je vybavené 

nejmodernějšími tréninkovými vymoženostmi. Jeho součástí je i takzvaná ´hypoxie´, 

tedy lůžková část, kde se navozuje pocit pobytu v různých nadmořských výškách. 

NOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM v Rýnovicích otevřel největší český výrobce 

zabezpečovací techniky Jablotron a po letech v pronájmu se tak přestěhoval do svého. S 

přípravou se začalo roku 2014, stavba trvala necelých deset měsíců, samotné stěhování 

se pak uskutečnilo během jednoho týdne uprostřed letošního prosince. Investice 94 

milionů korun se vyplatila, nová hala využívá nejmodernější systém řízení skladových 

zásob, který umožňuje plnou automatizaci procesů od objednání zboží až po expedici.  

ADVENTNÍ KONCERT V KAPLI jablonecké nemocnice potěšil nejen pacienty v 

 úterý 13. prosince. Vánoční atmosféru navodily svým vystoupením operní pěvkyně 

Národního divadla v Praze Marie Fajtová a Stanislava Jirků - rodačka z Jablonce.  

SLOUP PANNY MARIE S JEZULÁTKEM u Domu česko-německého porozumění 

v Rýnovicích byl obnoven statutárním městem Jablonec za pomoci místních obyvatel. 

Slavnostní posvěcení obnovené památky se uskutečnilo ve středu 14. prosince. 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY v Jablonci nabídly opět bohatý kulturní program, kde 

mimo jiné vystoupila řada místních souborů, ale také například kvartet trubačů 

Podkrkonošské dechovky. Více jak stovka nejrůznějších prodejců měla své stánky nejen 

na Mírovém náměstí, ale i v prostorách Eurocentra. Tvořivé dílny především pro děti 

nabídlo Ekocentrum. Trhy začaly ve středu 14. 12. a skončily v sobotu sedmnáctého.    

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY - Vánoční atmosféra a energie společného zpěvu propojily 

ve středu 14. prosince celou republiku. Náměstí a návsi, školky, školy, kaple i domovy 

pro seniory – všude tam zaznělo úderem osmnácté hodiny šest známých českých koled 

při šestém ročníku celorepublikové akce. Zpívalo se i na Mírovém náměstí v Jablonci. 

PRIMÁTORSKÝ SVAŘÁK PRO DOBROU VĚC – Jubilejní desátý ročník vánoční 

charitativní sbírky se konal na Mírovém 

náměstí před radnicí ve čtvrtek 15. 

prosince. Představitelé města nalévali 

tzv. Primátorský svařák do nových 

hrnečků ve čtyřech barevných 

variantách tentokrát s motivem kapličky 

sv. Antonína Paduánského v Kokoníně. 

Autorem grafického návrhu byl opět 

výtvarník Jiří Dostál. * V minulých 

letech byly na hrnečcích 
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zobrazené tyto jablonecké věže: kostel sv. Anny • kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na 

Horním náměstí • kostel Povýšení sv. kříže na náměstí Boženy Němcové • kostel na 

náměstí Dr. Farského • věž nové radnice • věž staré radnice • kostel Nejsvětější Trojice 

ve Mšeně • kostel sv. Ducha v Rýnovicích. Přestože se hrnečky se svařeným vínem či 

čajem prodávali za symbolickou padesátikorunu, překonal desátý ročník svařáku rekord 

předešlého roku. Hrnků se prodalo 831 kusů (v roce 2015: 743, 2014: 728, 2013: 680) 

radní rozlili 210 litrů vína a 10 litrů čaje (v roce 2015: 160 litrů vína, 10 l čaje, 2014: 

170 litrů vína, 2013: 150 litrů vína). Výtěžek ve výši 45 544 korun podpořil v roce 2016 

Jablonecký klub onkologických pacientů (v roce 2007: 12 000 Kč pro Mateřské 

centrum Jablíčko • 2008: 16 000 Kč - Diakonii CČE Jablonec • 2009: 22 500 Kč -

Compitum Jablonec • 2010: 24 000 Kč pro o. s. Rodina 24 • 2011: 18 000 Kč pro 

FOKUS Jablonec • 2012: 27 000 Kč - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého 

kraje, Jablonec • 2013: 34 775 Kč pro Tyfloservis • 2014: 37 258 Kč pro o.p.s. Rytmus • 

2015: 41 251 korun pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí).   

NA TŘICET OSAMĚLÝCH LIDÍ, většinou seniorů, usedlo na Štědrý den odpoledne ke 

slavnostně prostřeným stolům ve velkém sále Spolkového domu. K tradičnímu 

vánočnímu posezení s klasickou štědrovečerní večeří je pozval primátor Petr Beitl. Ten 

poté ještě zamířil do azylového domu Naděje, kam odnesl několik porcí štědrovečerního 

menu a popřál lidem bez domova 

klidné svátky. Posezení 

s osamělými lidmi pořádá město 

od dob starostování Jiřího 

Čeřovského. Míst, kde se 

představitelé města s osamělými 

scházeli, bylo několik - Hotel 

Petřín, Eurocentrum a letos 

čtvrtým rokem Spolkový dům, kde 

pohoštění chystá chráněná dílna 

Fokus a jeho Kavárna Floriánka.  

SILVESTROVSKÝ BĚH OKOLO 

TŘÍ PŘEHRAD - Tradiční 

běžecká akce v Jablonci měla start 

u hráze naproti plaveckému 

bazénu. Na pětikilometrovou trasu 

vyběhli 31. 12. úderem jedenácté 

hodiny nejprve muži a deset minut 

po nich vyrazily ženy.  

TŘI DĚTI SE NARODILY 

v Jablonci poslední den roku 2016. Jako poslední miminko přišla na svět 31. prosince v 

18:54 hodin holčička Veronika. V roce 2016 zaznamenala jablonecká porodnice 

rekordních 1 580 dětí, z toho 808 chlapců, 772 dívek a rovný tucet dvojčat. Nejtěžším 

dítětem byl chlapeček, který vážil 4,79 kg a měřil sedmapadesát centimetrů.  
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OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE  

ANEB DENÍK GABLONZER TAGBLATT NAPSAL: 

1. PROSINCE 1916, str. 1, 2, 3, 4, 6, ranní a večerní vydání - Vídeň. Včerejší pohřeb 

císaře Františka Josefa I. proběhl s knížecími poctami, s největší nádherou a účastí 

vládnoucího rodu, spojenců a zástupci spřátelených států a národů monarchie. 

Všeobecná úcta, které se monarcha těšil, hluboká láska a příchylnost všech občanů 

svědčí o tom, jak skvěle plnil po dvě generace svou misi, které věnoval veškerou svou 

sílu a moudrost. Poslední čestná salva zazněla z tisíců děl na frontě v hodinu jeho 

pohřbu. * Vídeň. Z Konopiště přijely děti arcivévody Ferdinanda a vévodkyně z 

Hohenburgu, kněžna Sofie a knížata Maximilian a Ernst. * Strašné železniční neštěstí 

na trati Vídeň – Budapešť. 1. prosince v 0.34 hodin narazil vídeňský rychlík u stanice 

Herzeghalom do stojícího osobního vlaku č. 108 z Grazu. Nárazem bylo roztříštěno 

několik vagonů obou vlaků, přičemž došlo ke zranění a smrti mnoha cestujících. 

Zvláštní vlaky s delegáty z Maďarska však dorazily v pořádku na východní nádraží. * 

Pešť. Ředitelství maďarské královské dráhy sděluje, že k neštěstí došlo v důsledku 

opožděné reakce na signál „Stůj“. Salonní vagon, kde se nacházel tajný rada Ludwig 

von Thaloczy, vyslanec uherského vojenského guvernéra, byl zcela zničen. Tajný rada 

zemřel, jeho tajemník, jedna příbuzná a jeden důstojník zraněni nebyli. Neštěstí si 

vyžádalo 60 mrtvých, 150 zraněných, z toho 60 těžce. * Jablonec. Smuteční 

bohoslužba v děkanském kostele svaté Anny měla velkou návštěvnost nejen ze strany 

hodnostářů, ale i z řad občanů města a okolí. * Masaryk ruským univerzitním 

profesorem. Známý český profesor a poslanec, který po zahájení války hrál v Čechách 

velice dvojakou úlohu, uprchl do Londýna. Petrohradská filozofická fakulta mu nabídla 

profesuru, a tak se Masaryk chystá na první přednášku. * Krokodýlí mýdlo. Z 

Madagaskaru pochází nová náhražka: z tuku krokodýlů se dá udělat mýdlo, které je 

výjimečně dobré. Tuk se dá použít i jako strojní mazivo. První pokusy již provedla 

madagaskarská železniční společnost. 

2. PROSINCE 1916, str. 1, 5, večerní vydání -  Započala bitva o Bukurešť. Bulharský 

generální štáb hlásí, že operace jdou rychlým krokem kupředu. Pařížské listy informují 

o „příšerných ztrátách“ rumunských oddílů. * Jablonec. Sebevražda. Včera okolo 21. 

hodiny se zastřelil služební puškou infanterista 94. regimentu Otto Lucke, příslušný do 

Dolní Černé Studnice. Lucke sloužil jako ordonanc ve zdejší škole rezervních 

důstojníků v Pivovarské ulici. Příčina jeho činu je neznámá. 

12. PROSINCE 1916, str. 1, večerní vydání - Vídeň. Centrální mocnosti nabízejí 

mír. Rakousko-Uhersko, Německo, Bulharsko a Turecko vyslovily ochotu k jednání s 

nepřítelem. 

16. PROSINCE 1916, str. 5, večerní vydání - Školní humor. Hlásí se jeden z 

nejmenších žáků: „Slečno učitelko, je náš milý Pánbůh nemocný?“ – „Ne. Proč si to 

myslíš, milé dítě?“ – Žák: „Maminka nám včera předčítala z novin a tam bylo, že si Bůh 

k sobě povolal doktora Schmidta.“ 

17. PROSINCE 1916, str. 3 - Potočná. Pro oběti katastrofy v údolí Desné hrál zdejší 

lázeňský orchestr na dobročinném večírku v hostinci U dubu. Výsledek byl 
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velice pěkný. Navzdory válce má orchestr ještě 30 členů a řídil ho pan Hans Umann, 

který byl právě na dovolence z fronty. 

21. PROSINCE 1916, str. 2, 3, 5, ranní a večerní vydání - V Paříži se netopí. Tisíce 

domácností i bohatých lidí jsou bez topení. Ve stovkách budov je vypnuto ústřední 

topení a zdá se, že se situace ještě zhorší. * Flétna pro jednoruké. Učitel hudby Emil 

Müller z Pressburgu u Chomutova zkonstruoval flétnu pro levo i pro pravoruké 

invalidy. Flétna má stejnou úroveň jako původní nástroj a může sloužit zraněným 

hudebníkům i laikům. * Korunovační šaty pro císařovnu Zitu. V Pešti se už několik dní 

pilně pracuje na šatech, které budou ušity podle historických slavnostních šatů z 

majetku rodiny Esterházy. Šití probíhá pod dozorem hraběnky Bathyany. Budou mít 

dva díly. Sukně s vlečkou se šije v Pešti, živůtek v Bratislavě. Šaty budou z těžkého 

hedvábí a budou pokryty zlatou výšivkou s motivy květin a listů. 

23. PROSINCE 1916, str. 1, ranní a večerní vydání - Mírové poselství prezidenta 

Wilsona bylo předáno americkým vyslancem Pomfieldem ve Vídni a v Berlíně. * 

Bazilejská Tageszeitung hlásí, že papež zaslal krátce před Vánoci mírové poselství 

válčícím státům. 

27. PROSINCE 1916, str. 1, 2,3, ranní a večerní vydání -  Berlín. Velká bitva na 

Sommě skončila vítězně. Poté, co v posledních čtyřech týdnech ztroskotaly útoky 

infanterie, zmírnila se palba děl, podařilo se obráncům (Němcům) nově vybudovat 

zákopový systém. Všude je opět natažen ostnatý drát, i v těch nejpřednějších liniích. 

Tím byla pětiměsíční ofenzíva zcela zbytečná. Pokud Angličané a Francouzi znovu 

zaútočí, narazí na ještě tvrdší obranu. Neutrální státy jsou pro mírová vyjednávání. * 

Jablonec. Vánoční svátky jsou za námi. Válečná doba však ztlumila atmosféru. Při 

večerní procházce jsme viděli za okny jen málo svítících stromečků. Mnoho rodin si 

stromky koupilo, ale na svíčky už nezbylo. Pro velký počet občanů však byly stromky 

příliš drahé. * Dárek z Krakova. Vánoční ozdoby pro císařovy děti. Malý Franz Josef 

Otto a jeho sourozenci obdrželi skvostnou truhličku, vyloženou hedvábnou látkou s 

vyšitými polskými znaky. V truhle bylo 150 ozdob, každá jiná. Ozdoby jsou zhotoveny 

ze zlatých a stříbrných nití, hedvábí, staniolu a skleněných perliček. Jsou tam malé 

panenky v národních krojích, miniaturní košíčky, čepičky, věnečky a ověsy z 

jabloneckých perlí, stylizovaní ptáčkové a malé jesličky s Jezulátkem. 

29. PROSINCE 1916, str. 5, večerní vydání -  Jablonec. Prodej potravin. Od zítřka, 30. 

prosince, bude k dostání máslo, a to 2,5 dkg za 31 haléřů a útržek potravinových lístků. 

Do vyprodání zásob se bude prodávat ječmen, a to 1/4 kg za 30 haléřů. V Turnergasse 

(Jugoslávská ulice) se od 9 hodin vydávají lístky na mouku na leden 1917 a na 

brambory na I. čtvrtletí 1917.  

30. PROSINCE 1916, str. 1, večerní vydání - Královská korunovace v Pešti. Se 

starodávnou nádherou se odehrála korunovace císařských manželů Karla a Zity. 

Slavnost započala již brzy ráno. Obě komory uherského parlamentu se sešly na 

slavnostním zasedání, a pak se účastníci vydali ke korunovačnímu kostelu v Budě. Král 

byl oděn do pláště sv. Štěpána a opásán jeho mečem. Po slavnostní ceremonii vyjel 

Karel na korunovační pahorek. Slavnost skončila hostinou. 
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LIDÉ: ZÁKLADNÍ STATISTIKA 
POČTY OBYVATEL, VĚKOVÉ SLOŽENÍ, PŘISTĚHOVALÍ, ODSTĚHOVALÍ, SŇATKY, 

ROZVODY  

POČTY OBYVATEL – K  31. prosinci 2016 žilo v Jablonci nad Nisou 45 702 obyvatel 

(v roce 2015: 45 510, 2014: 45 594, 2013: 45 453, 2012: 45 305). Z toho mužů 21 863 

(2015: 21 764, 2014: 21 885, 2013: 21 793, 2012: 21 736) a žen 23 839.  

 Jak ze statistiky vyplývá, počet obyvatel roste, oproti loňsku nás je o 192 více. 

Pro zajímavost: v rámci Libereckého kraje přibylo tisíc lidí, v roce 2016 zde žilo 

440 636 obyvatel. Nejvíce jich měl Liberecký kraj od roku 1990 v roce 2010, 

kdy počet dosáhl 439 942. Nejvíce se sem lidé stěhovali v roce 2007, a to 7349. 

 Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel v Jablonci v předcházejících letech: rok 

2015 / -84, 2014 / 141, 2013 / 148, 2012 / 99, 2011 / 175, 2010 / 28, 2009 / 74, 

2008 / 203, 2007 / 229, 2006 / 74, 2005 / 177. 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL JABLONCE NAD NISOU  

 Do čtrnácti let 7 352 (rok 2015: 7 184, 2014: 7 076),  

 15 - 64 let 29 317 (2015: 29 644, 2014: 30 132),  

 nad 65 let 9 033 (2015: 8 682, 2014: 8 386).  

 Index stáří (65+ / 0-14) v roce 2016 122,9 (2015: 120,9, 2014: 118,5. 2013: 

116,5 a před deseti lety 95,4).  

 Průměrný věk se oproti předcházejícím rokům postupně zvyšuje, což i v tomto 

případě dokládá statistika. Rok 2004: 39,6 * 2005: 39,9 * 2006: 40,1 * 2007: 

40,3 * 2008 40,4 * 2009: 40,6 * 2010: 40,8 * 2011: 41,1 * 2012: 41,4 * 2013: 

41,6 * 2014: 41,7 * 2015: 41,9 * 2016: 42.  

PŘISTĚHOVALÍ, ODSTĚHOVALÍ 

 Stejně jako vloni a v letech předchozích více než porodnost zvedli počet 

obyvatel v Jablonci nově přistěhovalí. V roce 2016 se k nám přistěhovalo 1 095 

lidí. Vloni to bylo 1 056 lidí, v roce 2014: 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 v roce 2016 odstěhovalo 1 033 osob, v roce 2015: 1 201, 

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 2016: 62, 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 v roce 2006 bylo uzavřeno 230 sňatků a vloni 215, v roce 2016 ´ano´ 

zaznělo na 232 svatbách. Dále platí, že nejvíce sňatků v posledních třinácti 

letech bylo uzavřeno v roce 2007 / 276 a nejméně v roce 2010 / 176. 

 Rozvodů bylo 104, což je nejméně za posledních třináct let. Rok 2015: 130, 

2014: 148, 2013: 117, 2012: 119, 2011: 133, 2010: 148, 2009: 143, 2008: 160, 

2007: 165, 2006: 153, 2005: 164, 2004: 171, 2003: 184 rozvodů.   
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TI CO ODEŠLI 

Do řádků o lidech patří i údaje o zemřelých. Podívejme se nejprve na statistiku, a pak si 

připomeňme některé osobnosti, které v roce 2016 odešly. Byla mezi nimi nejstarší 

občanka Jablonce Miroslava Krupková i tvář kolekce dekorativního skla Ingrid.    

 Rok 2016 - 423 zemřelých (rok 2015: 455, 2014: 428, 2013: 441, 2012: 419, 

2011: 409, 2010: 419, 2009: 446, 2008: 401, 2007: 446, 2006: 447, 2005: 398). 

MIROSLAVA KRUPKOVÁ zemřela v lednu pár dní po oslavě svých narozenin, které 

měla 5. ledna. Dožila se 101 let a byla nejstarší občankou Jablonce nad Nisou. 

INGRID SCHLEVOGTOVÁ (10. 5. 1930 - 14. 1. 2016) – V roce 1934 představila 

jablonecká firma Curt Schlevogt na jarním veletrhu v Lipsku svou novou 

kolekci dekorativního skla nazvanou INGRID. Vznikl tak fenomén, který patří k 

tomu nejlepšímu v dějinách našeho města. Ingrid Schlevogtová, dcera 

jabloneckého sklářského podnikatele Henryho G. Schlevogta a Charlotty, 

rozené Hoffmannové, byla «skrytou tváří» celé kolekce … - Narodila se v 

liberecké porodnici, její matka několik dní poté zemřela. Pokřtěna byla v jabloneckém 

kostele sv. Anny 26. srpna 1930 děkanem Karlem Vogelem. V Jablonci bydlela nejdříve 

v rodinném domě v ulici Hřbitovní 27-29 a později v Liberecké 20. V prvních letech ji 

vychovávala babička Millie Schlevogtová, která v ní vypěstovala lásku k lidem a smysl 

pro humor. Nejprve navštěvovala dívčí školu u pošty - ´Kronenschule´ a poté dívčí 

školu v dnešní ulici 5. května. Jablonec opustila 25. února 1945. Po krátkém pobytu v 

Bavorsku v roce 1949 přesídlila do Francie, kde vystudovala na Sorbonně němčinu a 

angličtinu. Ještě při škole pracovala v otcově sklářské firmě v Paříži, po studiích pak 

jako tlumočnice ve farmaceutické firmě i pro UNESCO. Po svatbě v Německu působila 

jako asistentka svého manžela, gynekologa dr. Freda Maleiky v Ludwigsburgu. V letech 

19711983 byla výhradní zástupkyní několika německých, švédských a italských 

sklářských firem pro Francii. Od roku 1984 se věnovala sociální a kulturní práci pro 

německojazyčnou katolickou farnost v Paříži. S rodným krajem zůstala v kontaktu díky 

otcovým předválečným přátelům a obchodním partnerům. V roce 2009 společně se 

svým bratrem obdržela od jabloneckého zastupitelstva stříbrnou pamětní medaili Josefa 

Pfeiffera. Naposledy navštívila Jablonec v květnu 2012 u příležitosti konání vernisáže 

výstavy ´INGRID – víc než jen značka´ v Muzeu skla a bižuterie. Pohřbena bude v obci 

Uzos na jihu Francie, téměř dva tisíce kilometrů od svého rodiště. 

JAROSLAV BEJVL -  Nejen sklářský svět zasáhla v úterý 28. června smutná 

zpráva, že ve věku 75 let zemřel Jaroslav Bejvl, světoznámý výtvarník, sklář a 

autor dvacetníku, řady mincí, medailí a plaket. Za jeho celoživotní přínos v 

oblasti sklářství a medailérství mu byla v říjnu 2014 udělena Pocta hejtmana 

Libereckého kraje. * Jaroslav Bejvl se narodil 13. dubna 1941 v Janovicích nad 

Úhlavou. V letech 1956–1960 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze 

na Žižkově, pod vedením profesorů Fixla, Markupa a Havlase, obor tvarování 

uměleckých předmětů. V roce 1962 se stal návrhářem svítidel dnešní akciové 

společnosti Preciosa Lustry v Kamenickém Šenově. Díky svým návrhům měl 
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významný podíl jak na uchování výtvarné kvality, tak na vývoji zcela nových svítidel 

šitých na míru konkrétním interiérům. Projekty pana Jaroslava Bejvla historizujících 

nebo moderních svítidel zaujaly od roku 1969 po současnost desítky náročných klientů 

z celého světa (opera a hotel v Teheránu, mešita v Mashadu), v letech osmdesátých 

svítidla pro Královský palác v Saudské Arábii a světelný sloup pro hotel Pyramides v 

Tunisu. V roce 2000 pak na Bejvla čekal jeden z největších autorských projektů vůbec, 

svítidla pro všechny společenské prostory hotelu Ritz Carlton ve Filadelfii. Následovaly 

unikátní projekty pro Asii – světelné objekty do rezidence v Hongkongu, pekingského 

China World Hotel a pro hotel Ritz Carlton v Hongkongu (vše 2003). Jeho tvorba se 

objevuje v domě pro návštěvy ruského prezidenta Medvěděva (2010), v privátní 

královské rezidenci v Rijálu (2011), v Dragon hotelu v Hangzhou (2010), v hotelu Ritz 

Carlton v Singapuru (2010) a v kasinu v Macau (2011). S díly Jaroslava Bejvla se 

můžeme setkat i na území České republiky – soubor svítidel pro zrekonstruované 

Stavovské divadlo v Praze, světelný objekt pro obřadní síň v Kunčicích pod 

Ondřejníkem nebo svítidla určená pro hotely v Praze (např. Budha bar hotel). V rodinné 

tradici pokračuje jeho syn Jaroslav Bejvl ml., který je velmi úspěšným sklářským 

designérem. Jako medailér se Jaroslav Bejvl snažil prosadit od konce sedmdesátých let. 

V roce 1985 získal prestižní zakázku na realizaci stříbrné pamětní mince v hodnotě 500 

Kčs k 100. výročí narození Josefa Lady. Mezi jeho další prestižní pamětní mince patří 

mince k miléniu Břevnovského kláštera (1992), 100. výročí narození Ondřeje Sekory 

(1999), mince s českými panovníky z rodu Lucemburků. Pominout nelze ani 

realizovaný návrh na oběžnou 20 haléřovou minci, již Česká národní banka emitovala v 

roce 1993. Od roku 1978 se Jaroslav Bejvl věnoval i navrhování medailí a plaket. V 90. 

letech vznikly prestižní návrhy medailí prezidentů Tomáše G. Masaryka a Eduarda 

Beneše, bronzová replika Zlaté buly českého krále Přemysla Otakara I. a další. 

Realizace se dočkaly i tři jím navržené pamětní desky, z nichž si nejvíce cenil té s 

prvním československým prezidentem Tomášem G. Masarykem, která od roku 2007 

zdobí Základní školu v Klatovech. 

MGR. JOSEF HRBOTICKÝ byl ředitelem Vyšší hospodářské školy, Střední 

ekonomické školy a poté Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou. Zde také založil a 

vedl Vyšší odbornou školu mezinárodního obchodu. Stál u transformace středních 

ekonomických škol na obchodní akademie v rámci celé České republiky, jejichž 

koncepce včetně osnov vytvářel. Josef Hrbotický byl nominovaný na medaili Gratias 

Tibi Ago, kterou Jablonec uděloval významným osobnostem města v rámci letošních 

oslav. Pan Hrbotický už ocenění nestihnul převzít. Zemřel 13. 8. 2016 ve věku 80 let.  

STANISLAV HNĚLIČKA, brigádní generál a poslední žijící účastník válečných 

operací u Tobruku, zemřel ve věku 94 let v pátek 4. listopadu. Brigádní generál byl za 

svůj život oceněn polským i dvěma československými válečnými kříži a v roce 2005 

převzal francouzský Řád čestné legie. Po únoru 1948 byl perzekuován a vězněn. V roce 

2007 mu prezident Václav Klaus udělil Řád bílého lva. Hněličku i další hrdiny bojů na 

severu Afriky uctila Česká mincovna z Jablonce, která k 75. výročí jejich nasazení v 

Africe vydala zlatou minci ze sběratelské minisérie Válečný rok 1941. Prvním, komu 

mincovna novou emisi představila, byl právě Stanislav Hnělička. 
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PRVNÍ MIMINKA ROKU 2016 

Do statistiky o lidech patří i údaj o těch, kteří se nenarodili, a potom již veselejší řádky 

nejen o prvních miminkách, která přišla na svět na Nový rok.  

 Rok 2016 - 227 potratů (rok 2015: 260, 2014: 249, více v letech 2009: 287, 

2008: 273, 2005: 282, 2004: 283). 

 Rok 2016 - 553 živě narozených (rok 2015: 516, 2014: 481, 2013: 493, 2012: 

499, 2011: 486, 2010: 526, 2009: 552, 2008: 506, 2007: 522, 2006: 435, 2005: 

429, 2004: 481). Do této statistiky jsou započítána i  

PRVNÍ MIMINKA ROKU 2016 - Na Nový rok bylo v naší porodnici rušno. V devět 

hodin ráno zde totiž bylo na světě už šest dětí.  Nemocnice v Jablonci tak letos získala 

několik prvenství. Prvním miminkem Libereckého kraje roku 2016 se stala Dominika 

Stará, která na svět přišla v 1 hodinu a 17 minut s mírami 3,05 kg a 46 cm. Je druhým 

dítětem rodičů přímo z Jablonce, doma na ni čekal tříletý bráška. V 5 hodin a 51 minut 

se narodil první chlapec Libereckého kraje, kterým byl Lukáš Skála (3,45 kg/50 cm). 

Následovalo třetí a čtvrté miminko a pak se před 9 hodinou narodila dvojčata - kluci 

Adrian (2,30 kg) a Dominik (2,20 kg a oba s mírou 46 cm). Roky předcházející:  

 1. 1. 2015 v  15:18 hodin se narodil chlapeček Aleš (3,75 kg / 54 cm). 

 1. 1. 2014 ve 2:54 hodin - holčička Štěpánka (3,45 kg / 50 cm).  

GRATULACE - V sobotu 2. ledna 2016 přišli rodičům prvních miminek 

Jablonce i celého kraje pogratulovat hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 

Prvorozené dívce a prvorozenému chlapci letošního roku věnoval zlatý řetízek 

s přívěskem znamení kozoroh. Rodiny prvorozeného chlapce a prvorozené 

dívky, tedy Dominiky a Lukáše, dostaly od Libereckého kraje mimo jiné 

dárkovou tašku plnou potřeb pro miminko a pleny. Na účet pak obdržely 

finanční příspěvek ve výši pět tisíc korun. Zlatý dukát a plyšovou hračku 

dostalo od jabloneckého primátora Petra Beitla první miminko roku. Ke 

gratulacím se také přidal ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček a další hosté. 

V JABLONECKÉ PORODNICI přišlo na svět v roce 2016 rekordních 1 580 

dětí (rok 2015: 1 363), z toho chlapců bylo 808 (2015: 717) a dívek 772 

http://www.nemjbc.cz/galerie/obrazky/image.php?img=930702&x=795&y=354
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(2015: 646), dvojčat 12 (2015: 8). Nejtěžším dítětem byl chlapeček, který vážil 4,79 kg 

a měřil 57 cm (v roce 2015: 4,90 kg / 56 cm). Poslední den v roce se narodily tři děti. 

Poslední miminko roku 2016 přišlo na svět 31. 12. v 18:54 a byla to holčička Veronika.  

JAK UKAZUJE GRAF, dosud rekord v počtu miminek narozených v Jablonci držel rok 

2012, kdy se narodilo 1 453 kluků a holčiček. Rok 2016 ho překonal o 127 větším 

počtem narozených dětí. Boom pozvolna začal v roce 2006 s 963 dětmi a již v roce 

následujícím se přehoupnul přes tisícovku, a to na 1 174 novorozenců. Od té doby počet 

narozených dětí neklesl. Doplňuji, že v naší porodnici se nerodí pouze děti z Jablonce, 

ale i z okolních měst a obcí nejen našeho regionu.  

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ zorganizoval Sbor pro občanské záležitosti v obřadní síni 

jablonecké radnice v roce 2016 dvanáctkrát, a to za účasti 391 nově narozených 

miminek s jejich rodiči (rok 2015: 289 dětí, 2014: 306). Nutno uvést, že na požádání se 

mohly zúčastnit i děti narozené jinde, jejichž rodiče žijí trvale v našem městě. 

Jablonecký měsíčník zveřejnil tyto seznamy dětí, které se vítání občánků zúčastnily:   

o Sobota 30. 1. - Tomáš Fráňa, Anna Němcová, Markéta Brandová, Jakub 

Brodský, Emma Zelená, Lukáš Prouza, Šimon Jelínek, Nikol Uhnavá, Matěj 

Patera, Kristýna Chrpová, Kryštof Štolba, Ema Sofie Zázvorková, Anna 

Piskáčková, Dominik Pešta, Amálie Trdlová, Denisa Štubnerová, Eliška 

Zezulková, Adam Tomiška, Jakub Mitáček, Sofie Paldusová, Matěj Němec, 

Markéta Stanislava Holomková, David Brož, Tereza Kyselová, Matouš Kožíšek, 

Kryštof Razym, Matěj Kadela, Filip Matějec, Barbora Petrová, Nella Janů, Anna 

Váchová, Mína Kocourková, Josef Karel. 

o Sobota 20. 2. - Marek Förster, Richard Nesměrák, Vít Rekciegel, Zora 

Vanclová, Veronika Havlová, Hedvika Horáková, Madlen Hynková, Frederik 

Balásek, Valentýna Haková, David Dědek, Theodor Vácha, Kryštof Školník, 

Vendula Musilová, Matyáš Sidel, Mia Magdaléna Křišťanová, Anna Vošvrdová, 

Laura Dojivová, Adam Vonšovský, Lukáš Linke, Laura Pacholíková, Adam 

Formáček, Vincent Skalník, Klára Čílová, Jan Terkoš, Kryštof Hanák, Anna 

Hájková, Ondřej Bárta, Filip Keltner, Tereza Dvořáková. 

o Sobota 5. 3. - Vít Červenka, Bastien Mätzelt, Jindřich Jiruška, Viktorie 

Zikmundová, Terezie Vařilová, Matěj Košíček, Filip Pánek, Anna Kroutilová, 

Nela Rybová, Michal Winkler, Matyáš Kubů, Vojtěch Češka, Laura Choutková, 

Michaela Bernatová, Melanie Seifertová, Jiří Kubáček, Michala Kondašová, 

Laura Vokatá, Gabrielle Bougette, Štěpán Sládek, Denisa Krejčová, Valerie 

Kalousová, Daniel Habětínek, Pavel Šidák, Sam Buriánek, Kristýna Vargová, 

Dominika Stará, Lukáš Skála, Martin Brindzák. 

o Sobota 23. 4. - Adéla Fišerová, Anna Adamcová, Jáchym Pavelka, Lilien 

Mrklasová, Amélie Strozewská, Lukáš Fanta, Oldřich Korbel, Ondřej Růžička, 

Adéla Rolníková, Matěj Schernstein, Karolína Šírová, Matěj Šimek, Jakub 

Paldus, Sebastián Tumpach, Kryštof Červenka, David Šída, František Petr 

Bažant, Anna Karásková, Yann Jirman, Marek Buchta, Vincent Charvát, Matyáš 

Lubas, Michal Křemen, Natálie Skopková, Jakub Zezulka, Adam Pospíšil, 

Marie Voslařová, Martin Tůma, Milan Danko, Filip Ječný, Anna Klabanová. 
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o Sobota 7. 5. - Adam Churý, Jan Beránek, Vincent Zálešák, Jasmína 

Grünfeldová, Natálie Rácová, Kateřina a Jakub Kuželovi, Nina Ferencová, 

Lukáš Staněk, Jiří Pavlásek, Anna Jelínková, Markus Neubauer, Elizabeth 

Makovičková, Kristýna Frýdková, Eduard Šindler, Kateřina Tvrdá, Nikol 

Herčíková, Anna Šourková, Mikol Marková, Jan Kamenický, Lucie Ederová, 

Jan Ruth, Štěpán Machačka, Apolena Melšová, Pavel Hadač, Nefeli Pavlidisová, 

Aneta Lodeová, Jakub Halík, Marie Hájková, Natalie Kiesewetterová, Ondřej 

Nožička, Štěpán Wejnar, Lilien Šilhánová. 

o Sobota 21. 5. -  Lilien Zajíčková, Helena Nečásková, Tobiáš Budina, Štěpán a 

Vojtěch Schmidtovi, Tobiáš Pavel, Eliška Bobothová, Elena Sedláčková, Eduard 

Mareček, Tomáš Soukup, Rebeka Jašková, Jakub Němec, Eliška Kozderová, 

Kristýna Svatá, Lucie Olehlová, Jan Záruba, Daniel Schejbal, Adéla Hynčicová, 

Ema Kalábová, Ema Rydvalová, Mariana Králová, Matyáš Rejlek, Markéta 

Kozáková, Hana Kaššovicová, Tadeáš Kotyza, Zoja Kulíková. 

o Sobota 18. 6. - Kristián Bleha, Tomáš Britan, František Šťastný, Felix 

Ducháček, Veronika Sehnalová, Lukáš Kopiták, Štěpán Hlinka, Lukáš Žváček, 

Radek Nečas, Eliška Maternová, Jonáš Tvrdý, Šimon Balogh, Marie 

Kadrmasová, Alexandr Oláh, Sára Kristková, Dorien Doležal, Sára Květová, 

Anežka Benešová, Eliška Voleská, Ema Landová, Samuel Nigrini, Michal 

Šindelka, Anika Šulcová, Emily Podrazilová, Anna Berková, Adem Zlatić. 

o Sobota 3. 9. - Šimon Vlček, Vít Sobotík, Alice Janáková, Dwayne Opatřil, 

Oliver Svoboda, Oliver Lacko, Marek Píša, Tereza Bartmanová, Jan Horčička, 

Jonáš Berounský, Rozálie Flídrová, Šimon Pastyřík, Petr Kovář, Anežka 

Gürtlerová, Karolína Kosourová, Václav Brož, Adéla Hudcová, Eliška 

Nehillová, Markéta Riedlová, Helena Šebestová, Dominik Hanuš, Elena 

Korseltová, Anna Kulhánková, Michal Prokop, Adéla Charvátová, Vojtěch 

Makovička. 

o Sobota 8. 10. - Zuzana Frantová, Alžběta Eliška Emrová, Jakub Marek, Zuzana 

Perunová, Adam Žíla, Soňa Šafaříková, Klára Ledecká, Petr Kubát, Zuzana 

Bílková, Teodora Šímová, Klárka Tejmlová, Matěj a Šimon Saskovi, Tomáš 

Drbohlav, Damián Klubrt, Květa Kamenská, Tomáš Volek, Jan Kopal, Adriana 

Jirousková, Tereza Janků, František Macák, Jakub Filipi, Markéta Sekeráková, 

Sarah de Sousa, Johana a Emilia Habadovy, Šimon Springer, Jan Kalista, Martin 

Mokrý, Viktor Kadleček, Martin Samek, Jan Adamec, Lucie Cafourková, Laura 

Doležalová. 

o Sobota 5. 11. - Louisa Nalezená, Ema Jelínková, Anita Hejduková, Martin 

Šilhán, Vojta Tryzna, Vít Gebouský, Kristýna Balejová, Tomáš Černý, Matěj 

Hruška, Vojtěch Jelínek, Matěj Soukup, Filip Eliáš, Natálie Elena Vaňátková, 

Adéla Klimentová, Oliver Louis Amthor, Jakub Čtvrtečka, Emma Hušková, 

Ondra Pavlata, Eliška Vízková, Amálie Harcubová, Eliška Opočenská, Žofie 

Štrynclová, Laura Bártová, Josefína Skrbková, Matyáš Jacik, Adéla 

Vulterýnová, Anna Rabianská, Matěj Prynych, Markéta Elčknerová, Antonín 
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Večerník, Valerie Doležalová, Tereza Nováková, Maxmilián Zajíc, Petr Hartig, 

David Kloz, Adéla Vítková, Tomáš Pokorný, Nela Dvořáková, Klára Knížová. 

o 19. 11. - Ema Srnová, Barbora Tvarůžková, Anna Valc, Kateřina Laštovková, 

Václav Hejtmánek, Tereza Rašová, Tomáš Kondras, Michal Háza, Jennifer 

Gáborová, Tomáš Kysela, Vojtěch Kohout, Adam Klikar, Ema Špitalová, 

Vojtěch Houška, Ondřej Gargel, Klára Macháčková, Kamila Tománková, Alena 

Fielko, Václav Ježek, Michaela Strnadová, Jonáš Havel, Michal Sedlmajer, Filip 

Nykodým, Oliver Dostál, Izabela Valerie Homolová, Teo Došel, Alice 

Koliandrová, Babeta Javůrková, Oliver Lehký, Adam Sychra, Dominik Pálich, 

Dominik Lindner, Isabel Prošková, Eliška Břeňová, Isabella Lagronová. 

o Sobota 3. 12. - Jan Kučera, Karolína Riedlová, Robin Jirásko, Antonín Brožek, 

Eliška Brožková, Vít Brožek, Viola Faltová, Amálie Stolínová, Sofie Šefraná, 

Eliška Svárovská, Ondřej Tuček, Nela Červenková, Týna Faltusová, Adéla 

Durdová, Albert Soroka, Jáchym Soroka, Dominik Dražan, Amálie Štekrová, 

Denis Sezgin, Marek Strnad, Kristýna Mašková, Tobiáš Velíšek, Amálie Jana 

Vacková, Maja Nela Šikolová, Štěpán Lacina, Sofie Filipová, Adam Quici, 

Elena Julie Baumanová, Amálie Vrabcová, Vojtěch Chyba, Kryštof Šlapak, 

Natálie Hrušková, Laura Baldová, Jiří Haba, Michaela Thea Šulcová, Eliška 

Šváchová, Tadeáš Pařík, Vít Holman, Mikeš Koudelka, Lucie Lemfeldová.  

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI: JUBILANTI, OBŘADY I SETKÁNÍ 

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) řídí z magistrátu tajemnice, které v roce 2016 

bezplatně pomáhalo sedmatřicet (vloni 36) dobrovolníků. Vedle výše uvedené akce 

´Vítání občánků´ je jednou z hlavních náplní sboru evidence a následně návštěva 

starších spoluobčanů žijících v Jablonci, kteří slaví nějaké významné jubileum.  

JUBILANTI - V roce 2016 obdrželo domů do poštovní schránky 583 (v roce 2015: 526, 

2014: 510) sedmdesátníků gratulaci podepsanou primátorem. Dárek s gratulací pak 

dostalo 1 124 (rok 2015: 1 055, 2014: vloni 1 060) jubilantů slavících půlkulatiny a 

kulatiny od pětasedmdesátky výše. K nejstarším občanům v Jablonci patřily v roce 2016 

dvě ženy: Miroslava Krupková, která vychovala tři děti a s dcerami žila v Jablonci, 

oslavila 5. ledna své 101. narozeniny. Pogratulovat jí stejně jako vloni přišel osobně 

primátor Petr Beitl. Bohužel několik dní poté Miroslava Krupková zemřela.  Ve čtvrtek 

11. února oslavila stoleté narozeniny Anna Michálková.  

MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ -  Absolventi devíti 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.  

TAJEMNICE SPOZ se starala i v roce 2016 

 o vyvěšování aktuálních informací ve všech dvanácti vývěsních skříňkách v 

jednotlivých částech města a zveřejňování fotografií z vítání dětí i z akcí 

magistrátu na nástěnkách umístěných v prostorách budovy radnice; 
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 organizovala již tradiční štědrovečerní odpoledne pro starší osamělé občany, 

potřetí se konalo ve Spolkovém domě a zúčastnilo se 30 seniorů; 

 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. 

 

SVATBY: ZLATÁ, SMARAGDOVÁ, DIAMANTOVÁ, KAMENNÁ I PLATINOVÁ - 

Svatba zlatá = 50 společně prožitých 

let, smaragdová = 55 let, diamantová = 

60 let, kamenná = 65 let, platinová = 70 

let. V roce 2016 některou z nich slavilo 

v Jablonci šest manželských párů (v 

roce 2015 jich bylo 12). Sedm desítek 

let společného života je významná a 

ojedinělá událost nejen pro oslavence, 

ale i pro město, kde manželský pár žije. 

Jablonec se platinovou svatbou mohl 

v roce 2016 pochlubit.  

PLATINOVÁ SVATBA ČESTNÉHO OBČANA - Platinovou svatbu, tedy 70 let 

společného soužití, oslavili 

v okruhu svých nejbližších 1. 

června na jablonecké radnici 

manželé Věra (90 let) a 

Zdeněk (96 let) Nerudovi. 

Kromě primátora Petra 

Beitla přišli manželům 

Nerudovým pogratulovat i 

bývalí starostové Petr Tulpa 

a Jiří Čeřovský. Pan Zdeněk 

Neruda je od 1. ledna 2015 

čestným občanem města 

Jablonec nad Nisou, kdy titul 

získal coby projev úcty 

významné osobě politického 

života za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím. 
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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  

 

PRO MERITIS A JINÁ VYZNAMENÁNÍ 
CENY MĚSTA PRO MERITIS – rekapitulace uplynulých let:  

1. 1. 2012 za rok 2011: zastupitel Václav Vostřák - Za zásluhy o rozvoj města.  

1. 1. 2013 – za rok 2012: manželé Jana a Josef Václav Scheybalovi in memoriam - Za 

celoživotní všestranné dílo směřující k uchování 

kulturního dědictví.  

1. 1. 2014 za rok 2013:  

o Ing. arch. Karel Pelant - Za celoživotní práci pro 

město v oblasti architektury a urbanismu.  

o Siegfried Weiss - Za přínos v oblasti umění, 

především fotografie. 

o Akademický sochař Jiří Dostál - Za dlouhodobý 

přínos městu v oblasti umělecké i průmyslové tvorby, 

designu, medailérství a pedagogiky. 

1. 1. 2015 za rok 2014: Václav Poláček, in memoriam - Za rozvoj sportu v Jablonci. 

1. 1. 2016 za rok 2015:  

o Jaroslav Hlubůček - Za celoživotní úsilí a rozvoj bižuterního průmyslu. 

o Otokar Simm - Za významný přínos v oblasti propagace města a Jizerských hor, 

za prohlubování povědomí o historii a za publikační činnost.  

2016 - NA SKLONKU ROKU zastupitelé schválili medaili města Pro Meritis dvěma 

osobnostem, které na udělení ceny navrhl akademický sochař a medailér Jiří Dostál. 

o Janu Vízkovi za úspěšné uvedení první české mincovny mezi evropské a světové 

mincovny, která svojí existencí obohatila spektrum místního průmyslu a přidala 

Jablonci přízvisko ´mincovní město´.   

o Janu Strnadovi, galeristovi, za zpřístupňování lokálního a regionálního 

historického a kulturního bohatství, včetně publikační a výstavní činnosti.  

NOVOROČNÍ KONCERT 1. ledna 2016 odstartoval rok plný oslav výročí tolik 

významných pro Jablonec nad Nisou. Před pěti lety se stalo tradicí, že na Nový rok 

vítáme nový rok večerním koncertem, kde se dočkají díků osobnosti, jež se zasloužily o 

rozvoj města. Nejinak tomu bylo i letos, kdy před začátkem koncertního programu 

s příznačným názvem ´Děkuji, bylo to krásné´, předal primátor města Petr Beitl na 

jevišti dvěma mužům Cenu města Pro Meritis. Za dlouhodobý a významný přínos v 

oblasti propagace města Jizerských hor, za prohlubování povědomí obyvatel 

o zdejší historii a tradicích a za rozsáhlou publikační činnost si cenu odnesl 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=75159&x=708&y=800
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publicista a vlastivědný badatel Otokar Simm. V jeho medailonku zaznělo, že se ve 

svých milovaných Jizerkách snaží jít vždy aspoň dvacet metrů po cestě, po které ještě 

nikdy nešel. Při přebírání medaile to potvrdil: „Dodržel jsem to i dnes večer, uličkou 

mezi sedadly jsem na pódium divadla kráčel poprvé.“   
Za celoživotní úsilí a rozvoj bižuterního průmyslu byl na cenu města za rok 2015 

Svazem výrobců skla a bižuterie nominován Jaroslav Hlubůček, který při převzetí na 

jevišti mimo jiné zavzpomínal na zlatou éru jablonecké bižuterie. „Je to krása, která 

zdobí každou ženu a činí svět krásnějším,“ řekl o své celoživotní lásce – bižuterii. 

Před dvěma lety vyšly v Jabloneckém měsíčníku rozhovory s oběma výše oceněnými, 

které vedl redaktor Jiří Endler. Následují ve zkrácené formě: 

OTOKAR SIMM se narodil v Jablonci nad Nisou, kde jeho rod žije nejméně v pátém 

pokolení. Absolvent strojní 

průmyslové školy dvacet let pracoval 

na Bytovém podniku v Jablonci, na 

Městských úřadech ve Velkých 

Hamrech a Jablonci. Působil také jako 

redaktor Jabloneckého měsíčníku. 

Otokar Simm má niterný vztah k 

Jizerským horám, od počátku 90. let 

publikuje vlastivědné články v 

časopisech Jizerské a Lužické hory či 

Krkonoše – Jizerské hory. Je autorem 

mnoha textů ke knihám s regionální tematikou, spoluautorem knih o Jizerských horách. 

Spolupracoval na metodických příručkách zaměřených na vysokohorskou turistiku, z 

německých originálů překládá regionální literaturu. Pro mnohé Jablonečany jste znám 

jako bývalý redaktor Jabloneckého měsíčníku a autor mnoha knih a horolezeckých 

průvodců. Co odpovídá na otázku, jak se k psaní dostal? Vše přišlo postupem času. 

Mým hlavním koníčkem byla turistika a chození po horách. V rámci svých toulek jsem 

napsal několik článků. První vznikaly již v polovině 70. let. V osmdesátých letech jsem 

se podílel na tvorbě horolezeckého průvodce Jizerských hor. Soukromých nakladatelů 

tehdy nebylo, jeho vydání byl spíš takový samizdat. Později jsem začal tvořit metodické 

materiály pro sekci vysokohorské turistiky v rámci KČT. Podílel jsem se též na edici 

´Světová pohoří´, kde jsem se věnoval především Alpám. Díl Evropa vyšel pod názvem 

Góry Evropy i v Polsku. A moje první kniha? Vyšla v roce 1998 a spolupracovali jsme 

na ní i s grafikem Michalem Janusem, jenž mimo jiné dělá i grafiku Jabloneckého 

měsíčníku. Bylo to Album starých pohlednic Jizerských hor. Staré obrázky poskytl Petr 

Kurtin, sběratel pohlednic, já jsem napsal většinu textů. Album mělo veliký úspěch, ve 

Fryčově knihkupectví bylo dlouho nejprodávanější knihou. Vyšlo v opakovaných 

nákladech a inspirovali jsme jím další autory. Podobná alba pak vyšla napříč 

republikou. Následovalo mnoho dalšího až ke knize o Jablonci, jak vznikala? 
Vždy jsem se bránil psát o Jablonci a jsem přesvědčen, že knihu s takovým 

námětem by měl napsat historik – člověk, který má patřičné vzdělání. Jenže 
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těch, kteří se zabývají Jabloncem, není mnoho a navíc jsou značně vytížení. V roce 

2006 jsme s Vaškem Vostřákem připravovali pro Jablonecký měsíčník celoroční seriál o 

minulosti města, neboť rok 2006 evokoval několik výročí (1356 první zmínka o 

Jablonci, 1866 se dekretem císaře Františka Josefa I. stal Jablonec městem a v roce 

1906 obdržel Jablonec jmenovací dekret). Ale o městě jsme spolu psali pro měsíčník již 

od roku 2001. To však bylo jediné, co jsem si o minulosti Jablonce dovolil napsat. 

Knize jsem se bránil, ale nakonec jsem naléhání fotografa Bohouše Jakouběho podlehl. 

Chtěl si ke svým sedmdesátinám vydat knihu o našem městě a jediný, s kým ji chtěl 

tvořit, jsem prý byl já. Dlouho jsem mu to rozmlouval, ale nakonec mě zlomil. Snažili 

jsme se vytvořit knihu pro běžného čtenáře, který se chce o městě a jeho minulosti něco 

dozvědět, a to se dle mého názoru podařilo. Věnujeme se všem částem Jablonce, jejich 

vzniku, významným stavbám, školám, dopravním tepnám. Jedná se ale především o 

knihu fotografickou, která přibližuje krásy města i jeho okolí, a je tudíž i vhodným 

dárkem pro příležitostné návštěvníky… 

JAROSLAV HLUBŮČEK - Jeden z prvních soukromých porevolučních podnikatelů 

v Jablonci, který založil v roce 1989 

Sdružení podnikatelů, stál u zrodu 

Hospodářské komory ČR i Okresní 

hospodářské komory v Jablonci, je 

čestným předsedou Svazu výrobců 

bižuterie. Společně s předsedou 

představenstva svazu Pavlem 

Kopáčkem dostali v roce 2014 

 ŘÁD ZLATÝ VAVŘÍN, který uděluje 

Hospodářská komora ČR s cílem 

ocenit významné domácí i zahraniční 

osobnosti pozitivně ovlivňující společnost. Oba jmenovaní byli vyznamenáni řády za 

snahu vrátit jabloneckému bižuternímu průmyslu dřívější čest a renomé. Syn sklářského 

podnikatele ze Železného Brodu vystudoval Gymnázium v Turnově a zahraniční 

obchod na akademii, vysokoškolské studium mu znemožnily politické důvody. Tři roky 

na vojně strávil v PTP. Pracoval ve s. p. Železnobrodské sklo, dva roky vedl obchodní 

dům Jiskra, odkud si jej vedení ŽBS, později Bižuterie, a. s., přivedlo zpět. V roce 1990 

se spolu s Jaroslavem Schubertem stal prvním soukromým podnikatelem v bižuterním 

oboru. Jaké byly vaše podnikatelské začátky? Těžké. Transformované podniky se 

bály konkurence, nechtěly jednotlivé komponenty prodávat, neboť se obávaly dalšího 

prodeje do zahraničí. Museli jsme podepsat potvrzení, že je nepoužijeme na vývoz, ale 

pro vlastní výrobu. Se vznikem hospodářské komory tyto podmínky skončily. Které 

výrobě jste se věnoval? Měkce pájené kovové bižuterii – soupravy, náhrdelníky, 

brože, náušnice, náramky, čelenky apod. Neuvažoval jste o znovuzrození firmy 

svého otce? Tatínek měl velkou firmu. V období konjunktury zaměstnával až 200 

zaměstnanců včetně domácích dělníků, proto o ni v roce 1948 přišel. Když se 

nán po revoluci podařilo získat majetek zpět, chtěl jsem pokračovat tam, kde 
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otec skončil, ale bratr byl proti. Nechtěl konkurovat ŽBS. Proto jsem zvolil vlastní 

cestu, ale stále jsem přesvědčen, že kdybychom firmu obnovili, měli bychom nyní 

stejně zaměstnanců jako tehdy tatínek. V roce 2009 jste své podnikání ukončil, 

proč? Protože jsme založili Svaz výrobců skla a bižuterie a já se stal předsedou. 

Nechtěl jsem být nařčen z toho, že jsem do vedení vstoupil z vlastního prospěchu. Byl 

jste také u zrodu hospodářské komory. Už v roce 1989 jsme v Praze založili 

sdružení podnikatelů a já byl předsedou okresního svazu. V roce 1992 jsme začali 

pracovat na založení Hospodářské komory ČR, o rok později jsme založili OHK, které 

jsem předsedal. Po osmi letech jsem cítil potřebu vedení omladit a doporučil jsem na 

své místo Jaromíra Drábka. V roce 2009 jste se stal předsedou Svazu výrobců skla 

a bižuterie? Impulsem bylo „úmrtní“ oznámení společnosti Jablonex Group. Hrozil 

zánik skleněné a kovové bižuterie, ztráta zaměstnání několika tisíc lidí a likvidace 

většiny soukromých výrobců tohoto artiklu. Obrátila se na mě tehdy stovka podnikatelů 

s žádostí o řešení. Nebylo to snadné. Požádal jsem o spolupráci Vladimíra Opatrného, 

předsedu OHK, a tehdejší ředitelku Muzea skla a bižuterie Jaroslavu Slabou. V tomto 

triumvirátu jsme absolvovali všechna jednání. Základním krokem bylo rozhodnutí 

Preciosa, a. s., Ludvíka Karla odkoupit hutní základnu na výrobu základní sklářské 

suroviny a roccailles. Nám se podařilo s finančním přispěním Ministerstva kultury a 

města od Jablonex Group odkoupit veškeré vzorky a část nástrojů na výrobu kovových 

komponentů pro muzeum, v jehož depozitářích dál slouží návrhářům a vzorkařům. 

Získali jsme také úvěr od banky, aby mohla soukromá firma dokoupit všechny nástroje 

a tím zajistit výrobu komponentů pro bižuterní a sklářský průmysl a zachovat jeho 

postavení na světových trzích. Zapojilo se do záchrany všech sto firem? Jen 

polovina, ta druhá se „vezla“. Ale cíle jsme dosáhli a dnes tento průmysl vzkvétá. Jsem 

rád, že jsme v roce 2010 navázali na tradiční přehlídky. Podařilo se nám zaregistrovat 

logo Made in Jablonec chráněné v Evropské unii a zřídit největší prodejnu bižuterie ve 

střední Evropě Palace Plus. Průmysl skla a bižuterie opět existuje a má podporu 

primátora Petra Beitla i jeho předchůdce Petra Tulpy. Podařilo se vám vše? Bohužel 

jsme nezachránili celosvětové trhy. Zanikající Jablonex Group oznámil všem svým 

zákazníkům konec dříve, než nám, a ti zahraniční si našli jiné partnery. A tak jsme s 

exportem byli zcela na začátku. Postupně se nám daří získávat trhy zpět, ale do rozsahu 

a šíře bývalého Jablonexu máme daleko. Na druhou stranu jsem rád, že se nám podařilo 

odvrátit zpřísnění zdravotnických podmínek pro výrobu skleněné bižuterie, což by bylo 

celosvětově zničující. Nebýt Ludvíka Karla těžko bychom toho docílili. Preciosa 

poskytla odborné pracovníky z laboratoří a výzkumu a vše koordinoval současný 

předseda svazu Pavel Kopáček. Byl jste tři roky v PTP, co vám to přineslo? 
Především řadu přátel, zejména vysokoškoláky, kněží i bývalé vojenské důstojníky. V 

táboře jsem si mohl vytvořit obrázek o celé aktivitě a práci tehdejší komunistické 

strany, která se projevuje i dnes. Nejhorší je, že partaj měla a dodnes má podíl na 

rozkladu lidských charakterů. Etické chování se za dob komunismu ztratilo a velmi 

těžko se obnovuje. Mrzí mě, že vliv komunistů opět stoupá a že lidé rychle zapomínají. 

I proto bych chtěl besedovat ve školách a sdělovat tam své zkušenosti… 
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ZLATÝ KŘÍŽ OD PREZIDENTA 

ZLATÉ ZÁCHRANÁŘSKÉ KŘÍŽE za výjimečné činy při záchraně lidských životů 

předal v dubnu na Pražském hradě prezident Miloš Zeman. Ocenění získali jednotlivci z 

řad laiků, profesionálů i týmy specialistů. V kategorii pro děti a mládež ocenil prezident 

Matěje Hulíka a Martina Bartoše, osmnáctileté studenty z Vyšší odborné školy 

mezinárodního obchodu a Obchodní akademie z Jablonce, a to za jejich mimořádný čin 

z loňského roku - VIZ KRONIKA 2015, kdy vytáhli z řeky Jizery tříletého chlapce a 

tříměsíční holčičku. Za záchranu lidských životů oba chlapce i jejich učitelku Barboru 

Jarolímovou již vloni vyznamenal hejtman kraje záslužnou medailí I. stupně. Chlapci se 

za hrdiny nepovažují, ač tak o nich mnozí hovoří a záchranu života považují za 

samozřejmost, což potvrzují slova Matěje: „Je to pěkný pocit, dostat medaili, ale 

někoho zachránit, nechci říci, je povinnost, ale že by to zkrátka udělal každý.“  

OSOBNOST LIBERECKÉHO KRAJE - Druhý ročník čtenářské ankety vyhlásila pro rok 

2015 vydavatelská skupina Metropol se skupinou ČEZ. Na pódiu se vystřídalo patnáct 

nových osobností, mezi které čtenáři rozdělili celkem 2 978 hlasů. Naše město a 

Jablonecko měly významné reprezentanty v těchto kategoriích: 

 DOBRÝ SKUTEK – Z Jablonce Kateřina Havlová, ředitelka Českého červeného 

kříže a Jan Strnad, výtvarný pedagog, restaurátor a publicista. * Dagmar 

Kubištová, předsedkyně Ligy na ochranu zvířat a provozovatelka útulku 

Dášenka v Lučanech nad Nisou. 

 VEŘEJNÁ SPRÁVA - Jiří Dostál, pedagog, dlouholetý ředitel Střední 

uměleckoprůmyslové školy v Jablonci.  

 KULTURA – Otokar Simm, bývalý redaktor Jabloneckého měsíčníku, který má 

vztah k Jizerským horám a z německých originálů překládá regionální literaturu 

a Siegfried Weiss, jenž se zabývá přes padesát let fotografováním krajiny. Jako 

spoluautor měl publikační podíl na knize Jizerské ticho.  

 SPORT - Gabriela Soukalová, biatlonistka z SPK Kornspitz Jablonec. 

PLAKETA VĚZEŇSKÉ SLUŽBY 

Coby výraz ocenění vzájemné a dlouhodobé spolupráce v oblasti bezpečnosti a nápravy 

vězněných osob v regionu převzal plaketu jablonecký primátor Petr Beitl v květnu 

z rukou generálního ředitele Vězeňské služby České republiky a Vrchního státního rady 

Petra Dohnala. „Bezproblémové spolupráce s rýnovickou věznicí si velmi vážím. 

Kromě preventivních a společenských akcí typu Den Integrovaného 

záchranného systému nebo společného plesu se naše vzájemná součinnost 

projevuje i v oblasti všedního života. Vítám aktivitu rýnovické věznice podílet 

se na úklidu města a zejména jejich patronát nad Památníkem obětí II. světové 

války v Rýnovicích,“ řekl mimo jiné primátor Beitl a přislíbil i nadále podporu 

vzájemným vztahům. Na setkání s představiteli Vězeňské služby se hovořilo zejména o 

vytváření podmínek pro zaměstnávání odsouzených osob ve výkonu trestu.  



   KRONIKA roku 2016                                                                                 166  

 

ZA ZÁSLUHY O BEZPEČNOST - Služební i čestné medaile a plakety Hasičského 

záchranného sboru České republiky byly předány v říjnu v prostorách Trojského zámku 

v Praze. Mezi 117 oceněnými byli kromě stávajících a bývalých příslušníků hasičů také 

zástupci obcí, měst i krajů a ostatních složek integrovaného záchranného systému. 

Z našeho města byla vyznamenána Jiřina Brychcí, starostka Okresního sdružení hasičů 

ČMS v Jablonci, která zastává i funkci náměstkyně starostky krajského sdružení hasičů 

a je členkou výkonného výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Práce u 

dobrovolných hasičů se jí stala celoživotní náplní a provází ji od mládí. 

CENA ČESKÉ SKLÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI - I za rok 2015 ji získal Petr Nový, hlavní 

kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci. Předána mu byla při zahájení 6. mezinárodní 

konference historie sklářské a bižuterní výroby v českých zemích, kterou muzeum 

společně s Českou sklářskou společností a Českou archeologickou společností pořádalo 

v říjnu 2016. Petr Nový je jedním z nejmladších držitelů uvedené prestižní ceny. Je 

autorem nebo se významně podílel na autorství více než pěti desítek knih a katalogů, 

více než dvou set odborných textů v tištěné podobě i na internetu, připravil přes padesát 

výstav doma i v zahraničí. Je znám v mediálním prostoru a dokáže erudovaně mluvit na 

téma historie i přítomnosti českého sklářství a díky tomu se mu daří zlepšovat pověst 

sklářského řemesla, umění a průmyslu. Od roku 2011 vede pro Českou sklářskou 

společnost časopis Sklář a keramik, který se mu podařilo vyvést z ekonomických 

problémů a zachránit před krachem. Ředitelka jabloneckého muzea Milada Valečková: 

„Máme to štěstí, že Petr Nový největší část své nevyčerpatelné energie a zaujetí 

pro sklo stále spojuje s naším muzeem. Je jednoznačně hlavním nositelem 

většiny aktivit muzea a jeho stoupajícího kreditu v očích odborné veřejnosti. 

Jeho přístupu si velmi vážíme a k zaslouženému ocenění mu gratulujeme." 

OCENĚNÍ PEDAGOGŮ - Dvacet jedna pedagogických pracovníků z našeho kraje v 

rámci setkání ke Dni učitelů v Liberci převzalo ocenění pro rok 2016. Jejich kolegové, 

vedení i zřizovatelé jim tak poděkovali za celoživotní práci ve školství, mimořádný 

přínos či zásluhy o rozvoj školství. Mezi vyznamenanými nechybělo pět kantorek 

z Jablonecka, které byly oceněny za dlouhodobou pedagogickou činnost. Ze základní 

školy v Tanvaldě to byla Jarmila Kolzrtová, která pracuje ve školství 54 let. Dále pak 

Květa Stránská, jež pedagogickou dráhu zahájila sice v Jablonci nad Nisou, ale od roku 

1992 učí na Základní škole na Malé Skále. Přímo z našeho města pak byla oceněna:  

 Vlasta Fischerová, která do školství nastoupila v roce 1994 jako učitelka 

odborných strojírenských předmětů ve střední průmyslové škole strojní. V roce 

1996 se stala zástupkyní ředitele školy a v roce 2011 byla jmenována do funkce 

ředitelky školy, kde se zasloužila o modernizaci a rozvoj školy.  

 Alena Novotná po studiích působila v Chrastavě, Lučanech a od roku 1985 učí 

na ZŠ Pivovarská v Jablonci, kde je od roku 1989 zástupkyní ředitele školy.  

 Věra Pokorná, která v mateřské škole pracovala třiačtyřicet let. V roce 1986 

založila a stále vede pěvecký sbor Skřivánek, sdružující děti předškolního věku.   
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JABLKO PRO NADANÉ - Podvečer ve středu 15. června 

v Městském divadle v Jablonci patřil nadaným dětem 

místních základních a středních škol. Za výborné výsledky 

ve sportu, studiu, umění či za mimořádný počin si odnesly 

cenu v podobě jablka, v němž je skrytý skleněný kámen od 

společnosti Preciosa. Autorkou je studentka Veronika Černá 

ze SUPŠ a VOŠ, jež si také odnesla jedno z jablek, a to v kategorii umění. Držitelé: 

 KATEGORIE SPORTU -  Natálie Bělinová, ZŠ Arbesova * Tereza a Nikola 

Hettfleischovy, DDM Vikýř * Radek Horáček, ZŠ Liberecká 31 * Lukáš Hušek, 

ZŠ Šumava * Růžena Kymlová, ZŠ Liberecká 31 * Michaela Maršíková, ZŠ 5. 

Května * Leona Vokálová, ZŠ Pasířská * Dan Bárta, Střední průmyslová škola 

technická * Nikola Nosková, Gymnázium Dr. Ant. Randy, sportovní obor * Jan 

Ouvín, VOŠMOA * Filip Vejdělek, Střední průmyslová škola technická.  

 KATEGORIE VZDĚLÁNÍ -  Adam Barbora, ZŠ Pasířská * Klára Blahoutová, 

ZŠ Ant. Bratršovského * Kateřina Efenberková, ZŠ Arbesova * Markéta 

Hlaváčková, ZŠ Liberecká 26 * Jindřiška Holová, ZŠ Liberecká 26 * Tomáš 

Horák, ZŠ Pivovarská * Tomáš Chabada, ZŠ Rýnovice * Lucie Charvátová, ZŠ 

Pivovarská * David Peroutka, ZŠ Mozartova * Barbora Skalská, ZŠ Šumava * 

Eliška Štukavcová, ZŠ Rychnovská * Hana Herkommerová, Gymnázium U 

Balvanu * Tereza Hofrichterová, Gymnázium Dr. Ant. Randy * Magdalena 

Linková, SUPŠ a VOŠ * Ivan Šonský, Gymnázium U Balvanu. 

 KATEGORIE UMĚNÍ -  Jonáš Halama, Základní umělecká škola * Veronika 

Černá, SUPŠ a VOŠ * Hana Herkommerová, ZUŠ. 

 KATEGORIE MIMOŘÁDNÝ POČIN - Patrik Čermák, ZŠ Mozartova * Matěj 

Hulík a Martin Bartoš, VOŠMOA * Martin Kopecký, ZŠ Pasířská * Adéla 

Tichá, ZŠ Antonína Bratršovského.  

CENA FAIR PLAY - V anketě Grassroots 2015 ji obdržel z Jablonce Jan Kozderka, 

vedoucí trenér fotbalového střediska mládeže a učitel tělocviku na ZŠ Mozartova. 

Získal ji za čin, který se odehrál ve druhém poločase čtvrtfinálového zápasu 

celostátního finále 18. ročníku žákovského McDonald´s Cupu v Jablonci mezi 

domácími a Mladou Boleslaví. Jablonečtí vedli 2:1, jejich hráč fauloval a rozhodčí 

zákrok posoudil tak, že se stal před vápnem a odpískal přímý kop. Kouč Jan Kozderka 

neváhal a sudího upozornil, že faul se odehrál v pokutovém území. Při převzetí ceny se 

vyjádřil, že jeho přístup není neobvyklý, stejně férově se chovají i mladí hráči.  

STRÁŽNÍK ROKU 2015 a 2016 – Titul uděluje Městská policie z Jablonce ve 

spolupráci s vedením našeho města již od roku 2008, přičemž mezi základní kritéria 

hodnocení patří plnění povinností vyplývajících ze zákona o obecní policii, plnění úkolů 

nad rámec pracovních povinností, množství zjištěných a následně řešených událostí, 

kvalita zpracování spisového materiálu a úroveň vystupování. Návrhy na ocenění 

strážníků podávají vedoucí operačního střediska a vedení městské policie, 

každoročně se pak vyhlašuje trojice nejlepších.  
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STRÁŽNÍK ROKU 2015 – vyhlášení v obřadní síni radnice v pátek 15. 4. 2016: 

1. Lukáš Juřík (u městské policie od roku 2007), z dopravní a hlídkové služby, 

podílí se na přípravě projektu prevence kriminality, 2. místo Strážník roku 2014.  

2. Jaroslav Brožek (od 2002), operátor kamerového dohlížecího systému, je řídícím 

střeleckého výcviku, Strážník roku 2009. 

3. Michal Křemen (od 2010), strážník dopravní a hlídkové služby, reprezentuje 

policisty na fotbalových utkáních, 2. místo Strážníka roku 2011, vloni 2015 

odměněn za záchranu lidského života (VIZ KRONIKA 2015). 

Poděkování za 15 odpracovaných let obdržel: Strážník roku 2008 Pavel Bitman, 

operátor kamerového a dohlížecího systému.  

STRÁŽNÍK ROKU 2016 – Za účasti primátora, zástupců Policie ČR, krajských 

záchranářů a členů Českého červeného kříže byli v dubnu 2017 oceněni: 

1. Jaroslav Brožek (u městské policie od roku 2002), operátor kamerového 

dohlížecího systému, který byl vyhlášen nejlepším strážníkem roku už v roce 

2009 a oproti loňsku si polepšil o jednu příčku. Převzal také poděkování za 

patnáct odpracovaných let v uniformě městského strážníka.  

2. Lukáš Lejsek (od 2012), strážník dopravní a hlídkové služby, podílel se na 

zabezpečení projektu prevence kriminality.  

3. Bronislav Novák (2008), okrskář Žižkův vrch, 2. místo Strážník roku 2010 a 

2012 a 3. v roce 2013. Hodnocena jeho spolupráce coby okrskáře s Policií ČR. 

Poděkování za 10 odpracovaných let obdrželi: Lukáš Juřík – strážník dopravní a 

hlídkové služby, Luboš Nigrin – okrskář Mšeno, Oborník Aleš – strážník dopravní a 

hlídkové služby. * Za 15 odpracovaných let oceněni: Jaroslav Brožek – Strážník roku 

2016, Miroslav Pospíšil - strážník dopravní a hlídkové služby. * Za 25 let: Karel Bobek 

- vedoucí dopravní a hlídkové služby, Karel Kováč - strážník dopravní a hlídkové 

služby, Pavel Matouš – operátor operačního systému. 

JABLONECKÁ PEČOVATELKA - Titul se uděloval v Jablonci poprvé v roce 2013. 

Zatímco tehdy své nejlepší pečovatelky a osobní asistentky nominovaly tři subjekty, 

vloni už jich bylo šest a letos přišly nominace od osmi organizací. Ze svého středu 

navrhovaly osobnost, jež by měla být oceněna nejen za práci s klienty, ale i za další 

profesní a osobní kvality. U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na seniorech 

v pátek 10. června v Městském divadle v Jablonci převzaly ocenění:  

 Liběna Petrlíková – Anavita, a. s., DS Jablonec: Jako pečovatelka pracuje 

osmým rokem, rok působí v nově otevřeném domově seniorů. Do péče o klienty 

vnáší klid, dokáže odhadnout jejich potřeby a navázat komunikaci i s hůře 

komunikujícím člověkem. Pro své kolegy je správným týmovým hráčem. 

 Kateřina Valentová - Centrum sociálních služeb Jablonec: Jako pečovatelka 

pracuje 23 let. Je zkušenou pečovatelkou s profesionálním, ale lidským 

přístupem. Její předností je diskrétnost, porozumění a pochopení.  Pro kolektiv 

je nepostradatelná především pro samostatné rozhodování a plné nasazení.  

 Bohumila Sladká - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého 

kraje: Práci osobní asistentky vykonává 7 let. Jejími klienty jsou děti, osoby 
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se zdravotním postižením i senioři. Je oblíbená a v rodinách působí přirozeně, 

klientům pomáhá a motivuje je, aby mohli co nejdéle zůstat spokojení ve svém 

domácím prostředí. Jabloneckou pečovatelkou byla vyhlášena už v roce 2014. 

 Ludmila Klimundová - Diakonie CČE Jablonec, kde pracuje čtyři roky. Je 

spolehlivá, samostatná, všímavá k potřebám klientů, které motivuje. Dokáže si 

poradit v krizových situacích, u práce přemýšlí a umí si ji dobře zorganizovat. 

 Renata Stibůrková - Domov důchodců Jablonecké Paseky: Jako pečovatelka 

pracuje osm let. Má pěkný vztah ke klientům, je empatická a dokáže 

vypozorovat i potřeby těch, kteří se neumí sami vyjádřit. Je oblíbená u klientů i 

jejich rodin. Dokáže si samostatně poradit a řešit provozní záležitosti.    

 Milada Jiřímská - Hospicová péče sv. Zdislavy: V hospici pracuje pět let, 

začínala jako dobrovolnice ještě před tím, než vznikla možnost pracovat na 

pozici pečovatelky. Je spolehlivá, veselá, kreativní, soucitná a schopná 

přizpůsobit se mentalitě klienta a jeho rodiny.  

 Petra Okrouhlíková - Rodina 24: Jako osobní asistentka pracuje čtyři roky. Práci 

vykonává svědomitě a s respektem ke způsobu života každého klienta. Zajímá se 

o zájmy klientů a snaží se je co nejvíce zapojit. Je příkladem mladším kolegům.  

 Ludmila Vobrubová – SeniA: Ve sdružení pracuje devět let, v sociálních 

službách má již třicetiletou praxi. Nominovaná byla pro svůj neutuchající elán, 

pozitivní energii, kterou vkládá do své práce a naprostou spolehlivost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINACE AKTIVNÍCH SENIORŮ - Za statutární město Jablonec nad Nisou byli 

v roce 2016 na ocenění Rady vlády ČR pro seniory a stárnutí populace nominováni: 

 KLUB JABLONECKÝCH SENIORŮ v kategorii kolektiv/klub za podporu 

aktivního života seniorů, zdravého životního stylu a zapojení seniorské 

veřejnosti do aktivního života v projektu Jablonecký škrpál. Tuto pohybovou 

aktivitu připravuje klub čtvrtým rokem nejen pro své členy, ale i pro širokou 

seniorskou veřejnost. Jedná se o cyklus výletů s vzdělávacím podtextem, 

součástí vlastivědných výletů jsou přednášky a setkání se zajímavými lidmi.   
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JOSEF SLÁMA - jablonecký patriot (byť pochází z Moravy) byl nominován v kategorii 

jednotlivců. Všestranně aktivní senior šíří dobré jméno města i bižuterie na 

přednáškách, které sám organizuje. Aktivně vyhledává zapomenuté jablonecké památky 

a nezištně se podílí na jejich obnově. Přispěl například k obnově křížku v Kokoníně. Má 

také značný podíl na založení Jabloneckého klubu onkologických pacientů, který spolu 

s již zesnulou manželkou inicioval před třiadvaceti lety.   

KŘESADLA S JISKŘIČKOU LIDSTVÍ 

Křesadlo je oceněním dlouhodobé práce ve prospěch druhých a upozornění na 

nemalý přínos dobrovolnických činností. Cílem je ukázat, jak hluboký smysl má 

ochota pomáhat, převzetí odpovědnosti za druhé a občas i odvaha vzepřít se 

nechápavým reakcím okolí. 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 2015: Křesadlo v rámci České republiky probíhalo čtrnáctým rokem, v 

Libereckém kraji rokem pátým. Počátkem roku 2016 na jevišti Městského divadla v 

Jablonci šest dobrovolníků z deseti nominovaných získalo tuto cenu v podobě 

symbolického křesadla za vykřesanou jiskřičku lidství. Cenu, kterou uděluje Český 

červený kříž, převzali z rukou významných představitelů z řad podnikatelské a veřejné 

sféry kraje. Nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Libereckého kraje Martin 

Půta a jablonecký primátor Petr Beitl, tradičně se účastnil i duchovní otec Jiří Tošner. 

Ocenění získali: Eva Tauchmanová za nasazení a realizaci v oblasti neziskových 

organizací. * Tomáš Musílek, ač sám hendikepovaný, pomáhá ostatním klientům v 

Jedličkově ústavu v Liberci, trénuje fotbalisty. * Věra Veverková, seniorská 

dobrovolnice, která dochází jako společnice do seniorského domu ve Vratislavicích, kde 

čte, povídá si a diskutuje s osamělými. * Dagmar Poláková, dobrovolnice v liberecké 

nemocnici, kde doprovází pacienty na různá vyšetření, na procházku, čte jim, pomáhá s 

drobnými činnostmi a na dětském oddělení se dlouho věnovala děvčeti ve vigilním 

kómatu. * Ivan Kolman, akademický sochař, jenž se léta věnuje a výtvarně vede 

postiženého umělce Petra Šrámka, který kreslí nohama, jelikož ruce nemá a dorozumívá 

se s okolím pouze svými obrazy a malováním. * Z Jablonce pak: Olga Frölichová za 

celoživotní činnost ve smíšeném pěveckém sboru Janáček, za péči o tento sbor. 

KŘESADLO 2016 - Šestý ročník slavnostního předávání cen pro Liberecký kraj se 

konal 6. prosince 2016 v prostorách kulturního centra Střelnice v Jablonci. Oceněni 

byli: Anna Šmídová z dobrovolnického centra při Krajské nemocnici Liberec. * Dagmar 

Holanová, zakladatelka Ligy na záchranu zvířat a majitelka útulku Dášenka v Lučanech 

nad Nisou. * Rudolf Šrámek z domu dětí Mozaika v Železném Brodě. * Matěj 

Kovalevský dobrovolník Libereckého komunitního střediska Kontakt. * Z Jablonce pak: 

Petr Činčala, zakladatel občanského sdružení Centra generace Liberec i partnerské 

organizace v Jablonci nad Nisou, do ČR přinesl iniciativu Týden partnerství a Kateřina 

Pravcová, která byla sice mezi nominovanými benjamínkem, ale neznamená to, že je 

začátečníkem v dobrovolnictví. Ač je jí 16 let, věnuje se dobrovolnickým 

činnostem již šestý rok, a v to hlavně činnostem při domě dětí Vikýř v Jablonci. 
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OBČANÉ: RODÁCI A PATRIOTI 
MUŽI, KTEŘÍ MĚNILI MĚSTO - Když už je rok 2016 rokem mnohých oslav 

významných výročí, tak si připomeňme některé osobnosti, bez jejichž přičinění by se 

Jablonec nad Nisou těžko stal centrem bájné ´rakouské Kalifornie´ a městem se 

sebevědomou a v rámci českých zemí ojedinělou identitou. Kteří to byli?  

 Eduard Dressler (1833 - 1904) - exportér, regionální politik, 

 Carl Gewis (1867 - 1932) - obchodní rada, 

 Richard Haasis (1843 - 1916) – podnikatel, 

 Gustav Hoffmann (1851 - 1909) - továrník, městský rada, 

 Heinrich Hoffmann (1875 - 1939) – exportér, 

 Wilhelm Klaar (1837 - 1924) – exportér, 

 JUDr. Karl Kral (1839 - 1899) - advokát, politik a hybatel společenského života, 

 Jakob Mahla (1849 - 1918) - exportér a továrník, 

 Emil Müller (1836 - 1892) - exportér, politik, 

 Adolf Pfeiffer (1818 - 1895) - továrník, exportér, společník firmy Josef Pfeiffer 

& Co. Přestože nedosáhl věhlasu svého bratra (první jablonecký starosta), zapsal 

se významně do dějin města na Nise a do historie bižuterního podnikání. Je mu 

připisováno jak přizvání muránských sklářů do Jablonce, aby zde 

experimentovali s tavbou aventurinu, tak i významný podíl na stanovení 

závazných pravidel v placení za zboží (tzv. Freitag – Zahltag).   

 Adolf Heinrich Posselt (1844 - 1926) - exportér, starosta města, 

 Anton Preissler (1814 - 1882) - textilní továrník a městský radní, 

 Dr. Anton Randa (1864 - 1918) - lékař, filantrop, sběratel, 

 Josef Ressel (1844 - 1892) - farář a regionální badatel, 

 Albert Sachse (1851 - 1921) - exportér a sběratel, 

 Adolf Schindler (1853 - 1921) – exportér, 

 Adolf Zasche (1863 - 1935) - pasíř, galvanizér, filantrop. 

JOSEF PFEIFFER, exportér, továrník a politik (1808–1869) - První jablonecký 

starosta byl nejstarším z devíti dětí mlynáře z Brandlu, později úspěšného 

obchodníka, podnikatele v textilním oboru a také jabloneckého rychtáře Josefa 

Pfeiffera staršího. Josef Pfeiffer mladší šel v otcových stopách a pod jeho 

vedením se firma Josef Pfeiffer & Co. stala nejvýznamnějším jizerskohorským 

exportním domem své doby a s úspěchem předváděla své zboží na světových 

výstavách. Starostou se úspěšný podnikatel stal v roce 1850 (do roku 1867) a 

v roce 1861 byl zvolen i poslancem Zemského sněmu Království českého a 

odtud delegován i do Říšského sněmu ve Vídni. Byl dobrým hospodářem, za 

jeho působení vzrostl majetek městyse, jenž v roce 1866 přivedl ke statutu 

města, z pěti tisíc na šedesát tisíc zlatých. Své úsilí Pfeiffer věnoval zejména 

rozvoji dopravní infrastruktury, podpoře podnikání a společenského života 

obce. Jako symbol všech Pfeifferových úspěchů ve veřejné správě nám 

http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/01-2008/eduard-dressler.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/05-2008/carl-gewis.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/04-2008/richard-haasis.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/06-2008/gustav-hoffmann.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/rocnik-2010/11-2010/heinrich-hoffmann-strmy-vzestup-i-pad-1875-8211-1939.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/05-2010/wilhelm-klaar-exporter-1837-8211-1924.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/12-2008/judr-karl-kral.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/03-2008/jakob-mahla.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/03-2010/emil-muller-exporter-a-politik-1836-8211-1892.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/02-2008/adolf-pfeiffer.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/11-2008/adolf-heinrich-posselt.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/09-2008/anton-preissler.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/rocnik-2010/11-2010/dr-anton-randa-1864-8211-1918.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/10-2008/josef-ressel.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/01-2010/albert-sachse-exporter-a-sberatel-1851-8211-1921.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/rocnik-2011/01-2011/adolf-schindler-1853-8211-1921-8211-exporterem-proti-sve-vuli.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/07-08-2008/adolf-zasche.html
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může sloužit založení druhého jabloneckého náměstí (1864, dnešní Dolní 

náměstí), v jehož horní části byla vystavěna nákladem kolem 50 000 zlatých 

mezi lety 1867–1869 reprezentativní budova radnice v neorenesančním stylu 

(dnes knihovna). Dosud rozptýlená obec, kde nové domy rostly jak houby po 

dešti, tak získala logický střed a město urbanistický řád. V roce 1867 odměnil 

Josefa Pfeiffera císař Rytířským křížem Řádu Františka Josefa, jenž mu byl 

udělen za zásluhy ve veřejné sféře a za jeho rozvážné, ale hrdé chování během 

pruského vpádu do Jablonce. V roce 1866 starosta například nevyvěsil bílé 

vlajky, což znamenalo, že se Jablonec útočníkům nevzdal.  Pfeiffer byl dvakrát 

ženatý a měl celkem čtrnáct dětí. Štěstí početnou rodinu opustilo v průběhu 

šedesátých let 19. století, kdy ztratil Pfeiffer své nejmladší dva syny záhy po 

jejich narození, pak opustila tento svět i jeho druhá žena a 23. ledna 1869 také 

druhorozený syn. Již 31. ledna Josef Pfeiffer ulehl a po krátké nemoci 4. února 

zemřel. Podle svého přání byl pochován do země na jabloneckém hřbitově. Po 

zřízení nového městského hřbitova na počátku 20. století byly jeho ostatky 

přeneseny do rodinné hrobky nejstaršího syna Bruno Pfeiffera, která se 

dochovala do dnešních časů… – čerpáno 

z textu Petra Nového v  knize Otcové města 

Jablonce, kterou vydalo v roce 2007 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci. Co 

dodat? Jablonečtí měšťané na svého 

prvního starostu nezapomněli. Jeho 

jméno obdržela jedna z ulic Jablonce, 

která se po roce 1900 stala oblíbenou 

stavební lokalitou, kde vyrůstaly 

honosné vily exportérů (Josef Pfeiffer 

Strasse, dnes ulice 28. října). A co 

novodobí radní? Ti mimo jiné umístili 

svého prvního starostu na medaili.   

MĚSTSKÁ MEDAILE JOSEFA PFEIFFERA – Příležitostná ražba třinácti medailí dle 

návrhu akademického sochaře Jiřího Dostála vznikla v roce 2008 v rámci oslav 

dvoustého výročí povýšení Jablonce na městys (1808) a stejného výročí narození 

prvního starosty Pfeiffera. Udělení medailí vybraným osobnostem kulturního a 

společenského života schválila rada v říjnu a 23. listopadu 2008 předal starosta Petr 

Tulpa první medaili duchovnímu Českobratrské církve evangelické Richardu Firbasovi. 

PRAPRAVNUČKA 1. JABLONECKÉHO STAROSTY - HANNELORE SINGER, byla 

v roce 2016 významným hostem a vděčným divákem programu Jabloneckých 

podzimních slavností. Spolu s primátorem Petrem Beitlem zašla také na městský 

hřbitov, kde navštívila nejen místo posledního odpočinku svého předka 

Josefa Pfeiffera, ale i hroby dalších jabloneckých osobností. Při procházce 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=71272&x=458&y=480&test=ccc
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stará dáma s přehledem vzpomínala, kdo byl kdo, co dělal a dokonce i kde bydlel. 

Potěšilo ji, v jak dobrém stavu je hřbitov udržován a radost jí udělala zpráva o 

restaurování secesní mozaiky na hrobce jejího dědečka (hrobka Pfeiffer - Kraal). 

Vyslovila přání, že pokud ji to zdraví dovolí, ráda by svoje devadesátiny (v roce 2017) 

oslavila právě v Jablonci. Hannelore Singer se narodila 22. října 1927, v Jablonci 

vychodila základní školu a navštěvovala gymnázium, po válce byla spolu s rodiči 

odsunuta. Od té doby žije v Neugablonz, kde odmaturovala a vyučila se švadlenou.  

HROBY JABLONECKÝCH STAROSTŮ A OSOBNOSTÍ - Statutární město Jablonec nad 

Nisou pečuje jak o hrob starosty Pfeiffera, tak i o poslední místo odpočinku starosty 

Posselta a starosty Fischera. Zajištěna je nejen běžná údržba, tedy hrabání listí a péče o 

květiny. V letošním roce byla opravena písmena na náhrobku starosty Fischera v 

hodnotě 43 600 korun a magistrát zahájil také opravu hrobky významné rodiny Pfeiffer 

- Kral. V rozpočtu byla vyčleněna částka 238 

tisíc korun na opravu mozaiky tvořící původní 

výzdobu. Pro příští rok se připravuje návrh 

opravy celé hrobky, indikativní rozpočet bude 

odvozen od rozsahu opravy. Dále je prováděna 

hlubší rešerše na téma architektonický či 

historický význam náhrobků na jabloneckých 

hřbitovech, v níž budou navržena další 

opatření. Časový harmonogram realizace nebyl 

zatím stanoven. * MOZAIKOVÝ KLENOT Z JABLONCE byl název přednášky 

Magdaleny Kracík Štorkánové o restaurování a kompletní rekonstrukci secesní mozaiky 

hrobky významných jabloneckých rodin Adolfa Pfeiffera a jeho zetě JUDr. Karla Krále. 

Akci ve svém ateliéru připravilo jablonecké Muzeum skla a bižuterie na středu 5. října.  

SPISOVATELÉ I VÝTVARNÍCI 

ŠTĚPÁN KUČERA se narodil v Jablonci nad Nisou v roce 1985, vystudoval 

žurnalistiku a mediální studia na Karlově univerzitě v Praze. Napsal sbírku povídek 

Tajná kronika Rychlých šípů a letos vydal novou knihu. Soubor povídek nese název 

JIDÁŠ BYL UFON a jedna z nich, která se odehrává v Jizerských horách, svým obsahem 

připomíná policejní svodku - …Z trezoru Státního okresního archivu v Jablonci 

zmizel vzácný Smržovský grimoár. Odcizil ho jistý pan Teufel a stopy po 

čarodějné knize, kterou vlastnil legendami opředený doktor Jan Josef Antonín 

Eleazar Kittel, vedou až do Austrálie…  - Dlužno dodat, že mladý autor ve své knize 

nemíchá pouze koktejl z jizerskohorských luk a říček, ale ingredience našel třeba i v 

pražském podzemí, istanbulských uličkách či v brazilské Paquetě. Svoji novinku Štěpán 

Kučera představil ve čtvrtek 21. dubna v jabloneckém knihkupectví Serius. Na otázku, 

zda sleduje i současné tvůrce z našeho regionu a co ho v poslední době zaujalo, 

odpověděl: Líbila se mi loňská knížka Jana Šebelky o Gustavu Ginzelovi ´Podivín, 

který okrášlil svět´, zajímavé projekty dělá taky jablonecký knihkupec Vladimír 

Opatrný - ve svém VladiMírovém nakladatelství vydal skvělého průvodce po 

výtvarném umění 60. až 80. let ve veřejném prostoru Jablonce O jablku a 
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dalších a almanach místních autorů Hezké čtení aneb Na dřeň. Když odhlédnu od 

literatury, je tu řada skvělých iniciativ zušlechťujících veřejný prostor - jablonecké 

sdružení PLAC, které stojí i za zmíněnou publikací O jablku a dalších projektech, 

spolek ArtproProstor oživující budovu jabloneckých lázní či spolek AvantgArt oživující 

pro změnu zauhlovací věž ve Vratislavicích nad Nisou. 

PAVEL BRYCZ se sice narodil 28. července 1968 v Roudnici nad Labem, vyrostl v 

Mostě, žil v Praze, ale nakonec se přiženil do Jablonce. Letos v  květnu vydal a před 

prázdninami pokřtil svoji další knížku STŘÍDAVÁ PÉČE PRO KUKAČKU. - … Jak to 

vypadá, když manželé u rozvodu zjistí, že jejich šestnáctiletá dcera není ani 

jednoho z nich? Právě do takové netradiční, ale ne nemožné situace, postavil 

své hrdiny v románu o putování a hledání odpovědi na otázky, kdo jsou rodiče 

náctileté dívky, zda byla vyměněna u porodu a kam se poděla skutečná dcera…  

- Pavel Brycz je nejen prozaikem, ale i básníkem, textařem a autorem povídek pro děti. 

Je laureát Státní ceny za literaturu za román Patriarchátu dávno zašlá sláva, držitel Zlaté 

stuhy za Bílou paní na hlídání, na jejíž motivy vznikl Večerníček. Aktuálně vzniká jeho 

druhá série.  Na otázku, zda mohou v jeho knihách čtenáři najít odkaz našeho kraje, 

odpovídá: Třeba v Tátologii II mám povídku, která se přímo dotýká 21. srpna 

1968 v Desné. Já tam fabuluji - vytvářím ze sebe postižené dítě v kočárku. Ale 

půdorys událostí toho dne je skutečný. Navíc v srpnu 1968 mi byl jeden měsíc a 

chtěl jsem tím znázornit postižení mé generace tím, co se stalo. Před dvěma 

lety mi pak vyšla povídka, která se přímo odehrává v Jablonci nad Nisou. Nad 

městem například létají oštěpy Báry Špotákové. V tuto chvíli můžu prozradit, 

že další román, který teď vzniká, bude vyloženě maloměstský. Nepůjde tam o 

Liberec nebo Jablonec, ale spíš o takový kompilát. 

VÝTVARNÍ UMĚLCI JABLONECKA A ŽELEZNOBRODSKA - Jablonecké kulturní 

a informační centrum vydalo v září knihu, která vzdává hold uměleckému školství v 

našem regionu. Protože obrazová publikace ´Výtvarní umělci Jablonecka a 

Železnobrodska 1945-2015´ se dostala na knižní trh v roce, kdy Jablonec nad Nisou 

slavil několik významných jubileí, není divu, že úvodní část nejprve stručně seznamuje 

s historií regionu od 14. století. Připomíná nejdůležitější data a události Jablonce, rozvoj 

na přelomu 19. a 20. století a některé s tím spojené osobnosti. Zaměřuje se také na 

počátky a rozvoj sklářské a bižuterní výroby, vývoj odborného školství v Jablonci 

(1880) a Železném Brodě (1920) a jejich vliv na výrobu a kulturu. Právě umělecké 

školství dalo našemu regionu výjimečné skláře, šperkaře, medailéry, výtvarníky i 

umělecké řemeslníky, proto kniha představuje v historických souvislostech úzké spojení 

pedagogů a studentů, výsledky jejich práce. Autor publikace, Antonín Langhamer, patří 

mezi uznávané znalce českého moderního skla a výtvarného života Jizerských hor a 

Pojizeří. Vedle své dlouholeté odborné kariéry v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci, kde 

působil jako kurátor a posléze ředitel, strávil řadu plodných let též jako kurátor v 

Oblastní galerii v Liberci. Fotodokumentace uměleckých děl byla svěřena zkušenému 

fotografovi Jiřímu Jiroutkovi. Kniha vyšla díky finanční podpoře 

Ministerstva kultury ČR, statutárního města Jablonec a Nadace Preciosa. 
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Seznam výtvarníků zastoupených v publikaci: Brožová Blanka, Brychta Jaroslav, 

Brychtová Jaroslava, Černý Jan, Čeřovský Vladimír, Doležal Libor, Dostál Jiří, 

Dostál Vojtěch, Drobník Antonín, Hančová Hana, Hanuš Václav, Harcuba Jiří, 

Hásek Jan, Hlubuček Martin, Hlubuček Vladimír, Hlubučková Libuše, 

Hlubučková Soukupová Natalie, Horák Petr, Houserová Ivana, Hubička Alois, 

Hušková Zdenka, Jágr Miloslav, Janků Miloslav, Jelínková Jitka, Ježek Ladislav, 

Ježek Pavel, Jíra Josef, Kadlecová Zuzana, Karoušek Ladislav, Kasalová Jana, 

Klinger Miloslav, Kodejš Jaroslav, Kolman Ivan, Komňacký Vladimír, Koňák Jiří, 

Krausová Kateřina, Krsková Rebeka, Kubánek Zbyněk, Kynčlová Zuzana, 

Laštovičková Zdeňka, Lhotský Zdeněk, Libenský Stanislav, Linka Vladimír, 

Lukáš Jan, Maryška Bohumil, Medek Božetěch, Metelák Alois, Mochal Marcel, 

Nepasický Jiří, Novák Břetislav jun., Novák Břetislav sen., Novák Vratislav K., 

Novotný Jan, Oliva Ladislav jun., Oliva Ladislav sen., Oplištil Josef, Otmar 

Vladimír, Pastrnková Jiřina, Pešat Karel, Plátek Miroslav, Plesl Rony, Plesl 

Tomáš, Plíva Oldřich, Pokorný Václav, Polanská Anna, Popovičová Veronika, 

Pouzar Martin, Přenosil Ladislav, Rada Jiří, Roztočilová Zdeňka, Řezáč Václav, 

Scheybal Josef V., Sobolevič Vladimír, Šikolová Ludmila, Švajdová Veronika, 

Tesařová Eva, Tockstein Jindřich, Vančura Jan, Vlasáková Eva, Vlčková Eva, 

Vobořilová Barbora, Vorlíček Viktor, Zákoucký Ladislav, Žák Oldřich. 

SOCHAŘ DOSTÁL VYSTAVIL KAMENNÁ SRDCE - Už ne jako učitel a ředitel, ale 

čistě jako sochař se v prosinci v liberecké Galerii Lázně představil významný tuzemský 

výtvarník a medailér, akademický sochař Jiří Dostál. Drtivá většina děl, která v Liberci 

vystavil, vznikla až po roce 2012, kdy ukončil své jedenadvacetileté působení v čele 

Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou. Výstava nazvaná ´Jiří Dostál 

+ 21 – Srdce v Lázních´ přesto značně odkazovala na jeho pedagogické působení. 

Expozici totiž rámovala díla 21 absolventů, kteří na jablonecké ´umprumce´ zažili 

Dostála jako svého učitele či ředitele. Ukázkami ze svých děl se tak představila 

například vyhledávaná fotografka Lucie Robinson či biatlonistka Gabriela Koukalová, 

dvojnásobný finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého Vladimír Véla, vítěz mezinárodní 

ceny CBM Art Prize Zdeněk Trs či malíři David Hanvald a Filip Dvořák. Někteří z jeho 

žáků využili svůj prostor jako vzdání holdu právě Dostálovi. Takovým příkladem je 

plastika Martina Jošta Pouzara, nazvaná ´Mistr T´, stojící v apsidě galerijního prostoru 

jako vlajkový stožár celé výstavy a zobrazující velké červené písmeno „T“ odkazující 

tak na značku, kterou Jiří Dostál podepisuje svou volnou tvorbu. Osou výstavy, kterou 

Dostál otevřel Exupéryho citátem - ´Správně vidíme jedině srdcem´, byla 

velkoformátová srdce vytvořená z různých druhů mramoru a hadce, některá z nich o 

váze až sto kilogramů. „S kamenem jsem pracoval už od mládí. Během mého 

působení na ´umprumce´ v Jablonci nad Nisou musel kámen ustoupit do 

pozadí. Teď, když už jsem v důchodu, tak na to mám konečně čas. Toto je můj 

vytoužený návrat ke kameni,“ uvedl pro média Jiří Dostál. 
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LIDÉ BEZ DOMOVA  

STATISTIKA Z VÝZKUMU - Ministerstvo práce a sociálních věcí nechalo zpracovat 

v loňském roce unikátní výzkum o bezdomovectví. Bylo osloveno 227 obcí s rozšířenou 

působností a získány tak aktuální údaje o prevenci, výskytu a řešení bezdomovectví. 

Dotazník měli vyplnit sociální pracovníci včetně sociálních kurátorů a dalších 

zaměstnanců, kteří se zabývají problematikou bezdomovectví a dostupnosti bydlení. V 

Česku je zhruba 68 500 bezdomovců. Ztrátou bydlení je ohroženo dalších 120 tisíc lidí. 

Z výzkumu také vyplývá, že daleko víc lidí bez domova než v jiných regionech žije v 

Libereckém kraji. Na tisíc obyvatel jich tu připadá 10,2 - republikový průměr je přitom 

jen 6,7. Horší je situace už jen v Moravskoslezském kraji, kde na tisíc lidí připadá 11,5 

bezdomovce. Odhaduje, že bez střechy nad hlavou v našem kraji žije 4 467 lidí, z toho:  

 672 žen, 

 208 mladých do 18 let, často se závislostí na drogách, 

 360 seniorů, většinou ti, kteří na ulici zestárli a mají mnohé zdravotní problémy. 

Alarmující je také množství lidí, kteří žijí v neobyvatelných bytech, squatech, hrozí jim 

vystěhování a ztráta vlastního bydlení. Těch je skoro devět a půl tisíce, což je čtvrtý 

nejhorší výsledek. Ještě víc lidí, kteří by mohli skončit na ulici, je už jen v Praze, 

Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Dalším problémem je tzv. skryté bezdomovectví. 

Jde o stovky lidí, kteří nemají stálé bydlení, přespávají u rodiny či známých, v 

ubytovnách, v nelegálních příbytcích či prostorách s nízkým komfortem bydlení, jako 

jsou garáže či zahradní domky.  V JABLONCI NAD NISOU A OKOLÍ žije zhruba 200 

bezdomovců. „Dalších sto se nachází v krizové situaci způsobené ztrátami 

zaměstnání či bydlení, exekucemi, dluhy a podobně," sděluje Milena Havrdová, 

oblastní ředitelka Naděje, která v Jablonci spravuje mimo jiné nedávno otevřený 

azylový dům v ulici Za Plynárnou. Vzhledem k tomu, že bezdomovcům nejčastěji 

pomáhají sociální pracovníci, má Jablonec v tomto alespoň částečnou výhodu. Řada 

obcí v průzkumu totiž upozornila na to, že jim chybí krizové ubytování, nízkonákladové 

bydlení se sníženým nájmem a obecní byty. „Stát by měl zajistit výstavbu bytů 

nejen pro osoby, které jsou bez příjmů a závislé na sociálních dávkách, ale také 

pro lidi s minimální mzdou, kteří si nemohou dovolit vysoký nájem,“ cituje 

výzkum jednu ze sociálních pracovnic v odpovědi na otázku, co je třeba zlepšit. 

BEZDOMOVEC PŘEDÁN ZDRAVOTNÍKŮM - Ve středu 15. 6. ráno strážníci volali 

záchranku k bezdomovci ležícímu v příkopu u plotu v ulici Za Plynárnou. Muž si 

stěžoval na bolest břicha a potíže s dýcháním. Záchranáři jej převezli do nemocnice. 

NADĚJE Z AZYLOVÉHO DOMU - V úterý 4. října volal městskou policii provozní 

z Domova Naděje, že se mu se žádostí o pomoc dovolala žena, která spadla do Nisy. 

„Telefon už má nedostupný. Říkala, že neví, kde je, ale že slyší tramvaj.  Mohla by být 

někde v okolí,“ uvedl s tím, že asi šedesátiletá žena je štíhlé postavy a chodí o holi. Na 

místo okamžitě vyjely dvě hlídky městské policie a operační vyrozuměl také Policii ČR 

a hasiče. Když záchranáři prohledali okolí azylového domu, ženu našli. 

Ošetřili jí drobná poranění a ona se pak odebrala do azylového domu.  
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STŘÍPKY Z ČERNÉ KRONIKY 
SMRT NA KOLEJÍCH - Ve čtvrtek 28. dubna dopoledne došlo v Jablonci za železničním 

přejezdem v ulici Plynární ve směru na Liberec ke střetu vlaku s dvaapadesátiletým 

mužem z Jablonce, který na místě události zemřel. Tragédie u nás nebyla ten den 

jedinou. Tělo mladého muže bylo ráno nalezeno i na železniční trati mezi Kolínem a 

Zábořím nad Labem, předcházející den usmrtil vlak muže před Kadaní na Chomutovsku 

a v úterý v Hradci Králové, v Praze a na okraji Kolína. Po střetu s vlakem letos dosud 

zemřelo 55 lidí (vloni 47) a 24 bylo zraněno. Extrémní byl rok 2014, kdy v tomto 

období při 101 střetech s vlakem zahynulo 74 lidí a osmadvacet bylo zraněno. 

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE - Jablonečtí strážníci v mnoha případech využili 

své znalosti v oblasti záchrany lidského života, svoji sílu i rychlou reakci a 

vyplatila se i letos zřízená služba fungující v odpoledních a večerních hodinách 

na Dolním náměstí. Tu například kontaktovala jednou v podvečer slečna s prosbou o 

pomoc, když v nedaleké prodejně zkolaboval její kamarád. Ještě před příjezdem 

záchranářů strážníci mladíkovi poskytli první pomoc. * Jindy strážníky a záchranku 

volal muž, který v neděli ráno našel v koupelně svého tatínka v bezvědomí.  Hlídka 

městské policie, která byla u muže první, začala s resuscitací, následně strážníci 

asistovali záchranářům. * K epileptikovi volali strážníci záchranku první červnovou 

středu v podvečer. Muž ležel u kontejnerů v Lužické ulici a strážníkům sdělil, že vypil 

1,5 l vína a teď se mu točí hlava a má silné křeče do břicha. * Druhou červnovou neděli 

v půl třetí ráno dispečink záchranky požádal strážníky o spolupráci při výjezdu k muži, 

který ležel na kruhovém objezdu v ulici 5. května. Šlo o mladíka z Pulečného, který byl 

po vyšetření převezen k příbuzným v Jablonci. * Strážníci přivolali záchranku ke 

staršímu muži, který se zmateně pohyboval Mechovou ulicí. Byl dezorientovaný a 

stěžoval si na nevolnost, kterou připisoval svému onemocnění - byl to totiž diabetik. * 

Záchranáři poslední červnový čtvrtek požádali strážníky o pomoc. Od Kauflandu 

odváželi do nemocnice muže ze Smržovky po úrazu hlavy. Ten měl ale s sebou v autě 

psa, o nějž se neměl kdo postarat. Strážníci pejska odvezli k veterináři a poté 

informovali útulek v Lučanech. * Z OBAVY O ŽIVOT požádal o pomoc strážníky 

dlužník, který uvedl, že po něm jdou vymahači. Vyhrožovali, že mu vystřílí byt. Jelikož 

se jednalo o trestný čin, předala městská policie celou záležitost Policii ČR. * Byla 

neděle v osm hodin ráno, když přijalo operační středisko na linku 156 oznámení 

chlapce, že jeho maminka chce zabít jeho babičku a už jí prý dala dvě facky. Na místo 

byla vyslána hlídka městské policie, od ní případ převzala k dalšímu šetření Policie ČR. 

Pohotový chlapec, uznáváte, že? U DĚTÍ ZŮSTAŇME: Jablonecká městská policie se 

zúčastnila řady akcí určených dětem k jejich svátku. Přímo na Den dětí 1. června 

strážníci rozbalili svůj stánek v Tyršových sadech, kde se konaly oslavy pod taktovkou 

Domu dětí a mládeže Vikýř. Děti si mohly u městských strážníků otestovat své znalosti 

nejen v oblasti dopravního značení, ale určovaly například, kterým autem jezdí hasič 

nebo lékař. Odměnou za správné řešení byly materiály prevence jako reflexní 

pásky, reklamní náramky, pexesa a jako bonus si mohli zájemci prohlédnout 
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služební vozidlo MP Suzuki S-cross, které má městská policie ve svém vozovém parku 

nejnovější. Podle odhadu se u stánku strážníků zastavilo na tři stovky dětí s rodiči. * Ve 

čtvrtek 2. června po poledni volal na linku 156 obyvatel domu v Polní ulici s tím, že 

parta dětí právě posprejovala fasádu. Muž strážníkům ukázal tři posprejované zdi a 

fotku odcházející party šesti nebo sedmi dětí. Záležitost k dalšímu šetření převzala 

Policie ČR. * S malým ptáčetem si hrály ve čtvrtek odpoledne tři asi šestileté děti 

v Tyršově parku. Podle paní, která volala na městskou policii, to nebyla hra úplně 

nevinná. Děti podle ní ptáčkovi ubližovaly. Paní jim ho tedy vzala a předala hlídce 

městské policie. Strážníci kontaktovali pracovnici Archy, centra pro zvířata v nouzi, 

která si pro ptáče přijela. Podle zběžné prohlídky konstatovala, že je v pořádku. A co 

děti? Utekly ještě dřív, než se strážníci objevili. * V pátek 30. září dopoledne volala na 

městskou policii učitelka z mateřské školy v Zámecké ulici, že k nim neznámá žena 

přivedla malého chlapce, jehož našla na nedaleké křižovatce. Strážníci se spojili 

s Policií ČR, která potvrdila, že po chlapci pátrají a maminka je už na cestě do školky. 

Sotva tříletého kloučka hledala už od půl deváté, dala ho prý pohlídat sousedům, kterým 

utekl. Vyděšená maminka předložila ke kontrole svoje doklady i rodný list dítěte, a 

protože chlapeček se k ní hlásil, odvedla si ho. * DALŠÍ HLEDANÉ OSOBY * Otevřená 

branka a chvíle samoty zlákala tříletého kluka k procházce po Jablonci navečer v úterý 

28. července. Na křižovatce ulic Mlýnská a Sv. Čecha ho našla paní, která přivolala 

strážníky. Chlapec byl v pořádku, jen se hrozně styděl a nechtěl s nikým mluvit. Po 

chvilce k hlídce přišel muž s tím, že je chlapcův dědeček a omlouval se, že nechal jen 

na chvilku otevřenou branku. Kluk dědu poznal, hned se k němu rozběhl a tajný výlet 

malého průzkumníka tak šťastně skončil. * Ve čtvrtek 15. září odpoledne strážníci i 

policisté hledali šestiletou holčičku, která měla na maminku po vyučování čekat na 

hřišti u školy ve Skřivánčí ulici. Hlídky hledaly v okolí školy i v okolí bydliště a pátrání 

naštěstí netrvalo dlouho. Dívenka si v Lužické ulici hrála s kamarádkou. * O spolupráci 

při pátrání po pachateli trestného činu a následné asistenci při jeho zadržení požádala 

Policie ČR městskou policii v úterý 8. listopadu před šestou hodinou večerní. Pachatel 

měl v ulici J. Hory způsobit škodu jiné osobě a poté utéct směrem ke druhé přehradě. 

Policisté muže zadrželi u sádek. * S pátráním po pohřešované dvanáctileté dívce 

pomohli v listopadu strážníci, kteří po lokalizaci mobilního telefonu krátce po desáté 

hodině večer dívku našli u divadla v Liberecké ulici. * U RVAČKY několika mužů 

v Kamenné ulici zasahovali strážníci v sobotu v půl šesté ráno. Jeden z poraněných si 

sám zavolal záchranku a záchranáři požádali o spolupráci právě městskou policii, 

protože jeden z útočníků byl agresívní a další se pokusil o útěk. * K hádce a potyčce 

muže a ženy s kočárkem na ulici vyjeli strážníci jedno  poledne na základě 

telefonického upozornění. Žena uvedla, že ji muž udeřil do hlavy a že chce podat trestní 

oznámení. Zraněná nebyla a lékařské ošetření dle svých slov nepotřebovala. Muž byl 

opilý, přiznal, že vypil placatku rumu. Strážníci převezli muže na policejní služebnu ve 

Mšeně a předali jej k Policii ČR. * První červencový pátek třicet minut před 

dvaadvacátou hodinou řešili městští strážníci incident kvůli nevhodně zaparkovanému 

autu v Turnovské ulici. Modrá oktávka podle volajícího bránila průchodu po chodníku, 

na což upozornil majitele vozu, který ho nejprve napadl slovně a poté 
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fyzicky. Když přijeli strážníci, automobil už byl zaparkovaný v zahradě a muž, který 

celou věc oznámil, své napadení oznámil Policii ČR. * ACH, TEN ALKOHOL! V úterý 

30. srpna krátce před desátou vyjížděla hlídka městské policie na základě telefonátu 

k případu, v němž figurovala opilá žena. Šlo o spor v Turnovské ulici a agresívní 

podnapilou ženu, která verbálně i fyzicky napadala svoje sousedy. Strážníci jí museli 

nasadit pouta, a pak ji k dalšímu šetření předali Policii ČR. * O součinnost požádala ve 

čtvrtek 28. července večer operátorka záchranky kvůli nahlášenému zranění v ulici Na 

Vršku. Strážníci na místě našli sedícího opilého muže, který uvedl, že spadl z nákladové 

rampy. Na hlavě měl oděrky a tržné rány a stěžoval si na bolest palce pravé ruky. 

Záchranáři si následně převzali muže do své péče. Dalšího opilého muže nahlásili 

srážníkům vzápětí jiní všímaví občané. Tentokrát opilec ležel na vozovce na křižovatce 

ulic V Aleji a Souběžná. Muž upadl na hlavu a způsobil si krvavá zranění. K ošetření jej 

převzali záchranáři. * Telefonát na linku 156 v úterý 30. srpna krátce před sedmou 

hodinou večer upozornil městskou policii na opilou ženu v Pražské ulici. Žena ležela na 

chodníku před obchodem s nápoji, nebyla zraněná a z její řeči bylo patrné, že je silně 

pod vlivem alkoholu. Nebyla schopna chůze, padala a motala se. Strážníci ji podrobili 

dechové zkoušce a přístroj Dräger ukázal 3,39 promile alkoholu! Po dohodě s lékaři ji 

hlídka převezla na záchytnou stanici do Liberce. * Dva opilci se jeden listopadový 

podvečer napadali slovně i fyzicky na zastávce tramvaje v Liberecké ulici. Napadený 

muž měl zlomený nos, modřiny a tekla mu krev. Strážníci, kteří přijeli na telefonické 

upozornění, přivolali zdravotnickou pomoc a také Policii ČR. * ZÁKAZ ŘÍZENÍ - 

Místní znalost se strážníkům osvědčila tu sobotu, kdy viděli v Jateční ulici sedat na 

místo řidiče ženu, o níž věděli, že má vyslovený zákaz řízení. Zasáhli, vozidlo zastavili, 

ověřili si totožnost řidičky a předali ji Policii ČR. * Kvůli rychlé jízdě po Palackého 

ulici zadržela hlídka muže, který měl vyslovený zákaz řízení, což se ukázalo při 

ověřování totožnosti. Strážníci přivolali Policii ČR, která celou věc převzala k řešení. * 

Ve čtvrtek 28. července v půl desáté večer se v Pražské ulici hlídce městské policie 

nezdál Ford, kterému nesvítilo pravé světlo, a navíc jel poněkud nekoordinovaně. Řidič 

byl s největší pravděpodobností opilý a také odmítl hlídce předložit řidičský průkaz a 

tvrdil, že on vozidlo neřídil. Věc převzala do svého šetření Policie ČR.  

OBŘÍ VARNA DROG V CENTRU JABLONCE ´proslavila´ naše město doslova za 

hranicemi. Zájem médií vypukl ve středu 20. července, kdy policie a specialisté 

protidrogové centrály uvolnili k celému případu informace a zveřejnili, že se podařilo 

odhalit historicky první varnu amfetaminu na území České republiky. Nejprve snad   

FAKTA O AMFETAMINU - Je to syntetická droga, často se pro ni používá slangové 

označení speed. Patří do stejného typu syntetických drog jako metamfetamin, pro který 

se v Česku užívá název pervitin. Toho se u nás podle odhadů ročně spotřebuje na šest 

tun. Amfetamin se na tuzemském trhu kvůli dominantní úloze pervitinu příliš 

neobjevuje. Obě drogy se vyrábějí podobně ve varných baňkách. První tuzemská 

laboratoř na amfetamin drogu vyráběla z takzvaných prekurzorů. Jde o sloučeniny, z 

nichž se dají chemickým postupem vyrobit drogy. Český pervitin se proti tomu 

nejčastěji vyrábí z volně dostupných léčiv, která se dovážejí ze zahraničí.  
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 Účinky po požití drogy jsou: pocit zvýšené energie, hovornosti, důvěry a 

sebedůvěry, odolnosti, snížené citlivosti k bolesti a únavě. Má schopnost 

snižovat chuť k jídlu či snížení potřeby spát. Uživatelé drogu většinou šňupají 

nebo jí aplikují injekcemi. 

 Abstinence po chronickém užívání amfetaminu může způsobit úzkost, depresi, 

neklid, únavu, nadměrnou spavost, zvýšenou chuť k jídlu, psychózu nebo 

myšlenky na sebevraždu. 

 Amfetamin v Evropě představuje jednu z nejproblematičtějších syntetických 

drog. Je druhou nejpopulárnější drogou po marihuaně. Státy v posledním 

desetiletí zaznamenaly poloviční zvýšení počtu klientů, kteří kvůli této droze 

nastoupili léčbu. Podle aktuální evropské zprávy o drogách bylo v roce 2014 

zajištěno zhruba 7,1 tuny amfetaminu. Droga se vyrábí zejména v Belgii, 

Nizozemsku, Polsku a Německu.  

 Látku poprvé připravil v roce 1887 rumunský chemik Lazar Edeleanue v 

Německu. Amfetamin neměl žádné terapeutické využití do roku 1929, kdy ho 

britský farmakolog Gordon Alles připravil jako náhražku efedrinu. O čtyři roky 

později se začal prodávat jako lék. Ve druhé světové válce ho často dostávali 

vojáci na potlačení únavy. V dalších desetiletích se začaly objevovat zprávy o 

zneužívání amfetaminu. 

KAUZA V TITULCÍCH a dále pak trochu s podrobnostmi (kráceno): 20. 7. Policie 

odhalila v Jablonci nad Nisou první českou drogovou laboratoř na výrobu amfetaminu / 

ČRo Sever - Čeští a švédští policisté zatkli sedm lidí kvůli výrobě amfetaminu / ČT 1 - 

Policie odhalila laboratoř, kde se vyrobilo 3,5 tuny amfetaminu / denik.cz - V Česku 

odhalena varna 3,5 tun amfetaminu. Zásobovala celé Švédsko / echo24.cz - Policie 

rozbila gang výrobců amfetaminu, laboratoř měla produkci za miliardu / 

zpravy.rozhlas.cz - Gang vyrobil 3,5 tuny amfetaminu / Právo - POLICIE VTRHLA DO 

OBŘÍ VARNY DROG 20.7.2016 TV Nova 12:00 Polední Televizní noviny - Policisté z 

Národní protidrogové centrály dnes zveřejní podrobnosti k razii v centru Jablonce nad 

Nisou, kde našli obří varnu a několik sudů chemikálií. Na odhalení drogového gangu 

spolupracovali specialisté z několika evropských zemí … TV Nova 17:00 Odpolední 

Televizní noviny - Datum 7. července se zapsalo do české drogové historie odhalením 

varny obřích rozměrů přímo v centru Jablonce nad Nisou. Takřka veškerý amfetamin 

vyrobený v Jablonci putoval ukrytý v dutinách aut do Švédska. V tuto chvíli se čeká, až 

Švédsko vydá trojici zadržených do Česka. I jim stejně jako vazebně stíhaným u nás 

hrozí až osmnáctileté vězení. - POLICIE NAŠLA PRVNÍ VARNU AMFETAMINU V 

ČESKU, GANG JEJ VOZIL DO ŠVÉDSKA 20.7.2016 zpravy.iDNES.cz  Zprávy / 

Černá kronika - „Šestého a 7. července byla završena operace Traject. Bylo zadrženo 

sedm osob,“ řekl na středečním tiskovém brífinku ředitel Národní protidrogové centrály 

Jakub Frydrych. Čeští policisté spolupracovali s kolegy ze Švédska, Maďarska, ale také 

s celníky z Německa, Bosny a Hercegoviny a Chorvatska …  - ČESKÉ A ŠVÉDSKÉ 

PROTIDROGOVÉ POLICEJNÍ TÝMY ZATKLY SEDM LIDÍ KVŮLI ROZSÁHLÉ 

VÝROBĚ AMFETAMINU 20.7.2016 ČRo Plus v 17:10 - Jakub Frydrych, 
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ředitel Národní protidrogové centrály: „Ten případ řadím k jednomu z největších, které 

zpracovávala za pětadvacet let své existence naše protidrogová centrála Policie České 

republiky. A to jak z důvodu zvláštnosti té laboratoře, protože amfetamin se v České 

republice nevyrábí, protože není preferován uživateli, tak i objemem produkce jako 

takové. Ta skupina fungovala po mnoho let, byla tvořena osobami, které již byly ve 

výkonu trestu za obdobnou trestnou činnost v různých zemích… - TUNY 

AMFETAMINU VYRÁBĚLA ČESKÁ LABORATOŘ PRO NARKOMANY VE 

ŠVÉDSKU 20.7.2016 ct24.cz - České a švédské protidrogové policejní týmy zatkly 

sedm lidí kvůli rozsáhlé výrobě amfetaminu. V Česku byla odhalena první laboratoř, 

která sloužila k výrobě této drogy nedaleko centra Jablonce nad Nisou, kde pachatelé 

dokázali získat několik desítek kilogramů drogy při jednom výrobním cyklu. Podle 

ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha dokázala vyprodukovat víc 

drogy než například v Česku mnohem známější varny pervitinu. Policisté v laboratoři 

nalezli 700 litrů chemikálií potřebných pro výrobu drogy a 600 litrů odpadu, který při 

výrobě vznikl … České části gangu policie zabavila auta, nemovitosti a hotovost za více 

než 16 milionů korun. Mezinárodní policejní tým, kam kromě Čechů a Švédů patřili 

také kriminalisté z Maďarska, na gang přišel v roce 2014. Už v minulosti tento tým 

zadržel 7 kurýrů amfetaminu a 93 kilogramů drogy …  - DROGY ZA MILIARDU: 

JABLONECKÝ SPEED KONČIL VE ŠVÉDSKU 20.7.2016 TV Nova 19:30 Televizní 

noviny - Týmu policistů z různých koutů Evropy se podařilo odhalit mezinárodní gang, 

který nejméně 5 let zásoboval drogou zvanou speed skoro celé Švédsko. Drogu vařili v 

Jablonci nad Nisou a podle odhadů policie tam vyrobili 3,5 tuny této drogy za skoro 

miliardu korun… - POLICIE ČR: OPERACE TRAJEKT 20.7.2016 

parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy -  Dne 7. července 2016 proběhla na území 

České republiky a Švédského království závěrečná realizace společné operace 

policejních orgánů České republiky, Švédského království a Maďarské republiky 

vedená pod krycím názvem „TRAJECT“. Dokumentace trestné činnosti probíhala v 

rámci společného vyšetřovacího týmu tzv. JIT (Joint Investigation Team). V průběhu 

rozpracování se na akci dále podílely policejní a celní orgány Spolkové republiky 

Německo, Bosny a Hercegoviny a Chorvatska. Operace byla zaměřena na mezinárodní 

organizovanou zločineckou skupinu působící na území Švédského království, České 

republiky a Maďarské republiky. Trestná činnost skupiny spočívala ve velkoobjemové 

výrobě psychotropní látky amfetaminu a jeho následné distribuci za účelem dosažení 

finančního zisku velkého rozsahu. Členové této zločinecké skupiny byli schopni po 

dobu nejméně 5 let úspěšně uspokojovat poptávku po amfetaminu na území téměř 

celého Švédského království. Jen malá část vyrobeného amfetaminu v řádu jednotek 

kilogramů končila na nelegálním trhu v Česku… - DROGY VYVÁŽELI DO ŠVÉDSKA 

- PRVNÍ ODHALENÁ VARNA »SPEEDU« V ČESKU! 21.7.2016 - Aha!  str. 5 

Aktuálně – Policisté v Jablonci nad Nisou objevili laboratoř, kde se vyráběl amfetamin 

určený pro švédský drogový trh. Pachatelé byli součástí mezinárodního gangu, 

působícího v několika evropských státech. Laboratoř podle policie vyrobila nejméně 3,5 

tuny amfetaminu a pět let zásobovala dealery ve Švédsku. 
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III. MĚSTO 
JABLONEC SE PYŠNÍ MNOHA PŘÍVLASTKY 

MĚSTO PRO BYZNYS. MĚSTO PLNÉ TÓNŮ. 

MĚSTO SKLA A BIŽUTERIE ČI MĚSTO SPORTU - 

Jak je to ale skutečně? Je Jablonec městem, které 

nabízí dostatek sportovního a kulturního vyžití? To se 

snažil zjistit veřejný průzkum, který si na sklonku 

loňska nechalo zpracovat město. Osloveno bylo 693 

lidí z Jablonce a okolí v okruhu do pěti kilometrů, z 

toho bylo 345 mužů a 348 žen ve věku od třinácti let a 

výše. Protože otázky byly zaměřené na volnočasové aktivity v oblasti kultury a sportu, 

jsou výsledky v poslední kapitole kroniky. Nicméně průzkum je důkazem, že radnice se 

o názor lidí zajímá, konec konců o tom svědčí i pravidelná setkávání představitelů 

města s občany. A přičteme-li k tomu řadu akcí a aktivit pro různé věkové i sociální 

kategorie, můžeme tvrdit, že Jablonec nad Nisou je bezpochyby město přátelské 

k rodinám, seniorům, handicapovaným, ale také k životnímu prostředí a k drobným 

památkám - ať již jsou to křížky, pomníčky, kapličky nebo sochy, i k okolním obcím 

nejen v jeho katastru. Jaký však byl pro město rok 2016? V prvé řadě byl rokem, jenž 

strávili jeho obyvatele ve víru oslav významných výročí svého města. Však jim patří 

stránky hned v úvodu kroniky, tak jen připomenu, že uplynulo 660 let, kdy se v roce 

1356 objevuje první písemná zmínka o Jablonci, 150. výročí - v roce 1866 byl Jablonec 

povýšen na město a 110 let od chvíle, kdy v roce 1906 obdržel Jablonec závaznou 

komunální symboliku a také přívlastek nad Nisou. Rok 2016 by mohl být také označen 

jako období nejrozsáhlejších stavebních prací. Hlavní městskou investicí byla bezesporu 

oprava západní strany fasády radnice a její věže. Kromě ní se však samozřejmě 

pracovalo i na dalších velkých projektech a hlavně na přípravách zcela nových. Tak 

v dopravě byla po letech čekání a příprav v březnu konečně zahájena stavba silnice 

spojující Jablonec s Libercem přes Lukášov do Kunratic s cílem, že nová silnice nejen 

zrychlí spojení mezi oběma městy, ale usnadní i přístup do rýnovické průmyslové zóny. 

Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec zahrnoval projekt na stavbu 

dopravního terminálu s parkovištěm v místě staré tržnice na břehu Nisy a pamatoval i 

na prodloužení tramvajové trati do centra města a návaznost tramvaje na autobusy a 

vlaky. Letošek byl také rokem, kdy se Jablonec dostal do povědomí nejen odborníků už 

ne jako město s nejdražší dodávkou tepla, ale jako město, jemuž se podařilo získat 

teplárnu do vlastních rukou a transformovat ji na úspěšného dodavatele. Skončila druhá 

etapa revitalizace teplárenské sítě a z centrálního zásobování vzniklo zásobování z 

decentralizovaných moderních kotelen za vstřícné a konkurenceschopné 

ceny.  Nejen o tom všem, ale i o mnohém dalším, vypráví následující řádky.   
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STATISTIKA: ROZLOHA, ZAHRADY, VODA, LESY 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Statutární město Jablonec nad Nisou se rozkládá na ploše 3 138 

hektarů. V roce 2016 zde žilo 45 702 obyvatel (2015 / 45 510, 2014 / 45 594, 2013 / 

45 453, 2012 / 45 305), což představuje hustotu obyvatelstva 1 456 osob na km
2
 (2015 / 

1 450, 2014 / 1 453, 2013 / 1 448, 2012 / 1 444).  V roce 2016 bylo obhospodařováno 

894 hektarů zemědělské půdy (2015 / 896, 2014 / 902, 2013 / 904, 2012 / 906), z toho:  

 orná na 118 ha,  

 zahrady zabíraly 270 ha,  

 zbytek 506 ha tvořily trvalé travní porosty.  

Převažuje samozřejmě půda nezemědělská, jež na 2 244 hektarech zahrnuje   

 lesní půdu na výměře 1 210 ha,  

 vodní plochy 58 ha,  

 zastavěné plochy 259 ha,  

 ostatní pak 717 ha.    

OCHRANA PŘÍRODY I KRAJINY - Oddělení životního prostředí magistrátu v Jablonci 

na ošetření významných krajinných prvků získalo v roce 2016 dotace v rámci Programu 

péče o krajinu ve výši 142 259 Kč (vloni 99 831, v roce 2014 pak 88 094), vlastní 

náklady činily 18 899 Kč (2015 / 32 219, 2014 / 52 236), celkem tedy 161 158 oproti 

loňským 132 050 a předloňským 140 330 Kč.  * Stejně jako v roce 2015 byly i v roce 

2016 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 2016 bylo ošetřeno 10 památných a 

významných dřevin (vloni 4, předloni 7), a to za částku 154 300 Kč (2015 / 91 760, 

2014 / 83 021). V roce 2016 bylo podáno 171 žádostí o povolení kácení dřevin mimo 

lesní zeleň (rok 2015 / 126, 2014 / 103). Zcela vyhověno bylo 162 žadatelům (2015 / 

123, 2014 / 97), 5 žadatelům bylo vyhověno částečně.   

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU – V roce 2016 bylo vydáno 83 

(2015 / 106, 2014 / 112) souhlasů k odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu 

což představuje 1, 7715 ha (2015 / 5,136, 2014 / 3,2427). Z toho 

- pro bytovou výstavbu 1, 1573 ha (2015 / 1,0858, 2014 / 0,5650),  

- pro průmyslovou výstavbu 0 ha (2015 / 0,9403, 2014 / 1,0185),  

- pro dopravu a sítě 0, 4772 ha (2015 / 0,5572, 2014 / 0,7980),  

- pro rekreaci a sport 0,0585 ha (2015 / 0,0254, 2014 / 0,0831), 

- pro jiné účely 0,0782 ha (2015 / 2,5273, 2014 / 0,4781). 
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PAMÁTKY: OBNOVA, ÚDRŽBA, DOTACE   
MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA JABLONCE – prohlášená vyhláškou Ministerstva 

kultury ČR, zahrnuje 131 památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních 

památek. Na správním území města se pak nachází 222 takto registrovaných památek. 

Program regenerace městské památkové zóny v samotném Jablonci podpořilo 

ministerstvo kultury v roce 2016 částkou 1 435 000 Kč (rok 2015 / 1 130 000), celkové 

náklady s pomocí města dosáhly výše 10 720 479 Kč, dotace byla poskytnuta na akce:   

 kostel Povýšení sv. Kříže, Husova 2 - I. etapa obnovy (restaurování) barevnosti 

stěn, klenby a štukové výzdoby v pravé polovině lodi kostela a další práce;  

 městský dům č. p. 916, Soukenná 8 - obnova fasády průčelí a boční strany 

objektu, tj. oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, oprava vikýřů a 

další související práce;  

 radnice, Mírové náměstí 19, které se týkaly dvě akce obnovy - VI. etapa repase a 

výměny oken na věži radnice, tj. 48 ks oken a další související práce, a obnova 

západní fasády radnice a věže - oprava omítek, klempířské konstrukce, 

zámečnické konstrukce, repase ciferníku hodin a další související práce.  

RADNICI I VĚŽ ZAHALILO LEŠENÍ - Od května se část jablonecké radnice zahalila 

do lešení. Začala naplánovaná obnova západní fasády a věže radnice i čtvrtá etapa 

opravy a repase oken. Město tak ke svému 150. výročí dostalo dárek za více jak deset 

milionů korun. Při obnově fasády věže a západní strany radnice vládla snaha navrátit se 

k autentickému materiálovému a barevnému řešení původní fasády z první třetiny 20. 

století. Nevhodné povrchové úpravy včetně nesoudržných jádrových omítek měly být 

sejmuté a nahrazené novou, barevně sjednocenou vrstvou břízolitové škrábané omítky. 

V tomto případě dosáhla předpokládaná 

cena obnovy téměř osm milionů korun. 

Souběžně probíhala také výše zmíněná 

VI. etapa repase 48 věžních oken, z 

nichž 15 měly nahradit repliky. Dalších 

čtrnáct oken určených k opravě byla 

rozměry atypická tzv. americká okna ve 

druhém patře západní strany radnice.  

PODIVUHODNÝ STAVEBNÍ PŘÍBĚH 

REKONSTRUKCE FASÁDY RADNICE - 

Průběh opravy fasády radnice se může 

právem zdát nelogický. Hotová je jen západní část, věž je zatím bez fasády. Protože už 

máme výsledky testů odborných laboratoří, můžeme vyprávět kuriózní stavební příběh. 

Záměrem byla částečná oprava bez odstranění původních omítek. Teprve studium 

dřívějších průzkumů technického stavu si vynutilo provést další doplňující a projekt 

změnit na celkovou výměnu fasády se stoprocentním odstraněním původních omítek. 

Problém byla věž. Dlouhodobé zatékání z ochozu věže a nápory západních dešťů 

porušily cihelné zdivo, proto se pozorně zkoumala její nosná konstrukce. 

Atypická šedohnědá barva odebraných vzorků betonů budila už při pouhém 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=91398&x=842&y=570&test=ccc
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pohledu podezření na použití tzv. hlinitanového cementu. To potvrdily i tři nezávislé 

laboratoře – Technický ústav zkušební v Teplicích, Kloknerův ústav ČVUT v Praze a 

VÚT Brno. Hlinitanové cementy jsou zakázané od roku 1985, kdy po havárii výrobních 

objektů zbrojovky v Uherském Hradišti zahynuly desítky lidí. S odstupem času se 

zjistilo, že v cementech probíhají chemické procesy zmenšující strukturu až o padesát 

procent, čímž vznikají póry a vnitřní trhlinky významně snižující pevnost betonu. 

Výhodou byla možnost betonovat i při nízkých teplotách a té se ve 30. letech využívalo 

například při stavbách obchodních domů Baťa. Po zákazu hlinitanových cementů 

proběhla rozsáhlá kontrola železobetonových staveb. Pokud byly zjištěné, následovala 

demolice nebo pracné a nákladné vyztužování. Začali jsme v dostupné dokumentaci a 

archivu hledat, proč na stavbu radnice použili právě hlinitanové cementy. V knize 

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou je na straně 126 důležitá zmínka o 

betonáži dokončené v říjnu: „Vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám toho 

roku stavba pokračovala betonáží věže díky tomu, že byly použity speciální 

cementy tuhnoucí i při teplotách pod bodem mrazu.“ Předpokládali jsme, že 

hlinitanový cement byl použit pouze při stavbě věže, ale okamžitě se provedly zkoušky 

betonu dalších nosných konstrukcí, neboť potvrzení hlinitanových cementů v celé 

budově by mělo těžko představitelné důsledky. Naštěstí zkoušky vzorků mimo věž 

potvrdily běžné portlandské cementy. Poslední zpráva laboratoře VÚT Brno říká, že 

změny cementového tmele hlinitanových betonů skončily a současná pevnost je 

stabilizovaná. Soubor výsledků pevností betonu ze sloupů, průvlaků a trámů konstrukce 

věže jsou důležitým základem pro další zajištění statiky. A tak rekonstrukce věže bude 

dle upřesněného projektu statického zajištění pokračovat. - Ing. Miloš Zahradník, 

zastupitel a odborný konzultant rekonstrukce * Primátor Petr  Beitl: Radnice už si 

novou fasádu zasloužila, na tom se asi všichni shodneme, neboť je chloubou 

každého města. Avšak oprýskaná věž, z níž opadává omítka, opravdu není 

dobrou vizitkou. Oprava fasády radniční budovy je hrazena i z městské 

pokladny a bude se v ní letos pokračovat, stejně jako ve výměně oken…  

BUDOVA JABLONECKÉ RADNICE VYDALA POKLADY - Ve čtvrtém a posledním 

patře radnice se při rekonstrukci prostor pro archív vodoprávního úřadu našly původní 

detaily, jako jsou porcelánové vypínače a zásuvky nebo protipožární výbava – hydrant s 

hadicí či razítková barva z třicátých let minulého století. Podle dochovaných záznamů 

sloužily prostory pod střechou ve východním křídle radnice jako prádelna. Zrcadlově 

stejný prostor v západním křídle, kde je uskladněna veškerá dokumentace vodoprávního 

úřadu ještě z dob okresního úřadu, byl užíván jako byt. A proč nový archiv pro 

vodoprávní úřad? Ten starý byl již nevyhovující a nepřehledný. Veškerá dokumentace o 

vodních dílech, jako jsou například vodovodní a kanalizační řady, čistírny odpadních 

vod či studny v našem městě i obcích správního obvodu se proto od února stěhovala do 

nově upravených prostor. Při tom došlo k přetřídění dokumentů a také částečné 

digitalizaci, takže vznikla elektronická databáze značně zjednodušující a zrychlující 

veškeré vyhledávání. Občanům byl archiv zpřístupněn na sklonku roku. Pod střechou 

radnice nebylo vše bezezbytku zmodernizováno. Zůstaly zde zachovány 

původní vypínače i zásuvky coby nostalgická připomínka minulosti.  
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Po úpravách parteru, archivu stavebního úřadu v suterénu a výše zmíněném 

vodoprávním úřadu došlo v létě 2016 na kompletní rekonstrukci zasedací místnosti číslo 

203, které se také kvůli dominantnímu stolu říká kulatá. Všechny stěny zasedačky byly 

postupně oškrábány až na původní sádrovou omítku, sundaly se kryty radiátorů i 

vzduchotechniky a kompletně se odstranila podlaha. Pod umakartovým obložením, 

pozůstatku z úprav v sedmdesátých letech 20. století, zůstala zachována dřevěná ostění i 

kryty radiátorů. Ty se zrestaurovaly a zase do místnosti nainstalovaly, stejně jako 

původní kulatý dřevěný stůl. I při úpravách zasedačky se našly další poklady jako kryty 

radiátorů, zátka od jabloneckého piva, plechovka od rybiček či starý doklad od parket. 

Archiváři se radovali. Již od roku 2013 se město snaží vrátit budově radnice 

původní podobu v duchu 30. let minulého století a znovu v interiérech vzkřísit 

práci jejího architekta Karla Wintera. Kulatá zasedací síň byla právě věnována 

jeho památce. Nahlédnout do částečně zrekonstruované zasedačky měla 

veřejnost příležitost v září v rámci Dne evropského kulturního dědictví.  

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO: NOVÁ PRAVIDLA PRO DOTACE - Majitelé objektů 

v městské památkové zóně v Jablonci nad Nisou mohli od června 2016 město žádat 

o dotaci na obnovu svých domů podle nově schváleného programu. V městském 

rozpočtu bylo připraveno 750 tisíc korun, přičemž způsobilý žadatel mohl dostat 

až padesátiprocentní neinvestiční dotaci, maximálně však 100 tisíc korun na jeden 

rodinný či bytový dům. V souladu s novými pravidly se dotace poskytovala na náklady 

spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí, například na opravu 

střechy, výměnu oken, obnovu fasády. Platné byly výdaje od schválení žádosti, přičemž 

realizace musela skončit nejpozději do konce října příštího roku. 

CESTAMI PROMĚN: KŘÍŽKY, POMNÍČKY, SOCHY 

PROGRAM ´OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK´ je realizován prostřednictvím 

obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo kultury poskytlo v rámci programu Jablonci 

coby pověřené obci pro rok 2016 příspěvek 448 000 Kč (2015 / 449 000) a to:    

 79 000 Kč na kamenný kříž s Korpusem Krista a reliéfy na stavební parcele 

číslo 1564 v Proseči nad Nisou,    

 222 000 Kč pro litinový kříž se žulovým podstavcem a zábradlí na pozemku 

číslo 109 v Rýnovicích, 

 147 000 Kč na výměnu oken v 1. patře a repase vstupních dveří na objektu č. p. 

59, Pod Vodárnou 3, Rýnovice. 

DROBNÉ PAMÁTKY – Do jejich obnovy se Jablonec nad Nisou pustil v posledních 

dvou letech. V roce 2016 se podařilo zrestaurovat kamenný barokní KŘÍŽ V PROSEČI, 

opravit a PŘESTĚHOVAT KŘÍŽ v ulici U Nisy, zahájit RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽE v ulici 

Čsl. Armády a znovuvzkřísit rýnovický SLOUP PANNY MARIE. Ač není památkou, ale 

spíše technickou zajímavostí, opravy se dočkal i tzv. EINMANNBUNKER nad areálem 

bývalého závodu Elitex. Na opravy dílem přispělo ministerstvo kultury, část byla 

hrazena z městského rozpočtu. Město do oprav vložilo přes 200 tisíc korun. 
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Drobné památky - ať již křížky, pomníčky, kapličky nebo sochy, bezesporu 

dotvářejí atmosféru města a jejich obnova je pro lidi dost důležitá. „Bylo a je to 

patrné vždy, když se podaří nějakou opravit a vrátit zpátky do života. 

Pomáhají obyvatelům identifikovat se s místem, v němž žijí. Opravy těchto 

drobných památek mnohdy nevyžadují velké úsilí ani závratné finanční částky, 

přesto byly dlouho opomíjené a nastal čas situaci napravit,“ říká primátor Petr 

Beitl, který se také účastnil slavnostního požehnání všem obnoveným památkám. 

PÍSKOVCOVÝ KŘÍŽ V PROSEČI – vysoký přibližně tři metry, stojí pod staletými 

lipami u odbočky na Horní Proseč už od roku 1775 a patří tak k nejstarším kamenickým 

památkám v okolí. Protože je nemovitou kulturní památkou, na jeho obnovu přispělo 

ministerstvo kultury, finanční podíl města činil devět tisíc korun. Restaurování 

kamenného kříže s reliéfy znázorňujícími Pannu Marii s Ježíškem, Antonína 

Paduánského, Jana z Nepomuku a Máří Magdalénu se ujal sochař Martin Wagner. 

„Kamenný kříž byl pokrytý mechem, místy až v několikacentimetrové vrstvě, 

měl i několik prasklin,“ popsala stav kříže před obnovou Ivana Řimnáčová, vedoucí 

odboru stavebního a životního prostředí. Za účasti prosečských obyvatel, zástupců 

osadního výboru a města požehnal kříži děkan římskokatolické církve Oldřich Kolář.  

KŘÍŽEK V ULICI U NISY se letos dočkal nejen opravy, ale i důstojného umístění. 

Dosud totiž stával poněkud zapomenutý za rezavým zkrouceným plotem 

v průmyslovém areálu. Díky vstřícnosti a dohodě majitelů pozemku se jej vcelku hladce 

podařilo přesunout na druhou stranu ulice pod vzrostlé stromy, kde mu to sluší mnohem 

víc. Sokl i křížek zrestauroval a vyspravil šikovný kameník a sochař Petr Verich, který 

není v péči o drobné jablonecké památky žádným nováčkem. I s přestěhováním a 

novým plůtkem radnice za obnovu křížku zaplatila 83 tisíc korun. Nejen o posvěcení 

kříže píše v Jabloneckém měsíčníku tajemník města Marek Řeháček: Velebná chvíle 

zavládla nad podvečerem v úterý 29. listopadu 2016 v ulici U Nisy. Jakoby na 

ostrůvku klidu mezi dvěma rušnými ulicemi, ve stínu okolních panelových 

domů, se za soumraku shromáždil hlouček nadšených lidí, mrazu nedbajících 

milovníků starojabloneckých památek. Byla 

to krátká, ale krásná chvíle v přicházejícím 

večeru. Dne ubývalo, světel v oknech 

okolních domů rychle přibývalo. Bylo to k 

nevíře, ale koncová světla projíždějících 

automobilů dodávala tomu okamžiku 

potřebnou důstojnou červeň. Primátor Petr 

Beitl děkoval za město Jablonec nad Nisou 

všem, kdož se zasloužili o záchranu křížku, 

a starokatolický farář Karel Koláček svaté 

znamení poté posvětil. Článek dále pokračuje: 

Místo s křížkem, ležící dnes jen pár 

metrů od rušné křižovatky ulic U Nisy 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=91567&x=657&y=800
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a Liberecká, je posledním svědkem starých dob pod Porschebergem, kopcem 

nazývaným dnes Žižkův vrch. Téměř vše se okolo něj změnilo – zmizely okolní uličky, 

zbourány byly roubené a kamenné domky. Bůhví kam ulétly ony staré příběhy z chalup, 

nazývaných podle majitelů pro nás dnes již tajuplně Friedl’sdeffl či Langschlosser. 

Historie této půvabné památky je více než dvousetletá: ze soupisů církevních 

pamětihodností víme, že kovaný železný kříž na vysokém pískovcovém podstavci 

nechal u cesty nad starým mlýnským náhonem vztyčit mlynář Josef Tschasche, někdy 

označovaný též jako Zasche. A to údajně na místě, kde předtím stávala malá a asi již 

notně zchátralá kaplička, zřízená zde jakýmsi Antonem Elgerem. Tschascheho mlýn 

měl vzniknout na konci 18. století nedaleko Nisy. Voda na jeho kolo byla přiváděna 

náhonem, který se od toku řeky odpojoval zhruba v místě, kde dnes stojí první blok 

garáží vedle plechového schodiště, propojujícího ulici U Nisy se sídlištěm Na Vršku. A 

náš křížek byl přímo u mostku, který mlýnský náhon překlenoval. Původní mlýn 

později získal v Jablonci všem známý Josef Pfeiffer a postavil vedle něj přádelnu vlny. 

Ve 40. letech 19. století byly budovy pronajaty sourozencům Preisslerovým, kteří sem 

přesunuli svůj podnik na zpracování vlny – k. k. priv. Tuchfabrik Gebrüder Preissler. 

Na konci sedmdesátých let si pak její budovy odkoupil Anton Preissler do svého 

vlastnictví. Soupis jabloneckých církevních památek z roku 1878 taktéž zmiňuje a uvádí 

o něm: „V blízkosti továrny na sukno č. 84 poskytuje povznášející pohled kříž, značně 

podobný těm výše uváděným. Byl postaven roku 1811 mlynářem Josefem Tschaschem 

(† 6. června 1843, stár 74 roků) a renovován byl roku 1866 panem Antonem 

Preisslerem.“ Těžko říci, kdy byl křížek od mostu přesunut na vysoký žulový podstavec, 

který měl vyrovnat rozdíly mezi původní ulicí U Nisy a prostorem u fabriky. Ulice se 

totiž ještě ve druhé půli 19. století nepropojovala s výše položenou libereckou silnicí, 

ale zahýbala u křížku prudce doleva a vedla mezi mlýnem a továrnou. K postavení 

vysokého soklu došlo patrně v době, kdy byl náhon zrušen a zasypán, cesta pak byla 

spojena se silnicí. Původní trasování ulice definitivně zaniklo až někdy v první polovině 

19. století, kdy se z části ulice U Nisy stala pouze nádvorní komunikace v továrně; po 

válce přeměněné na výrobnu kování. V roce 1962 zakreslil křížek, spolu s dalšími 

cennými památkami lidového kamenictví, proslulý jablonecký etnograf Josef. V. 

Scheybal. Od té doby ale křížek bez většího zájmu několik desetiletí chátral, naštěstí ale 

nebyl nikým ani poškozen, ani zničen. Pan Oto Šefraný z vedlejšího objektu firmy 

Lucid mi nedávno poslal zprávu o první větší opravě kříže, k níž došlo v době nedávné: 

„V roce 2006 jsme z kříže sňali plechový korpus Krista, který byl prorezivělý, některé 

části již chyběly (určitě jedna ruka a možná i nějaké další detaily, to již přesně 

nepamatujeme) a samozřejmě tam již nebyly žádné barvy. Podle původního obrysu 

jsme v naší firmě z plechu vystřihli nový korpus (a odhadem doplnili chybějící partie) a 

naše kolegyně, paní Šárka Duzbabová, jej pak namalovala. Ona byla hlavní aktér i 

iniciátor této práce, kterou provedla s pomocí několika našich dalších pracovníků. 

Korpus byl pak připevněn na kříž s využitím původních kotvících prvků. Celý kříž jsme 

očistili a natřeli barvou. Kromě této ´rekonstrukce´ jsme křížek v průběhu uplynulých 

let (v areálu jsme od roku 2005) několikrát očistili od spadaných větví a listí.“ V roce 

2014 jsme ulicí šli s Ivou Řimnáčovou z magistrátu a křížek na podivuhodně 

vysokém podstavci nás zaujal, vypadal velmi podobně a starobyle jako kříž 
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ve Vysoké ulici. Následně se rozjela příprava jeho důkladné obnovy realizovaná díky 

velkorysému postoji města Jablonce a chápavému přístupu manželů Šefraných i jejich 

společníků. S ohledem na plánovanou výstavbu v místě byl křížek přesunut na opačnou 

stranu silnice a tam umístěn mezi dub a buk. Restaurování pískovcového podstavce i 

železa se ujal pražský kameník a sochař Petr Verich. Zajímavostí je, že z pietních 

důvodů ponechal postavu Ukřižovaného v podobě, v níž ji stvořila paní Duzbabová, a 

toliko jej očistil. Naproti tomu ovšem pečlivě obnovil původní nápis na soklu 

pocházející ještě z časů mlynáře Tschasche. A tak kříž všem kolemjdoucím opět čitelně 

hlásá: Zum Heil allen Gläubigen Röm: 1.16. Ao: 1811. To by se dalo přeložit vzletně 

jako: Sláva všem věřícím. Roku 1811. P. S.: Ve skutečnosti je ovšem nápis na kříži částí 

citátu z Písma svatého, přesněji německým úryvkem ze šestnáctého verše první kapitoly 

knihy Římanům, který český překlad Bible zná v podobě: Ke spasení každého, kdo 

věří… Celý verš zní: „Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro 

každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.“  

PANNA MARIA S JEZULÁTKEM - Další pískovcový poklad stojí u Domu česko-

německého porozumění v Rýnovicích. Je to tatáž 

Marie, která od roku 1821 stávala na křižovatce ulic M. 

Švabinského a Ladova. V roce 2003 někdo neznámý 

sloup strhl a Marie zmizela. Město tenkrát zaplatilo 

pořízení nové Madony a sloup byl v září 2004 

obnoven. Za pouhých šest dnů ovšem Marie zmizela 

podruhé.  Letos na jaře se začalo diskutovat o obnově 

rýnovických památek a od slov nebylo daleko k činům. 

Sokl původního sloupu se našel pod zemí na místě, kde 

stával. Původní sloup čekal starostlivými sousedy 

ukrytý v nedaleké zahradě a o kopii sošky se postaral 

sochař Petr Verich. Všechny tři díly se díky aktivitě 

místních občanů, snaze a financím jablonecké radnice a šikovnosti pana Vericha znovu 

spojily, a Madona s Ježíškem v náručí nad Rýnovicemi opět bdí – byť zatím ze zahrady 

Domu česko-německého porozumění. Slavnostní požehnání mariánskému sloupu se 

odehrálo ve středu 14. prosince, ujal se toho římskokatolický kaplan Josef Peňáz.  

KŘÍŽ S KRISTEM stojící v rýnovické ulici Čsl. 

Armády naproti Domu česko-německého porozumění 

se své opravy dočká na jaře příštího roku, ani tuto 

památku nemine slavnostní požehnání.  

EINMANNBUNKER, BUNKR PRO JEDNOHO 

MUŽE není památkou, ale připomíná válečné události 

v Jablonci. V evidenci radnice jsou zatím dva. Jeden 

nad areálem bývalého Elitexu, druhý na Staré Osadě. 

Jedná se o betonové vojenské objekty, malé 

pevnůstky, které sloužily jako pozorovatelny pro 

jednoho muže, odtud název 

Einmannbunker. Jejich nejčastějším úkolem 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88637&x=224&y=300
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=90476&x=708&y=800
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bylo střežení průmyslových areálů a dopravních uzlů vyklizených z důvodu 

nastávajícího náletu a pozorování situace kvůli snazší lokalizaci míst dopadu 

nevybuchlých pum. Oprava bunkru stála město čtyřicet tisíc korun, je opatřen cedulí 

s popisem, aby lidé věděli, k čemu sloužil.  

KAPLIČKA PANNY MARIE NA PROSEČI USPĚLA V SOUTĚŽI - Proměnu chátrající 

kapličky, které ještě před několika lety reálně hrozilo zřícení, ocenili hlasující 

v loňském ročníku celostátní soutěže ´Má vlast cestami proměn´. Sice nedosáhla na 

stupně vítězů, ale její čtvrté místo v konkurenci dalších 99 památek je rozhodně velmi 

cenné. „Děkuji všem, kteří proměnu ruiny v kapličku zasvěcenou Panně Marii 

na Proseči podpořili svým hlasem. Dobrá věc se podařila a úspěch v soutěži je 

třešinkou na pomyslném dortu. Pro mě je to důkaz, že lidé hledají své kořeny, 

jsou hrdí na svůj domov, a to je jistě dobrá zpráva,“ komentoval úspěch primátor 

Petr Beitl. Připomeňme, že rekonstrukce kapličky stála celkem 310 tisíc korun. 150 tisíc 

bylo uhrazeno z městského rozpočtu a zbytek činila státní dotace. Prosečská kaplička 

podle tradice pochází z 16. století a dlouho byla ve velmi špatném stavu, v roce 2013 ji 

dokonce hrozilo zřícení. Její chátrání trápilo i obyvatele Proseče, kteří na neutěšený stav 

často poukazovali i na pravidelných setkáních radních s občany. Kaplička ale nebyla v 

majetku města, a proto nebylo možné s ní jakkoli nakládat. Po projednání s orgány 

státní památkové péče, Národním památkovým ústavem a majitelem objektu byla 

kaplička v prosinci roku 2012 prohlášena ministerstvem kultury za kulturní památku a 

došlo k dohodě s majitelem, že kapličku městu daruje. „Město samozřejmě nemá 

možnost získat do vlastnictví všechny zchátralé památky na svém území, o 

které se majitelé nestarají, a opravovat je, ale zde jsme si uvědomovali význam 

kapličky pro obyvatele Proseče,“ znělo vysvětlení z radnice s tím, že kaplička je 

podle odborníků významným krajinotvorným prvkem a dokladem lidového 

stavitelství. Archeologické výzkumy v dané lokalitě prokazují osídlení v místě 

již na přelomu 14. a 15. století, písemné prameny se datují k roku 1559. 
Zastupitelé přijetí pozdně barokní kaple do městského majetku odsouhlasili v únoru 

2013 a následně uvolnili i peníze z rozpočtu na její záchranu. Zabezpečovací práce byly 

zahájeny už na podzim roku 2013, kdy byla kaplička staticky zajištěna, a o rok později 

došlo k její celkové rekonstrukci včetně výměny střechy a odvodnění. Interiér kaple 

chrání stylové dubové dveře. Prosečská kaplička je nejmenší svého druhu v Jablonci. 

Druhá podobná stavba se nachází ve Mšeně v Palackého ulici a patří rovněž městu. 

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN - Další ročník soutěže odstartoval na pražském 

Vyšehradě v květnu. Do soutěže o nejlepší proměnu roku 2016 se Jablonec přihlásil 

znovu a to hned se dvěma obnovenými památkami. Tou první je křížek ve Vysoké ulici 

a druhým jabloneckým želízkem v ohni je vodojem na Dobré vodě.  

 Křížek ve Vysoké ulici -  K jeho obnově a posvěcení došlo v závěru roku 2015. 

K rekonstrukci jednoho z nejstarších jabloneckých křížků došlo díky rozhodnutí 

a finančním prostředkům komise městské památkové péče. Jeho obnovy 

se vloni v létě ujal pražský restaurátor Radomil Šolc. Náklady na opravu 
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činily sedmdesát tisíc korun. Kovaný krucifix s malovaným Ježíšem Kristem ve 

Vysoké ulici na sídlišti Šumava pochází z roku 1777 a jedná se pravděpodobně o 

nejstarší dochovaný kříž na území města. Stojí na rohu ulic Vysoké a Švédské, 

kde ho umístil majitel první pasecké brusírny, pan Klinger. Ve stejných místech 

byl v letech 1882 - 1968 židovský hřbitov. 

 Obnova vodojemu přišla městskou kasu na 550 tisíc korun, přičemž 293 tisíc 

činil příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky od ministerstva kultury. 

Vrkoslavický vodojem umístěný v sousedství vyhlídky zvané Schnuppstein nad 

silnicí vedoucí z Vrkoslavic na Dobrou Vodu pochází z roku 1915. Nemovitou 

kulturní památkou se stal v březnu loňského roku a opraven byl vloni v létě.  

 

MAREK ŘEHÁČEK: TAJEMNÍK, VLASTIVĚDEC, HISTORIK, SPISOVATEL 

„Místa, kde stojí sochy a křížky, prošla v minulosti majetkoprávními změnami, 

dnes je řada z nich v soukromých zahradách, jejichž majitelé nemají 

prostředky a mnohdy ani chuť je opravovat. Tyto maličkosti jsou však spojené 

s jabloneckou historií,“ říká Marek Řeháček, tajemník magistrátu, který je známý 

zálibou ve vlastivědě a pátrání v minulosti. Ten kladně hodnotí, že radnice se snaží o 

jakýsi patronát nad místy, která jsou neutěšená či s komplikovanými majetkovými 

vztahy a je přesvědčen, že zájem o drobné památky dostal nový impuls s úspěšnou 

rekonstrukcí kapličky v Proseči (VIZ VÝŠE A KRONIKA 2014). „Pozitivní přístup a 

nadšení kolegyně Ivany Řimnáčové ze stavebního úřadu inspiroval řadu 

dalších lidí. Začali nosit staré fotky a s nimi příběhy a vzpomínky. Historie, 

která byla v mnoha ohledech zapomenuta, se tak znovu probudila,“ vypráví 

Řeháček, který se rozhodl některé z historických maličkostí prezentovat v Jabloneckém 

měsíčníku. Do svých úžasných textů vnáší svůj typický výletnický pohled a je bez 

debat, že články inspirovaly nejednoho čtenáře k procházkám na místa, jež možná v 

každodenním shonu ani nevnímá. V sérii poutavých příspěvků je i ten pojednávající o 

vodojemu na Dobré Vodě, který se letos uchází o hlasy příznivců v celostátní soutěži 

´Má vlast cestami proměn´.  

VODOJEM NA DOBRÉ VODĚ - 

Krajina okolo Jablonce pomalu 

zarůstá. Zmenšují se louky, 

remízky a aleje tonou v divokém 

přívalu jívových a javorových 

houštin. Výhledy do kraje pomalu 

mizí. Ale netruchleme – ještě není 

všem dnům konec: stačí 

vyběhnout nahoru do luk na 

Dobré Vodě. Ze střechy vodojemu 

hledět a užívat si krásy horizontů pomalu mizejících v přerůstající 

zeleni. Onen krásný vodojem vznikl doslova pár kroků od známé 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=91154&x=800&y=573
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rulové skalky, v mapách oficiálně nazývané Vyhlídka. Lidově a mnohem častěji se 

jí ale říká oním starobylým a německým názvem Schnuppstein či Schnoppstein; čteno 

tedy Šnupštajn. Pojmenování prý vzniklo dle přezdívky majitele pozemku, na kterém 

skála stojí – jistého Karla Neumanna z kokonínského domu č. 30, jemuž – pro jeho 

zálibu ve šňupání tabáku, říkávali Schnoppkarl čili Šňupavý Karel. Na skále býval léta 

vztyčen velký kříž, který sem kdysi nechala přemístit z křižovatky cest u nedalekého 

domu č. 23 paní Gertrud Wenzel. Skála bývala využívána k výhledu odpradávna, v 

květnu 1885 ji nechal okrašlovací spolek z Vrkoslavic upravit pro potřeby turistů. V 

roce 1901 Schnuppstein od majitelky Marie Schmidt získal Německý horský spolek pro 

Ještěd a Jizerské hory, jehož jablonecká sekce vrchol nechala zabezpečit kovaným 

zábradlím a zpřístupnila jej kamenným schodištěm. Vyhlídka nákladem 800 korun, 

které byly hrazeny oběma zmíněnými spolky společně, byla otevřena 24. srpna 1902. 

Nedlouho před vypuknutím první světové války byly na jižním svahu kopce 

podchyceny silné vývěry vody pro zřízení vodovodu, sloužícího obyvatelům Horního 

Kokonína. Stavbu realizovalo družstvo nazvané velkolepě Genossenschaft zur 

Beschaffung von Nutz- und Trinkwasser für den Ortsteil Ober-Kukan čili Družstvo pro 

zajištění užitkové a pitné vody pro část Horní Kokonín. Bohužel název projektanta a 

provádějící firmy se doposud nepodařilo dohledat a s ohledem na fakt, že stará 

kokonínská kronika z té doby je nezvěstná, zůstanou asi provždy utajeny. Čerpací 

stanice pod kopcem vznikla roku 1914 a rok na to byl dokončen i překrásný vodojem na 

louce nedaleko Schnuppsteinu. Podle údajů z roku 1928 bylo vodou ze šesti místních 

pramenů zásobováno 1 530 obyvatel v 250 domech Horního Kokonína a 2 466 obyvatel 

ve 243 domech části Vrkoslavic. Sama stavba vodojemu byla pojata, jak bylo v této 

době obvyklé, nejen jako zdařilé technické dílo, ale důležitý byl i její vzhled – objekt v 

duchu tehdejší secesní módy zdobil louku i plechovými květinami na dveřích. Vodojem 

sloužil svému účelu do druhé poloviny 20. století, poté byl po mnoho let nefunkční. 

Možná, že důvodem mohlo být i to, že vodní zdroje v okolí Dobré Vody vykazují 

zvýšenou radioaktivitu. Prázdná stavba bez vody pak pomalu chátrala a podléhala 

útokům vandalů. Vyhledávána byla nejen milovníky industriálu a dalekých výhledů: 

podle různých legend se na krátký čas staly podzemní vodní komory skládkou odpadků, 

ale i zkušebnou jisté kapely. Okolo roku 2010 to vypadalo, že se osud vodojemu naplnil 

a uvažovalo se o prodeji či demolici. Díky píli citlivých lidí se ale stalo něco zcela 

jiného: od března 2015 se na popud města stal vodojem registrovanou nemovitou 

kulturní památkou. A v létě tohoto roku byl díky péči magistrátu kompletně opraven 

společností A-Stavby; snahou přitom bylo mu navrátit co nejpůvodnější vzhled. Plány 

se nedochovaly, a proto to byla práce tvůrčí až archeologická. Na celkových nákladech 

obnovy ve výši 550 tisíc korun se částkou 293 tisíc korun podílelo ministerstvo kultury, 

zbytek hradil městský rozpočet. VODOJEM BYL 10. ŘÍJNA 2015 – přesně po sto 

letech od svého postavení – za mlžného počasí slavnostně předán veřejnosti. 

Pochopitelně bez vody; již jen jako svědek zdejší minulosti a krásná stavba, 

která je dnes vyhledávána nejen jako vyhlídka, ale též jako místo pro schůzky 

zamilovaných a následně i pro luční svatební obřady.  
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JABLONEC PŘÁTELSKÝ NEJEN K RODINĚ  
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ   

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST - V roce 2016 spolupracovalo s městem 42 

nestátních neziskových organizací, což je oproti loňsku o jednu méně. I letos řada z nich 

působila též v roli poskytovatele sociálních služeb, podílela se na komunitním 

plánování a byla zapojena do aktivit v rámci prorodinné politiky města. Do 

pravidelných úspěšně realizovaných aktivit patřil i letos 17. ročník Dne zdravotně 

postižených a 14. ročník projektu Společně nejen na jevišti.  

DOTACE MĚSTA PRO REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - V roce 2016 bylo 

podáno na oddělení sociálních služeb magistrátu 34 žádostí o dotaci z rozpočtu města 

od 16 poskytovatelů sociálních služeb zapojených do komunitního plánování, 

požadavek činil celkem 6 064 747 Kč. Zastupitelstvo města schválilo rozdělení částky 

ve výši 4 248 000 Kč mezi 15 poskytovatelů na podporu celkem 31 sociálních služeb. 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ – Protože vloni skončila platnost stávajícího komunitního 

plánu sociálních a navazujících služeb, byl zpracován nový dokument, a to již 3. plán 

sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 – 2019. V průběhu roku 

2016 pracovní skupiny a řídící skupina komunitního plánování vytvořily tzv. Akční 

plán pro rok 2017, jehož prostřednictvím může město ve spolupráci s organizacemi lépe 

sledovat potřebnost a efektivitu poskytovaných sociálních služeb na svém území. 

Dokument mimo jiné obsahoval i základní síť sociálních služeb a byl schválen na 

jednání listopadového zastupitelstva. Stejně jako vloni spolupracovalo v oblasti 

plánování sociálních a navazujících služeb na čtyři desítky organizací a institucí. 

Jednání pracovních skupin se pravidelně účastnilo více než sedm desítek zástupců 

organizací – poskytovatelů sociálních i navazujících služeb, města a občanů, kteří se 

podíleli na tvorbě komunitního plánu a plnění jeho úkolů. Poskytovatelé sociálních 

služeb se opět připojili k Týdnu sociálních služeb svými Dny otevřených dveří. 

JABLONECKÁ RODINA ANEB PRORODINNÁ POLITIKA - Neziskové organizace 

se podílely společně na řadě akcí v rámci 

prorodinné politiky města. Při řešení 

bezbariérovosti města bylo přijato a řešilo se 

sedmadvacet podnětů a připomínek od 

samotných občanů, členů neziskových 

organizací, z pracovních skupin komunitního 

plánování i od Rady starších. Nejvíce byly 

zastoupeny podněty k řešení bariér od osob s 

omezenou schopností pohybu, kam patří 

kromě vozíčkářů i senioři, těhotné ženy a 

maminky s dětmi do tří let. Převládaly úpravy přechodů pro chodce, povrchů chodníků, 

úpravy bytů větších rozměrů pro rodinu s členem pohybově postiženým, ale i osazené 

eurozámky ve městě. Všechny požadavky byly postupně předávány 

kompetentním oddělením magistrátu a dle možností vyřešeny. 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=81650&x=671&y=424
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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 

v událostech jednotlivých měsíců. 

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. Statutární město Jablonec ve spolupráci s Centrem sociálních služeb také 

pořádalo již 16. ročník akce Týden seniorů plný mezigeneračního prolínání. 

Z prorodinné politiky vzešly tradičně příspěvky magistrátu na letní příměstské tábory, 

víkendová rodinná jízdenka, zlevněné vstupné na sluneční louku u bazénu pro rodiče 

s malými dětmi v době letních prázdnin či systém bonusových vstupenek na filmová 

rodinná představení v kinech a letos čerstvě projekt Daruj knihu a Rodinná karta Sport. 

Webové stránky Jablonecká rodina vedle informací nabízely i právní video-poradnu. 

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ vznikl ve Velké Británii s ideou, že dobré 

partnerské vztahy jsou jedním ze základních předpokladů pro kvalitní život 

jednotlivců i společnosti. V současné době se koná ve více než dvaceti dalších 

zemích světa – jsou to například Austrálie, Belgie, Irsko, Maďarsko, Německo, 

Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko nebo třeba USA. Akce 

už desátým rokem probíhá také v České republice, letošní jubilejní ročník se 

konal v duchu motta: Manželství je víc než kus papíru.  Jablonec jako jediný v 

Libereckém kraji se připojuje od roku 2010 svým Týdnem partnerství. Besedy, mše, 

masopustní veselice i filmová projekce, to vše čekalo na manželské páry i rodiny 

z Jablonce letos. Národní týden manželství začínal v pondělí 8. února besedou na téma 

Jak žít ve vztahu a být šťastný a stylově byl zakončen den, kdy se po celém světě slaví 

svátek všech zamilovaných. * Program Týdne partnerství v Jablonci: 8. 2., MC Jablíčko 

– centrum pro rodinu, 10 hodin Jak žít ve vztahu a být šťastný – beseda s psychologem 

a dlouholetým manželským poradcem PhDr. Miroslavem Schovancem. 9. 2., MC 

Jablíčko – centrum pro rodinu, 16 hodin Jablonecký masopust – průvod masek městem 

s živou muzikou vyjde z parkoviště u Spolkového domu. 11. 2., MC Jablíčko – centrum 

pro rodinu, 9.30 hodin Valentýnská dílna pro rodiče, prarodiče i děti. 12. 2., Kostel 

Nejsvětějšího srdce Ježíšova, 17 hodin Mše svatá za jablonecké rodiny s promluvou 

zaměřenou na manželství a rodinný život. Pořádá Římskokatolická farnost Jablonec. 

Jablíčko – centrum pro rodinu, 17 hodin S tebou mě baví svět – tematický večer pro 

páry s promítáním filmu, besedou o vztazích a hrami pro páry. Hlídání dětí zajištěno. 

13. 2., DDM Vikýř, 1417 hodin Den pro mou lásku – odpolední program pro 

páry. Hlídání dětí zajištěno. DDM Vikýř, od 17 hodin Noční dobrodružství – 
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dobrodružné přespání ve Vikýři pro děti, jejichž rodiče spolu chtějí strávit sobotní večer 

před svatým Valentýnem. Kino Junior, 17.30 hodin Věčně mladá – předvalentýnské 

filmové představení nejenom pro páry v kině Junior. Vstup zdarma. Hlídání dětí 

zajištěno v DDM Vikýř. MC Jablíčko – centrum pro rodinu, 18 hodin Pyžamová párty – 

večer plný her, zábavy a pohádek, spaní mezi hračkami v Jablíčku. 

TÝDEN SENIORŮ – Již 16. ročník nejen pro jablonecké seniory nabídnul program plný 

kulturních, společenských i sportovních akcí. * Pondělí 26. 9. Kostel svaté Anny 16.00 

hodin: Slavnostní zahájení Týdne seniorů za doprovodu pěveckého sboru vitálních 

seniorů Izerína (při Centru sociálních služeb) a dětského pěveckého sboru Skřivánek. 

Vstup volný. * Úterý 27. 9. Malý sál Eurocentra výstavy: Tvořivé ruce našich seniorů, 

Historie a my, My v čase. Vernisáž zpříjemnila legendární Cimbálová muzika Dušana 

Kotlára. Vstup volný. * Malý sál, Eurocentrum 15.00 hodin: Beseda s Markem 

Řeháčkem, autorem knih o Jizerských horách, rozhlednách, Liberecku i Frýdlantsku. 

Vstup volný. * Středa 28. 9. Kino Radnice 10.00 hodin: Pořád jsem to já, filmové 

představení. Vstup volný. * Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova od 15.00 hodin tradiční 

Koncert ke Dni české státnosti, letos součástí oslav 150. výročí povýšení Jablonce na 

město a také Týdne seniorů. Hudební lahůdkou jablonecká premiéra mše J. J. Ryby 

Missa Solemnis in C. Mši zazpíval Janáček spolu se smíšeným pěveckým sborem 

Rosex z Liberce a sólisty za doprovodu orchestru Miroslava Halamy. Vstupné 

dobrovolné. * Čtvrtek 29. 9. Fotbalový stadion Střelnice 10.00 hodin: Prohlídka zázemí 

fotbalového stadionu Střelnice a beseda s hráči a legendami jabloneckého fotbalu. 

Vstup volný. * Malý sál, Eurocentrum 15.00 hodin: Veselé vzpomínání s oblíbenou 

herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou. Šarmantní dáma vzpomínala na své lásky, 

vyprávěla historky, postřehy, vzpomínky a příběhy z hereckého, spisovatelského i 

osobního života okořeněné jejím jedinečným smyslem pro humor. Vstup volný. * Pátek 

30. 9. Velký sál, Eurocentrum 15.00 hodin Jablonecké bramborobraní: Pro tuto akci a 

pro tento den byly hitem brambory, malé i velké, uvařené i upečené, tvrdé i měkké. 

Součástí kulturní program s hlavním hostem taneční skupinou Šarm. Volné vstupenky k 

vyzvednutí v Centru sociálních služeb. Vstup volný. * Sobota 1. 10. Příchovice, areál U 

Čápa 10.00–17.00 hodin Půl století s Cimrmanem. Pro jablonecké seniory a jejich 

rodinné příslušníky je zajištěna zdarma kyvadlová doprava z nádraží Kořenov do areálu 

U Čápa v Příchovicích a zpět. * Neděle 2. 10. Velký sál, Eurocentrum 14.00 hodin 

Taneční odpoledne - k tanci a poslechu zahrála frýdlantská kapela Fband. Vstup volný. 

SPOLEČNOSTI PŘÁTELSKÉ RODINĚ - Tradiční soutěž s kampaní pod organizační 

taktovkou Sítě pro rodinu (dříve Sítě mateřských center) ´běží´ od roku 2004. Zaměřuje 

se na podporu rodiny v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby, 

v posledních letech směřuje také k zaměstnavatelům, u nichž klade důraz na motivaci 

k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a 

pracovního života zaměstnanců. V roce 2016 byla nabídnuta účast v soutěži firmám s 

celorepublikovým dopadem i organizacím v sedmi krajích včetně Libereckého. 

Celorepubliková i krajská kola soutěže byla letos také součástí projektu ´Rovný není 

stejný´, který je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky 

a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. V říjnu ve Spolkovém domě 
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v Jablonci nad Nisou převzali vítězové z Libereckého kraje certifikáty o umístění. 

Kromě nich si odnesly také publikaci Společnost přátelská rodině, permanentku na tři 

volné vstupy do jabloneckého Jablíčka a ručně vyrobeného anděla od Semínka země ze 

Semil. Ocenění podepsali také slavnostní závazek, že budou dál vytvářet prorodinné 

podmínky, za něž certifikát získali, a snažit se o jejich zlepšování. Vítězové z Jablonce:   

 AZYLOVÝ DŮM NADĚJE,  

 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE, 

 TADEÁŠKOVY JESLIČKY.  

AZYLOVÝ DŮM NADĚJE sídlí od loňska v ulici Za Plynárnou 13. Nákladem 19,7 

milionů korun (dotace z EU: Regionální operační program Severovýchod - 6,4 mil. Kč) 

se podařilo v období od února do listopadu 2015 zrekonstruovat objekt v dezolátním 

stavu na moderní azylový dům. Jeho uživatelé se do něj z objektu v Podhorské ulici 

nastěhovali loni v průběhu prosince, takže pro mnohé to byl pěkný vánoční dárek. 

Azylový dům poskytuje ubytování mužům a ženám bez domova ve věku od 18 let a 

pomáhá s řešením jejich situace tak, aby našli jiné bydlení. Nelze ubytovat žadatele, 

který má jinou možnost bydlení, jeho zdravotní stav vyžaduje pobyt v nemocnici nebo 

není dostatečně soběstačný - azylový dům je bariérový. Ubytování je prý nevhodné i 

pro ty, kteří špatně snáší kolektivní soužití. Pobyt zde stojí sedmdesát korun na den při 

ubytování nepřesahujícím jeden rok, stovku při pobytu přesahujícím rok a v 

tréninkových bytech. Naděje má kapacitu: tři desítky míst (pro 12 žen, 8 mužů, 10 lidí 

v bytech - muži i ženy, možné i bydlení manželských párů), pětadvacet míst má 

noclehárna, čtyři desítky pak nízkoprahové denní centrum. „Lidé bez domova se k 

nám mohou přijít zahřát, najíst, vyprat si a vykoupat se. Ne všichni tu chtějí 

bydlet. Někteří jsou spokojení venku. Nemůžeme nikoho nutit, aby naši pomoc 

přijal, můžeme ji jen nabídnout,“ vysvětluje přístup ke klientům oblastní ředitelka 

azylového zařízení Milena Havrdová. Jak vypadal život v domě rok od jeho otevření? 

Byly opodstatněné obavy, že je příliš vzdálený od centra a jak se v něm pracuje 

zaměstnancům? „Klienti nejvíce uvítali nové, větší a čistější prostory, důstojné 

sociální zařízení i krásné okolí v blízkosti lesa a v klidné části Jablonce,“ říká 

sociální pracovník azylového domu Jiří Hána s tím, že klienti jsou spokojení v 

nízkoprahovém denním centru, v noclehárně i azylovém domě. S většími prostory 

získali větší soukromí a uvolnila se stísněná atmosféra, čímž ubylo konfliktů. Vztahy se 

sousedy, kteří zpočátku přítomnost azylového domu přijímali s rozpaky, jsou nyní 

bezproblémové. I samotní obyvatelé azylového domu si jsou dobře vědomi všech 

novinek. K novému prostoru se chovají jako k náhradnímu domovu a chtějí ho mít 

hezký. Vážnost jejich úmyslu dokazují nezničené zdi, uklizené pokoje a společné 

prostory. V rámci kampaně ´Ukliďme Česko´ udělali pořádek kolem domu i v celé ulici 

Za Plynárnou. Také pracovníci jsou rádi za kulturní prostředí, za účelné zázemí 

kuchyňské i to osobní, jako je převlékárna či sociální zařízení. Vítají navýšení kapacity 

ve službách ubytovacích i ambulantních a rozšíření služeb klientům, s nimiž v 

oddělených kancelářích mohou navázat osobnější kontakt.  
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OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE v Jablonci je jeden z více jak 

sedmi desítek fungujících pobočných spolků v České republice. Je neziskovou 

organizací s vícezdrojovým financováním a transparentním hospodařením. Jeho činnost 

zahrnuje celý soubor různých veřejně prospěšných a odpovědných aktivit, kam patří 

například hledání a oceňování bezpříspěvkových dárců krve, osvěta v oblasti první 

pomoci, poskytování služeb návazných na sociální služby, jako je Senior – sociální 

doprava, pohotovostní služba k tísňové péči, dále jsou to volnočasové aktivity pro děti a 

mládež. Poskytuje a dofinancovává kurzy první pomoci v různém rozsahu i akreditací a 

také zdravotnické dozory na sportovních i kulturních akcích. Důležitým uskupením 

jabloneckého spolku je humanitární jednotka, sdružující členy z různých místních 

skupin, které územně spadají pod Jablonec. Základním poslání této jednotky je pomoc 

při různých mimořádných událostech. Jedná se hlavně o zajištění evakuačních center, 

ošetření drobných poranění, první psychickou pomoc pro zasažené, péče o zasažené 

osoby, příjem a distribuce humanitární pomoci, příprava zázemí pro zasahující členy. 

Úkolem celé humanitární jednotky je také příprava, vzdělávání a nácvik jednotlivých 

družstev a jejich členů na pomoc při řešení mimořádných událostí. Závěrečné body z 

deklarace členů této humanitární jednotky spolku Českého červeného kříže Jablonec 

zní: Jsme členy různých družstev - někteří zdravotnické a psychosociální a 

někteří technické a humanitární, ale náš cíl, naše poslání je jedno: pomáhat 

lidem, kteří to potřebují, pomáhat lidem, které potkala živelná nebo jiná 

katastrofa, a tak dělat svět pro tyto lidi lepší, veselejší a spravedlivější… 

TADEÁŠOVY JESLIČKY jsou jediným zařízením svého druhu ve městě. Fungují pro 

děti od dvou měsíců do tří let věku, o něž se starají výhradně zdravotníci s praxí. 

Jesličky přijímají i chronicky nemocné děti, v případě zájmu rodičů jsou zde schopni 

zajistit svoz a rozvoz capartů z domova i zpět. Vedle celodenního hlídání je v nabídce i 

tzv. kočárkové, které umožňuje rodičům odběhnout si k lékaři či na úřady. S pomocí 

externích pracovníků pak zajišťují hlídání v ranních, podvečerních a večerních 

hodinách. „Původně jsem chtěla zřídit mateřskou školu, ale na magistrátu mi 

řekli, že chybí spíš jesle," vypráví Simona Havlová, zdravotní sestra, která jesličky 

s pomocí sponzorů vybudovala ve vile v Jindřichovské ulici v Jabloneckých Pasekách. 

Vše začalo v momentě, kdy Simona Havlová po mateřské dovolené řešila, kam 

s dvouletým synem Tadeášem. Přestože v Jablonci nad Nisou lze umístit i dítě mladší tří 

let do mateřské školy, byl Tadeášek na podzim ještě příliš malý, aby tam mohl 

nastoupit. Jeho maminka si tedy pronajala dva byty, a jak již bylo řečeno, upravila je a 

vybavila tak, že vzniklo zařízení schopné pohlídat děti už od dvou měsíců a zajišťující i 

další služby a dokonce také mnohé doprovodné akce. Tadeáš Havel dnes již do jesliček 

nechodí, ale zařízení pojmenované podle něj funguje úspěšně dál, a to nejen pro děti 

z Jablonce, ale i z okolí, ba i ze sousedního Liberce. Před dvěma lety získaly Tadeášovy 

jesličky 2. místo v soutěži Rozjezdy roku v Libereckém kraji a 4. místo v soutěži firma 

roku v Libereckém kraji. Dostaly se i do finále v soutěži Makro Dobrý podnikatel 2014. 

V roce 2016 přibyl zaslouženě výše zmíněný krajský certifikát za vítězství 

v soutěži Společnost přátelská rodině. 
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10. VÝROČÍ: SPOLKOVÝ DŮM A JABLÍČKO 

SPOLKOVÝ DŮM - Prosadit jeho zřízení v části tehdejší základní školy nebylo 

jednoduché. Přesto se to podařilo a za přispění dotací ze strukturálních fondů EU, státní 

dotace a desetimilionového podílu města byl Spolkový dům v ulici Emílie Floriánové 

dne 14. června 2006 slavnostně otevřen. V roce 2016 tedy mohl slavit 

své první desetileté jubileum. Jako dárek dostal nové keramické 

logo, které na fasádu domu zpracovala keramička Alexandra 

Koláčková z Janova nad Nisou. Dne otevřených dveří se zúčastnili 

v úterý 28. června kromě současných představitelů města také politici, 

kteří stavbu prosadili a realizovali, tehdejší místostarostové Jiří Rudolf 

a Petr Karásek. „Co lepšího se může politikovi stát, než když vidí, 

že jeho tehdy nelehké rozhodnutí bylo správné. A v případě 

Spolkového domu to platí vrchovatě,“ shodli se oba. „Když se rodil projekt na 

tento Spolkový dům, měl jsem na základní škole v ulici E. Floriánové dvě děti. 

Vím, že rozhodnutí o jejím uzavření i jednání o spolkovém domě nebyla snadná 

a bylo potřeba projít trnitou cestou, než se podařilo záměr prosadit a dům 

otevřít. Jeho každodenní fungování dokazuje, že se to vyplatilo. Děkuju našim 

předchůdcům za správné rozhodnutí ve prospěch města a jeho občanů. Děkuju 

Centru sociálních služeb za dobré vedení spolkového domu a děkuju všem 

uživatelům, protože bez nich by to všechno bylo zbytečné,“ řekl primátor Per 

Beitl. Protože dům doslova praská ve švech a jeho aktivity jsou čím dál oblíbenější, 

prozradil, že se plánuje jeho rozšíření. Projekt na Spolkový dům II. je součástí žádosti o 

evropské dotace v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec, projekt 

v hodnotě 60 milionů počítá s rozšířením domu do dalších, nyní nevyužívaných prostor 

bývalé základní školy. Spolkový dům nabízí stálé zázemí pro devět neziskových 

organizací a pronájem prostor dalším dvěma desítkám sdružením a spolkům zejména 

sociálního a zdravotního charakteru. Je v něm místo pro vzdělávání, pohybové a 

společenské akce jak seniorů, tak rodičů s dětmi, i lidí s nějakým sociálním či 

zdravotním handicapem. Všechny prostory domu jsou bezbariérové, vybaveny 

nábytkem a technikou, jak výpočetní, tak audiovizuální. Útulné posezení i dobré jídlo 

nabízí v přízemí Kavárna Floriánka provozovaná chráněnou dílnou sdružení Fokus. 

Provoz stojí ročně 1,7 milionu korun, přičemž příspěvek města činí 1,3 milionu. 

Spolkový dům spravuje CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, příspěvková organizace 

města, které je jejím zřizovatelem. Jde o nástupnickou organizaci příspěvkové 

organizace Domy pro seniory, která vznikla v roce 1993 a v roce 2007 změnila název na 

Sociální služby Jablonec. V roce 2009 došlo ke sloučení s příspěvkovou organizací 

Spolkový dům a byla zřízena organizace Centrum sociálních služeb Jablonec. Jeho 

hlavní činností je poskytování pečovatelské a odlehčovací služby včetně poskytování 

služeb navazujících, zaměřených na podporu seniorů zejména jejich volnočasových a 

zájmových aktivit. Koordinuje činnost neziskových organizací převážně se sociálním a 

zdravotním zaměřením, vytváří podmínky pro komunitní aktivity. V náplni 

má poskytování správcovské služby ke svěřenému majetku - spolkový dům. 
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RODINNÉ CENTRUM JABLÍČKO je v provozu od 

konce roku 2006. Jeho hlavním cílem je nabízet rodinám 

komplexní nabídku aktivit, která jim pomáhá 

v každodenním životě i v náročných situacích. Je místem, 

kde se mohou vzájemně setkávat dospělí a jejich děti bez 

rozdílu věku, sociálního postavení a národnosti. Místem, kde se rodiče i děti učí novým 

dovednostem. Činnost Mateřského centra Jablíčko byla zahájena před deseti lety 

dopoledními programy pro maminky na mateřské dovolené. Postupem času se přidávaly 

na základě poptávky i další aktivity – odpolední kroužky pro děti i dospělé, rodinné, 

sportovní, kulturní či víkendové akce, příměstské a rodinné tábory. Od roku 2010 se 

Jablíčko zaměřilo na rozšíření své působnosti v sociální oblasti. Začalo spolupracovat s 

handicapovanými dětmi i dospělými, realizovalo přednášky na téma zdravého životního 

stylu, výchovy dětí, prevence kriminality, nabízelo přednášky zdarma pro sociálně slabé 

rodiny. V roce 2011 a 2012 se centrum kromě stávajících aktivit více zaměřilo na 

začleňování otců a seniorů do rodinného dění. Zrealizovalo projekt „Babi, dědo, 

pojďte ven, společně si užijem“, uspořádalo první workshopy a kulaté stoly se 

zajímavými osobnostmi na téma, jak sladit pracovní a rodinný život. V roce 2013 se 

prohlubovaly a zkvalitňovaly aktivity z minulých let, centrum bylo nově vymalováno a 

byly položeny nové koberce. Rok 2014 přinesl především změny legislativní, z 

občanského sdružení se stal spolek, což znamenalo nemálo změn a úprav především 

stanov. Na běžný provoz centra tyto změny vliv neměly a Jablíčko pokračovalo ve své 

činnosti s cílem poskytnout rodinám komplexní nabídku. A to včetně poradenství – 

psychologického a sociálního. V závěru roku 2015 byl změněn název: Jablíčko – 

centrum pro rodinu, z. s. (zapsaný spolek) a byla dokončena transformace na spolek.  

Letos centrum oslavilo desáté výročí vzniku a ve své činnosti se ještě více zaměřilo na 

vzdělávání dětí předškolního a školního věku a dotklo se palčivého problému návratu 

žen po rodičovské na trh práce. V roce 2016 vznikla také na přání rodičů podpůrná 

skupina zaměřená na rodiny s handicapovanými dětmi – klub Pavoučci. Jeho činnost 

zprostředkovává kontakty mezi rodinami, ve kterých se u dětí objevilo ADHD, PAS či 

logopedické vady.  Jablíčko pořádá každoročně více jak desítku vlastních akcí pro 

veřejnost a na řadě dalších se partnersky podílí.  Nejvýznamnější veřejnou akcí je 

Pohádková přehrada, kterou navštěvuje průměrně 1800 osob a v roce 2016 se uskutečnil 

již 8. ročník. Jablíčko je přirozeně otevřeným společenstvím, které pomáhá rodičům, 

zdravým i postiženým dětem, osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit 

sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí a tím budovat občanskou společnost postavenou 

na etických a morálních hodnotách jako je rodina, tolerance, soudržnost a úcta. 

Předsedkyně centra Martina Zemanová říká: „Otevíráme náruč pro všechny v 

našem okolí. Komu nedokážeme poskytnout potřebnou pomoc a podporu, rádi 

poradíme, na koho se může obrátit. Důležitá je pro nás mezigenerační 

spolupráce. Mezi dobrovolnicemi máme také babičky, které s námi a dětmi 

sdílí své znalosti a dovednosti. V každém našem projektu, kroužku či klubu je 

kousek některé z nás. Věříme, že každý realizovaný projekt má smysl 

a přinese zúčastněným nové znalosti a zážitek.“ 
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ZAHRANIČÍ:  PARTNERSKÁ MĚSTA 
JABLONEC NAD NISOU MÁ PARTNERSKÉ VZTAHY V ZAHRANIČÍ s německými 

městy Bautzen, Zwickau a Kaufbeuren, z Polska je to Jelenia Góra. S těmito městy se 

uskutečnila v roce 2016 řada aktivit, o nichž jsou informace níže. S následujícími 

partnerskými a spřátelenými městy se v roce 2016 nic společného neuskutečnilo.   

 Ronse, Belgie – v roce 1980 uzavřena družební dohoda, v roce 2000 smlouva o 

vzájemné spolupráci,  

 Marsciano, Itálie - smlouva o partnerství uzavřena dne 13. 4. 1999,  

 Marčana, Chorvatsko - prohlášení o partnerství ze dne 9. 8. 2004, 

 Nova Petrópolis, Brazílie - dohoda o přátelství ze dne 17. 8. 2007, 

 Beihai, Čína -  smlouva o obchodní spolupráci uzavřena dne 14. srpna 2011. 

Nejstarší partnerský vztah, který se datuje od roku 1971, má Jablonec s městem 

Zwickau. Nejintenzivnější spolupráce je s městy Bautzen a Jelenia Góra, což je dáno 

především jejich dostupností. Nejvíce zajímavé z hlediska historie je partnerství 

s Kaufbeuren. To navázalo na již několikaleté kontakty, jež po roce 1990 vznikly mezi 

gymnáziem Dr. Randy a Jakoba Bruckera nebo Střední uměleckoprůmyslové školy a 

Vyšší odborné školy Jablonec s německou Staatliche Berufsfachschule für Glass und 

Smuck Kaufbeuren - Neugablonz. Tuto městskou čtvrť založili po 2. světové válce 

lidé vysídlení právě z Jablonce a okolí, kteří zde dokázali rozvinout typicky jablonecký 

průmysl - výrobu bižuterie. Pro zajímavost, s městem Ronse je spolupráce datována od 

roku 1980 a její počátky byly odvozeny od výměnných pobytů občanů obou měst 

organizovaných tehdejším státním podnikem LIAZ. Nejmladším partnerským městem 

Jablonce je jihočínská Beihai. K podpisu smlouvy, jejímž iniciátorem byla Okresní 

hospodářská komora z Jablonce, došlo teprve před pět lety. 

SETKÁNÍ PARTNERSKÝCH MĚST - Na Jabloneckých podzimních slavnostech 

byla slyšet v ulicích města kromě češtiny i němčina a polština. V Jablonci se 

totiž u příležitosti 150. výročí povýšení 

na město konalo v rámci tradičních 

trhů i setkání partnerských měst. Od 

čtvrtka 22. září do pondělí 

šestadvacátého se u nás vystřídalo 

několik delegací, a to nejen hlavních 

představitelů měst, ale i umělců či zcela 

obyčejných lidí, kteří se chtěli seznámit 

s Jabloncem a jeho obyvateli. Pozvání 

k nám letos přijali hosté z Německa - Kaufbeuren (Bavorsko), Budyšína a 

Zwickau (Sasko), Jelení Góry (Polsko) a Powiatu Jeleniogórského 

(jelenohorského okresu). V pátek byla obřadní síň jablonecké radnice dějištěm 

slavnostního přijetí představitelů a zástupců partnerských měst a 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88579&x=300&y=240
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jejich podpisu do pamětní knihy. Záhy na to na jevišti před radnicí zahrály 

společně dechovka Musikevereinigung Neugablonz z Kaufbeuren a domácí 

Mladá dechovka, jejichž přátelství trvá již více než dvacet let. Nejde při tom o 

družbu jedinou, například mnohaletý kontakt se Spolkem přátel města 

Jablonce udržují jelenogorské a budyšínské spolky. Jejich delegace se od nás 

vypravily na jeden den do hlavního města na výstavu o Karlu IV., pořádanou u 

příležitosti oslav jeho 700. narozenin. Nejvíce času v Česku ovšem strávili hosté 

z Kaufbeurenu, kteří kromě Jablonce navštívili i sousední město Liberec, 

Jizerské hory, polskou stranu Krkonoš, Starou Boleslav a také Prahu.  

PARTNERSKÉ MĚSTO ZWICKAU, NĚMECKO  

7. 10. 1971 DRUŽEBNÍ DOHODA 

Aktivity roku 2016 odstartovalo každoroční pozvání na tradiční novoroční koncert do 

Zwickau, v lednu se Jablonec prezentoval na Reise und Freizeit - 15. ročníku veletrhu 

cestovního ruchu ve Zwickau, vše završilo setkání představitelů obou měst v rámci 

Jabloneckých podzimních slavností a oslav 150. výročí povýšení Jablonce na město. Na 

poli kulturním byly navázány kontakty a příprava společného koncertu pěveckých sborů 

Janáček a Zwickauer Sachsenring-Chor v roce 2018 u příležitosti oslav 900. výročí 

města Zwickau. Z německé strany pak vzešla snaha o znovunavázání sportovní 

spolupráce obou měst; zájem je hlavně o dětský a dorostenecký fotbal FK Baumit. 

PARTNERSKÉ MĚSTO BAUTZEN (BUDYŠÍN), NĚMECKO 

22. 5. 1993 DOKUMENT O PARTNERSTVÍ 

Aktivity roku 2016 zahájila v březnu prezentace města Bautzen na společné expozici 

partnerských měst Jablonce v rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2016 v 

Eurocentru. Již tradičně pokračovala družba a výměnné pobyty Spolku přátel města 

Jablonec a jejich kolegů z Budyšína, pokračovaly návštěvy jabloneckých a 

budyšínských seniorů, kdy hostitelské město vždy připraví pro své zahraniční hosty co 

nejpestřejší program. Květen nabídnul jednodenní autobusový zájezd jabloneckých 

občanů na Budyšínské jarní slavnosti - organizátorem zájezdu bylo město, a tradiční 

třídenní cyklistickou jízdu na trase ´Budyšín – Jelení Hora – Jablonec´.  V září se konala 

numismatická a medailérská výstava v Budyšíně - společný projekt Numismatické 

společnosti Budyšín, Volksbank Bautzen eG, Střední umělecko-průmyslové školy v 

Jablonci a akciové společnosti Česká mincovna. I představitelé Budyšína přijali v září 

účast na Jabloneckých podzimních slavnostech, kde se slavilo 150. výročí povýšení 

Jablonce na město. Kontakty završily sportovní hry mládeže - společný projekt 

Jablonce, Jelení Hory, Budyšína a Heidelbergu. Tentokrát byl hostitelem Jablonec. 

POWIAT JELENIOGÓRSKI (JELENOHORSKÝ OKRES), POLSKO 

15. 12. 2004 DOHODA O PARTNERSTVÍ  

V květnu oficiální přijetí české delegace v rámci veletrhu Tourtec 2016 v Jelení Hoře a 

pozvání české delegace na tradiční Turistické setkání partnerských celků a 

udílení cen jelenohorského okresu – v říjnu. Jelenohorský okres nechyběl na 
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veletrhu Euroregion Tour a Jablonec naopak na zmíněném veletrhu Tourtec. Polská 

artistická skupina Cyrkland obohatila v září kulturní program Jabloneckých podzimních 

slavností. Společnými akcemi pak pokračoval projekt ´Setkávání´ jabloneckého 

Eurocentra a kulturního domu Muflon v Jelení Hoře.  

PARTNERSKÉ MĚSTO JELENIA GÓRA, POLSKO 

19. 12. 2007 DOHODA O PARTNERSTVÍ 

Vedle výše zmíněných společných aktivit partnerských měst, kterých se zástupci 

z Polska zúčastnili, stojí za zmínku tradiční polsko-česká prodejní výstava regionálních 

produktů ´Vyrobeno pod Sněžkou´. Koordinátorem srpnové akce byla na české straně 

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou. 

PARTNERSKÉ MĚSTO KAUFBEUREN, NĚMECKO 

26. 9. 2009 DOHODA O PARTNERSTVÍ 

Aktivit v roce 2016 byla celá řada. Úvodem připomenu oficiální přijetí české delegace 

na tradičních kaufbeurenských městských slavnostech Tänzelfest a také na velkolepých 

oslavách 70. výročí vzniku čtvrti Neugablonz, kde po válce nalezlo nový domov 

několik tisíc obyvatel Jablonce. Další setkání představitelů partnerských měst se 

uskutečnilo v rámci výše zmíněných Jabloneckých podzimních slavností. Oficiální 

pozvání dostala pak české delegace na zahájení vánočních trhů v Kaufbeuren. 

 KULTURA – Červenec: Vlastní stánek na kaufbeurenských městských 

slavnostech Tänzelfest. Prezentoval se zde také Spolek jabloneckých dam a 

pánů, Hudba u města Vídně a Spolek přátel města Jablonce. * Září: Účinkování 

naší Mladé dechovky v rámci kulturního programu oslav k 70. výročí vzniku 

Neugablonz. - Kaufbeurenská dechovka Musikvereinigung Neugablonz v rámci 

kulturního programu Jabloneckých podzimních slavností. - Družba a společné 

koncerty jablonecké Mladé dechovky a kaufbeurenské Musikvereinigung 

Neugablonz. * Říjen: Představení nové knihy o partnerství Jablonce a 

Kaufbeuren; společný projekt českých a německých autorů; koordinátorem na 

české straně byl Dům českoněmeckého porozumění v Rýnovicích.    

 VZDĚLÁVÁNÍ – Červen: Gymnázium Dr. Randy a dlouholetá spolupráce s 

Jakob-Brucker-Gymnasium Kaufbeuren; výměnné pobyty. * Říjen: Střední 

umělecko-průmyslová škola: dlouholetá spolupráce se Staatliche 

Berufsfachschule für Glass und Schmuck Kaufbeuren-Neugablonz. + Základní 

škola Liberecká - navázání nové spolupráce s Gustav-Leutelt-Schule v 

Neugablonz; uskutečněn první výměnný pobyt. 

 SPORT – Březen: HC Vlčata - turnaj v minihokeji žáků s týmem z Kaufbeuren. 

* Září. Soustředění amatérského hokejového týmu doktorů z Kaufbeurenu a 

okolí Hot Docs v Jablonci; přijetí u primátora. 

 CESTOVNÍ RUCH – Březen: Prezentace města Kaufbeuren na společné expozici 

partnerských měst Jablonce v rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 

2016 v Eurocentru. * Červenec: Prezentace Jablonce na veletrhu cestovního 

ruchu v Kaufbeuren; koordinátor akce Jablonecké kulturní a informační 
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centrum. * Září: Poznávací zájezd pro veřejnost do Kaufbeuren spojený s 

návštěvou oslav 70. výročí vzniku Neugablonz; koordinátorem na české straně 

byl Dům česko-německého porozumění v Rýnovicích. - Tradiční poznávací 

zájezd pro občany Kaufbeuren do Jablonce nad Nisou a okolí pořádaný Spolkem 

pro péči o partnerská města Kaufbeuren.  

TISKOVÉ ZPRÁVY 

JABLONEC V BAVORSKÉM KAUFBEUREN - Jablonecká delegace navštívila o 

víkendu uprostřed července partnerské město Kaufbeuren, které si v rámci již 

tradičního  Tänzelfestu připomnělo 900 let od svého vzniku. Oslavy trvaly od 

pátku do neděle a zúčastnili se jich i zástupci partnerských měst Kaufbeuren, a 

to z maďarské Szombathely a italské Ferrary. Každé město se představilo svojí 

tradiční kulturou, kterou hostující subjekty předvedly jak v místním domě pro 

seniory, tak v slavnostním průvodu Lagerleben. V historickém Lagerleben 

reprezentovaly Jablonec již podruhé dva umělecké soubory, Spolek 

jabloneckých dam a pánů a Hudba u města Vídně. Kramářské a lidové písně s 

tanci okořeněnými staropražskými písněmi sklidily u posluchačů obrovský 

úspěch a navodily příjemnou atmosféru u jabloneckého stánku s regionálními 

potravinami a nápoji. „Tänzelfest je jednou z příležitostí jak upevnit přátelské 

vztahy mezi našimi městy a je dokladem toho, že v minulosti uzavřené 

partnerství není pouhou formalitou," sdělil k návštěvě primátor Petr Beitl. 

MEZI JABLONCEM A PARTNERSKÝMI MĚSTY SE ČILE KOMUNIKUJE - Početná 

jablonecká skupina se o druhém zářijovém víkendu vypravila do Neugablonz, 

čtvrti bavorského Kaufbeuren, kde našlo nový domov osmnáct tisíc 

Jablonečanů po poválečném odsunu. Neugablonz totiž 11. září slavil 

sedmdesát let od svého vzniku. Návštěva z Jablonce byla jako již tradičně velmi 

vlídně přijata a potvrdila, že vztahy obou měst jsou na velmi dobré přátelské 

úrovni. Slavit se začalo hned ráno. Na náměstí před spolkovým domem 

Gablonzerhaus hrála dechovka - společně Musikvereinigung a jablonecká 

Mladá dechovka jako jedno hudební těleso.  Atmosféra byla krásná, čemuž jistě 

pomohlo i nádherné letní počasí. „Pozvání do  Neugablonz přijal u příležitosti 

výročí také bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann, který měl v rámci 

slavnostního aktu projev. Jeho spoluřečníci byli i starosta Kaufbeuren Stefan 

Bosse a jablonecký primátor Petr  Beitl. Právě jeho projev přijali obyvatelé 

Neugablonz velmi pozitivně,“ prozrazuje oficiální část Kateřina Hujerová 

z kanceláře primátora, která má na starosti partnerská města. Na náměstí 

odpoledne hrála místní populární kapela „Mauke, die Band“, která zpívá 

v dialektu Paurisch, to je jablonecká němčina, kterou si s sebou odsunutí Němci 

do Bavorska přivezli a ještě stále se s ní v některých domácnostech mluví. Na 

oslavy do Neugablonz přijel z Jablonce nad Nisou i autobus občanů. 
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MAGISTRÁT 
JABLONECKÝ ÚŘAD: JEDEN Z NEJPŘÍVĚTIVĚJŠÍCH V KRAJI - Ministerstvo vnitra 

sekce veřejná správa bylo vyhlašovatelem soutěže, kde se utkaly městské úřady obcí 

s rozšířenou působností. O titul Přívětivý úřad se ucházelo 190 obcí z celé České 

republiky. Jablonec nad Nisou se v rámci Libereckého kraje umístil na druhém místě 

před městem Semily. První místo obsadil Liberec, který získal i prvenství v rámci celé 

republiky. Obce byly hodnoceny na základě čtyř desítek kritérií rozdělených do tří 

kategorií – přístupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu a komunikace s úřadem. 

Dotazníkové šetření se týkalo například počtu úředních hodin, zavádění moderních IT 

nástrojů, jako je elektronický objednávkový systém nebo zveřejňování dokumentů na 

webových stránkách města. Magistrát města Jablonec má úřední dny po celý týden už 

od roku 2010, přepážky jsou otevřené denně od osmi, v pondělí a ve středu do 17 hodin, 

v úterý, čtvrtek a pátek do 14 hodin. Úřední je i každá první sobota v měsíci, a to v čase 

od 8 do 12 hodin. Magistrát také nabízí možnost objednání SMS nebo přes webové 

stránky města. Služba se týká oddělení správních agend na úsecích evidence obyvatel, 

trvalý pobyt, občanské průkazy, cestovní doklady a oddělení dopravně-správních agend 

na úsecích evidence řidičů a registr vozidel umístěných v budově magistrátu města v 

ulici Komenského. Objednáním na určitou hodinu lidé šetří svůj čas, který by jinak 

strávili čekáním. Zvláště v pondělí a ve středu jsou čekací doby delší, lidé si stále 

nezvykli na to, že mohou na radnici přijít každý den. Mezi příklady dobré praxe 

vybrané ministerstvem bylo v Jablonci zveřejňování smluv a objednávek nad dvacet 

tisíc korun, které jsou k vidění na městském webu od roku 2013.  Od loňského roku zde 

jsou i transparentní účty, takže lidé mají přehled o toku financí na bankovních účtech 

města. To vše veřejnou správu města maximálně přibližuje všem občanům. 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ve státní a veřejné správě - Objem 

peněz, které úřady investují do informačních a komunikačních technologií průběžně 

roste, a to i díky eurodotacím. V roce 2016 se znovu po dvou letech magazín CIO 

Business World pokusil zmapovat segment informačních a komunikačních technologií 

v českých úřadech státní a veřejné správy. Nejdůležitější informace o ICT na 

ministerstvech, krajských úřadech, magistrátech největších českých měst a vybraných 

státních organizacích bohužel neposkytli všichni oslovení. Mezi absentéry byly 

magistráty velkých měst, krajské úřady, různé státní organizace i významná 

ministerstva, která v poslední době označují moderní technologie jako recept na řadu 

problémů - resort financí, zdravotnictví či průmyslu a obchodu. Pozitivním zjištěním 

naopak je, že rozvoj ICT ve státní a veřejné správě jde alespoň v základních ohledech 

správným směrem - jen občas příliš vlažným tempem. Budují se základní registry, jiné 

již fungující systémy se vzájemně propojují a do procesu elektronizace se zapojují i 

další agendy. Pozvolna tak dochází k eliminaci papírových dokumentů a především k 

drobnému, leč pomalému zjednodušení kontaktu občanů a firem s veřejnou správou. 

Tolik snad pro zajímavost úvodem a dostáváme se do našeho regionu. Liberec a 

Jablonec sice svou velikostí ani výší rozpočtu úplně do nastíněného 

http://www.mvcr.cz/soubor/seznam-kriterii-privetivy-urad-2016.aspx
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průzkumu nezapadají, ale přinesly rozhodně dost zajímavé poznatky. Město Liberec se 

v informačních technologiích vrací ke konzervativnějšímu přístupu, neusiluje o 

eurodotace a má tajemníka, který se nebojí přiznat, že moderní technologie na úřadech 

nejsou samospasitelné. ICT rozpočet Jablonce se dlouhodobě pohybuje kolem sedmi až 

osmi milionů, přičemž výhradně jde o ´vlastní´ peníze. „O eurodotace pro 

informační technologie jsme se neucházeli, neboť zastáváme názor, že by měly 

sloužit vysoce inovativním a nadstandardním řešením,“ zní od tajemníka Marka 

Řeháčka, pod něhož spadá oddělení informačních technologií. Zdejší tříčlenný kolektiv 

zajišťuje zejména činnosti: technický rozvoj a obnovu informačních a komunikačních 

technologií; funkčnost počítačové sítě ve všech budovách magistrátu včetně městské 

policie, monitoruje provoz a využívání počítačové sítě, internetu a elektronické pošty; 

provádí administraci a konfiguraci systémů, zálohování a obnovu dat, aktualizaci 

antivirových databází, správu uživatelských účtů; zajišťuje nákup, provoz a údržbu 

výpočetní techniky, softwaru a příslušenství; technicky zabezpečuje provoz mobilních 

telefonů a telefonní ústředny, vede evidenci výpisů telefonních hovorů.  

20. VÝROČÍ: TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

Informační servis pro 

turisty, dnes považovaný za 

samozřejmost, byl před 

dvaceti lety v našem městě 

novinkou. Turistické 

informační centrum bylo 

slavnostně otevřeno na 

sklonku roku 1996 a tehdy bylo vůbec prvním svého druhu v Jizerských horách. 

Jablonec nad Nisou má tak hned po Turnovu nejdéle fungující infocentrum v regionu. 

Za dobu existence značně rozšířilo svoji nabídku. Jedním z prvních vydaných 

propagačních materiálů byl katalog ubytování, který se od té doby již mnohokrát 

aktualizoval, a mapka města. Bez těchto stálic se dnes už turistické infocentrum 

neobejde. Každým rokem pak přibývaly další materiály i publikace věnované 

současnosti i historii Jablonce a kráse Jizerských hor. Během roku 1999 spatřila světlo 

světa nová mapa Jablonce, mapa Jizerské hory, historické panorama Jablonce, soubor 

historických pohlednic, plán lyžařských tratí, leporelo Rozhledny Jizerských hor, kniha 

Dobové fotografie Jablonecka. Hana Herkommerová, současná vedoucí turistického 

infocentra, upřesňuje: „Co rok, to nový turistický produkt, většinou hned několik. 

Aby se informace mohly k turistům dostat, bylo potřeba je nejprve získat. 

Budovaly se databáze nejen zmíněného ubytování, ale také bižuterních a 

sklářských firem, pravidelných akcí, výletních tipů, doplňkových služeb. Je to 

každodenní mravenčí práce.“ K hlavní činnosti infocentra, tedy zprostředkování 

informací, brzy přibyly další služby. Každé léto zpřístupňuje radniční vyhlídkovou věž, 

od roku 2007 během prázdnin otevírá kostely a pořádá v nich koncerty, je 

koordinátorem Evropského dne dědictví a zapojuje se i do dalších 

významných akcí města. Turistické infocentrum postupně měnilo i svou tvář. 
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Původní zázemí v přízemí radnice přestalo časem dostačovat. Počet návštěvníků se 

zvyšoval, stejně tak jejich očekávání, tak v roce 2012 došlo k velkému stěhování. 

Zázemí pro turisty bylo zřízeno v zrekonstruované bývalé faře u kostela svaté Anny a 

vdechlo tak nový život nejstaršímu stojícímu domu v Jablonci. Spolu s infocentrem do 

něj byla z radnice přemístěna i Městská galerie MY. Dnes zde kromě informačního 

servisu probíhají kulturní akce, přednášky, vernisáže. „Dvacet let fungování 

turistického infocentra ukázalo, že má ve městě své pevné místo. O jeho rozvoj 

se zasloužila celá řada lidí, kterým patří poděkování. Důkazem, že svou práci 

dělali a dělají dobře, jsou nejen získaná ocenění, ale hlavně spokojení 

návštěvníci. A věříme, že jich bude rok od roku stále víc. Jablonec nad Nisou má 

své trumfy – hory, sport, bižuterie, vánoční ozdoby, funkcionalistická a secesní 

architektura. Je stále co nabízet,“ říká Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního 

a informačního centra. * Informační středisko magistrátu dle vyvolávacího zařízení za 

rok 2016 evidovalo přes třicet tisíc úkonů. Rozdělení dle činností vypadalo následovně: 

CzechPOINT - 2 415 * Ověřování listin a dokumentů - 6 083 * Pokladna zaznamenala 

1 944 operací a podatelna 3 192 * Bylo podáno 4 943 informací * Opuscard - 3 432 * 

Ostatní - 10 586 * Celkem 32 595 vyplněných přání klientů.  

STRUKTURA ÚŘADU. POČTY PRACOVNÍKŮ  

MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU v roce 2016 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 2016  

 primátor Ing. Petr Beitl, narozen 1966, politická příslušnost ODS,  

 náměstek primátora JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, narozen 1974, politická 

příslušnost ČSSD, odbor stavební a životního prostředí, odbor územního a 

hospodářského rozvoje,  

 náměstek primátora Mgr. Pavel Svoboda, narozen 1978, politická přísl. ČSSD, 

odbor humanitní, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 

 náměstek primátora Ing. Miloš Vele, narozen 1962, politická příslušnost ODS, 

odbor ekonomiky a odbor správy majetku. 

STRUKTURA ÚŘADU A PERSONÁLNÍ NAPLNĚNÍ podle stavu k 31. prosinci 2016:  

MAGISTRÁT CELKEM -  nutno přičíst 1 pracovníka, a to tajemníka, pak je plánovaný 

počet pracovníků 210 (v roce 2015: 210,325 – 2014: 211), skutečný počet pracovníků 

203,075 (rok 2015: 199,175 – 2014: 205,5) + 4 uvolnění zastupitelé, + veřejně 

prospěšné práce: plánovaný počet 120 (rok 2015: 110 – 2014: 101), skutečnost 99 (rok 

2015: 92 – 2014: 87), rezerva 21 (rok 2015: 18 – 2014: 14) - a dohromady máme 

plánovaný počet celkem 334 (rok 2015: 324,325 – 2014: 316), skutečný počet celkem 

327,075 (rok 2015: 313,175 – 2014: 310,525). Před závěrečnou rekapitulací 

se podívejme se na jednotlivé úseky. 
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 ÚSEK PRIMÁTORA MĚSTA ING. PETRA BEITLA 

ODBOR KANCELÁŘE PRIMÁTORA: vedoucí odboru (plánovaný počet pracovníků 1 

/ skutečný počet pracovníků 0), oddělení sekretariátu primátora (4,625 / 4,625), 

oddělení krizového řízení (2 / 2), oddělení interního auditu a stížností (3 / 3), oddělení 

právní a veřejných zakázek (6 / 6)   

- plánovaný počet pracovníků 16,625 (rok 2015: 19,075 - 2014: 20,5) 

- skutečný počet pracovníků 15,625 (rok 2015: 15,625 - 2014: 19,5) 

 ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA MGR. PAVLA SVOBODY  

Celkem plánováno 43,75 pracovníků (rok 2015: 42,75)  

Skutečný počet 43,025 (2015: 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 4 / skutečný počet 4), oddělení 

sociálně právní ochrany dětí (15 / 14,875), oddělení školství, kultury a sportu (6 / 6) 

- plánovaný počet pracovníků 25 (rok 2015: 26 - rok 2014: 24) 

- skutečný počet pracovníků 24,875 (rok 2015: 23,875 – 2014: 22,8) 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ: vedoucí odboru, sekretariát, 

servisní pracovník (plánovaný počet pracovníků 3 / skutečný počet pracovníků 3), 

oddělení sociálních služeb (4 / 4), oddělení sociální péče (10,75 / 10,15)  

- plánovaný počet pracovníků 17,75 (rok 2015: 15,75 – 2014: 15,75) 

- skutečný počet 17,15 (rok 2015: 14,75 – 2014: 14,75) 

 ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA JUDR. ING. LUKÁŠE PLETICHY 

Celkem plánováno 44 pracovníků (rok 2015:42)  

Skutečný počet 44 (2015: 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 (8 / 8), oddělení dotací (3 / 3) 

- plánovaný počet pracovníků 17 (rok 2015: 15 -  2014: 16) 

- skutečný počet pracovníků 17 (rok 2015: 15 – 2014: 16) 

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: vedoucí odboru, sekretariát, 

stanoviska, stavební archiv (3,5 / 3,5), stavební úřad (9 / 9), oddělení dopravní a silniční 

(3 / 3), oddělení životního prostředí a státní památkové péče (10,5 / 10,5) 

- plánovaný počet pracovníků 26 (rok 2015: 26 – 2014: 26) 

- skutečný počet pracovníků 26 (rok 2015: 25,5 – 2014: 25) 

 ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA ING. MILOŠE VELEHO 

Celkem plánováno 44,5 pracovníků (rok 2015: 44,5) 

Skutečný počet 42,5 (rok 2015: 2,5) 

SEKRETARIÁT: plánovaný počet pracovníků 1, skutečný počet pracovníků 1 



   KRONIKA roku 2016                                                                                 208  

 

ODBOR EKONOMIKY: vedoucí odboru, sekretariát, finanční analytik (4 /3), oddělení 

rozpočtu a poplatků (6 / 5), oddělení účetní a majetkové evidence (6 / 6), oddělení 

majetkoprávní (5 / 5) 

- plánovaný počet pracovníků 21 (rok 2015: 21 -  2014: 20) 

- skutečný počet pracovníků 19 (rok 2015: 20 – 2014: 20) 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU: vedoucí odboru, sekretariát, ekonom, energetik (5 / 5), 

oddělení správy objektů (8 / 9), oddělení správy komunikací (4 / 4), oddělení správy 

veřejné zeleně (5,5 / 4,5) 

- plánovaný počet pracovníků 22,5 (rok 2015: 22,5 – 2014: 23,5) 

- skutečný počet pracovníků 22,5 (rok 2015: 21,5 – 2014: 23,5) 
 

 ÚSEK TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA JUDR. MARKA ŘEHÁČKA 

Celkem plánováno 60 pracovníků (rok 2015: 61)  

Skutečný počet 56,925 (rok 2015: 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 (1 / 1), informační středisko magistrátu (5 / 5) 

- plánovaný počet pracovníků 25 (rok 2015: 26 – 2014: 23) 

- skutečný počet pracovníků 23,925 (rok 2015: 23,925 – 2014: 21) 

ODBOR SPRÁVNÍ: vedoucí odboru, sekretariát, pokladna, informace (3 / 2), oddělení 

správních agend (7 / 7), oddělení dopravně správních agend (9 / 9), oddělení matriky a 

ověřování (4 / 4), živnostenský úřad (7 / 7), oddělení přestupků (5 / 4) 

- plánovaný počet pracovníků 35 (rok 2015: 35 – 2014: 38) 

- skutečný počet pracovníků: 33 (rok 2015: 35 – 2014: 38) 

 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 

JAK ZE STATISTIKY VYPLÝVÁ, ubylo úředníků oproti plánovanému počtu o 7 osob, 

byť oproti loňskému roku počet vzrostl o čtyři lidi. I v roce 2016 plánovaný i skutečný 

počet navyšovali 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 2016 bylo 

v Jablonci takto zaměstnáno 99 lidí, čili rezerva oproti plánovanému počtu 120. Jak 

bylo již uvedeno v předloňské kronice, jejich práci koordinuje oddělení organizace 

personálu a veřejných prací, působící na magistrátu teprve od března 2014. Řídí nejen 

práci osob veřejně prospěšných prací (VPP), ale také v režimu tzv. VEŘEJNÉ SLUŽBY 

(VP). 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 stále mezi vzácné výjimky. A kde pracovníky VPP a VS 
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potkáváme? Ve výrazně barevných vestách s nápisem města jsou k vidění při zametání 

chodníků, na podzim při úklidu spadaného listí, denně uklízejí kontejnerová stání na 

separovaný odpad, likvidují černé skládky, na vyžádání ředitelů školských zařízení 

zajišťují úklidové a drobné údržbové práce ve školách a školkách a také v domech 

zvláštního určení a celou řadu dalších činností. Pravidelně také mají dohled nad 

bezpečností silničního provozu na stanovených přechodech pro chodce v blízkosti škol. 

Pomáhali také při úpravách prostor pro archiv vodoprávního úřadu. Rekonstrukce tří 

místností o zhruba padesáti metrech čtverečních trvala zhruba měsíc a stála 190 tisíc 

korun včetně pořízení nových regálů. Opět se hodně ušetřilo tím, že většinu prací 

prováděli právě pracovníci veřejně prospěšných prací. Pouze pokládku podlahových 

krytin, elektroinstalační práce a stropní podhledy radnice objednala u odborných firem. 

Lidé zaměstnaní v režimu veřejně prospěšných prací také montovali regály a pomáhali 

se stěhováním archivu z jeho nevyhovujících prostor do těch nově upravených ve 

čtvrtém a posledním patře jablonecké radnice. 

ÚKLID VŠECH BUDOV MAGISTRÁTU tj. v Komenského 8, radnice a budovy 

městské policie zajišťuje provozní oddělení. V roce 2016 zde byly tři pracovnice na 

hlavní pracovní poměr a tři v režimu veřejně prospěšných prací.  Magistrát tak nemusel 

najímat žádnou firmu na úklid.  Uklízí se kolem 3 600 m² kanceláří, na 2 470 m² 

chodeb, kuchyněk a sociálních zařízení a čtyři stovky metrů čtverečních plochy 

zasedacích místností. 

REKONSTRUKCE A OPRAVY V BUDOVÁCH MAGISTRÁTU probíhaly po celý rok: 

Budova Komenského 8: 

 ve 2. a 3 patře - malba kanceláří a přepážkových hal, výměna podlahových 

krytin v rozsahu 374 m
2
 v kancelářích a kuchyňkách.  

Budova radnice:  

 Přízemí – oprava a výmalba stěn v bývalém IC; do vestibulu byl umístěn znak 

města, který je totožný se znakem na západní fasádě budovy;  rekonstrukce 

místností po vinotéce na východní straně budovy - oškrábání malby, štuk, 

výmalba, oprava elektroinstalace; západní křídlo radnice. 

 1. patro - vybavení kanceláře č. 116 novým nábytkem; opraven bývalý stavební 

archiv – nové betonové podlahy, omítka, výmalba, elektroinstalace, natírání 

oken a topení; jih-západ budovy - rekonstrukce oken v obřadní síni a archivu 

bývalého stavebního úřadu. 

 2. patro - větší část roku byla věnována přípravě a rekonstrukci zasedací 

místnosti č. 203, kde došlo k výměně podlahy (vlisů), oškrábání, vyspravení a 

následnému vymalování sádrových omítek, k opravě stávající elektroinstalace a 

IT kabelů. Hlavním cílem rekonstrukce bylo uvedení zasedací místnosti do 

původního stavu, proto se repasoval kulatý stůl z roku 1932, byly navráceny 

větrací mřížky a repasovány parapety, kryty radiátorů, ostění oken a dveří.   

 3. patro - rekonstrukce kanceláří č. 313-314: pokládka PVC, oškrábání malby, 

štuk, výmalba, oprava elektroinstalace, vybavení novým nábytkem.  
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MEDIÁLNÍ PREZENTACE MĚSTA. WEBOVÉ STRÁNKY. MĚSÍČNÍK  

SEKRETARIÁT PRIMÁTORA – Rokem 2016 se jako červená niť táhly oslavy 150. 

výročí povýšení Jablonce na město, připomínána byla i další významná jubilea. 

Pořádala se řada nových akcí, ty tradiční pak byly programově obohaceny. Mnohé 

podněty a organizační zajištění vzešly z oddělení pod vedením primátora. V jeho 

sekretariátu v roce 2016 pracovali: tisková mluvčí, dvě asistentky – jedna se zaměřením 

na agendu partnerských měst a druhá na městskou policii. Své nezastupitelné místo tu 

měli webmaster, tajemnice Sboru pro občanské záležitosti a vedoucí oddělení. Práce 

redaktora Jabloneckého měsíčníku byla i nadále zajišťována externě.  Mezi běžné úkoly 

se řadilo 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 

zajišťovalo kontakty s partnerskými a spřátelenými městy, přijímání návštěv a 

oficiálních delegací a vedení protokolu. Spolupráci města s veřejností udržovalo 

především prostřednictvím médií, ale i dalšími formami, kam patřila také podpora akcí 

cizích organizací i organizování vlastních akcí. Troufám si tvrdit, že podstatná část 

těchto akcí už má své řádky v kronice, tak jen stručná rekapitulace: Novoročním 

koncertem vše začalo, pokračovalo návštěvou prvního miminka v jablonecké porodnici, 

nechybělo tradiční setkání se zástupci neziskových subjektů, církví i podnikatelů. 

K vrcholům taneční sezony jako každoročně patřil ples města, letos v pořadí 

jedenadvacátý. Poprvé zde byly představeny šaty a štrasová korunka, zhotovené k 150. 

výročí města. Velikonoční slavnosti pak obohatila Jablonecká jablkovice vyrobená také 

k výročí. Tak šly rokem akce za akcí - výstava Zmizelý Jablonec v ulicích města, 

návštěva primátora v porodnici k příležitosti Dne matek, pietní akt k 71. výročí konce 

druhé světové války, koncert v kostele sv. Anny k 150. výročí města a 600. výročí 

narození Karla IV. a koncert proti násilí na seniorech. Nechyběl sport, z akcí například 

to, když Bílí tygři přivezli do Jablonce ukázat Masarykův pohár či setkání s úspěšnými 

biatlonisty. Připomenuty byly srpnové události roku 1968, aby vzápětí následovaly 

první jablonecké Pivní slavnosti, Den otevřených dveří památek, připomínka vzniku 

republiky v roce 1918, Den válečných veteránů či v prostorách radnice tematická 

výstava zapůjčená Centrem vojenské historie. Slavnostní bylo posvěcení kříže na 

Proseči a u Nisy, posvěcení mariánského 

sloupu panny Marie v Rýnovicích i 

odhalení městského znaku ve vestibulu 

radnice. Rok završily vánoční trhy 

s tradiční benefiční akcí Primátorský 

svařák a štědrovečerní posezení s 

osamělými občany. Oslavy výročí završil 

Gala večer, kde byly předány 

významným osobnostem města medaile 

Gratias Tibi Ago a diváky přišel 

pozdravit starosta Pfeiffer.  
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MEDIÁLNÍ PREZENTACE MĚSTA - Během roku 2016 uspořádala tisková mluvčí 

devět tiskových konferencí - pravidelně po zasedání zastupitelstva. Dalších pět bylo 

svolaných k mimořádným událostem, jakou byla: dubnová návštěva předsedy Senátu 

PČR, požehnání tří opravených památek v adventním období a v prosinci odhalení 

znaku na schodišti radnice. V roce 2016 bylo vydáno 321 tiskových zpráv (v roce 2015: 

353, 2014: 331, 2013: 287), což je průměrně 26,75 zpráv měsíčně. Vedle tiskových 

zpráv pro všechna média tisková mluvčí průběžně zodpovídala konkrétní dotazy 

novinářů. Součástí mediálních výstupů byla i pravidelná příprava týdenních a měsíčních 

scénářů pro vstupy v rádiu RCL a týdenních televizních magazínů v regionální televizi.  

WEBOVÉ STRÁNKY (www.mestojablonec.cz) - V roce 2016 činila jejich návštěvnost 

1 236 369 přístupů (v roce 2015: 971 778, 2014: 739 282, 2013: 589 553). Již tradičně 

nejsledovanější částí byl kalendář akcí, následovaný aplikací Životní situace a úřední 

deskou. Hojně navštěvované byly i veřejné zakázky a přehrávání různých videí, 

především záznamů ze zastupitelstva. V aplikaci Otázky a odpovědi bylo zodpovězeno 

274 dotazů (v roce 2015: 301, 2014: 495, 2013: 368).  I v roce 2016 pokračovaly 

videopřenosy ze zastupitelstva (vysílat se začaly v roce 2015), letos byly nově 

přizpůsobené i pro mobilní telefony a další přístroje podporující technologii HTML 5. 

Sledovanost přenosů a počty stažení záznamů ze zastupitelstva ukazují následující čísla, 

přičemž počty stažení záznamů jsou ke dni 5. 1. 2017 a jsou uváděny v pořadí datum – 

přenos – záznam: 21. 1. 2016: 315 – 159 * 25. 2. 2016: 216 - 55 (1. část) + 56 (2. část) * 

10. 3. 2016: 163 - 90 * 24. 3. 2016: 141 - 36 (1. část) + 30 (2. část) * 21. 4. 2016: 194 - 

66 * 19. 5. 2016: K přenosu z 19. května nejsou bohužel z technických důvodů k 

dispozici data – 57 * 9. 6. 2016: 78 - 12 * 23. 6. 2016: 82 - 81 * 22. 9. 2016: 84 – 114 * 

20. 10. 2016: 118 – 85. Nutno upřesnit, že jednání zastupitelstva 10. března a 9. června 

byla mimořádná s jedním bodem jednání, což se projevilo i ve sledovanosti přenosu. 

Některé záznamy byly na webu z důvodu přílišné délky rozděleny na dvě části. Na 

mobilních telefonech mohli občané sledovat aktuální informace nejen přes mobilní 

verzi stránek, ale i prostřednictvím mobilní aplikace. Ta nabízí aktuality, úřední desku, 

kalendář akcí, kontakty na pracovníky magistrátu a aplikaci s návody Životní situace. V 

roce 2016 si aplikaci nově stáhlo a nainstalovalo 240 uživatelů s operačním systémem 

Android, 48 uživatelů iOS a 6 uživatelů mobilů s Windows Phone. Oproti loňsku je tu 

výrazný úbytek přístrojů s operačním systémem Windows, kterých již na trhu není tolik. 

Podíváme-li se na reálný počet uživatelů, kteří aplikaci skutečně využívají a stahují do 

ní data, zjistíme, že na Androidu je to 416, na iOS 119 a na Windows jen čtyři uživatelé.  

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK vydává radnice v Jablonci už od roku 1998, v roce 2008 se 

změnila jeho grafická podoba. Celobarevné provedení a větší formát si radniční 

zpravodaj udržel do současnosti. Před dvěma lety uspěl Jablonecký měsíčník 

v celostátní soutěži „O nejlepší městský zpravodaj 2014“, když v konkurenci dalších 

140 městských zpravodajů získal 2. místo. V roce 2016 vyšel tradičně 11x - za červenec 

a srpen bylo jedno společné číslo, a v nezměněném nákladu dvaadvacet tisíc výtisků. 

Základní rozsah byl oproti předcházejícím letům o čtyři strany vyšší – tedy 

28 stran. Jelikož se jednalo o rok 150. výročí od povýšení Jablonce na město, 
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každé vydání obsahovalo čtyřstránkovou přílohu věnovanou právě tomuto jubileu. 

Třikrát měsíčník obsahoval navíc čtyřstránkovou tematickou přílohu, a to: v březnu - 

Rozpočet města 2016, červenec a srpen - Letní příloha, listopad - Zimní údržba v 

Jablonci. * Jablonecký měsíčník je distribuován zdarma do všech jabloneckých 

domácností, kam ho doručuje Česká pošta. Elektronickou verzi měsíčníku najdou 

zájemci na webových stránkách města - www.mestojablonec.cz.  

KOMUNIKACE S OBČANY: LEPŠÍ MÍSTO I SETKÁVÁNÍ   

LEPŠÍ MÍSTO je mobilní aplikace, kterou využívá město od loňského května pro 

komunikaci s veřejností. Kterýkoliv občan může zachytit fotoaparátem jakoukoliv 

situaci, kterou je nutné řešit. Telefon přiřadí dle GPS příslušnou pozici a odešle na úřad. 

Tipy jdou zadávat i doma na počítači. Oddělení interního auditu a stížností evidovalo od 

spuštění aplikace vloni 152 podnětů, za rok 2016 jich byl 248, z toho ke konci roku bylo 

196 vyřešeno, 33 v řešení a 19 spadalo do kategorie neřešitelných - mezi tyto podněty 

se řadí ty, které se týkají soukromého majetku, nebo byly po prověření vyhodnoceny 

jako neopodstatněné. „Vyřízení tipů se liší dle časové i finanční náročnosti. V řádu 

jednoho či dvou dnů je vyřízen nepořádek kolem popelnic, černá skládka, 

nefunkční pouliční osvětlení. Větší časová náročnost je u podnětů, kde je nutné 

dodržet zákonem stanovené lhůty, třeba 60 dní při likvidaci autovraků, nebo 

vypracovat projekty, oslovit více dodavatelů, například rozsáhlejší opravy 

vozovek a chodníků, herních prvků a městského mobiliáře,“ vysvětluje Martin 

Oklamčák, vedoucí oddělení, které podněty přebírá, eviduje, předává k vyřízení a poté 

doplňuje v aplikaci informace o jejich řešení. Některé podněty se řeší ve spolupráci s 

městskou či státní policií, technickými službami a dalšími organizacemi.   

ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU A STÍŽNOSTÍ evidovalo v roce 2016 celkem 475 

podaných stížností (v roce 2015: 428, 2014: 295), z toho: 

 54 písemných - z tohoto množství bylo 11 stížností na činnost magistrátu nebo 

městské policie, žádná z nich nebyla vyhodnocena jako oprávněná, řešení 2 

stížností nespadalo do kompetence města, a proto byly postoupeny jinému 

orgánu, a v 41 případech se jednalo o podnět, žádost, informaci apod. (v roce 

2015: 69, 2014: 89),  

 172 ústních (v roce 2015: 202, 2014: 195), 

 1 petice (v roce 2015: 3, 2014: 2),  

 248 Lepší místo (v roce 2015: 152).    

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ S OBČANY v jednotlivých částech města se uskutečnila 

v roce 2016 celkem 7x. V srpnu bylo navíc jedno tematické s veřejným projednáním 

návrhu územního plánu. Jako první se uskutečnilo setkání vedení města s občany v 

úterý 19. dubna ve školní jídelně Základní školy Šumava. Ve čtvrtek 28. dubna se ve 

školní jídelně ZŠ Mozartova ve Mšeně konalo setkání druhé. V úterý 3. května 

následovalo v kulturním domě v Kokoníně setkání s občany lokalit Kokonín a 

Vrkoslavice. Ve čtvrtek 12. května zaplnili rýnovickou školní jídelnu občané Rýnovic a 

Lukášova. Centrum města se projednávalo na malém sále Eurocentra v úterý 

http://www.mestojablonec.cz/
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17. května. O týden později se sešli radní s obyvateli Žižkova vrchu. Ještě ten týden - ve 

čtvrtek 26. 5., se zaplnila hasičská zbrojnici v Proseči nad Nisou. V úvodu všech setkání 

primátor města přítomné seznámil s prezentací o hospodaření města, kde bylo 

zdůrazněno, že díky ekonomickému rozvoji stouply daňové příjmy, městská ekonomika 

je stabilizovaná, splácení dluhu probíhá, navyšují se dotace městským organizacím i 

příspěvky kulturním i sportovním subjektům, probíhá příprava na další investiční akce s 

ohledem na dotační tituly i výši úrokových sazeb. V rámci IPRÚ Liberec – Jablonec nad 

Nisou je za aglomeraci obou měst žádáno o 2,59 miliardy korun, požadavky Jablonce 

dosáhly 486 milionů korun, přičemž se jedná o projekty jako například přestupní 

terminál veřejné dopravy, cyklopruhy Palackého, cyklostezka Odra – Nisa, centrum 

terénních a ambulantních služeb v Jablonci, Spolkový dům II – rozšíření sídla 

neziskových organizací, navýšení kapacity mateřských škol, modernizace škol 

základních. Občané byli dále informováni o tom, že již probíhá oprava silnice I/14 

z Kunratic do Lukášova s cílem otevřít ji v květnu 2018 i o probíhající druhé etapě 

revitalizace, kdy Jablonecká energetická počítá ke konci října s odpojením stávající 

soustavy a přepojení na novou, což předpokládá další snížení ceny za teplo. Přiblíženy 

byly vždy způsoby, jak komunikovat s městem prostřednictvím chytrých telefonů. Bylo 

vysvětleno, že si lidé mohou do svých mobilních telefonů zdarma stáhnout 

aplikaci Lepší místo, která slouží pro nahlášení nepořádku či poničených komunikací. 

Další aplikací je Jablonec v mobilu, jež poskytuje informace o městě. Vedle těchto 

informací byly pak podány ty, které se vztahovaly k dané lokalitě, kde se konalo 

setkání. Tak se obyvatelé Šumavy dozvěděli o plánované opravě chodníků v ulici 

Mánesova směrem na Šumavu, zkratky v ulici Pod Skalkou k bazénu, parkoviště v ulici 

Erbenova, i to, že ve fázi přípravy je oprava mostu Podhorská – Pionýrů. Také účastníci 

setkání ve Mšeně byli seznámeni s plánovanými opravami na tomto sídlišti, například 

propojení ulic Mládí a Palackého, oprava chodníků a kompletní nový povrch ulic 

Mechová a Mozartova či cyklostezky podél Bílé Nisy. Po prezentaci města byl dán 

prostor otázkám a podnětům zúčastněných občanů.   

REVITALIZACE ŠUMAVY - Jedno z nejstarších jabloneckých sídlišť – sídliště 

Šumava, které by se mělo v příštích letech regenerovat, vymezují ulice Podzimní, 

Pasecká, Vysoká, Jeronýmova, Březová, Skelná, Švédská a Na Šumavě. Radnice, 

respektive odbor rozvoje, nechtěl projekt obnovy a modernizace připravovat jen 

s odborníky, ale navázal na dobrou praxi setkávání s obyvateli, kde nechyběli zástupci 

města i projektanti. Prvořadé bylo získat informace týkající se běžného života na 

sídlišti, co je třeba změnit a co ponechat. Náměty mohli obyvatelé sídliště sdělovat 

nejen osobně na setkáních, ale také prostřednictvím dotazníků. V prosinci se pak už 

sešli obyvatelé Šumavy s projektanty nad studií změn s tím, že první z osmi žádostí 

o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj by Jablonec chtěl podat příští podzim. Dotace 

lze použít jen na obnovu veřejných prostranství, nelze za ně opravit žádnou budovu, 

proto projekt zohledňuje opravy současné a výstavbu nové dopravní a technické 

infrastruktury, veřejných prostranství a cyklistických stezek, protihlukových stěn, 

parkovišť, kontejnerových stání, nechybí hřiště, zeleň a veřejné osvětlení.  

http://www.lepsimisto.cz/
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/archiv/zpravy-2014/cerven-2014/nova-mobilni-aplikace-nejen-pro-jablonecany.html
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ORGÁNY MĚSTA: RADA, ZASTUPITELSTVO, KOMISE, VÝBORY 

RADA MĚSTA měla pro volební období 2014–2018 devět členů. Přestože by se měla 

scházet na svých neveřejných jednáních zpravidla jednou za měsíc, v roce 2016 se sešla 

43x (v roce 2015: 39x, 2014: 33x – před volbami 29x, nové složení po volbách 4x), z 

toho 33x při mimořádné schůzi (vloni 27x, rok 2014: 18 + 2x). Rada města v roce 2016 

přijala 501 usnesení (vloni 510, rok 2014: 454 + 26).  

ZASTOUPENÍ VOLEBNÍCH STRAN (po komunálních volbách v říjnu 2014) vypadalo 

následovně: z devíti členů měla po 2 lidech Česká strana sociálně demokratická a 

Domov nad Nisou, po 1 člověku Nová budoucnost pro Jablonec a TOP 09, 3 osoby 

Občanská demokratická strana. Složení v roce 2016 - 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:  

1. Ing. Petr Beitl (narozen 1966) – primátor, ODS,   

2. JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (1974) -  náměstek primátora, ČSSD,   

3. Mgr. Pavel Svoboda (1978) - náměstek primátora, ČSSD,   

4. Ing. Miloš Vele (1962) - náměstek primátora, ODS,   

5. Božena Caklová (1948) – v důchodu, ODS,   

6. Ing. Petr Roubíček (1964) - ředitel Jablonecké energetické a. s., TOP 09,   

7. MUDr. Marek Řehoř (1973) – lékař, Domov nad Nisou,   

8. Petr Vobořil (1960) - ředitel JKIC, o.p.s., Domov nad Nisou,   

9. Mgr. Pavel Žur (1966) - ředitel Městského divadla Jablonec, o. p. s., Nová 

budoucnost pro Jablonec. 

KOMISE RADY jsou iniciativní a poradní orgány města, které řeší a projednávají 

otázky správy věcí a záležitostí města a jejich občanů (§ 122 zák. č. 128/2000 Sb. o 

obcích). Jsou odpovědny radě a ta také rozhoduje, které komise si zřídí. Rada města 

také jmenuje a volí předsedu komise a jednotlivé členy. Členem komise může být 

kdokoliv podle uvážení rady. Komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za 

měsíc. Úkoly společné všem komisím: 

 posuzují návrhy a materiály předkládané orgánům města, 

 ověřují správnost a opodstatněnost návrhů pro orgány města u veřejnosti, 

 spolupracují s příslušnými odbornými útvary magistrátu a uvolněnými 

představiteli města, 

 spolupodílejí se na vytváření koncepcí rozvoje města, 

 podílejí se na řešení problémů v oblasti samosprávy spadajících do jejich oblasti 

činnosti. 

V roce 2016 fungovaly: 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 11 + 1 
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tajemnice komise (vloni 13 + 1), z toho 2 členové zastupitelstva města (ZM), 0 + 

1 pracovník magistrátu města Jablonce (MMJN), 9 (vloni 11) odborníků z řad 

občanů města. 

o Komise kulturní: Předseda Mgr. Pavel Žur, člen rady (RM), tajemnice Lucie 

Kocourková, pracovnice oddělení školství, kultury a sportu. Počet členů 11 + 1 

tajemnice komise (vloni 13 + 1), z toho 3 (vloni 2) členové ZM, 0 + 1 pracovníci 

MMJN, 8 (vloni 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 11 + 1 tajemnice komise (vloni 12 + 1), z toho 1 člen ZM, 0 + 1 

pracovník MMJN, 10 (vloni 1) odborníků z řad občanů města. 

o Komise prevence kriminality: Předseda Bc. Roman Šípek, tajemník František 

Chlouba, vedoucí oddělení krizového řízení. Počet členů 11 + 1 tajemník komise 

(vloni 13 + 1), z toho 0 členů ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 11 (vloni 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 11 + 1 

tajemník komise (vloni 15 + 1), z toho 3 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 8 

(vloni 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 11 + 1 tajemnice komise (vloni 12 + 1), z toho 0 členů ZM, 0 + 1 

pracovník MMJN, 11 (vloni 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 11 + 

1 tajemnice komise (vloni 14 + 1), z toho 1 člen ZM, 0 + 1 (vloni 1 + 1) 

pracovníci MMJN, 10 (vloni 12) odborníků z řad občanů města. 

PO DVOU LETECH ÚPRAVY V KOMISÍCH I VÝBORECH - Z přehledu vyplývá, že 

v roce 2016 došlo k úpravám počtu členů v komisích (i ve výborech zastupitelstva – 

informace níže). Stalo se tak na základě požadavků členů výborů a komisí, aby se 

zjednodušilo projednávání jednotlivých materiálů a mohli operativněji rozhodovat. O 

novém složení komisí a výborů v Jablonci nad Nisou hlasovaly v dubnu rada i 

zastupitelstvo. K optimalizaci došlo po dvou letech fungování v orgánech zřízených po 

komunálních volbách v roce 2014 tak, že se koalice i opozice vždy vzdaly jednoho 

svého zástupce v každém z poradních orgánů. Že nešlo o proces jednoduchý, to 

dokumentuje následující příspěvek (kráceno) vydaný pod titulkem:  

ZMĚNA PRO JABLONEC: ČISTKA VE VÝBORECH A KOMISÍCH - 21.4.2016    

parlamentnilisty.cz Politici voličům - Jablonecká koalice drtí svou jedinou skutečnou 

opozici – Změnu pro Jablonec. Nechala jí jen zanedbatelný prostor ve výborech 

zastupitelstva a komisích rady. Podle dosavadních demokratických zvyklosti by měl mít 

každý klub v každém výboru a komisi své zastoupení. To však v Jablonci přestalo platit. 

Změna pro Jablonec se čtyřmi mandáty ve třicetičlenném zastupitelstvu přišla 

o zastoupení ve třech z pěti výborů a v pěti ze sedmi komisí.  Zato KSČM s 
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jedním zastupitelem, která je vůči koalici velmi ´konstruktivní´, má zastoupení téměř ve 

všech výborech a komisích podobně jako ´opoziční´ hnutí ANO se sedmi mandáty. “Ze 

všeho nejvíc mě mrzí, že byla odvolaná také architektka Ida Chuchlíková, která 

byla za Změnu pro Jablonec členkou výboru pro územní plánování a strategii 

rozvoje města. Tento výbor je právě nyní zcela zásadní, protože zhruba za rok 

se bude schvalovat nový územní plán města,“ konstatuje volební lídr Změny pro 

Jablonec Jakub Macek a dodává: “Bohužel její odbornost byla trnem v oku členům 

výboru, kteří nemají s územním plánováním vůbec žádné odborné zkušenosti. 

Změny ve výborech a komisích koalice zdůvodnila optimalizací počtu členů, 

zefektivněním, respektive zkrácením jednání, která jsou místy dlouhá i 

odbornými výstupy našich zástupců, které jsou nezajímavé pro většinu méně 

zasvěceného fóra.“  * Proč byl výsledek nové volby výborů a komisí pro politické 

seskupení Změna pro Jablonec více než hořký? Jak již bylo řečeno, redukce spočívala v 

tom, že třináctičlenné výbory a komise byly zrušeny, nově byly jmenovány výbory a 

komise jedenáctičlenné a koalice i opozice přišly vždy o jednoho člena. Zatímco 

doposud měla každá koaliční strana dva zástupce a každá opoziční jednoho, po úpravě 

jedna z opozičních stran přišla o zastoupení úplně. Nejvíce to odnesla právě Změna pro 

Jablonec, která nově nemá zastoupení v osmi z dvanácti výborů a komisí.  

ZASTUPITELSTVO mělo pro volební období 2014–2018 tři desítky členů. Oproti radě 

jsou jeho jednání veřejnosti přístupná. V roce 2016 jednali zastupitelé 12x (vloni 10x) a 

přijali 248 usnesení (vloni 235). * Zastoupení volebních stran (po komunálních volbách 

v říjnu 2014) vypadalo následovně: po 7 lidech měly ANO 2011 a Občanská 

demokratická strana, po čtyřech Česká strana sociálně demokratická a Změna pro 

Jablonec, 3 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. 

ZASTUPITELSTVO TVOŘILI: Ing. Petr Beitl (1966) – primátor, ODS * JUDr. Ing. 

Lukáš Pleticha (1974) - náměstek primátora, ČSSD * Mgr. Pavel Svoboda (1978) - 

náměstek primátora, ČSSD * Ing. Miloš Vele (1962) - náměstek primátora, ODS * Jitka 

Baláková (1970) – OSVČ, jednatelka ANO 2011 * Jindřich Berounský (1970) - 

specialista Českých drah, Změna pro Jablonec (od září 2016 politicky nezařazený) * 

Božena Caklová (1948) – v důchodu, ODS * RNDr. Jiří Čeřovský (1955) - ředitel ZŠ 

Liberecká 26, ODS * MUDr. Věra Fastrová (1954) - dětská lékařka, TOP 09 * Tomáš 

Kott (1977) - vedoucí obchodu ČR a SR, ANO 2011 * Ing. Milan Kouřil (1969) – 

OSVČ, ANO 2011 * Ing. Jakub Macek (1986) – OSVČ, Změna pro Jablonec * MUDr. 

Vít Němeček, MBA (1958) - ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., ODS * Ing. 

Vladimír Opatrný (1945) - OSVČ, ekonom – podnikatel, Změna pro Jablonec * Mgr. 

Jana Pastuchová (1965) - poslankyně PČR, ANO 2011 * Miroslav Pelta (1964) – 

manažer, ODS * Ing. František Pešek (1946) – důchodce, KSČM * Ing. Marta 

Procházková (1956) - jednatelka Eurocentra Jablonec nad Nisou, s. r. o., 

Nová budoucnost pro Jablonec * Ing. Petr Roubíček (1964) - ředitel 
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Jablonecké energetické, a. s., TOP 09 * MUDr. Marek Řehoř (1973) – lékař, Domov 

nad Nisou * Jaroslav Schneider (1956) – pekař, ANO 2011 * Renata Sotáková (1966) -  

výživová poradkyně, ANO 2011 * Mgr. Michaela Tejmlová (1977), právnička, Změna 

pro Jablonec * Mgr. František Špoták (1950) – důchodce, ČSSD * Mgr. Petr Tulpa 

(1958) - člen rady kraje, řízení sociálních věcí, Domov nad Nisou * Petr Vobořil (1960) 

ředitel JKIC, o. p. s., Domov nad Nisou * Václav Vostřák (1943) – důchodce, ODS * 

Ing. Miloš Zahradník (1947) - vedoucí zkušební laboratoře, ČSSD * Mgr. Jan Zeman 

(1969) - právník RK, jednatel ANO 2011 * Mgr. Pavel Žur (1966) - ředitel Městského 

divadla Jablonec nad Nisou, o. p. s., Nová budoucnost pro Jablonec. * Údaj o 

zaměstnání je v podobě nahlášené zastupitelem na personálním oddělení magistrátu.  

VÝBORY ZASTUPITELSTVA A JINÉ ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY  jsou iniciativní a 

kontrolní orgány existující v každé obci (§ 117 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích). Obci 

také odpovídají výbory za svoji činnost. Ze zákona vzniká v každé obci finanční výbor a 

kontrolní výbor. Je věcí zastupitelstva, zda si zřídí i výbory pro další oblasti své 

činnosti. Předsedou výboru (vyjma osadního) musí být zastupitel. Výbor má vždy lichý 

počet členů a za členy může zastupitelstvo zvolit kohokoliv podle vlastního uvážení. 

Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila 

souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Svá stanoviska a návrhy předkládají 

výbory přímo zastupitelstvu a mohou požadovat jejich zařazení do programu jednání 

zastupitelstva města. V roce 2016 v Jablonci fungovaly: 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 11 + 1 (tajemnice 

výboru), z toho 5 členů ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 6 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 11 + 

1tajemník výboru (vloni 9 + 1), z toho 3 (vloni 4) členové ZM, 0 + 1 pracovník 

MMJN, 8 (vloni 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 11 + 1 (tajemnice výboru), z toho 3 členové ZM, 0 + 1 pracovníci 

MMJN, 8 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 11 + 1 (tajemnice výboru), z toho 3 členové ZM, 0 + 1 

pracovník MMJN, 8 odborníků z řad občanů města. 

o Dopravní výbor: Předseda: Jindřich Berounský, člen ZM. Tajemnice Radka 

Šrýtrová, pracovnice oddělení dopravního a silničního. Počet členů 11 + 1 

(tajemnice výboru), z toho 2 členové ZM, 0 + 1 pracovníci MMJN, 9 

odborníků z řad občanů města. 



   KRONIKA roku 2016                                                                                 218  

 

JINÉ ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY 

OSADNÍ VÝBORY:   

- Proseč nad Nisou: Předseda Martin Švarc, počet členů 9 (vloni 7).  

- Kokonín: Předseda Josef Šikola, počet členů 7.  

- Mšeno nad Nisou: Předseda: Mgr. Václav Vajskebr, počet členů 7, z toho 3 

členové zastupitelstva města. 

KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ:  

- Předsedkyně: PhDr. Daniela Korunková. Tajemnice: Bc. Radka Němečková, 

vedoucí 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. 

RADA A ZASTUPITELSTVO: ZAJÍMAVOSTI Z JEDNÁNÍ 

Stručně jsou zachyceny nejdůležitější body programu ovlivňující tak či onak život 

našeho města a jeho obyvatel, nejsou zde organizační záležitosti. Co bylo schváleno?  

ROZPOČET – V režimu tzv. rozpočtového provizoria hospodařilo město první dva 

měsíce roku - tento způsob je v Jablonci obvyklý už 22 let a chod nijak neomezuje, 

rozpočet města na rok 2016 zastupitelé schvalovali v únoru. Do té doby byly přesně 

stanoveny maximální výše měsíčních neinvestičních výdajů pro jednotlivé odbory 

magistrátu i pro výdaje příspěvkových organizací města. * Zastupitelé v květnu 

projednali a schválili závěrečný účet města za rok 2015 s tím, že hospodaření skončilo 

schodkem ve výši 41,5 mil. Kč. Deficit způsobily zejména dotační akce zaplacené z 

rozpočtu, za něž poskytovatel městu peníze zaslal dle dotačních podmínek až v roce 

2016. * Zastupitelé také schvalovali pravidelné čtvrtletní hodnocení rozpočtu roku 

2016, z něhož plynulo, že od ledna do března 2016 město hospodařilo s převisem 

příjmů nad výdaji o 72,2 mil. Kč. * Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o 

revolvingovém úvěru ve výši 150 milionů korun, který je přípravou na plánované 

investiční akce upřesňované dle dotací. Období čerpání revolvingového úvěru, který 

městu za nejvýhodnějších podmínek nabídla Komerční banka, je stanoveno od listopadu 

2016 do konce roku 2018. Ve smlouvě je také klauzule, podle níž banka bude peníze 

vyplácet na základě předložených faktur na konkrétní investiční akce. Tedy i do 

budoucna jakási pojistka proti zneužití finančních prostředků na provozní záležitosti, 

lidově řečeno, proti projedení úvěru. * Zastupitelé projednali plnění rozpočtu za první 

pololetí s tím, že převis příjmů nad výdaji činil více než 87 milionů korun. Zaznělo, že 

plnění rozpočtu se vyvíjí dle předpokladů, ve druhé polovině roku se očekává splatnost 

faktur za probíhající investiční akce. * Zastupitelé rozhodli poskytnout pět účelových 

neinvestičních dotací z městského rozpočtu, rozdělili tak téměř 1,3 milionu korun s tím, 

že příjemci musí předložit vyúčtování nejpozději do 18. prosince 2016 a pokud dotaci 

nedočerpají, musí zbylou část vrátit do 15. února 2017 na účet města. O více jak milion 

se podělilo pět organizací, a to konkrétně: společnost Jizerská získala 200 tisíc korun na 

úpravu a údržbu Jizerské lyžařské magistrály v roce 2016. Částka 75 tisíc korun putuje 

k Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje a je určená na projekt 

Komplexní odborné terénní a ambulantní pomoci ohroženým rodinám s 
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dětmi. Po sto tisících dostaly Muzeum skla a bižuterie na výstavní projekt Mezinárodní 

trienále skla a bižuterie Jablonec 2017 i Svaz výrobců skla a bižuterie na výstavu 

Křehká krása 2016. K financování celoročního provozu výstavní síně Domu J. a J. V. 

Schejbalových použije přidělených 820 tisíc korun Městská galerie MY.  

ODMÍTLI DÁVAT DOTACI ZA ŽÁKY - Liberec požádal obce o dotaci na žáky, kteří 

navštěvují jeho základní školy a nemají tam trvalé bydliště. Požadoval sedm tisíc korun 

na žáka za školní rok. Mezi oslovenými byl i Jablonec, který by měl zaplatit za 33 žáků.  

Žádost libereckého magistrátu jablonečtí zastupitelé neodsouhlasili stejně jako ostatní 

obce v jeho obvodu s tím, že požadavek Liberce nemá ani oporu v zákoně. 

PROGRAM PODPORY VÝSTAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Schválena 

byla Výzva na čističky a kanalizační přípojky, která měla uzávěrku žádostí do konce 

října 2016 a realizaci do konce října příštího roku.  

PODPOŘEN INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ (IPRÚ) -  Ministerstvo pro 

místní rozvoj koncem loňského roku vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o podporu 

strategií IPRÚ. Liberečtí i jablonečtí zastupitelé schválili realizaci pro vymezenou 

aglomeraci našeho kraje s tím, že Liberec jako nositel strategie bude v rámci výzvy 

žádat o dotace z EU ve výši 2,59 mld. Kč, z toho1,64 mld. Kč v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, 827,7 mil. Kč v rámci Operačního programu 

Doprava a 119 mil. Kč v rámci programu Zaměstnanost. 

MODERNIZACE HŘIŠTĚ V BŘÍZKÁCH - Jablonec předložil projekt rekonstrukce 

fotbalového hřiště s umělou trávou v Břízkách za více jak deset milionů korun, přičemž 

pomoci by mohla dotace z investiční Státní podpory sportu pro rok 2016, kterou 

vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

VÝTĚŽEK Z 21. PLESU MĚSTA ve výši 25 tisíc byl odsouhlasen pro  spolek SeniA 

s tím, že dar bude využit na nákup polohovacích křesel a dalších kompenzačních 

pomůcek pro seniory v denním centru. To poskytuje péči nesoběstačným a zdravotně 

postiženým seniorům s demencemi, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči nebo dohled 

další osoby. Věnovat část výtěžku z plesu města jako výraz podpory organizacím, které 

se zabývají postiženými, seniory či sociálně slabými se rozhodli radní již v roce 2002.  

FOND NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ nabídla radnice občanům i v roce 2016. 

Dva miliony byly rezervovány pro půjčky na bydlení, jeden na půjčky a dotace na 

čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky a 750 tisíc na opravy nemovitostí v 

městské památkové zóně. Celkový objem peněz ve fondu pro letošek dosáhl 10,2 

milionu korun, přičemž zůstatek z loňského roku je 5,8 milionu a 2,1 milionu se 

očekává z prodeje městských nemovitostí a 2,3 miliony jsou plánované splátky půjček a 

úroky. Vloni bylo vyplaceno 1,5 milionu na půjčkách na bydlení, které vlastníci 

nemovitostí využili na výměnu topení, oken, zateplení fasády, opravy střech či 

sociálního zařízení. Čerpání jedné půjčky ve výši 180 tisíc Kč na rekonstrukci fasády s 

původními prvky bylo v souladu s pravidly převedeno do roku 2016. Výše úrokové 

sazby pro rok 2016 je 2,1 %, z původních 2,45 % byla snížená loni v listopadu. 

HAZARD NA MIMOŘÁDNÉM ZASTUPITELSTVU – Bylo rozhodnuto, že změny 

k obecně závazné vyhlášce 3/2015 - o regulaci provozování sázkových her, 
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loterií a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou, bude projednávat 

v březnu mimořádné zastupitelstvo města. Vzhledem k závažnosti tématu a 

očekávanému zájmu veřejnosti mělo být jednání 

svoláno v odpoledních hodinách. 

DÁREK K 150. VÝROČÍ MĚSTA - Plánovaná  

obnova západní fasády a věže radnice i VI. etapa 

opravy a repase oken znamenala, že od května do 

září se část radnice zahalí do lešení. Město tak ke 

svému 150. výročí obdrží dárek za téměř dvanáct 

milionů korun. Ministerstvo kultury přidělilo letos 

Jablonci 1 435 000 korun z fondu na obnovu 

památek. O přidělení dotace z alokované částky rozhodovali zastupitelé v březnu.  

PODPORA PRO NEMOCNICI -  Zastupitelé schválili poskytnutí desetimilionového 

příspěvku pro jabloneckou nemocnici, která ho plánuje využít na vybudování 

spojovacího krčku mezi chirurgií a ortopedií, na vjezd opatřený branami do areálu u 

interny a téměř dva miliony na nákup přístrojové techniky. Zastupitelé také odsouhlasili 

půl milionu jako vyrovnávací příspěvek města na zajištění lékařské pohotovostní služby 

pro rok 2016. Finanční příspěvky byly poskytnuty na základě schváleného rozpočtu.  

TRASA TRAMVAJE DO CENTRA - Zastupitelé na základě návrhů a posouzení variant 

rozhodovali o trase prodloužení tramvajové trati z Tyršových sadů do centra města a 

umístění dopravního terminálu. Zvolili záměr umístit vedení tramvajové trati 

Soukennou ulicí přes Dolní náměstí do prostoru ohraničeného ulicemi Kamenná, 

Lipanská a 5. května, kde vznikne nový terminál. Oba projekty, jak prodloužení 

tramvajové trati, tak výstavba dopravního terminálu, jsou zařazeny do Integrovaného 

plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou. Aby bylo možné čerpat dotace, je 

nutné stavbu zahájit nejpozději roku 2020 a musí být dokončena do roku 2023. 

MINISTERSTVO KULTURY PŘISPĚLO JABLONCI na obnovu památek 1,4 milionu. 

Zastupitelé schválili rozdělení dotační částky a také rozdělení povinné spoluúčasti 

města v celkové výši 140 tisíc korun. Oprava fasády domu č. p. 916 v Soukenné ulici – 

200 tisíc ze státní podpory a 40 tisíc spoluúčast města. * Starokatolický kostel Povýšení 

sv. Kříže – 100 tisíc z podpory 20 tisíc spoluúčast. * Oprava fasády a původních oken 

domu č. p. 2190 ve Smetanově ulici – 400 tisíc dotace a 80 tisíc spoluúčast. * Radnice 

10 milionů korun: VI. etapa obnovy oken ve věži, z toho 15 replik a 33 repasovaných 

oken – 335 tisíc korun. Obnova západní fasády radnice a věže – 400 tisíc korun.  

NOVÁ PRAVIDLA - Majitelé objektů v městské památkové zóně mohli město žádat o 

dotaci na obnovu domů podle nového programu, který je určený objektům nacházejícím 

se v městské památkové zóně, které ale nejsou kulturní památkou. Pro rok 2016 bylo v 

městském rozpočtu alokováno 750 tisíc korun, přičemž způsobilý žadatel mohl žádat o 

padesátiprocentní neinvestiční dotaci, maximálně však 100 tisíc korun na jeden rodinný 

či bytový dům. Žádosti začal magistrát přijímat od 1. června 2016.  

DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROZDĚLENY - Žádosti o dotace v rámci 

jednotlivých programů magistrát přijímal do 21. ledna 2016. Následovalo 

hodnocení příslušnými komisemi rady města a na základě jejich doporučení 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88579&x=300&y=240
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pak radní a zastupitelé dotace projednávali. Dotační program na podporu aktivit v 

oblasti sociální péče a zdravotnictví měl v rozpočtu alokovanou částku 370 tisíc korun, 

kterou radní a zastupitelé svým rozhodnutím rozdělili mezi sedmnáct projektů. V oblasti 

výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy bylo rozděleno mezi 203 projektů 

8 920 000 korun, což je o 5,5 milionu více než vloni. Magistrát přijal letos celkem 216 

žádostí s finančním požadavkem v objemu 19 616 523 Kč. Účelovou neinvestiční dotaci 

ve výši 150 tisíc získal na činnost oblastní spolek Českého červeného kříže.  

DOTACE PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY - Do dotačního programu se přihlásilo šestnáct 

poskytovatelů sociálních služeb žádajících celkem o šest milionů na čtyřiatřicet druhů 

sociálních služeb. Zastupitelé na základě doporučení komise humanitní a sociální péče a 

řídící skupiny komunitního plánování rozdělili mezi jedenatřicet žádostí patnácti 

organizací 4 248 000 korun. Kontrolou neprošly tři žádosti. 

KONZUMACE ALKOHOLU NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ - Zastupitelé schválili 

nové znění obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství. Zákaz dle čl. 2 a čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 se 

nevztahuje: 1) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných na veřejných 

prostranstvích u provozoven restaurací, kaváren a cukráren, a to po dobu jejich provozní 

doby, 2) na silvestrovské oslavy, které se konají v noci ze dne 31. 12. na 1. 1. každého 

roku od 14.00 hodin 31. 12. do 05.00 hodin 1. ledna, 3) na velikonoční slavnosti a trhy, 

vánoční slavnosti a trhy, letní a podzimní slavnosti, slavnosti nebo oslavy k 

významnému jubileu města, pivní slavnosti, divadelní slavnosti, řemeslné trhy a 

farmářské trhy. * Dále magistrát připravuje novou komplexní vyhlášku. Ta bude 

zahrnovat oblasti, které lze obecně závaznými vyhláškami regulovat, vedle zákazu 

alkoholu např. rušení nočního klidu, nepovolené vylepování plakátů, regulace hlučných 

činností, stanování u přehrady aj. Nová vyhláška by měla platit nejpozději od 1. 1. 2017. 

DARY OD MĚSTA - Zastupitelé schválili v květnu tři finanční dary v celkové výši 307 

tisíc korun z městského rozpočtu. Dar 45 000 Kč získalo na úhradu autobusové dopravy 

hokejové družstvo mužů, které se probojovalo do kvalifikace o postup do druhé nejvyšší 

soutěže v ČR – WSM ligy a za soupeři cestovalo do Tábora a Frýdku Místku. Dalších 

40 000 korun obdržel jablonecký klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 

dětí na organizaci 17. ročníku Dne zdravotně postižených. Částka 222 tisíc byla určena 

pro liberecký Hospic sv. Zdislavy poskytující paliativní péči všem, kteří se ocitli v 

konečném stádiu nevyléčitelné nemoci bez ohledu na věk, bydliště, sociální status nebo 

finanční možnosti. Vloni Jablonec podpořil z rozpočtu hospic částkou 100 tisíc korun.   

ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ – Koncem loňského roku byla podepsána smlouva 

na poskytování energetických služeb v městských objektech. Při přípravných pracích a 

ověřování skutečného stavu v jednotlivých objektech našlo město s dodavatelem – 

společnost Enesa, mnohá efektivnější řešení. Některá si sice vyžádala peníze navíc, 

přesto by se mělo ušetřit. Náklady na realizaci stouply o 6,5 milionů korun na 

celkových 32,3 milionu, roční úspora dosahuje více než čtyři miliony Kč. Služby 

společnosti bude radnice splácet z ušetřených peněz příštích deset let.  

DALŠÍ ROK K PŘÍPRAVĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU - Náměstek Lukáš Pleticha 

předložil zastupitelům informativní zprávu o průběhu pořizování nového 
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plánu, na nějž město získalo čtyřmilionovou dotaci od EU, za období od loňského 

května s tím, že plán musí být vydaný nejpozději v květnu 2017. Po veřejném 

projednání obdrželo město mimo stanovisek dotčených orgánů sedm věcně shodných 

připomínek, 163 námitek a připomínek občanů. Zásadní bylo zpracování variant 

prodloužení tramvajové trati a umístění nového dopravního terminálu.  

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE POSÍLIL ŽENSKÝ TÝM - K 1. červenci rozšířil 

magistrát počet pracovníků veřejně prospěšných prací ze 110 na 120. Vzniknul tzv. 

ženský tým složený především z dobrovolnic, které dosud pro město vykonávaly práci 

v režimu Veřejné služby. Radnice tak s úřadem práce zareagovala na statisticky vyšší 

počet nezaměstnaných žen než mužů ve městě. Ženský tým bude mít na starost 

například pletí chodníků, péči o zeleň, úklidy toalet na přehradě.  

PO SEDMI LETECH (2009–2015) skončil v Jablonci integrovaný plán rozvoje sídliště 

Žižkův Vrch a jeho okolí, kde se realizovalo 33 projektů za téměř 200 mil. korun, z toho 

11 revitalizací veřejných prostranství a 22 regenerací bytových domů. Dílem města bylo 

12 projektů, externí subjekty se podepsaly pod 21 projektů. Financování projektu: 

celkové náklady 195 milionů Kč - způsobilé náklady: 169 milionů Kč - vyplacená 

dotace EU: 107 447 888 Kč (80 % čerpalo město) - vyplacená dotace ze státního 

rozpočtu ČR na bytové domy: 4 233 250 Kč (10 % pro město). 

ROZHODNUTO: JABLONEC PODĚKUJE MEDAILEMI - Zastupitelé odsouhlasili 58 

jmen osobností a firem, které si jako poděkování za svou práci pro město převezmou 

v září na galavečeru v divadle originální medaili 

Gratias Tibi Ago vyraženou k 150. výročí města.  

RADNÍ SCHVÁLILI FINANČNÍ DARY 

Z ROZPOČTU MĚSTA - Jeden přispěje na tvorbu 

katalogu, druhý podpoří taneční terapii seniorů. 

Fotoklub Nekras, který si v roce 2016 připomíná 

20 let od svého vzniku, požádal o dar ve výši 

dvanáct tisíc korun na výrobu a tisk katalogů k 

prázdninové výstavě v Eurocentru. O příspěvek 

požádal také Domov důchodců Jablonecké Paseky. Deset tisíc je určených na taneční 

terapii pro seniory s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence a zdravotních 

omezení, dalších pět tisíc korun zajistí průběžné odborné vzdělávání dobrovolníků. 

PRO RODINY S MALÝMI DĚTMI - Dva roky podporuje Jablonec rodiny s dětmi od 

dvou do sedmi let, které nebylo možné umístit do městských mateřských škol. Tisíc 

korun na dítě měsíčně poskytuje město jako příspěvek na školné v soukromých 

zařízeních a bude tak činit i příští rok. Příspěvek pomohl při umísťování dětí mladších 

tří let, starších dětí i těch se zdravotním omezením. Od září 2015 do dubna 2016 se 

příspěvek využil pro 20 dětí a z plánovaných 356 000 Kč se tak vyčerpalo 79 000 Kč.  

NA PROGRAM OBNOVY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY letos rozpočet pamatoval 

částkou 750 tisíc Kč na obnovu domů, jež jsou v zóně, ale nejsou kulturními 

památkami. Neinvestiční dotace se poskytuje na zachování a obnovou autentických 

prvků a konstrukcí – na opravu střechy, výměnu oken, obnovu fasády. V 
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červnu schválili zastupitelé 100 tisíc korun na opravu části domu 28. října 36. V září 

pak po sto tisících získaly projekty na výměnu patnácti oken a jedněch balkonových 

dveří v Opletalově ulici a na obnovu západní fasády domu v ulici Generála Mrázka.  

CENY MĚSTA PRO MERITIS - Zastupitelé 

schválili nové držitele ceny za rok 2016, a to Jana 

Vízka, bývalého ředitele České mincovny, a Jana 

Strnada, galeristu a publicistu. Ocenění medaili 

obdrží na Novoročním koncertu 1. ledna 2017.  

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ SBÍRKA – Výtěžek z 

10. ročníku sbírky Primátorský svařák letos 

putoval Jabloneckému klubu onkologických 

pacientů, který ho chce využít jednak na 

uspořádání preventivní edukační akce na jaře 2017 

nazvané Odpoledne pro zdraví, jednak na 

příspěvky členům spolku na potřebné rehabilitace. Primátorský svařák a čaj se letos 

opět rozléval do originálních hrnečků na vánočních trzích na Mírovém náměstí.  

PŮJČKA A DOTACE PRO MŠENSKÉ FOTBALISTY - Účelovou investiční dotaci 600 

tisíc korun a návratnou půjčku 200 tisíc získal Fotbalový klub Jiskra Mšeno, který 

plánuje s pomocí téměř pětimilionové státní dotace opravit stadion.  

DARY PRO TRAMVAJE A OHNIVOU SHOW – Bylo schváleno, že město daruje dva 

finanční dary v hodnotě 107 tisíc korun. Boveraclub získá sedmdesát tisíc na úhradu 

nákladů spojených s pořízením historické tramvajové soupravy, skupina Fireshow zase 

37 tisíc korun na akci Přehrada art fest 2016 a celoroční činnost.  

SKAUTI VE VLASTNÍ BUDOVĚ - Za necelých 900 tisíc korun získali jablonečtí skauti 

od města objekt na rohu ulic Švédská a Vysoká, v němž až dosud byli v dlouhodobém 

pronájmu. Nájemní smlouva byla uzavřená na patnáct let – do července příštího roku. 

Skauti požádali o prodej či pronájem na další období, přičemž preferovali prodej, což 

zastupitelé respektovali a kupní smlouvu schválili na svém říjnovém zasedání. 

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ A DOHLÍŽECÍ SYSTÉM byl rozšířen o kamery na 

křižovatkách U Zeleného stromu a ulic Komenského a Jugoslávská. Kamerový systém 

v Jablonci tak má dvaatřicet bodů osazených 44 kamerami. Umístění nových přístrojů 

na památkově chráněné objekty bylo konzultováno s památkáři, obě kamery jsou otočné 

s výkonným zoomem a začaly fungovat od začátku listopadu. Náklady dosáhly 540 

tisíc, podíl města činil deset procent, pořízení bylo financováno ze státní dotace v rámci 

Programu prevence kriminality. Z tohoto programu byl v roce 2016 podpořen také tábor 

pro děti ohrožené sociálním vyloučením a projekt asistentů kriminality.   

FOND NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ  - Na začátku listopadu 2016 se na úřední 

desce a webových stránkách města objevila informace pro žadatele o půjčky z Fondu na 

zlepšení úrovně bydlení s tím, že vyplněné žádosti je třeba odevzdávat nejpozději do 

poledne 28. února 2017. Formuláře žádostí byly k dispozici v informačním středisku 

nebo je šlo stáhnout na internetové adrese města. Po podpisu smlouvy bude možné 

zápůjčky čerpat u České spořitelny od dubna do prosince 2017 na základě 
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předložených faktur za provedené práce, u některých titulů v březnu nebo prosinci 

2018. Na webu žadatelé našli také upravená pravidla pro poskytování půjček na čistírny 

odpadních vod a kanalizační přípojky, kde je možné čerpat maximálně třicet tisíc korun 

na jeden byt s pětiletou splatností a s dvouprocentním úrokem. V programu podpory 

výstavby technické infrastruktury schválili radní i zastupitelé na svých listopadových 

jednáních sedm žádostí o dotaci, a to na vybudování tří domovních čistíren odpadních 

vod a čtyř kanalizačních přípojek v celkové výši za 398 tisíc korun.  

PROGRAM OBNOVY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY pro rok 2016 schválili 

zastupitelé v dubnu s tím, že je určený pouze pro objekty v městské památkové zóně, 

které nejsou kulturní památkou. Od 1. června oddělení dotací přijímalo pak žádosti, na 

něž bylo v rozpočtu připraveno 750 tisíc korun. V červnu zastupitelé odsouhlasili jednu 

žádost, v září dvě a v listopadu opět jednu, každá získala podporu ve výši jedno sto tisíc 

korun. Koncem roku získali finance další žadatelé. Na žulový obklad dostal majitel 

domu na Mírovém náměstí dotaci 35 tisíc korun, stotisícový příspěvek pro dům v 

Soukenné ulici byl využit na výměnu střechy a střešních oken.  

ZMĚNY VE VYHLÁŠCE - Zastupitelé schválili nové znění obecně závazných vyhlášek 

o školských obvodech základních a mateřských škol. Úpravou prošly obvody 

základních škol Pivovarská, Liberecká a Pasířská, pro mateřské školy schválili 

zastupitelé obvod jediný, jímž je celé město. U Pivovarské byly odebrány části tří ulic – 

Pražské, Revoluční a Dlouhé, a ty nově zařazeny do obvodu ZŠ Liberecká. Tam byla 

odebrána celá ulice Na Vršku a zařazena k ZŠ Pasířská. Z obvodu školy 5. května byla 

vyňata část ulice 5. května a přeřazena do obvodu ZŠ Liberecká, čímž se obvod ucelil. * 

Také názvy nových ulic, a to Smrková, Hřebenová a K Vodojemu, byly zařazeny do 

obecně závazné vyhlášky, jež nabývá platnosti 10. 12. s účinností od 1. 4. 2017.  

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU 

schválila všechna ministerstva – práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj i dopravy. 

Prostřednictvím IPRÚ má vymezená aglomerace Liberec – Jablonec šanci čerpat do 

roku 2023 z evropských fondů až 2,6 mld. Kč a financovat kupříkladu nákup nízko-

emisních autobusů, výstavbu parkovišť, terminálů a cyklostezek včetně infrastruktury, 

investovat do sociálního bydlení a infrastruktury pro poskytovatele sociálních služeb, do 

komunitních center i sociálních podniků, do rozšíření kapacit mateřských škol, výstavby 

či rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří pro výuku přírodovědných a 

technických oborů u základních a středních škol. Z jednotlivých operačních programů 

může být financována rekonstrukce tramvajových tratí a také prodloužení tratě do 

centra Jablonce, z jiného bude možné čerpat finanční prostředky pro zvýšení 

zaměstnanosti zejména starších, málo kvalifikovaných a znevýhodněných lidí, ale i pro 

vyšší uplatnění ve společnosti a na trhu práce osob ohrožených či už sociálně 

vyloučených. Jablonec hodlá realizovat sedm záměrů za město a jeden za mikroregion.  

E-AUKCE SNÍŽILA CENU ELEKTŘINY - Jablonec ušetří díky úspěšné elektronické 

aukci na dodávku elektrické energie pro statutární město a jím zřizované, zakládané a 

podporované organizace pro roky 2017 a 2018. Vítězem listopadové e-aukce, kam se 

přihlásilo sedm dodavatelů elektřiny, se stala společnost Enwox Energy.  
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ROZPOČET 
ÚVODNÍK Z JABLONECKÉHO MĚSÍČNÍKU 

MÁM PRO VÁS NĚKOLIK DOBRÝCH ZPRÁV - pod tímto titulkem byl zveřejněn 

v březnovém měsíčníku následující komentář k rozpočtu: Jablonec má schválený 

rozpočet, podle kterého bude hospodařit v roce 2016. Při prvním náhledu je 

vidět, že rostoucí ekonomika státu se odrazila i v našem rozpočtu. Letos 

můžeme konečně počítat s vyššími daňovými příjmy než v letech předchozích. 

V minulém roce jsme na daňové příjmy rozpočtovali 524 milionů korun a pro 

rok letošní již uvažujeme s 541 miliony. Další významnou položkou rozpočtu je 

stav zadlužení města. Toto byla položka posledních šest let velmi oprávněně 

diskutovaná. Jen pro osvěžení paměti, v roce 2011 jsme začali splácet částku 

455 milionu, což nás každoročně stálo v průměru 70 milionu. Letošní rok 

budeme končit s částkou 108 milionu korun. Zde se zcela logicky nabízí otázka, 

co bude dál. Vláda se snaží, nebo vzhledem k rychlosti konání spíš nesnaží, 

vypsat dotační tituly, které by mohly městu pomoci. Zde myslím třeba dotace v 

oblasti zateplení objektů a obecně tituly, které by pomohly zlepšit stav 

městského majetku. Pokud bychom chtěli revitalizovat další území, jako tomu 

bylo v minulých obdobích třeba na Žižkově Vrchu, musíme být i na to finančně 

připraveni. Každá akce realizovaná z dotačních peněz potřebuje vždy i 

spoluúčast města. Co z této úvahy plyne? Můžeme jít cestou nulového 

zadlužení města, což by nastalo v roce 2020. Nebo se připravit na příjem 

smysluplných dotačních peněz a město zase někam posunout. Já se 

jednoznačně kloním k variantě druhé. První věc, která mě k tomu vede, je 

nutnost dokončit zateplení a opravy u řady objektů, škol a školek. Další 

argument je, že Jablonec není jen Žižkův Vrch, ale je třeba revitalizovat další 

jeho části, a to Šumavu, Rýnovice, Paseky a Kokonín. Určitě nelze opomenout 

výhodnost nabídek finančních prostředků vzhledem k nízkým úrokovým 

sazbám. Tyto argumenty jednoznačně říkají, pojďme se připravit na 

budoucnost. Pokud zastupitelé pro další období tuto moji navrženou strategii 

schválí, je jasnou podmínkou, že zadlužení se musí pohybovat v rozumné a 

bezpečné mezi a musí být zcela zajištěno použití prostředků na rozvoj města, 

nikoliv pro krytí spotřebních výdajů. Letos dává město jako akcionář poslední 

příplatek mimo základní kapitál městské společnosti Jablonecká energetická. 

Letos také dojde k dokončení revitalizace a bude dobudován nový majetek za 

250 milionu, který bude sloužit další desetiletí. Pokud dále čteme rozpočet, 

vidíme zde navýšení dotací pro naše městské organizace. Jsou navýšeny i 

příspěvky, které budou rozdělovány pro kulturní a sportovní subjekty. To je ta 

z dalších dobrých zpráv.  - Miloš Vele, náměstek primátora  
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KDY PROJEDNÁN A SCHVÁLEN, STRUKTURA ROZPOČTU  

PŘEDCHÁZEL ROZPOČTOVÝ VÝHLED - Rozpočet roku 2016 byl koncipován 

podle skutečnosti a podle rozpočtů roku 2014 a 2015, kdy byly zajištěny 

všechny funkce chodu města i jeho organizací. Sestavení rozpočtu na rok 2016 

obdobně jako v letech předchozích bylo cíleno na stabilizaci hospodaření 

města, pokrytí všech potřeb  jeho chodu a s důrazem na efektivnost 

vynakládaných prostředků. Jedním z východisek tvorby byl i rozpočtový výhled 

na roky 2016 a 2017 schválený v zastupitelstvu 19. února 2015.  

JEDNÁNÍ O ROZPOČTU NA ROK 2016 bylo započato již v září roku 2015. 

Předcházela sumarizace předpokládaných příjmů, v závislosti na jejich výši byly jasné 

limity pro jednotlivé odbory magistrátu. Poté následovalo tzv. balancování rozpočtu až 

do konečné podoby. Pro rok 2016 byl sestaven jako přebytkový - ve výši 4 799 000 Kč. 

PŘÍJMY (V TIS.KČ)  ROZPOČET VÝDAJE (V TIS. KČ) ROZPOČET 

Městská policie 2 110 Městská policie 29 668 

Kancelář tajemníka 17 500 Kancelář tajemníka 141 514 

Odbor správní 12 015 
Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví 
30 485 

Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví 
124 Odbor humanitní 133 419 

Odbor humanitní 1 415 Odbor ekonomiky 181 113 

Odbor ekonomiky 657 561 Péče o zaměstnance 4 770 

FZÚB 10 232 FZÚB 10 232 

Odbor správy majetku 86 198 Odbor správy majetku 218 811 

Odbor územního a 

hospodářského rozvoje 
38 033 

Odbor územního a 

hospodářského rozvoje 
64 416 

Odbor stavební a životního 

prostředí 
2 915 

Odbor stavební a 

životního prostředí 
552 

Kancelář primátora 662 Kancelář primátora 13 785 

Příjmy celkem 828 765 Výdaje celkem 828 765 

 

Celkový objem zdrojů rozpočtu na rok 2016 byl navržen ve výši 828 765 000 Kč, z toho 

příjmy 765 096 000 Kč a financování, tj. zůstatky na účtech, ve správě aktiv 

a kontokorent ve výši 63 669 tisíc. Použití zdrojů v běžných výdajích 657 
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921 tisíc korun, kapitálové výdaje 102 376 000 Kč a splátky úvěrů 68 468 000 Kč, z 

toho dlouhodobých úvěrů ve výši 57 298 000 Kč a kontokorentního úvěru 11 170 000 

Kč. Jmenovité akce, do nichž se promítají jak investiční výdaje města včetně 

projektových dokumentací, tak i velké opravy, které jsou účetně zahrnuty mezi běžné 

výdaje, byly navrženy ve výši 68 755 000 Kč. Stejně jako vloni návrh rozpočtu na rok 

2016 prošel třemi čteními za účasti jednotlivých správců rozpočtu, vedoucích oddělení a 

ředitelů organizací a společností, které jsou napojeny na rozpočet města. Finanční výbor 

projednal návrh rozpočtu počátkem února a doporučil jej ke schválení. Následně byl 

rozpočet zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce. Zastupitelstvo města 

tento strategický dokument schválilo dne 25. února 2016. Do této doby město 

hospodařilo dle pravidel rozpočtového provizoria, tedy způsobem, který praktikuje již 

dvaadvacet let, aniž by to jeho chod nějak omezovalo. 

STRUKTURA ROZPOČTU 

PŘÍJMY celkem 828 765 000 Kč VÝDAJE celkem 828 765 000 Kč 

Daňové 541 500 000 Kč Běžné 657 921 000 Kč 

Nedaňové 122 550 000 Kč Kapitálové 102 376 000 Kč 

Kapitálové 6 840 000 Kč Financování 68 468 000 Kč 

Transfery 94 206 000 Kč 
  

Financování 63 669 000 Kč 
  

 

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

DAŇOVÉ PŘÍJMY * 541 500 000 Kč * Z opatrnosti nižší, než je níže zmíněná 

ministerská predikce. Daňové příjmy patří mezi rozhodující příjmy rozpočtů všech měst 

a obcí. Jablonec v rozpočtu předpokládal nejvyšší příjem z DPH, z daní z příjmů 

právnických osob a fyzických osob. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2016 se 

vycházelo z predikce Ministerstva financí ČR a ze skutečnosti roku 2015, jelikož k 

žádné změně zákona o rozpočtovém určení daní nedošlo. Meziroční navýšení oproti 

loňskému schválenému rozpočtu činilo 3 % a souvisí s růstem ekonomiky. 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY * 122 550 000 Kč * Mezi nedaňové příjmy patří příjmy za 

likvidaci komunálního odpadu, příspěvky od firmy Ekokom na tříděný odpad, příjmy z 

bytového hospodářství – nájemné, dále pak příjmy z pronájmů pozemků, úroků a 

dividend, splátky půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.  

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY * 6 840 000 Kč * Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje 

nemovitého majetku města, tj. pozemky, budovy a byty. S významnějším příjmem se 

v roce 2016 nepočítalo.  

TRANSFERY * 94 206 000 Kč * Transfery lze rozdělit do dvou typů, a to neinvestiční 

čili dotace na provoz s využitím v běžných výdajích, a investiční dotace. V transferech 

se promítají dotace na výkon státní správy a činnost oddělení sociálně právní 

ochrany dětí, dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Investiční 
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transfery v rozpočtu roku 2016 tvořily dotace k akcím IPRM (obytný soubor Nová 

Pasířská, rekonstrukce komunikací, chodníků a kontejnerových stání, sportovní a dětská 

hřiště) v celkové výši 26 585 000 Kč a dotace na azylový dům ve výši 6 487 tisíc Kč. 

Tyto investiční akce byly finančně vypořádány v roce 2015. Dotace, s nimiž rozpočet 

loňského roku počítal, avšak na účet města do konce roku 2015 připsány nebyly, jsou 

proto součástí rozpočtu roku 2016.  

FINANCOVÁNÍ * 63 669 000 Kč * I tyto typy příjmů můžeme rozdělit do dvou skupin, 

a to správa aktiv včetně výsledku roku a nové úvěry. V první skupině financování je pro 

rok 2016 zahrnut i zůstatek prostředků k 31. 12. 2015 ve výši 28 670 000 Kč, z toho 

zůstatek na účtech města včetně fondů ve výši 5 924 000 Kč a ve správě aktiv činil 

zůstatek prostředků 22 746 000 Kč. Část prostředků tvoří i přechod financování z roku 

2015 do roku 2016, a to 20 597 000 Kč. Ve druhé skupině financování jsou přijaté 

půjčené prostředky. Pro rok 2015 bylo v plánu do hospodaření zapojit pouze 

kontokorentní úvěr ve výši 35 milionů Kč pro případný nesoulad příjmů a výdajů.  

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

BĚŽNÉ VÝDAJE * 667 921 000 Kč * Obsahem těchto rozpočtovaných položek jsou 

veškeré výdaje na provoz města. Jedná se například o výdaje na opravu a údržbu 

majetku města (opravy komunikací a budov, údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení 

atd.), drobné neinvestiční nákupy, odpadové hospodářství, činnost úřadu a městské 

policie, provoz školských zařízení, příspěvky na sport a kulturu, provoz zřízených a 

založených organizací (mateřské a základní školy, základní umělecká škola, Dům dětí a 

mládeže Vikýř, Eurocentrum, Centrum sociálních služeb, knihovna, divadlo, Sport, 

Technické služby, nemocnice, Jablonecké kulturní a informační centrum), půjčky z 

Fondu pro zlepšení úrovně bydlení, splácení úroků z úvěrů a leasingů, dále zahrnuje i 

rezervu města v celkové výši 27 550 000 Kč, z toho:  

 5 500 000 Kč - klasická rezerva města, 

 1 500 000 Kč - rezerva na spolufinancování sloužící k předfinancování či 

dofinancování dotačních akcí, 

 20 000 000 Kč - rezerva na opravy, která byla zavedena v roce 2011, 

 300 000 Kč - nově vytvořená rezerva na opravy památek,  

 250 000 Kč - rezerva na krizové řízení vytvořená v souladu se zákonem č. 

240/2000 Sb., krizový zákon.  

Pro Fond na zlepšení úrovně bydlení je vázáno 10 232 000 Kč, a to jak na půjčky 

vlastníkům bytů a domů, tak na program pro podporu výstavby technické infrastruktury 

a dále i na opravy majetku města. V běžných výdajích je obsažen přechod financování z 

roku 2015 do roku 2016 v částce 11 857 000 Kč.  

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE * 102 376 000 Kč * Zde jsou prostředky na investiční záměry 

města. Opět je lze rozdělit na dvě skupiny, a to kapitálové výdaje a dotace investiční. 

Pro tento rok jsou plánovány například tyto investiční akce: rekonstrukce ulice Lesní, 

chodník v ulici Arbesova, kanalizace v ulici Na Palouku, rekonstrukce vytápění, 

vzduchotechniky a elektroinstalace v prostorách kina Radnice. V 

kapitálových výdajích jsou v souladu s usnesením zastupitelstva města 
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zahrnuty prostředky na financování příplatku mimo základní kapitál pro akciovou 

společnost Jablonecká energetická a dále je zde obsažen i přechod financování z roku 

2015 do roku 2016, kdy došlo k navýšení výdajů roku 2016 o částku 

neprofinancovaných akcí roku 2015, a to ve výši 8 740 000 Kč.  

FINANCOVÁNÍ * 68 468 000 Kč * Do této položky je zahrnuto splácení jistin úvěrů 

přijatých v minulých letech. Splátky jistin dlouhodobých úvěrů činí dle splátkových 

kalendářů 57 298 tisíc a kontokorentní úvěr (dle stavu k 31. 12. 2015) 11 170 000 Kč.  

ROZPOČTOVÝ VÝHLED * ROZPOČET * ROZDÍL (v tis. Kč):  

Příjmy celkem: rozpočtový výhled 735 000 * rozpočet 765 096 * rozdíl 30 096 

o Rozpočtový výhled 525 000 * rozpočet 541 500 * rozdíl 16 500 - daňové příjmy 

o 115 000 * 122 550 * 7 550 - nedaňové příjmy 

o 10 000 * 6 840 * -3 160 - kapitálové příjmy (prodej majetku) 

o 60 000 * 61 104 * 1 104  - transfery, dotace na provoz 

o 25 000 * 33 102 * 8 102  - transfery, dotace investiční 

Výdaje celkem: rozpočtový výhled 715 000 * rozpočet 760 297 * rozdíl 45 297 

o 610 000 * 657 921 * 47 921 - běžné výdaje 

o 80 000 * 69 274 * -10 726 - kapitálové výdaje (investiční) 

o 25 000 * 33 102 * 8 102 - kapitálové výdaje (dotace investiční) 

Financování 

- správa aktiv, výsledek roku 37 296 * 63 669 * 26 373  

- nové úvěry 0  

- splácení jistin úvěrů -57 296 * -57 298 * -2  

- splátka kontokorentu -11 170 * -11 170  

Celkem -20 000 * -4 799 * 15 201  

Splátky jistin, úroků a leasingů 60 116 * 60 130 * 14  

POROVNÁNÍ HOSPODAŘENÍ: VÝHLED A ROZPOČET 

Při porovnání rozpočtového výhledu a navrženého rozpočtu na rok 2016 

docházíme k následujícím zjištěním – komentuje RENATA VÍTOVÁ, vedoucí 

odboru ekonomiky jabloneckého magistrátu: Daňové příjmy porostou rychleji, než jsme 

plánovali, při sestavování rozpočtu vycházíme z predikce ministerstva financí, jedná se o 

strategické příjmy města odrážející vývoj ekonomiky, raději z důvodu opatrnosti uvažujeme s 

nižším výnosem. * Nedaňové příjmy jsou vyšší o 7,5 milionu Kč, zejména vlivem splátek zápůjček 

od společností města; poskytnuty byly vybraným společnostem založených městem Jablonec 

nad Nisou z důvodu pokrytí provozních nákladů roku 2016 do doby uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města. * Kapitálové příjmy jsou 

rozpočtovány v nižším objemu, velká část městského majetku byla prodána již v předchozích 

letech. * U neinvestičních dotací je navýšení o 1 milion Kč z důvodu dotací na pracovníky veřejně 

prospěšných prací, kterých město může zaměstnávat až 100. * Investiční dotace jsou vyšší o 8 

milionu Kč, je to způsobeno zejména dotacemi k akcím Integrovaného plánu rozvoje města 

(Jablonec nad Nisou – sportovní a dětská hřiště, Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad 

Nisou, + rekonstrukce komunikací, chodníků a výstavba kontejnerových stání) a dotaci na 

azylový dům, které byly finančně vypořádány v r. 2015, ale dotace bude zaslána až v 
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roce 2016. * Běžné výdaje jsou vyšší o 47 milionu Kč – jde zejména o vytvořené rezervy v 

objemu 27 550 000 Kč (vysvětleno výše) a též přechodem financování ve výši 11 857 000 korun. 

Promítají se sem i opravy jmenovitých akcí, například oprava zdi v ulici Pod Baštou, obnova 

fasády radnice, repase oken na radnici VI. etapa, opravy výtahů v panelových domech Na Úbočí 

číslo 14 a 21. * Financování odráží stav finančních prostředků k 31. 12. 2015. Z důvodu 

neobdržení dotací k akcím IPRM a na azylový dům bylo město nuceno čerpat kontokorentní úvěr 

ve výši 11 170 000 Kč (stav k 31. 12. 2015) a s tímto faktem se musíme vypořádat v návrhu 

rozpočtu 2016, tj. naplánovat splacení kontokorentního úvěru. Nepočítáme s přijetím nových 

dlouhodobých úvěrů, do rozpočtu lze zahrnout až po uzavření smlouvy o úvěru.  

POROVNÁNÍ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2004 – 2015 včetně rozpočtu 2016 

v pořadí: rok * příjmy * výdaje * saldo (v tis. Kč) 

o rok 2004 * příjmy 1 088 033 * výdaje 1 109 345 * saldo -21 312 

o 2005 * 892 949 * 931 523 * -38 574  

o 2006 * 970 482 * 1 175 480 * -204 998 

o 2007 * 1 000 676 * 919 553 * 81 123  

o 2008 * 1 044 809 * 978 922 * 65 887  

o 2009 * 989 306 * 1 162 165 * -172 859  

o 2010 * 992 326 * 1 052 544 * -60 218  

o 2011 * 911 330 * 892 231 * 19 099  

o 2012 * 766 345 * 707 701 * 58 644  

o 2013 * 784 954 * 778 405 * 6 549  

o 2014 * 862 507 * 757 842 * 104 665 

o 2015 * 804 011 * 845 557 * -41 546  

o 2016 * 765 096 * 760 297 * 4 799  

CITYFINANCE O FINANČNÍM ZDRAVÍ JABLONCE 

Komentář Renaty Vítové pokračuje: Porovnáme-li hospodaření města od roku 2004, zjistíme, že 

přebytkové bylo v letech 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 a 2014 a přebytkový máme i letošní 

rozpočet roku 2016. Naopak schodkové v letech 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 a v roce 2015. 

Schodkové hospodaření let 2004-2006 bylo zapříčiněno investiční aktivitou města zejména na 

akce z dotace SROP, kdy došlo k rekonstrukci Eurocentra včetně pavilonu A, Dolního náměstí, 

ulic U Muzea a Jiráskova. Roky 2009 a 2010 byly ovlivněny globální ekonomickou krizí. A v 

loňském roce nám, bohužel, poskytovatelé dotací do konce roku neproplatili dotace v celkové 

výši 38 milionu Kč. Šlo o akce IPRM a přestavba objektu Za Plynárnou 13 na azylový dům, které 

jsou hotové a s dodavateli finančně vypořádané. * Po uzávěrce roku 2015 jsme si opět nechali 

posoudit stav našich financí odbornou firmou Cityfinance. Z analýzy vyplynulo, že město 

vynakládá na opravy majetku (jen stavby představují hodnotu 2,5 mld. Kč) každý rok pravidelně 

více než 62 mil. Kč ročně, a to současně s ozdravováním financí. Posílení finanční kondice města 

se odehrálo bez šizení výdajů na obnovu majetku. Posun finanční kondice k lepšímu, kterého 

dosáhlo město zároveň při zachování výdajů na obnovu majetku, je opravdu ojedinělý a vzácný, 

avšak správný postup. Pozitivní je, že město nejen zajistilo pravidelné finance na obnovu svého 

majetku - dokonce za 4 roky 24 mil. Kč nad odpisy, ale po úhradě splátek dluhů mu zbývalo jen v 

roce 2015 z provozního salda dalších 69 mil. Kč na investice. Lze konstatovat, že dosažená 

finanční pozice města je skvělá. Poznámka: provozní saldo je klíčovým údajem pro 
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sledování finančního zdraví, znamená rozdíl mezi běžnými příjmy, tj. příjmy vyjma kapitálových 

(prodejů majetku) a investičních dotací, a běžnými výdaji, tj. výdaji na běžný provoz a údržbu 

včetně obnovy majetku. Závěr finanční analýzy firma Cityfinance konstatuje: „Finanční zdraví 

Jablonce hodnotíme aktuálně jako výborné s tím, že posun a výsledky 

rozpočtového hospodaření, kterých město dosáhlo od roku 2011, jsou bez 

přehánění úctyhodné.“ Co dodat? Lze si jen přát, aby takto výborného hodnocení a dobrých 

ekonomických výsledků dosahoval Jablonec i nadále.  

INVESTICE DO ROZVOJE MĚSTA – Zatímco v předešlých letech pracoval odbor 

územního a hospodářského rozvoje jabloneckého magistrátu s částkami přesahujícími 

sto milionů korun, byl rok 2016 skoupý. K dispozici bylo šedesát milionů korun.  

 Největší plánovanou investicí byla již na stránkách kroniky zmiňovaná obnova 

fasády západní strany a věže radnice, přičemž oprava zahrnovala také úpravu 

vnitřních prostor věže a ochozu včetně repasovaných věžních oken. 

 Radovat se mohli obyvatelé Mšena, kteří chodí ulicí Arbesova a chybí jim 

bezpečný chodník. V rozpočtu byly připraveny na jeho stavbu dva miliony 

korun s tím, že poslouží k bezpečnosti chodců od křižovatky s ulicí Podlesí až ke 

vstupu do Mateřské školy Arbesova. Mimochodem tímto město vyhovělo 

jednomu z požadavků zdejšího osadního výboru. 

 Počítalo se s výstavbou kanalizace v ulici Na Palouku. Investice 2,3 mil. Kč 

měla umožnit napojení rodinných domů nejen v této ulici, ale i U Zahradnictví.  

 Plánovala se také oprava zdi v ulici Pod Baštou za 1,2 milionu korun. 

 Rozpočet odboru rozvoje pamatoval i na další vylepšování okolí přehrady, a to 

částkou 930 000 korun. V plánu bylo dokončit odkanalizování WC na Tajvaně, 

vyrobit a osadit převlékací kabiny.  

 Připravovala se realizaci nového sportoviště v ulici Sokolí, které v budoucnu 

bude sloužit ZŠ 5. května a MŠ Lovecká. 

 Se dvěma miliony korun se počítalo na demolice dvou městských objektů v 

místě budoucí okružní křižovatky Ostrý roh. 

 Téměř dvanáct milionu korun bylo alokovaných na projektové dokumentace, 

které se měly tvořit do stupně pro územní řízení, případně stavební povolení a 

pořízení studií. Jednalo se například o stavby: cyklopruhy při ulici Palackého 

(300 tis.), rekonstrukce ulice V Aleji (300 tis.), cyklotrasy Odra – Nisa – Brandl 

a U Nisy (500 tis.), hřiště Horní Proseč (100 tis.), vodoteč Maxe Švabinského 

(200 tis.), kruhový objezd Ostrý roh (500 tis.), Lesopark Kokonín (200 tis.), 

revitalizace sídliště Šumava (500 tis.), dešťová kanalizace v centru města (400 

tis.), odkanalizování lokality nad náměstím B. Němcové (600 tis.), 

odkanalizování Kokonína na ČOV Rychnov (500 tis.), parkoviště v ulici 

Pobřežní (200 tis.) a u divadla (150 tis.), Stará Osada – dešťová kanalizace, 

veřejné osvětlení, komunikace (400 tis.), výstup Pod Baštou (500 tis.), kruhový 

objezd Mostecká (200 tis.), nový dopravní terminál (800 tis.).  

 Pamatováno bylo na podávání žádostí o dotace.  

Jak se vše povedlo? O tom v další kapitole mapující výsledky hospodaření.  
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: PŘÍJMY, VÝDAJE, DANĚ 

SKUTEČNOST: Zastupitelstvo schválilo na rok 2016 rozpočet v celkovém objemu 828 

765 000 Kč. Po devatenácti rozpočtových změnách byla jeho skutečná výše 896 659 

000 Kč. Hospodaření města skončilo se schodkem ve výši 98 037 000 Kč. Pro srovnání 

s předchozími lety (v pořadí: rok – schválený rozpočet * rozpočtové změny * výsledek):  

o 2015: 929 648 000 Kč * 17 * 974 776 000 Kč * schodek 41 546 000 Kč  

o 2014: 924 935 000 Kč * 18 * 1 061 559 000 Kč * přebytek 104 450 802,34 Kč  

o 2013: 846 081 000 Kč * 19 * 976 673 000 Kč * přebytek 6 549 000 Kč 

PŘÍJMY (v tis. Kč) za rok 2016: schváleno 828 765 / skutečnost 896 659 * 2015: 

929 648 / 921 013, 2014: 924 935 / 815 227, 2013: 846 081 / 868 002, z toho  

o daňové - schváleno 541 500 / skutečnost 575 848 * v roce 2015: 525 167 / 

538 500 * 2014: 495 102 / 526 001, 2013: 470 002 / 509 713, 

o nedaňové - schváleno 122 550 / skutečnost 143 670 * rok 2015: 117 797 / 

127 840 * 2014: 131 581 / 135 142, 2013: 140 509 / 152 125, 

o kapitálové - schváleno 6 840 / skutečnost 6 370 * rok 2015: 12 834 / 27 639 * 

2014: 62 200 / 107 941, 2013: 20 200 / 33 396, 

o dotace – schváleno 94 206 / skutečnost 119 440 * rok 2015: 122 605 / 128 248 * 

2014: 133 023 / 93 424, 2013:  685 / 89 720, 

o financování -  schváleno 63 669 / skutečnost 51 331 * rok 2015: 151 245 / 

98 786 * 2014: 103 029 / -47 281, 2013: 121 685 / 83 048. 

ODDĚLENÍ ROZPOČTU A POPLATKŮ vybralo v roce 2016 tyto poplatky (v tis. Kč):  

o poplatek ze psů 1441 * rok 2015: 1 431, 2014: 1 437, 2013: 1 444 

o poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 209 * v roce 2015: 73, 2014: 80, 

2013: 139 

o poplatek za užívání veřejného prostranství 1 664 * rok 2015: 1 732, 2014: 1 998, 

2013: 2 682 

o poplatek z ubytovací kapacity 455 * rok 2015: 389, 2014: 305, 2013: 362 

o poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0 * rok 2015: 464, 2014: 2 144, 

2013: 817, 2012: 1 828  

(konec poplatku k 31. 12. 2011, jedná se o částky poslané za rok 2011) 

JEDNOTLIVÉ DANĚ (v tis. Kč) za rok 2016 celkem 529 806 * rok 2015: 482 964, 

2014: 467 831, 2013: 509 713 a z toho:  

o z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 123 309 * rok 2015: 107 465, 2014: 

105 087, 2013: 101 392, 

o z příjmu fyzických osob z podnikání 8 760 * rok 2015: 4 297, 2014: 2 664, 

2013: 7 926, 

o z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 12 470 * rok 2015: 12 264, 

2014: 11 434, 2013: 10 008, 

o z příjmu právnických osob 128 862 * 2015: 113 852, 2014: 109 428, 2013: 

98 329, 

o DPH 236 161 * rok 2015: 225 077, 2014: 222 486, 2013: 210 187, 

o z nemovitosti 20 244 * 2015: 20 009, 2014: 16 486, 2013: 22 589. 
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VÝDAJE (v tis. Kč) za rok 2016: celkem schváleno 828 765 / skutečnost 896 659 * rok 

2015: 929 648 / 921 013, 2014: 924 935 / 815 227, 2013: 846 081 / 868 002, z toho: 

o běžné 657 921 / 633 163 * rok 2015: 675 431 / 635 500 * 2014: 717 301 / 

608 167, 2013: 671 110 / 639 476, 

o kapitálové 102 376 / 114 128 * rok 2015: 196 976 / 228 273 * 2014: 

150 463/149 890, 2013: 117 867 / 171 421, 

o financování 68 468 / 149 368 * rok 2015: 57 241 / 57 240 * 2014: 57 171 / 

57 170, 2013: 57 104 / 57 103. 

Výdaje investiční (v tis. Kč) 114 128 (rok 2015: 228 273, 2014: 149 890, 2013: 

171 421) a neinvestiční 633 163 (2015: 635 500, 2014: 608 166, 2013: 639 476) činily 

celkem 747 291 (2015: 863 773, 2014: 758 056, 2013: 810 897).  

DLUHOVÁ SLUŽBA MĚSTA v % - v roce 2016: 7,33 * 2015: 7,53 * 2013: 8,47 * 2014: 

7,90 * 2013: 8,47 * 2012: 7,07 * 2011: 7,11 * 2010: 4,42 * 2009: 7,00.  

TECHNICKÉ SLUŽBY JABLONEC, s. r. o., vybrané výdaje v roce 2016:  

 údržba komunikací za rok 20 162 000 Kč * rok 2015: 18 362 000 Kč,  

 zimní údržba za rok 20 100 000 Kč * rok 2015: 16 000 000 Kč, 

 čištění města za rok 8 233 000 Kč * rok 2015: 8 233 000 Kč, 

 provoz veřejného osvětlení 16 000 000 Kč * rok 2015: 16 000 000 Kč, 

 údržba městské zeleně 8 513 000 Kč * rok 2015: 8 474 000 Kč. 

DOTACE A PŘÍSPĚVKY 
ODDĚLENÍ DOTACÍ odboru územního a hospodářského rozvoje magistrátu v roce 

2016 administrovalo dva dotační programy města, a to:  

 Program podpory výstavby technické infrastruktury - dotace na kanalizační 

přípojky a domovní čistírny odpadních vod. Podpořeno 18 žádostí, osm 

zamítnuto z důvodu nedostatečné výše alokace finančních prostředků ve výzvě, 

kde byl 1 milion korun, jedna z důvodu nesplnění formálních náležitostí. 

 Program obnovy městské památkové zóny Jablonec - obnova objektů, které 

nejsou kulturní památkou, alokace 750 000 Kč, podpořeno deset žádostí. 

Oddělení dotací dále zajišťuje součinnost při kontrolách akcí z dotací EU a ČR. U akcí z 

dotací Evropské unie realizovaných v 

předchozích letech byly v roce 2016 

zpracovávány pravidelné monitorovací zprávy o 

udržitelnosti projektů. Probíhaly intenzivní 

přípravy podkladů pro projekty, které budou 

předkládány v rámci Integrovaného plánu 

rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec. 

Vedle toho je poskytováno poradenství 

žadatelům o dotace z neziskového a 

podnikatelského sektoru. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88293&x=568&y=411&test=ccc


   KRONIKA roku 2016                                                                                 234  

 

DOTACE MĚSTU JABLONEC dosáhly v roce 2016 celkové částky 116 788 000 Kč * 

rok 2015: 109 079 000, 2014: 93 424 000, 2013: 89 720 000, z toho:  

GLOBÁLNÍ 34 747 000 Kč * 2015: 33 881 000, 2014: 33 760 000, 2013: 33 669 000,  

OSTATNÍ 82 041 000 Kč * 2015: 75 198 000, 2014: 59 664 000, 2013: 56 051 000, 

2012: 73 800 000, 2011: 99 040 000, 2010: 127 809 000, 2009: 100 675 000, 2008: 

165 471 000, 2007: 84 306 000, 2006: 154 336 000.  

Ostatní dotace v roce 2016 konkrétně (v tis. Kč):  

- Veřejnoprávní smlouvy 40  

- Dotace na úroky k úvěru Panel 33  

- Sociálně právní ochrana dětí 7 203  

- Volby do zastupitelstev ÚSC 1 034  

- Na výkon sociální práce 1 287  

- Aktivní politika zaměstnanosti 1 151  

- Veřejně prospěšné práce - SR 2 096, - EU 9 800  

- Základní školy - kraj 165, – potravinová pomoc 89  

- DDM Vikýř - kraj 72  

- ZUŠ - kraj 346  

- MŠ - kraj 142  

- Městská knihovna – kraj 1 020  

- Nemocnice Jablonec – vzdělávání lékařů ARO 120, – pohotovost 2 305, – 

lůžková část 537, – spojovací krček 5 000, zateplení - EU 56, - SFŽP 3  

- Pečovatelská služba - kraj 49, - MPSV 2 020  

- Odlehčovací služba - kraj 31, - MPSV 420  

- Příspěvek od obce pro DPS na opravy 150  

- Vybavení jednotek požární ochrany - kraj 326  

- Prevence kriminality – systém včasné intervence 486, -  příměstský tábor 50, - 

asistent prevence kriminality 455  

- Péče o krajinu 142, lesní hospodářství 34, obnova městských lesů - kraj 15, 

činnost odborného lesního hospodáře 76  

- Program regenerace městské památkové zóny 1 435  

- Kaple sv. Anny 17, kříž Proseč 79  

- IPRM – OS Řetízková 14 522, - komunikace, chodníky a kontejnerová stání 

10 863, - hřiště 6 161  

- Zateplení MŠ Mechová a J. Hory - OPŽP 42, - EU 721  

- Azylový dům - ROP 6 404  

- Hřiště Břízky 4 971. Dětské dopravní hřiště 71  

 

KDE A KOLIK V ROCE 2016 MĚSTO FINANČNĚ PŘISPÍVALO   

ŠKOLSTVÍ - na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ 31,25 Kč (v roce 2015: 31,16 - 

2014: 33,57 - 2013: 33,45 Kč) * na jeden den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ 

106,65 Kč (v roce 2015: 130,87 - 2014: 111,15 – 2013: 110,47 Kč) * na jeden den 

pobytu jednoho žáka v ZŠ 26,28 Kč (v roce 2015: 37,41 - 2014: 38,25 - 

2013: 39,66 Kč) * na jeden den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 1,98 Kč (v roce 
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2015: 2,05 - 2014: 1,79 - 2013: 1,99 Kč) * na jeden den pobytu jednoho žáka v DDM 

Vikýř 4,84 Kč (v roce 2015: 5,26 - 2014: 9,74 - 2013: 3,80 Kč). 

SOCIÁLNÍ OBLAST - na jeden den a uživatele terénní pečovatelské služby CSS, p. o. 

75,47 Kč (v roce 2015: 59,78 - 2014: 51,34 - 2013: 44,47 Kč * před tím na jeden den a 

jednu matku v Domě pro matky s dětmi 2014: 54,80 - 2013: 54,79 Kč). 

KULTURA - na jednoho návštěvníka knihovny 73,58 Kč (v roce 2015: 70,37 - 2014: 

65,24 - 2013: 64,70 Kč) * na jednoho návštěvníka divadla 142,25 Kč (rok 2015: 141,41 

- 2014: 135,47 - 2013: 111,35 Kč) * na 1 návštěvníka kostela svaté Anny 100,48 Kč 

(rok 2015: 83,62 - 2014: 112,99 - 2013: 73,82) * na jednoho návštěvníka Domu Jany a 

Josefa V. Scheybalových 100,18 Kč * na 1 návštěvníka kina 46,81 Kč (v roce 2015: 

54,43 - 2014: 59,34 - 2013: 53,74 Kč) * na 1 vstupenku na kulturní a společenskou akci 

Eurocentra 117,85 Kč (rok 2015: 109,18 - 2014: 113,65 - 2013: 148,78 Kč). 

SPORT - na hodinu sportování na 1 kurtu v Městské sportovní hale 113,08 Kč (rok 

2015: 120,18 - 2014: 123,03 - 2013: 117,14) * na 1 hodinu sportujícího na zimním 

stadionu 31,08 Kč (rok 2015: 45,24 - 2014: 53,78 - 2013: 58,03 Kč) * na 1 vstupenku 

do bazénu 27,09 Kč (rok 2015: 26,94 - 2014: 26,16 - 2013: 26,21 Kč). 

DOPRAVA - na jednoho přepraveného občana v Městské hromadné dopravě 4,27 Kč 

(rok 2015: 4,27 - 2014: 4,40 - 2013: 4,46 Kč) * na jednoho přepraveného občana 

tramvají 5,63 Kč (rok 2015: 5,87 - 2014: 5,64 - 2013: 5,64 Kč)  

Ostatní - na jeden metr čtvereční hrobového místa za rok 53,87 Kč (rok 2015: 55,20 -

2014: 54,73 - 2013: 60,11 Kč) * 1 použití veřejného WC 37,71 Kč * 1 výtisk 

Jabloneckého měsíčníku (náklad 22 tis. ks) 9,22 Kč. 

INVESTICE DO ROZVOJE MĚSTA 

„Jablonec je městem se zdravou 

ekonomikou. Podařilo se nám 

projít ekonomicky kritickým 

obdobím, nalézt úsporná řešení a 

nyní se opět můžeme nadechnout a 

uvážlivě investovat,“ hodnotí rok 

2016 primátor Petr Beitl. - Jak bylo již 

výše nastíněno, zatímco v předešlých 

letech pracoval odbor územního a 

hospodářského rozvoje jabloneckého 

magistrátu s částkami přesahujícími sto 

milionů, v roce 2016 to bylo 64 416 000 Kč. Zrekapitulujme, co z větších investic, kdy a za 

kolik se povedlo zrealizovat v rámci ODDĚLENÍ INVESTIČNÍ VÝSTAVBY?  

Poznámka: Uváděné náklady byly vynaloženy na realizaci za rok 2016.  

RADNICE – 1) Obnova západní fasády a věže radnice včetně vnitřních úprav prostor 

věže a ochozu.  Termín zahájení 4/2016 - dokončení 11/2016 - náklady 8 210 389 Kč. 

2) Repase oken realizována postupně s ohledem na minimalizaci vlivu na 

provoz budovy. V roce 2016 byla v rámci VI. etapy repasována či vyměněna 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=80676&x=800&y=598&test=ccc
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za repliky okna na věži a vyměněna tzv. americká okna na odboru ekonomiky. Termín 

zahájení 5/2016 - dokončení 11/2016 - náklady 4 476 364 Kč. 3) Realizace VII. etapy 

repasí oken v budově radnice. Vzhledem k zahájení realizace ke konci roku, přešla 

úhrada faktur za provedené práce do roku následujícího. Termín zahájení 10/2016 - 

dokončení 12/2016. 

CHODNÍK V ULICI ARBESOVA - Stavba 

pravostranného chodníku zajistila bezpečný 

pohyb chodců od křižovatky s ulicí Podlesí 

až ke vstupu do MŠ Arbesova. V rámci akce 

bylo vybudováno též podzemní kontejnerové 

stání a otočka autobusu MHD u MŠ. Termín 

zahájení 7/2016 - dokončení 10/2016 -  

náklady na realizaci 2 399 943 Kč. 

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - Zpevnění městské příjezdové cesty mezi objekty čp. 

2171 a 1631 v ulici Průmyslová z důvodu záměru vybudování parkoviště. Termín 

zahájení 05/2016 - dokončení 07/2016 – náklady na přípravu 288 500 Kč. 

LESNÍ ULICE – 1. dešťová kanalizace:  Stavba spojená s rekonstrukcí dané 

komunikace v úseku od ulice 5. května po železniční přejezd. Termín zahájení 2/2016 - 

dokončení 6/2016 - náklady na realizaci 7 131 504 Kč. * 2.  Rekonstrukce komunikace 

v úseku od ulice 5. května po železniční přejezd včetně rekonstrukce veřejného 

osvětlení.  Termín zahájení 5/2016 -  9/2016 - náklady 5 641 729 Kč.  

VÝSTAVBA KANALIZACE, která zajistí možné napojení pro rodinné domy v ulici Na 

Palouku a Zahrádek. V roce 2016 pouze projektová příprava s náklady 415 470 Kč. 

OPRAVA ZDI V ULICI POD BAŠTOU - V roce 2016 byly dokončeny projekční práce 

a vlastní realizace proběhne v roce následujícím. Náklady na přípravu 368 324 Kč.  

MATEŘSKÁ ŠKOLA TICHÁ - Zateplení objektu včetně výměny oken. Na akci 

poskytnuta dotace z OPŽP.  Termín zahájení 8/2016 - dokončení 2017 - náklady na 

realizaci 6 893 948 Kč   

ÚPRAVY OKOLÍ PŘEHRADY - 

Dokončení odkanalizování WC na 

Tajvaně. Termín realizace duben – 

červen 2016, náklady 483 278 Kč.  

SLUNEČNÍ LÁZNĚ - Projektová 

příprava nového pavilonu lázní u 

jablonecké přehrady. Náklady na 

přípravu 385 914 Kč.   

OBYTNÝ SOUBOR NOVÁ 

PASÍŘSKÁ - Náklady 737 850 Kč 

použity na úhradu víceprací u 

dotační akce, která byla realizovaná vloni. Realizace duben – říjen 2016.  

CYKLOTRASA - Projektová příprava k vybudování jednotlivých úseků 

cyklotrasy Odra-Nisa. Náklady na přípravu 123 600 Kč.  



   KRONIKA roku 2016                                                                                 237  

 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - V roce 2016 byly mimo jiné pořízeny projektové 

dokumentace na budování cyklotras, probíhaly projekční práce na zateplování a 

modernizaci objektů mateřských a základních škol (MŠ Hřbitovní, ZŠ Na Šumavě, ZŠ 

Rychnovská, MŠ Montessori, MŠ Nová Pasířská), na revitalizaci sídliště Šumava, na 

odkanalizování jednotlivých lokalit města, na realizaci dopravních staveb apod. 

Náklady na přípravu 9 224 690 Kč.   

OSTATNÍ ČINNOST - Do náplně oddělení investiční výstavby patří také zajišťování 

uzavírání smluv o právu k provedení stavby a společných vyjádření vlastníků 

nemovitostí a sítí. V roce 2016 bylo vydáno 144 smluv a 144 vyjádření.   

FOND NA ZLEPŠENÍ BYDLENÍ. SPRÁVA OBJEKTŮ, OPRAVY 

FOND NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ - půjčky poskytnuté v roce 2016 

V roce 2016 celkem 4 žadatelé (v roce 2015: 3, 2014: 9, 2013: 4) a z toho 

o fyzických osob 4 * v roce 2015: 3, 2014: 8, 2014: 4,  

o právnických osob 0 * v roce 2015: 0, 2014: 1, 2013: 0.  

Celkový objem poskytnutých půjček (v tis. Kč) dosáhl v roce rok 2016: 1 050 * rok 

2015: 1 063, 2014: 1 610, 2013: 299), z toho - fyzickým osobám 1 050 (rok 2015: 

1 063, 2014: 1 210, 2013: 299), právnickým osobám 0 (2015: 0, 2014: 400, 2013: 0).   

ODDĚLENÍ SPRÁVY OBJEKTŮ -  Vloni byla schválena organizační změna na odboru 

správy majetku, kde došlo ke zrušení dvou samostatných oddělení, a to správy bytových 

domů a oddělení správy nebytových objektů. Vznikl nový útvar - oddělení správy 

objektů, jehož úkolem je spravovat všechny typy objektů v majetku města.  

Jeho prostředky z rozpočtu města na běžnou údržbu bytů dosáhly v roce 2016 celkové 

částky 9 619 000 Kč (rok 2015: 9 283 000, rok 2014: 3 998 000, 2013: 4 345 000). 

Opravy v roce 2016 v městských bytových domech: 

 121 000 Kč * Řetízková 5,7,9,11 – opravy bytových jednotek  

 114 000 Kč * Komenského 11 – opravy bytových jednotek   

 153 000 Kč * Komenského 2 – opravy komínů  

 60 000 Kč * Kamenná 11 – oprava kotelny   

 159 000 Kč * Zelené údolí 3 – oprava kotelny  

 222 000 Kč * B. Němcové 54 – výměna oken 

 284 000 Kč * Mírové náměstí 14 – oprava střechy a nadzemního podlaží 

 114 000 Kč * Na Kopci 9,11,13 – opravy bytových jednotek  

 Na Úbočí 14,21 

- 86 000 Kč * opravy bytových jednotek  

- 2 560 000 Kč * opravy výtahů 

- 61 000 Kč * oprava střechy  

 Lípová 9  

- 56 000 Kč * oprava elektroinstalace  

- 175 000 Kč * opravy bytových jednotek  

 32 000 Kč * Opletalova 33 – oprava bytové jednotky  

 82 000 Kč * P. Bezruče 54 – opravy bytových jednotek  
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 23 000 Kč * Slunná 440 – oprava bytové jednotky 

 31 000 Kč * Smetanova 63 – oprava střechy  

 70 000 Kč * Rybářská 8,10 – oprava havarijních ventilů plynu  

 Podhorská 20 

- 74 000 Kč * oprava střechy 

- 202 000 Kč * oprava kotelny 

- 118 000 Kč * oprava venkovní omítky   

 Ubytovny Střelecká a Březová - drobné opravy v celkové výši 64 000 Kč   

PRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ - V roce 2016 bylo vypsáno 36 výběrových řízení na 

pronájem obecních bytů, do kterých se přihlásilo 54 zájemců.  

MĚSTSKÉ UBYTOVNY - Ubytovna v objektu Březová 27 byla obsazována a 

provozována v roce 2016 bez větších problémů. Ubytovna v objektu Střelecká 7 byla z 

důvodu špatného stavu budovy uzavřena. Krizová ubytovna pro rodiny s dětmi v prvém 

patře objektu Lípová 9 byla také obsazována a provozována bez větších problémů.  

VĚTŠÍ OPRAVY REALIZOVANÉ V ROCE 2016 v základních a mateřských školách, 

kulturních a sportovních zařízeních a dalších organizacích zřízených městem.  

Základní školy včetně školních jídelen a tělocvičen 

- ZŠ 5. května – oprava kanalizace, odpadů a vodoinstalace 111 000 Kč  

- ZŠ Liberecká – oprava zámkových dlažeb 176 000 Kč, oprava vnitřních 

komunikací 228 000 Kč, oprava sociálních zařízení 72 tisíc Kč, oprava 

mrazicího boxu 72 000 Kč, oprava schodiště 419 000 Kč  

- ZŠ Arbesova – oprava oplocení 39 000 Kč  

- ZŠ Rychnovská 215 – oprava septiku 237 000 Kč 

- ZŠ Rychnovská 216 – oprava oplocení 39 000 Kč, oprava osvětlení 29 tisíc Kč, 

oprava kuchyně 57 000 Kč  

- ZŠ Pod Vodárnou – oprava dveří 177 000 Kč, oprava osvětlení 31 000 Kč  

- ZŠ Pivovarská – oprava osvětlení 28 000 Kč, oprava střechy 50 000 Kč  

- ZŠ Mozartova – oprava WC 800 000 Kč, oprava elektroinstalace 97 000 Kč  

- ZŠ Na Šumavě – oprava elektroinstalace 35 000 Kč, oprava střechy a oken 155 

tisíc Kč., oprava oplocení 62 000 Kč, oprava podlahových krytin 58 000 Kč, 

oprava WC 450 000 Kč  

- ZŠ Pasířská – oprava WC 1 597 000 Kč  

- ZŠ Janáčkova – oprava sociálních zařízení 877 000 Kč 

- ZŠ Sokolí – oprava vodovodního potrubí 109 000 Kč  

- ZŠ speciální, Liberecká 31 – stavební oprava v přípravné kuchyni 23 000 Kč, 

oprava PVC 55 000 Kč  

Mateřské školy 

- MŠ Arbesova – oprava kuchyně 104 000 Kč, oprava podlahy 75 000 Kč  

- MŠ Čs. armády – oprava obkladů 73 000 Kč  

- MŠ Slunečná – oprava podlahy 163 000 Kč, oprava elektroinstalace 83 000 Kč, 

oprava vodoinstalace 34 000 Kč, stavební práce 520 000 Kč  

- MŠ Mechová – oprava elektroinstalace 24 000 Kč 
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- MŠ Husova – oprava komunikace 30 000 Kč  

- MŠ Pasířská – oprava kanceláře ředitelky 40 000 korun, oprava elektroinstalace 

25 000 Kč  

- MŠ Dolní – oprava vzduchotechniky 105 000 Kč, oprava zábradlí 47 000 Kč, 

instalace práce 29 000 Kč, obklady a dlažby 108 000 Kč  

- MŠ Hřbitovní – oprava vzduchotechniky 33 000 Kč, oprava střechy 155 000 Kč, 

oprava po zatečení 71 000 Kč  

- MŠ Nezvalova – oprava vzduchotechniky 33 000 Kč  

- MŠ Jugoslávská – oprava podlahové krytiny 28 000 Kč  

- MŠ 28. října – oprava střešního pláště 172 000 Kč   

- MŠ Střelecká – demolice dvougaráže 187 000 Kč  

- MŠ Slunečná – oprava podhledů 520 000 Kč  

- Speciální mateřská škola Palackého – oprava drenáže u terasy 43 000 Kč, oprava 

oběhového čerpadla 34 000 Kč  

Sportovní zařízení 

- Zimní stadion - oprava prasklin betonové plochy kluziště 58 000 Kč, odrezení a 

nátěr střešních táhel z plošiny 241 000 Kč, oprava technologie 390 000 Kč  

- Plavecký bazén - oprava SDK stropu u atrakcí 233 000 Kč, oprava spárování 

atrakcí a mozaikových podlah 173 000 Kč, lokální opravy střechy 66 000 Kč  

- Městská hala - oprava baneru 61 000 Kč 

- Areál Čelakovského - údržba hřiště s umělou trávou 133 000 Kč    

- Střelnice - oprava náhradního zdroje UPS 89 000 Kč  

- Lehkoatletická hala - oprava hromosvodu 58 000 Kč  

- Umělý trávník Břízky – celková výměna umělého trávníku a zázemí 9 836 000 

Kč, z toho dotace 4 888 000 Kč  

Další městské organizace 

- Eurocentrum – oprava přívodních kabelů 64 000 Kč, oprava maleb 57 000 Kč  

- Kino Junior – rozvolnění sedaček 363 000 Kč  

- Městské divadlo – oprava hromosvodu 70 000 Kč, oprava podlahy 30 000 Kč  

- Městská knihovna – oprava kotelny 19 000 Kč  

- DDM Vikýř – oprava podlahy 180 000 Kč, oprava oken 122 000 Kč  

- ZUŠ – oprava maleb a omítek 107 000 Kč 

- SUPŠ – oprava vodoinstalace 22 000 Kč a oprava topení 65 000 Kč  

Ostatní opravy (mimo bytů)  

- Demolice garáží pro rozšíření a stavbu nového vjezdu k nemocnici 146 000 Kč  

- Fitness J. Hory oprava střechy 200 000 Kč  

- Výměníková stanice U Balvanu oprava střechy 81 000 Kč  

- Bowling výměna dešťových svodů, trativod, oprava střechy, oprava tepelných 

izolací 371 000 Kč  

- Školnický domek U Přehrady 4 – oprava střechy 183 tis. Kč  

Realizace EPC (Energy Performance Contracting) resp. financování projektů v MŠ 

Arbesova, Hřbitovní, Dolní, Tichá, U Přehrady a ZŠ Pivovarská, 5. května, Rychnovská 

215 a 216, Janáčkova, Mozartova, Rybářská, v knihovně, bazénu a hale. 
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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 

2500/47, Jablonec nad Nisou, ředitel: Bc. Vít Rakušan  

 

LÁVKY OD TERMINÁLU K ŽELEZNICI - Čtrnáct ideových návrhů lávek spojujících 

budoucí dopravní terminál v Kamenné ulici se železniční zastávkou Jablonec-centrum 

bylo od 19. 12. 2016 do 5. 1. 2017 k vidění ve foyeru Eurocentra. Ve středu 21. 12. pak 

o nich bylo možné diskutovat s autory - studenti Fakulty architektury ČVUT Praha, a s 

náměstkem primátora Lukášem 

Pletichou. * Terminál v Kamenné 

s parkovištěm pro zhruba 200 vozů 

je jedním z jabloneckých projektů 

v rámci IPRÚ Liberec – Jablonec 

nad Nisou. Předpokládané náklady 

na výstavbu jsou do 250 milionů 

korun. Žádost na dotaci by Jablonec 

mohl podat v roce 2019, realizace 

v letech 2020-2022.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=91531&x=459&y=320&test=ccc
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ŠKOLSTVÍ 
RADNÍ PODĚKOVALI UČITELKÁM - Na oběd ke slavnostně prostřenému stolu 

pozvali primátor Petr Beitl a náměstek Pavel Svoboda ženy, které dětem a 

pedagogické profesi věnovaly většinu svého života a letošní školní rok pro ně 

byl mezi dětmi v mateřince či před školní tabulí poslední. Odcházejí totiž do 

důchodu. „Poděkování za vaši celoživotní práci pro Jablonec a jablonecké děti 

je to nejmenší, co pro vás můžeme udělat. Vážím si vaší práce a věřím, že 

si nadcházející životní etapu užijete ve zdraví a v pohodě. Děkuji vám a přeji 

vám jen to nejlepší,“ uvedl poděkováním oficiální část oběda primátor Petr 

Beitl. Spolu s Pavlem Svobodou pak postupně předali dámám, jimž by nikdo 

důchodový věk nehádal, květinu a dárek v podobě knihy o Jablonci. „A je to 

tady, dvojka z ruštiny,“ smál se Pavel Svoboda, když předával růži své bývalé 

učitelce Věře Hamáčkové a oficiální část pozvolna přešla do neformální 

uvolněné atmosféry. Oba politiky zajímaly i 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.  
Za celoživotní pedagogickou činnost radní poděkovali:  

 Věře Hamáčkové a Marii Šrekové – obě ze Základní školy Pasířská,  

 Daniele Nové z MŠ Havlíčkova,  

 Věře Činčarové ze Základní umělecké školy Jablonec,  

 Anně Rozmarové - ZŠ Kokonín,  

 Karle Bukvicové a Světlaně Bartůňkové z MŠ 28. října, 

 Věře Antonínové, Jaroslavě Bahníkové, Zdeně Polákové a Věře Stehlíkové – 

všechny ze Základní školy Liberecká.  

NOVINKY ROKU 2016: ŠANCE PRO NADANÉ I PRO KNIHY 

CENA PRO NADANÉ - V roce 2016 se město Jablonec nad Nisou rozhodlo cíleně 

zviditelňovat nadané žáky a studenty místních základních a středních škol, a to v oblasti 

vzdělávání, sportu a umění. Zcela samostatnou kategorií pak bylo ocenění za 

mimořádný počin. Na základě této snahy oddělení školství, kultury a sportu zrealizovalo 

první ročník Ceny pro nadané. Slavnostní akt předání ceny v podobě originálního jablka 

ukrývajícího krystal – autorkou studentka Veronika Černá ze SUPŠ a VOŠ, se 

uskutečnil v červnu v městském divadle. Akt se setkal u žáků a studentů, jejich rodičů i 

samotných škol s velkým ohlasem. Seznam oceněných zachycuje Kronika 2016 na 

straně 167 – VIZ JABLKO PRO NADANÉ.  

PROJEKT DARUJ KNIHU -  Nultý ročník kampaně s mottem: Dejme knihám druhou 

šanci – daruj knihu, začal v úterý 16. února nejen v Městské knihovně Jablonec, ale také 

na sedmičce základních škol. Smyslem celé akce bylo probudit v dětech 
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zájem o literaturu a čtení tištěných knih. V akci nešlo o darování nepotřebných knih, ale 

naopak o dobrou současnou literaturu, případně zachovalé knihy starší. V premiérovém 

ročníku, který byl zároveň i testovacím, se kampaň zaměřila pouze na děti a mládež. 

Podobný projekt, který přinesl nové svazky do školních či nemocničních knihoven, 

proběhl v minulosti už v Pardubicích, Plzni, Praze 8 či v Kuřimi. Na několika místech 

byla kniha darovaná seniorům. S Knihotočem, neboli veřejnou úschovnou, přišli zase v 

Praze 2. Jablonecká kampaň měla a má ovšem vlastní pravidla a byla vytvořena přímo 

pro místní školy. Projekt skončil úspěchem 31. března, kdy druhou šanci dostala více 

jak tisícovka knih. Z vybraných knih si každá škola část ponechala pro doplnění 

vlastních knihoven, na Základní škole Pasířská dokonce nová školní knihovna vznikla a 

v Rýnovicích si zase k té zavedené pořídili ještě jednu v družině. Zbytek knížek našel 

nový domov v dětském oddělení městské knihovny, některé obohatily knižní fond domu 

dětí Vikýř či Mateřského centra Jablíčko. Skvělými výsledky projektu jsou nejen nové 

knihovny a obohacené knižní fondy, ale i vlastní počiny škol. Tak v ZŠ Liberecká, kde 

přibylo ve školní knihovně více než 250 knih, se rozhodla Petra Endlerová - učitelka a 

knihovnice v jedné osobě, pro vlastní poděkování těm, kdo dali knihám druhou šanci. 

Na darovací projekt zde dokonce navázali pokračováním v podobě výměny knih.  

ZŘIZOVATEL:  STATISTIKA, VÝDAJE  

Pod humanitní odbor jabloneckého magistrátu spadá oddělení školství, 

kultury a sportu. Co se týká samotného úseku školství, je hlavní činností 

oddělení zabezpečit provoz optimální sítě mateřských a základních škol - 

včetně školních jídelen, základní umělecké školy a domu dětí a mládeže. 

Společně s řediteli škol a školských zařízení řeší oddělení školství 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.  Těmto spádovým školám a jejich obcím pomáhá i metodicky.  

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE - Město Jablonec nad Nisou bylo v roce 2016 

zřizovatelem 9 plně organizovaných základních škol (ZŠ), 18 mateřských škol (MŠ), 

jedné základní umělecké školy (ZUŠ) a jednoho domu dětí a mládeže (DDM), přičemž 

všechny organizace byly zřizovány jako příspěvkové. V roce 2016 v Jablonci nadále 

pracovala také 4 soukromá předškolní zařízení nabízející služby na zajištění dětí ve 

věku od 2 měsíců do 7 let. Oddělení školství s těmito subjekty úzce spolupracovalo, 

zejména při umísťování dětí ve věku od 2 do 3 let, které se nepodařilo z kapacitních či 

jiných důvodů zapsat do školek zřizovaných městem. Těmto dětem město přispívalo na 

školné v registrovaných soukromých zařízeních tisíc korun měsíčně. Oddělení školství, 

stejně jako v předešlých letech, také zaregistrovalo 23 subjektů pořádající příměstské 

tábory pro děti předškolního věku a děti ze základních škol. Předškolním dětem a 

žákům 1. tříd, kteří využili v roce 2016 služeb některého z těchto zaregistrovaných 

subjektů, město přispívalo na příměstský tábor částkou 500 Kč. Nejsou to však ani 

zdaleka jediné příspěvky města do školství. Svědčí o tom následující řádky.  
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VÝDAJE MĚSTA NA ŠKOLSTVÍ (v tis. Kč):  

Rok 2016 celkem 50 263 (2015: 55 551, 2014: 54 828, 2013: 54 819, 2012 – 55 730, 

2011 – 51 568, 2010 - 55 823, 2009: 54 708) z toho:  

 z toho předškolní zařízení 17 938 (rok 2015: 19 043, 2014: 18 032),  

 základní školy 30 600 (2015: 34 769, 2014: 35 148),  

 Základní umělecká škola 704 (2015: 665, 2014: 637),  

 Dům dětí a mládeže Vikýř 1 021 (2015: 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 taktéž zahrnuty, jsou uvedeny v Kronice 2016 v kapitole rozpočtu.   

MATEŘSKÉ ŠKOLY 
STATISTIKA: POČET ZAŘÍZENÍ, DĚTÍ I ZAMĚSTNANCŮ  

STATISTIKA ÚVODEM – Mateřské školy v roce 2016 měly opět beze zbytku využitou 

kapacitu, dokonce se podařilo přijmout i přes 50 dětí mladších tří let. Celkově 

docházelo ve školním roce 2016–2017 do školek a jejich 72 oddělení 1 607 dětí, z toho 

do MŠ speciální to bylo 56 dětí ve speciálních třídách a 24 dětí v běžné třídě této 

mateřské školy. Pro zajímavost počet dětí v mateřských školách v předcházejících 

letech. Školní rok 2014-2015: 1 613 dětí, 2013-2014: 1620, 2012-2013: 1 553, 2011-

2012: – 1 520, 2010-2011: 1 426, 2009-2010: 1 338, 2008-2009: 1 332,  2007-2008: 

1 287,  2006-2007: 1 262 dětí. Stejně jako v předešlých letech školky i v roce 2016 

zajišťovaly prázdninový provoz pro děti, které některou z nich celoročně navštěvovaly a 

jejichž oba rodiče byli v zaměstnání. O prázdninách využilo služeb mateřských škol 

celkem 452 dětí. Rekapitulace statistických údajů za rok 2016: 

 18 mateřských škol, 72 odděleních, 1607 dětí. 

 Do mateřských škol docházelo 47 (vloni 49, předloni 43) dětí cizinců a z toho 18 

dětí z Ukrajiny, 14 ze Slovenska, 7 z Vietnamu, 2 z Polska, 1 z Bulharska, 1 z 

Rakouska, 1 z Rumunska, 1 z Moldavska, 1 z Ruska, 1 ze Sýrie.  

 V mateřských školách pracovalo: 133 učitelek mateřských škol (stejně jako 

vloni), 5 asistentů pedagoga, 40 kuchařů či kuchařek, 38 provozních pracovníků. 

 Obdobně jako v minulých letech zůstala v mateřinkách poměrně velká skupina 

dětí s odkladem školní docházky. Od září 2016 zůstalo v mateřských školách 

kvůli odkladům obsazeno 127 míst.   

AKCE, PROJEKTY I POETICKÉ NÁZVY  

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 
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či nespotřebovaných finančních prostředcích z dotace EU, jakož i počty 

provozních pracovníků. Mateřské školy, které zdobí pěkné - byť neoficiální 

názvy, nabízejí řadu aktivit nejen dětem, ale mnohdy i jejich rodičům. Protože 

tradiční a již osvědčené akce se opakovaly (viz KRONIKA 2015), jsou tentokrát 

připomenuty ty nejzajímavější a novinky roku 2016.   

ADÉLKA - Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Hana Nováková. Právní subjekt od 1. 1. 2012. Finanční ukazatele (v tis. Kč):  

Náklady 4 381. Výnosy 3 873. Z toho: vlastní výnosy 578, příspěvek města 542, dotace 

a granty 3 295. Počet dětí 72. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 8,83 a z toho 

pedagogických 5,62. 

 Z akcí roku 2016 připomeňme: Městská policie – příběhy medvídka Fandy, 

výlety do okolí na Maxov, Severák, Proseč. Putování za velikonočním 

zajíčkem, zdobení májek před radnicí. Výlety do okolí – skřítek 

Sklenaříček, Petřín, Bramberk a exkurze na místa, kde pracuje táta 

s mámou. Nechyběl celodenní školní výlet, tentokrát do Sedmihorek. 

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 9 892. Výnosy 8 679. Z 

toho: vlastní výnosy 1 465, příspěvek města 1 340, dotace a granty 7 174.  Počet dětí 

157. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 19,53. Z toho: pedagogických 12,18.  

 V roce 2016 nechyběla nabídka lyžařského kurzu i výuka anglického 

jazyka, výlet do Hejnic ve spolupráci s Ekocentrem Střevlík, exkurze do 

svíčkárny v Liberci či návštěva Muzea hraček v Albrechticích 

v Jizerských horách.  Nabídka pro rodiče zahrnovala tvořivé dílny, 

společnou akci Česko zpívá koledy, setkání rodičů budoucích prvňáčků s 

pedagogy ZŠ Na Šumavě i schůzku rodičů nově přijatých dětí.  

HLÁSKA - Mateřská škola speciální, Jablonec nad Nisou, Palackého 37 + odloučené 

pracoviště U Přehrady 4, příspěvková organizace. Ředitelka: Mgr. Jana Brethová. 

Právní subjekt od 1. 1. 2003. Zaměření: děti s vadami řeči a děti s mentálním a tělesným 

postižením. Od září 2013 zřízena i jedna běžná třída MŠ. Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

Náklady 10 221, výnosy 8 310. Z toho: vlastní výnosy 804, příspěvek města 1 917, 

dotace a granty 7 506. Počet dětí 80, počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 21,59 a z 

toho pedagogických 14,55.  

 Ze zajímavých akcí roku 2016 si připomeňme: Mateřská škola Hláska se 

představuje – ukázka práce s dětmi ve školce speciální; zájmové 

kroužky Malí ekologové, Šikovné ručičky a Kuchtík; projekt zaměřený 

na logoprevenci – včetně seminářů pro rodiče; realizaci projektu v 

rámci udržitelnosti Zvládneme to hravě – odpolední aktivity pro děti z 

běžných mateřských škol zaměřené na logopedické hry i cílené 

posílení psychomotorických oblastí.  



   KRONIKA roku 2016                                                                                 245  

 

JABLŮŇKA - Mateřská škola Jablonec, Hřbitovní 10, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Hana Hušková. Právní subjekt od 1. 1. 2012. Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

Náklady 6 638. Výnosy 5 654. Z toho: vlastní výnosy 1 014, příspěvek města 1 024, 

dotace a granty 4 640. Počet dětí 100. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 11,97. Z 

toho: pedagogických 7,45.  

 Zajímavé akce roku 2016: Exkurze v Jablonci – muzem, knihovna, návštěva 

u koní, za sportem do sokolovny a na zimní stadion. Školní polodenní 

výlety: rozhledny okolo Jablonce, domácí zvířátka - Sestroňovice, Rádlo, 

trampolíny Janov, Život na vesnici – včelí úly v Olešnici, Kopanina a 

Frýdštejn. Celoškolní výlet – Den mezi lany v Mirákulu. Kurzy: plavání, 

lyžování. Výstavy: Eurocentrum – 150. narozeniny města, účast ve 

výtvarné soutěži s Jabloneckým měsíčníkem. Nechyběla beseda s policií 

– Příběhy medvídka pandy Fandy, dílny pro rodiče s dětmi, pohádkové 

příběhy v divadle, ve školce i v kině. Zvyky a tradice připomenulo 

Masopustní řádění, Vítání jara, Rej čarodějnic, Jak se vaří u nás či vítání 

léta – Svatojánské ohně.  

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 4 130. Výnosy 3 187. Z toho byly vlastní výnosy 604, příspěvek města 

1 014, dotace a granty 2 583. Počet dětí 55. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 6,67. 

Z toho pedagogických 4,47.  

 V roce 2016 pokračovalo projektové vyučování; nechyběl Karnevalový 

rej masek k pohádkovému tématu i podzimní slavnost skřítka 

Bramboráčka, pohádky ve školce i představení kouzelníka s 

nafukovacími hračkami. Nejstarší děti navštívily knihovnu, uskutečnila 

se schůzka s učitelkami prvňáčků pro rodiče předškoláků. Pravidelné 

byly návštěva sauny, dechová rehabilitace a zdravotní cvičení. Besedy: 

Příběhy medvídka Fandy - městské policie; jak se máme chovat k 

pejskům – obrana; delší výlety do okolí Jablonce, dárečky pro maminky s 

představením Co už všechno umíme;  rozloučení se školáky a se školním 

rokem; vánoční dílna s rodiči a pohoštěním, vystoupení pěveckého 

sborečku MŠ, kreslení obrázků pro skřítka Pastelku, dny otevřených 

dveří s ukázkami práce zdravotníků.  

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 5 106. Výnosy 4 500. Z toho: 

vlastní výnosy 857, příspěvek města 608, dotace a granty 3 643. Počet dětí 72. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 9,14. Z toho: pedagogických 5,29.  

 Zajímavé akce roku 2016: Návštěva prvních tříd v ZŠ Kokonín. Výchovné 

akce pro děti: s hasiči z Kokonína - předvádění techniky; s Policií ČR - 
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práce se cvičenými psy; městská policie – Příhody medvídka pandy 

Fandy, Bezpečné cestování, besedy k ekologii, zdravovědě. Vánoční 

zpívání pod stromem, Masopust, vynášení Morany, hledání pokladu 

Třídění odpadu a soutěž ve sběru papíru s podporou rodičů. Pohádky 

v Eurocentru, v divadle i ve školce.  

MOTÝLEK - Mateřská škola Jablonec, Střelecká 14, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Eva Čáchová. Právní subjekt od 1. 1. 2010. Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

Náklady 4 372. Výnosy 3 837. Z toho: vlastní výnosy 623, příspěvek města 554, dotace 

a granty 3 214. Počet dětí 70. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 7,66 a z toho 

pedagogických 5,01.  

 Z akcí roku 2016 připomeňme pěvecká vystoupení zpěváčků ze sboru 

Sluníčko, spolupráci se ZŠ Pivovarská - návštěva v 1. třídě, pohádky a 

besídky školáků, polodenní výlet tentokrát na farmu Pěnčín, výlet do 

ZOO Liberec a nově vánoční výlet na betlémy do Kryštofova údolí a 

celodenní výlet na zámek Sychrov. Nechyběla účast v soutěži o 

nejtalentovanější školku Jablonecka i spaní ve škole s předškoláky. 

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 7 408. Výnosy 6 646. Z 

toho: vlastní výnosy 1 117, příspěvek města 804, dotace a granty 5 529. Počet dětí 124. 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 14,34 a z toho pedagogických 9,31.  

 Zajímavé akce roku 2016: Výtvarné soutěže – Pastelka, tematické výstavy 

v Eurocentru i MŠ, dopravní akce – Panda Fanda, Veselá školička, 

lehkoatletické závody Běh nás baví, Běh pro Konto Bariéry, 

bramborobraní, bruslení a solné jeskyně, vánoční nadílka a zpívání 

koled s rodiči, rozloučení se zimou na Severáku, velikonoční koledování 

a výstava dětských prací z vajíček a keramické hlíny, zdobení májky, 

karneval a masopust, Střevlík - enviromentální výchova a ekologie v 

Hejnicích, botanická zahrada, Čarodějný bál, Červený den a africké 

bubny, čteme s prvňáčky, pohádkový les, výlety Dolánky a Zrcadlová 

koza, Den s fotbalem, Pasování na školáka, sběr suchého pečiva, 

angličtina hrou. Aktivity: hra s keramickou hlínou, logopedie, tenisová 

přípravka, angličtina hrou.    

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 6 088. Výnosy 5 347. Z toho: vlastní výnosy 1 037, příspěvek 

města 811, dotace a granty 4 310. Počet dětí 105. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 

12,88. Z toho: pedagogických 7,94.  

 V roce 2016 se konal opět plavecký a lyžařský výcvik, akce pro rodiče, 

jako jsou stopovaná, pálení čarodějnic, odpoledne pro maminky, 
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odpoledne pro tatínky, sportovní dopoledne v Srnčím dole, karneval, 

Drakiáda, Svátek světel, vánoční dílna a besídka, velikonoční dílna. 

Pokračovala celoroční spolupráce s 9. ZŠ Arbesova a 6. ZŠ Mozartova; 

pro rodiče předškoláků byla připravena beseda na téma Školní zralost a 

připravenost. Nechybělo rozloučení se školáky s přespáním v MŠ.  

PAMPELIŠKA - Mateřská škola Jablonec, v ulici Lovecká 11 + odloučené pracoviště v 

Sokolí 9, příspěvková organizace. Ředitelka: Bc. Kateřina Sýkorová. Právní subjekt od 

1. 1. 2010. Finanční ukazatele (v tis. Kč): 6 519. Výnosy 5 712. Z toho: vlastní výnosy 

970, příspěvek města 811 (včetně předfinancování dotace EU), dotace a granty 4 742. 

Počet dětí 110. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 11,9 a z toho pedagogických 8,5. 

 Z osvědčených akcí se v roce 2016 konalo: Rozloučení se školáky, táborák k 

zakončení školního roku s dětmi a rodiči, informační schůzka s rodiči 

budoucích prvňáčků s učitelkami ZŠ v Sokolí 9. Školní výlet byl tentokrát 

na zámek Lemberk spojený s procházkou v kraji sv. Zdislavy – studánka. 

Nechyběl Den otevřených dveří, zpívání vánočních písní a koled před 

radnicí; návštěva programu ZUŠ; němčina ve třídě Včeliček v rámci 

výuky; rodinný víkend českých a německých rodin v Harrachově. 

Novinkou byla výstava a workshop v Domě Česko-německého 

porozumění v Rýnovicích.  

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 6 454. Výnosy 5 344. Z toho: vlastní výnosy 822, příspěvek města 

1 123, dotace a granty 4 522. Počet dětí 102. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 

12,4. Z toho: pedagogických 8,02.  

 V roce 2016 se opět konalo Vítání jara s dětmi a rodiči – tvořivá dílna i 

pro veřejnost; vynášení Morany, Filipojakubská noc plná objevování 

pokladů, besídka ke Dni matek. Nechyběl Den otevřených dveří, za 

celoroční sběr suchého pečiva návštěva farmy Na Slunci, cesta za 

velikonočním zajícem. Vedle celodenního výletu ty polodenní: Mravenčí 

stezka a babka Bylinkářka.  Zábavné rozloučení se školáky. 

POD LESEM - Mateřská škola Jablonec - Rýnovice, Československé armády 37, 

příspěvková organizace. Ředitelka: Lenka Brunnerová Jínová. Právní subjekt od 1. 1. 

2010. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 4 394. Výnosy 3 787. Z toho: vlastní 

výnosy 608, příspěvek města 607, dotace a granty 3 179. Počet dětí 67. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 7,96. Z toho: pedagogických 4,61.  

 I v roce 2016 pokračovaly výtvarné soutěže, seznamování se s 

anglickým jazykem, podzimní a jarní dílna s rodiči. V době adventní to 

pak byla návštěva čertího hradu, čertí rej, vánoční nadílení, zpívání 

v kostele i karnevalový rej spojený s pohádkovým příběhem. Nechyběla 

spolupráce s městskou knihovnou, s psychologickou poradnou v 
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Jablonci i s policií, poznávací výlety i divadelní představení, pravidelná 

návštěva počítačové učebny v ZŠ Pod Vodárnou. 

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 5 633. Výnosy 4 973. Z toho: 

vlastní výnosy 712, příspěvek města 705, dotace a granty 4 261. Počet dětí 95. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 10,76 a z toho: pedagogických 7,14. 

 V roce 2016 nechyběl týdenní ozdravný pobyt na Máchově jezeře a 

osvědčená spolupráce s Policií ČR - ukázka činnosti, jízda po Máchově 

jezeře v policejních člunech či střelba na trenažérech. Fungovaly 

zájmové aktivity - keramika, výtvarná dílnička, flétna i pohybový 

kroužek. Konalo se Dýňobraní i Jablíčková slavnost, pohádkové spaní ve 

školce, Čertí rej s nadílkou a pro rodiče s dětmi vánoční dílna v MŠ a 

zdobení stromku pro zvířátka v Srnčím dole. 

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 7 090. Výnosy 6 139. Z toho: vlastní výnosy 1 001, 

příspěvek města 982, dotace a granty 5 138. Počet dětí 106 (v roce 2015: 105, 2014: 

104). Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 14,48. Z toho: pedagogických 8,31. 

 Zajímavé akce roku 2016: Lyžařský a plavecký výcvik, kurz bruslení; 

návštěva ZŠ Šumava, beseda pro rodiče předškoláků ve spolupráci s 

pedagogy ZŠ; ekologické programy v MŠ; 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 Maxov, zámky Frýdlant, 

Sychrov; výlet a spaní na Ještědu; spaní ve školce, rozloučení se školkou 

pro prvňáčky; Den dětí - cesta za pokladem; Hrajeme si se slovíčky - 

logopedická prevence, ukázkové hodiny výchovně vzdělávací práce a 

zájmových aktivit pro rodiče; sportovní dopoledne; návštěva 

magistrátu, Šmouliáda v městské sportovní hale; Podzimní veselice, 

Čertí radovánky v městské sportovní 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. Divadlo v MŠ, 

návštěvy představení v divadle, Eurocentru, v kině Junior.  

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 3 914. Výnosy 3 227. Z toho: vlastní výnosy 

536, příspěvek města 696, dotace a granty 2 691. Počet dětí 56. Počet pracovníků (Ø 

přepočtený stav) 6,27. Z toho: pedagogických 4,07.  



   KRONIKA roku 2016                                                                                 249  

 

 I v roce 2016 byl realizován evropský projekt Větrníkový den na 

podporu nemocných cystickou fibrózou. Z prožitkových projektů pak 

Tajemství starého knoflíku - seznamování dětí s životem našich 

prapraprababiček, pečení chleba a housek; Co se děje školičko, je tu 

nebe nebo peklíčko? – děti i učitelky v převlecích za andílky a čertíky; 

Život na zámku, dramatizace pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. Malá 

maturitka aneb Rozloučení se školáky. Nechyběl plavecký výcvik, 

lyžařský výcvik, tematicky zaměřené pátky (den smyslový, košíkový, 

bramborový, jablíčkový atd.); Interhaf – jak se chovat při napadení 

psem; návštěva ekocentra Střevlík, Vánoční dílna se ZŠ Arbesova, soutěž 

o nejkrásnějšího anděla – výzdoba mateřské školy, 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, marmelád – MŠ Dobrým Andělem, Pyžamkový den, Masopust se ZŠ 

Arbesova. Projekt: Indiánské léto, výlet do indiánské vesnice.    

SLUNEČNICE - Mateřská škola Jablonec, Slunečná 9, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Iveta Jeriová. Právní subjekt od 1. 1. 2012. Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

Náklady 4 872. Výnosy 4 113. Z toho: vlastní výnosy 678, příspěvek města 759, dotace 

a granty 3 435. Počet dětí 70. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 10,49. Z toho: 

pedagogických 5,18.  

 Zajímavé akce roku 2016: Předškolní děti - plavecký výcvik, lyžařský 

výcvik s FitKids, vánoční dílna, spolupráce s MC Jablíčko - Eko program, 

s IQ Landie. Projekt předškoláků: Po rozhlednách. Podzim: Slamáková 

slavnost, kopání a zpracování brambor ze školní zahrady. Zima: 

Rozsvěcení Betlému před MŠ, besídka pro rodiče Ledové království. 

Masopust - Popelčin ples s Inkou Rybářovou, pečení koblížků s dětmi. V 

MŠ - finanční gramotnost, dentální hygiena, screening očí s Prima Vizus. 

Jaro: velikonoční dílny s rodiči, Čarodějný rej na školní zahradě se 

soutěžemi. Vystoupení dětí na soutěži Kytička písniček, dražba 

výtvarných prací dětí, projekt ZUŠ - Mravenec jde trávou. Léto: 

sportovní odpoledne s HC Vlci; Týden dětí - soutěže, skákací hrad, 

sférické kino, výlet MŠ do Mirákula; Retro loučení s předškoláky. 

Aktivity: Hravá angličtina a výlet se Stevem, Veselá flétnička, Povídálek 

– logopedická prevence, Netradiční tvoření - výtvarné techniky, Hýbeme 

se s radostí - pohybové aktivity. Zapojení do projektu Recyklohraní - 

třídíme odpad. Na závěr projekce akcí MŠ pro všechny děti a pro rodiče. 

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 7 508. 
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Výnosy 6 086. Z toho pak vlastní výnosy 1 022, příspěvek města 1 451, dotace a granty 

5 064. Počet dětí 106. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 15,95 a z toho: 

pedagogických 8,42. 

 Novinkou v MŠ Jugoslávská byly v roce 2016 jarní a zimní radovánky s 

Dubínkem – týdenní přírodovědné projekty. Nechyběly akce - 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; rozloučení se školkou - 

sportovní odpoledne s rodiči; vystoupení dětí pro rodiče; 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; sportování s fotbalisty na hřišti školky. MŠ 

Nemocniční nabídla karneval; masopust; velikonoční dílnu s hledáním 

velikonočního zajíčka a pletením pomlázek; nechyběly soutěže 

čarodějnic v létání na košťatech; beseda s příslušníky policie; besídka ke 

Dni matek; Den dětí; Mikulášská a vánoční nadílka; výstava betlémů v 

ZŠ Liberecká; vánoční dílna; vystoupení pro sestřičky v nemocnici; den 

se skákacím hradem;  stopovaná a odpoledne se záchranáři.  

MATEŘSKÁ ŠKOLA MONTESSORI Jablonec, Zámecká 10, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Vlasta Hillebrandová. Právní subjektivita od 1. 1. 2009. Finanční ukazatele 

(v tis. Kč): Náklady 4 016. Výnosy 3 537. Z toho: vlastní výnosy 659, příspěvek města 

516, dotace a granty 2 878. Počet dětí 60 (2014 – 60). Počet pracovníků (Ø přepočtený 

stav) 7,82. Z toho: pedagogických 4,92.  

 I v roce 2016 zde pokračovalo vedení praxí a odborná spolupráce pro 

SPgŠ Liberec, diplomové kurzy Montessori, AMI, TUL – pedagogická 

fakulta, UHK - pedagogická fakulta, informativní semináře pro rodiče, 

semináře pro předškolní pedagogy z Jablonce. Děti si užívaly projektů Já 

a město korálků a Mami, tati, kde jsem se tu vzal. Nechyběl 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;  Děti 

učí rodiče; loučení s předškoláky; Hruškobraní i školní výlet 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
STATISTIKA: POČET ZAŘÍZENÍ, TŘÍD, ŽÁKŮ I ZAMĚSTNANCŮ  

ÚVODEM - V oblasti základního vzdělávání nedošlo v roce 2016 k žádným 

zásadním změnám. V 9 základních školách zřizovaných statutárním městem 

Jablonec nad Nisou se vzdělávalo 3 744 žáků, což je oproti 
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předešlému roku o 71 více, celkový počet tříd se o čtyři zvýšil.  Dál pokračoval 

nárůst počtu žáků 1. stupně všech ZŠ, často docházelo k naplňování zejména 1. 

tříd počtem 30 dětí. Do prvních tříd nastoupilo o 21 dětí více než v loňském 

roce. Na území města v oblasti základního vzdělávání nadále nabízely své 

služby také dvě školy jiných zřizovatelů (VIZ NÍŽE SPECIÁLNÍ ŠKOLY).   

PRVNÍ TŘÍDY – Připomeňme si, že již v roce 2014 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 a v roce 2016 už dokonce 509 dětí.  

Ve školním roce 2016-2017 (v závorce školní rok 2015-2016 a 2014-2015) bylo 

v Jablonci otevřeno celkem 21 (20, 21) prvních tříd, a to v: 

 ZŠ Liberecká 26: otevřela 3 třídy (3, 3), 

 ZŠ 5. května 76: 2+2 Montessori (2, 2+1 Montessori), 

 ZŠ Na Šumavě 43: 3 (3, 3), 

 ZŠ Pasířská 72: 3 (2, 2), 

 ZŠ Mozartova 24: 2 (3, 3), 

 ZŠ Pivovarská 15: 1 (1, 2), 

 ZŠ Rychnovská 215: 2 (2, 2), 

 ZŠ Arbesova 30: 2 (3, 2), 

 ZŠ Pod Vodárnou 10: 1 (1, 1). 

NAPLNĚNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2016–2017 vypadala následovně: uváděno 

v pořadí škola – její kapacita - počet žáků - počet tříd - průměr žáků na třídu. V závorce 

pak pro srovnání počet žáků ve školním roce 2015-2016 a 2014-2015.  

 ZŠ Liberecká 26: kapacita školy 700 – počet žáků 668 (657, 663) – počet tříd 27 

– průměr žáka na třídu 24,74 

 ZŠ 5. května 76: 500 – 307 (305, 283) – 16 – 19,19 

 ZŠ Na Šumavě 43: 700 – 567 (539, 504) – 24 - 23,63  

 ZŠ Pasířská 72: 720 – 447 (430, 411) - 19 - 23,53 

 ZŠ Mozartova 24: 900 – 472 (474, 434) - 20 - 23,60  

 ZŠ Pivovarská 15: 280 – 276 (278, 280) - 12 - 23,00 

 ZŠ Rychnovská 215: 420 – 341 (344, 340) - 15 - 22,73 

 ZŠ Arbesova 30: 560 – 475 (459, 442) - 19 - 25,00 

 ZŠ Pod Vodárnou 10: 270 – 191 (187, 187) – 9 - 21,22 

DEVĚT ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE MĚSTĚ s celkovou kapacitou 5 050 míst 

navštěvovalo ve školním roce 2016-2017 celkem 3 744 žáků (školní rok 2015-2016: 

3 673, 2014-2015: 3 523), z toho 

 dívek 1 860 (2015-2016: 1 848, 2014-2015: 1 769), 

 bylo 161 tříd (2015-2016: 157, 2014-2015: 152),  

 což je průměr 23,25 žáků na třídu (23,39, 23,2), 

 roční přírůstek +71 žáků (+150, +71).  
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VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 ukončilo povinnou školní docházku 382 žáků (ve 

školním roce 2015-2016: 320), z toho:  

o na čtyřleté gymnázium přijato 71 žáků (školní rok 2015-2016: 53) tj. 18,6 %,  

o na střední odbornou školu 232 (179) žáků tj. 60,7 %,  

o na střední odborné učiliště 79 (88) žáků čili 20,7 %.  

o Maturitní obory začalo studovat 303 (232) žáků tj. 79,3 % z vycházejících,  

o učební obory začalo studovat 79 (88) žáků tj. 20,7 % z vycházejících žáků.  

o Na víceletá gymnázia odešlo po 5. ročníku studovat (29) 22 žáků, tj. 7,3 % z 

celkového počtu.  

 V pátých ročnících se učilo cizím jazykům 3 309 (3 241) žáků, z toho pak 3 309 

(3 241) zvolilo anglický jazyk, 964 (991) se učilo současně i německý jazyk.  

 Na základních školách plnilo povinnou školní docházku 155 (123) zdravotně 

postižených.  

 Povinnou školní docházku formou domácího vzdělávání plnilo 19 (14) žáků, 

docházku v zahraničí 22 (23) žáků.  

 Na základní školy docházelo 152 (134) žáků cizinců, z toho:  

- 62 žáků z Ukrajiny,  

- 47 ze Slovenska,  

- 16 z Vietnamu,  

- 7 z Polska,  

- 4 z Bulharska a 4 ze Sýrie,  

- 2 z Kosova, 2 z Ruska, 2 z Lotyšska, 2 ze Španělska, 

- 1 z Moldavské republiky, 1 z Makedonie, 1 z Maďarska, 1 z Rumunska. 

 Školní družinu (ŠD) navštěvovalo 1 176 (1 109) žáků, tj. 51,1 % z celkového 

počtu žáků prvního stupně ZŠ, z toho 815 (780) žáků 1. a 2. ročníku, tj. 69,3 % z 

celkového počtu žáků docházejících do ŠD.  

 Ve školních jídelnách se stravovalo 3 328 (3 214) žáků, tj. 88,9 % z celkového 

počtu žáků ZŠ. Bylo uvařeno 614 000 (596 000) obědů.  

 Základní školy měly v pedagogickém sboru 219 (vloni 215) učitelů, z toho 182 

žen a 37 mužů (38), 11 ostatních pedagogických pracovníků, 35 vychovatelek 

školní družiny. Dále zde pracovalo 49 (47) kuchařek školní jídelny, 56 

provozních pracovníků – uklízečky a školníci. Celkem v roce 2016 

zaměstnávaly základní školy 370 (vloni 362) lidí. 

SEZNAM ŠKOL: PROJEKTY, 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. Vlastní výnosy jsou včetně nespotřebovaných finančních 

prostředků z dotace Evropské unie z předchozích let. Chybí 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 
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mateřské nabízejí řadu zajímavých aktivit pro své žáky i jejich rodiče. Nelze 

vyjmenovat všechny, konec konců ty tradiční a již osvědčené akce se opakují 

(viz KRONIKA 2015), proto jsou tentokrát připomenuty ty nejzajímavější a 

samozřejmě novinky roku 2016.   

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC, LIBERECKÁ 26, příspěvková organizace. Ředitel: 

RNDr. Jiří Čeřovský. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 34 059. Výnosy 30 526. Z 

toho: vlastní výnosy 3 312, příspěvek města 3 713, dotace a granty 27 214. Počet dětí 

668. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 64,18. Z toho: pedagogických 46,33. 

 Stejně jako v předcházejících letech i v roce 2016 nechyběla Slavnost 

Slabikáře pro 1. třídy, Školní akademie - ocenění nejúspěšnějších žáků, 

harmonizační pobyty 1. a 2. třídy a jejich ukázkové hodiny pro rodiče i 

rozsvícení vánočního stromu a plavecký výcvik pro 1. Stupeň. 

Zahraniční výjezdy zamířily směr Žitava, Budyšín a Kaufbeuren. 

Novinkou byl ekologický projekt – Homo et regio či exkurze do 

středověké vesnice Botanikus. K soutěžím pořádaným školou patřila: 

Mikulášská laťka, klání v cizích jazycích i olympiády. Účast na 

soutěžích jiných organizátorů: Matematický a Přírodovědný klokan, 

Finanční gramotnost, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Rope skipping, 

atletický trojboj, plavání, volejbal, basketbal, vybíjená, štafetový pohár i 

soutěž recitační. Den otevřených dveří školy, spaní ve škole, návštěvy 

divadla, koncertů. Pěvecké sbory: Zvoneček - domov důchodců, adventní 

koncerty, hudební festival, Rolnička - Tříkrálové zpívání v divadle, 

Cimbálek - vítání občánků na radnici. Na škole fungovaly kroužky: 

minivolejbal, florbal, miniházená, dramatický, žurnalistka, paličkování, 

angličtina pro 1. a 2. třídu, technický. Projektový den - Den pravěk 4. 

třídy. Česká televize - Šikulové.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76 + odloučené 

pracoviště Sokolí 9, příspěvková organizace. Ředitelka: Mgr. Michaela Hanyšová. 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 18 200. Výnosy 15 626. Z toho: vlastní výnosy 

1 259, příspěvek města 2 574, dotace a granty 14 367. Počet dětí 307. Počet pracovníků 

(Ø přepočtený stav) 34,76. Z toho: pedagogických 25,57.  

 Akce roku 2016: Pokračovaly projekty z EU - Ovoce do škol, Mléko do 

škol; předškoličky pro budoucí prvňáčky, mikulášské, vánoční a 

velikonoční dílny, pečení cukroví i pasování na čtenáře. Účast na 

Dýňobraní a dalších akcích: literární soutěž - kategorie poezie, Mikuláš, 

Educa Liberec, Euroregion tour, Amos 2016, turnaj ve vybíjené, výstava 

výtvarných prací. Nechyběl Den otevřených dveří, školní akademie, 

oslava Dne dětí na školní zahradě, Zahradní slavnost; projektové dny - 

Zimní sportovní den, Osobnostní a sociální výchova, Den Země, Den 
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Evropy, Bezpečnost na silnici, branný kurz, mediální i multikulturní  

výchova, výchova demokratického občana, atletický den.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, NA ŠUMAVĚ 43 + odloučené 

pracoviště Švédská 12, příspěvková organizace. Ředitel: Mgr. Jan Kolář. Finanční 

ukazatele (v tis. Kč): Náklady 29 463. Výnosy 24 339. Z toho: vlastní výnosy 2 890, 

příspěvek města 5 185, dotace a granty 21 449. Počet dětí 567. Počet pracovníků (Ø 

přepočtený stav) 49,59. Z toho: pedagogických 37,05.  

 K zajímavým patřily v roce 2016 akce školní družiny - například 

Halloween, Zahradní slavnost, mikulášská besídka a mnoho dalších. 

Škola pořádala 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; v rámci prevence to 

byly: Vrstevnické vztahy, akce Policie ČR a městské policie, Čas proměn 

(pro dívky), Láska ano, děti ne a další; účast v soutěžích, např. literární 

a výtvarné soutěže, Zpěváčci, sportovní akce a závody, vědomostní 

olympiády, sportovní aktivity – školní turnaje - florbal, fotbal, stolní 

tenis; Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky, aneb cesta kolem 

světa. Konal se další ročník Šumava světu - celodenní akce, kdy žáci 

připravili pro rodiče, absolventy i širokou veřejnost zajímavý program. 

V neposlední řadě nabízí škola řadu volnočasových aktivit a kroužků.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC, PASÍŘSKÁ 72, příspěvková organizace. Ředitel: 

Mgr. Jiří Vondráček. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 24 302. Výnosy 21 044. Z 

toho: vlastní výnosy 2 063, příspěvek města 3 270, dotace a granty 18 981. Počet dětí 

447. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 32,45. Z toho: pedagogických 12,56.  

 Zajímavé akce roku 2016: Pokračovala realizace projektu Školička – 

jednou týdně s budoucími prvňáčky; elektronické žákovské knížky a 

třídní knihy v programu Bakaláři – přímá interakce s rodiči 

prostřednictvím webových stránek školy; aktivní účast v projektech OP 

VVV (v současné době tzv. šablony), mezinárodní projektová spolupráce 

s německou školou v Kleinmachnově, organizace zájezdů dětí do Anglie, 

integrace dětí s poruchami učení a chování – podpůrná opatření, 

individuální plány, logopedie; spolupráce 1. stupně školy s dětmi z MŠ 

Havlíčkova; podíl Občanského sdružení Pasířská na činnosti školy; 

lyžařský kurz pro 7. třídy, harmonizační pobyt pro 6. třídy, nechyběla 

zodpovědná a kvalitní prevence v podobě besedy s městskou policie a 

dalšími organizacemi; 1-2denní projekty v rámci průřezových témat 

školního vzdělávacího programu, sportovní účast na akcích - McDonald 

‘s Cup, Atletický čtyřboj, Pohár rozhlasu, krajské přebory a Mistrovství 

ČR v atletice, florbalové turnaje, plavání; účast na olympiádách - 

matematika, český a anglický jazyk, zeměpis, dějepis, recitační 
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soutěže, Pythagoriáda, školní akademie v EUC na rozloučenou s 9. 

třídami, společné akce s rodiči našich žáků, aktivní 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 

27 393. Výnosy 22 680. Z toho: vlastní výnosy 2 783, příspěvek města 4 853, dotace a 

granty 19 897. Počet dětí 472. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 43,3. Z toho: 

pedagogických 31,91.  

 Mezi zajímavými akcemi roku 2016 škola uvádí: Poznáváme cizí země – 

Itálii, Španělsko, Německo. Procvičujeme cizí jazyky – projekt EU, 

jazykové vzdělávání formou blended-learningu - návštěvy anglických 

divadelních představení. 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. Úspěšně se účastníme mezinárodních soutěží - 

Karel IV. očima dětí, celostátních soutěží - olympiáda čj, Hledáme 

nejlepšího mladého chemika ČR,  SAPERE – vědět, jak žít, Evropa ve 

škole, Školní časopis roku, Náš svět, celostátní přehlídka DPS a 

krajských soutěží - zeměpis, dějepis, biologie, logická olympiáda, Máj - 

měsíc poezie, Dětská scéna. Organizujeme sportovní soutěže Šplhoun a 

Žonglér, zajišťujeme okresní soutěže v McDonald´s Cupu, Coca Cola 

Cupu a vybíjené. Sportovní síly na úrovni krajských soutěží měříme v 

minifotbalu, fotbale, futsalu, vybíjené, atletice a OVOV. 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. Tvořivost žáků prezentujeme na 

výtvarných výstavách v EUC a ke Dni matek. Se školním rokem se 

společně slavnostně loučíme v městském divadle při Mozart revui.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC, PIVOVARSKÁ 15, příspěvková organizace. 

Ředitel: Mgr. Lubomír Mlejnek. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 16 403. 

Výnosy 14 560. Z toho: vlastní výnosy 1 321, příspěvek města 1 901, dotace a granty 

13 239. Počet dětí 276. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 30,22. Z toho: 

pedagogických 21,80.  

 Zajímavé akce roku 2016: Realizace dvou projektů na zkvalitnění výuky a 

rozšíření volnočasových aktivit dětí podpořených krajskou dotací. Škola 

se zapojila do projektu Daruj knihu. Uspořádala charitativní akce s 

výtěžkem 11 000 Kč pro dětské oddělení nemocnice. Ve dvou celoročních 

kurzech probíhala ve škole výuka angličtiny pro rodiče. Škola pořádala 

hudebně dramatická vystoupení žáků, projektové dny a předškoličku 
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pro budoucí prvňáčky. Projekty žáků 1. stupně: Pohádkový den, 

Kytičkový den, Vítání jara, Jablíčkový den, Dráčkový den, besedy s 

policisty, třídní akademie v prvém až třetím ročníku, projekty EVVO a 

účast v celoroční akci Ovoce a zelenina do škol. Projekty žáků 2. stupně: 

kurzy 1. pomoci, Mazlíčci, lyžařský výcvik 7. ročníku v Albrechticích, 

vodácké kurzy na Ploučnici a Vltavě, akademie žáků 9. ročníku. 

Celoškolní soutěže ve zpěvu a recitaci, Matematický klokan 2016, 

turnaje v míčových hrách, XXIII. ročník školní sportovní olympiády. 

Školní družina organizovala podzimní slavnosti, jarmark, vánoční trhy 

a dílny, velikonoční trhy, oslavy Dne dětí spojené s přespáním ve školní 

družině, návštěvu Babylonu a trampolínového centra. Při škole 

pracovalo 14 zájmových kroužků. Uskutečněny byly exkurze do muzeí, 

IQ Landie, průmyslových výrob a do Planetária v Praze.  

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 20 540. Výnosy 17 799. 

Z toho: vlastní výnosy 1 720, příspěvek města 2 741 - včetně předfinancování dotace 

EU, dotace a granty 16 079. Počet dětí 341.  Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 

36,12. Z toho: pedagogických 22,62.  

 K zajímavým akcím roku 2016 patřily osvědčené: Martinská zábava, Den 

otevřených dveří, karneval, pálení čarodějnic, Vrkáček, vítání budoucích 

prvňáčků, Rozloučení se školou, Podzimní běh parkem, Dýňobraní - 

oslava Halloweenu, projekty Separace a recyklohraní a Běháme celý 

rok. Reprezentace ve sportu na akcích - Kinderiáda, Vrkiáda, Mikulášský 

víceboj, McDonald´s Cup, dívky účast na okresním finále ve vybíjené, 

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 krajském finále dopravní 

soutěže, krajské finále v soutěži mladých zdravotníků, spolupráce s: 

Gymnáziem Dr. Randy – Tech-up, firmou Laktea (mléčný program), 

firmou Bovys - ovoce do škol, ekologickou organizací Střevlík v 

Oldřichově v Hájích. Nechyběly akce k Vánocům, Den Země, 

Discomaraton, Slet čarodějnic – akce školní družiny. Zájmové kroužky - 

anglický 5x, hra na flétnu, výtvarné techniky, tělovýchovný, malování na 

hedvábí, ruční práce, aerobik, dyslexie, hra na kytaru, přírodovědný, 

keramický, veselá věda, bižuterie.   

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC – MŠENO, ARBESOVA 30, příspěvková 

organizace. Ředitel: Mgr. Tomáš Saal. Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

Náklady 25 030. Výnosy 21 724. Z toho: vlastní výnosy 2 348, příspěvek 
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města 3 390, dotace a granty 19 376. Počet dětí 475. Počet pracovníků (Ø přepočtený 

stav) 42,92. Z toho: pedagogických 30,93. Zajímavé akce roku 2016:  

 Školní družina vsadila opět na maškarní karneval, pálení čarodějnic, 

Hledání školního skřítka – přespání ve školní družině;  

 1. stupeň - plavecký výcvik, Pohádkový les - akce 5. tříd pro MŠ a žáky 

prvních až čtvrtých tříd, cyklus besed s městskou policií, výstava 

výtvarných prací, Den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků (účast 

rodičů ve výuce), exkurze do Prahy;  

 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 žáky deváté třídy.  

 Další akce - vánoční dílna pro mateřské školy, vánoční dílna a trhy pro 

veřejnost, Předškoláček, kroužky (keramika, sportovní hry, vaření, ruční 

práce, orientační běh, florbal, hra na kytaru, Veselá věda).  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC – RÝNOVICE, POD VODÁRNOU 10, příspěvková 

organizace. Ředitelka: Mgr. Jana Mašindová. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 

14 054. Výnosy 12 164. Z toho: vlastní výnosy 1 263, příspěvek města 1 953, dotace a 

granty 10 901.  Počet dětí 191. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 26,63. Z toho: 

pedagogických 19,46.  

 Zajímavé akce roku 2016: Pokračovala 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 i 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 – jedenáctým 

rokem škola přispívá na vzdělávání indické dívky. Organizace Dětského 

dne, sběr papíru, třídění odpadu a vyřazených elektrospotřebičů a 

baterií. Účast na výukových programech ekologického centra 

Sedmihorky, 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 
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výstavě výtvarných prací pořádané magistrátem. Realizace 

preventivních programů vycházejících z komplexního programu Jít dál.    

OSTATNÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ  
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 8 358. Výnosy 7 390. Z toho: vlastní výnosy 

3 465, příspěvek města 994, dotace a granty 3 925. Počet pracovníků (Ø přepočtený 

stav) 8,95. Z toho: pedagogických 5,57.  

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - Ve školním roce 2016-2017 nabízel Dům dětí a mládeže 

Vikýř celkem 87 (v roce 2015: 79 zájmových útvarů), které navštěvovalo 805 (vloni 

711 klientů, v roce 2014: 683), z toho  

 183 (2015: 193) předškolních tj. dětí z mateřských škol,  

 542 (2015: 460) žáků základních škol, 

 80 (2015: 58) klientů tvořili dospělí včetně seniorů.  

 Dále zde působily dva zájmové útvary pro děti se zdravotním znevýhodněním. 

STATISTIKA AKCÍ - Vedle 6 interních pedagogických pracovníků působilo v domě 

dětí 47 externích pedagogů a 4 interní provozní pracovníci. V průběhu školního roku 

2016-2017 tento kolektiv pracovníků zorganizoval: 

 220 (v roce 2015: 199) příležitostných zájmových akcí, a to za účasti 13 617 

(2015: 11 658) osob, 

 46 (2015: 55) táborových a dalších činností spojených s pobytem, kterých se 

zúčastnilo 895 (2015: 951) osob, 

 38 soutěží a olympiád s účastí 814 žáků. 

K HODNOCENÍ ROKU 2016 Z VIKÝŘE ZNÍ: Podařilo se nám úspěšně 

pokračovat v rekonstrukci vnitřních prostor budovy domu dětí. Máme nové 

podlahové krytiny a opravené stěny téměř ve všech místnostech. Dařilo se nám 

i na pedagogické rovině. Pravidelně proškolujeme pracovníky, a to jak interní, 

tak externí. Díky tomu nabízíme stále nové kroužky a ty s tradicí oblékáme do 

nových pedagogických metod. V roce 2016 jsme zorganizovali spoustu velkých 

akcí pro širokou veřejnost a na kroužky k nám docházelo historicky nejvíce 

dětí za dobu naší existence. Už se těšíme, až se zlepší podmínky pro zájmové 

vzdělávání a budeme moci pokořit hranici tisíce spokojených klientů v 

pravidelných činnostech. Mimo kroužky se nám dařilo i na táborech - nabídli 

jsme 24 příměstských a 7 pobytových táborů, kde naši zaměstnanci a 

spolupracovníci s dětmi strávili téměř čtyři tisíce dní. Za tento rok jsme také 

Jablonečákům nabídli přes dvě stovky akcí pro veřejnost. Kontaktů s našimi 

klienty - den na táboře, kroužek, účast na akci - jsme zaznamenali téměř 

padesát tisíc. Dá se teda s nadsázkou tvrdit, že průměrně jsme se tedy alespoň 

jednou viděli s každým obyvatelem Jablonce nad Nisou.   



   KRONIKA roku 2016                                                                                 259  

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jablonec, 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 21 554. Výnosy 20 869. Z toho: vlastní výnosy 3 081, příspěvek města 688, 

dotace a granty 17 778. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 37,25. Z toho: 

pedagogických 33,71 tj. 34 (vloni 35 učitelů) a stejně jako vloni 4 provozní pracovníci. 

Ve školním roce 2016-2017 Základní uměleckou školu Jablonec navštěvovalo 1 066 

žáků a studentů (v roce 2015: 1 083, 2014: 1 089) ze základních a středních škol, z toho: 

 715 (vloni 722) - hudební obor,  

 219 (vloni 225)  - výtvarný obor, 

 82 (vloni 87) - taneční obor,  

 50 (vloni 49) – literárně-dramatický. 

STATISTIKA ZAJÍMAVÝCH AKCÍ ROKU 2016: Žákovské a klavírní večery se 

konaly 11x, 30x třídní přehrávky, 3 absolventské a 2 vánoční koncerty, 9x 

vánoční vystoupení, koncert konzervatoristů, 6 vystoupení pro seniory, 3 pro 

dárce krve, 5x doprovod k vernisážím, 6x k vítání občánků, jarní seminář 

hudební nauky, minikoncert pro žáky přípravného ročníku hudebního oboru, 

5x vystoupil Jablonecký komorní orchestr, 7x soubor Nautica a Eurydika, 10x 

soubor Brass Jablonec, 6x Dechový orchestr, 7x Jazztet, 6x Junior Battery, 2x 

Dechová harmonie, 2x soubor Violka, Klavír pod širým nebem, pěvecké sbory – 

25 vystoupení, koncert smyčcového a pěveckého oddělení, ZUŠka dětem - 

program pro MŠ.  Výtvarný obor nabídnul 6 vernisáží a výtvarnou dílnu pro 

seniory, taneční obor - 11 vystoupení. Všechny obory se prezentovaly na Jarním 

koktejlu ZUŠ v divadle, plus Vánoční mše E. Paschy, literárně dramatický obor 

– Velikonoční čtení z Bible a představení Plešatá zpěvačka v Liberci.  

NOVINKA VE VZDĚLÁVÁNÍ: 

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY Libereckého kraje 

přišla s nabídkou odborného studia ve všech uměleckých oborech - hudební, výtvarný, 

taneční a literárně-dramatický. Pilotní semestr výuky pro lidi v postproduktivním věku 

začal v Základní škole v Jablonci nad Nisou v říjnu 2016, tato nabídka výuky byla a je v 

rámci republiky stále ojedinělá. Zahájení prvního semestru mělo hned tři kmotry. 

Pomyslnou pásku v úterý 4. října stříhali zástupci kraje, města a Centra sociálních 

služeb. Do školních lavic zasedlo a bude po tři roky zasedat 42 čerstvých studentů, 

přičemž ZUŠ evidovala 82 přihlášek. „Od začátku jsme počítali maximálně 

s kapacitou do padesátky studentů. Některé žádosti jsme nebyli schopní pokrýt 

– například výuku hry na ukulele, jiné přihlášky převyšovaly kapacitu,“ 

vysvětluje ředitel školy Vít Rakušan a dodává, že zájem všechny vyučující velmi 

potěšil. Na příští školní rok je připraven další lektor, a tak bude možné uspokojit o deset 

studentů navíc. I těm bude nabídnuto odborné studium, které klade důraz na 

tvořivost, seberealizaci a uplatnění studentů. Dopad bude mít také v oblasti 
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sociální, neboť umožní navázat nové kontakty s vrstevníky podobných zájmů. Projekt 

plně, a to zvláště finančně, podporuje město Jablonec i Liberecký kraj, který hradí 

náklady na odborné lektory, město poskytuje prostory umělecké školy v dopoledních 

hodinách bez toho, aby se úhrada provozních a materiálních výdajů promítala do 

školného. Náklady na provoz akademie počítají s částkou 350 – 400 tisíc korun ročně, 

spoluúčast seniorů za školné by neměla překročit částku sto korun za měsíc. Krajská 

akademie je primárně zaměřena na seniory bydlící v Libereckém kraji, kteří se chtějí 

aktivně věnovat hudbě, tanci, divadlu nebo výtvarnému umění na neprofesionální 

úrovni. Vzdělávat se mohou i ti mladší, a to v kategorii 55+, otevřena je i držitelům 

průkazů ZTP. Zájemci nemusejí projít přijímacími zkouškami, jediným kritériem pro 

přijetí je zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů. Výuka je 

jednou týdně, někdy i jednou za čtrnáct dnů: hodinu v případě individuální výuky, dvě 

až tři hodiny u kolektivní. Účast se zaznamenává do studijního indexu. 

 

MEZI MINCEMI ZNĚLY TÓNY HOUSLÍ  

Z MÉDIÍ: DVĚ NADĚJNÉ MUZIKANTKY ZUŠ JABLONCE HOSTOVALY 

V BERLÍNĚ - 15. 2. 2016 - Jablonecký deník - str. 3 (lek) -  V Jablonci máme nejen 

úžasné sportovní talenty, ale také velmi nadané mladé umělce. Žákyně Základní 

umělecké školy v Jablonci Alžběta Ženíšková a absolventka Alžběta Slámová na 

začátku února společně úspěšně reprezentovali Českou republiku na 38. ročníku World 

Money Fair v Berlíně. „Naši kolegové z kanadské mincovny nás pochvalně 

plácali po zádech a žádali nás o záznam prezentace s houslistkami,“ popisuje 

hudební úspěch Lukáš Jokl, manažer akciové společnosti Česká Mincovna z Jablonce 

nad Nisou. Na veletrhu se sešlo přes padesát mincoven z celého světa a více než 170 

firem zabývajících se prodejem mincí, medailí a investičního zlata. Jablonečtí tam 

pochopitelně nechyběli. Desetiminutovou prezentaci jablonecké České mincovny 

doprovodily obě zmíněné houslistky hudbou Antonína Dvořáka. Nejprve zazněl jeho 

Vyšehrad při příchodu ředitele mincovny, poté zněly Drobnosti u videa z výroby mincí 

a medailí, závěr patřil Humoresce u dalšího videa s novými medailemi v kombinaci s 

broušenými kameny od Preciosy.  „Auditorium se probudilo z mírného spánku, 

trošku nechápali, ale po úvodu začali tleskat a tleskali při každém vstupu,“ 

doplňuje Jokl s tím, že v jejich programu pak vystupoval ještě kouzelník. „Byl to 

naprosto originální nápad, jablonecká mincovna byla jediná s hudebním 

představením, které mělo dle potlesku, úsměvu a rozzářených očí publika 

veliký úspěch. Opět se prokázalo, že se naši umělci ve světě neztratí,“ komentuje 

spolupráci Luboš Lachman ze ZUŠ. Lukáš Jokl pak míní, že pokud by v ten moment 

lidé mohli, vytleskali by si určitě přídavek. Vše se rodilo již v létě, kdy obě dívky 

zahrály na vernisáži k 20 letům od založení Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou, 

věnující se mincím a medailím. K tomuto výročí přijeli mimo jiných vzácných hostů 

také zástupci České mincovny i České národní banky. Hudební projev houslového dueta 

se líbil natolik, že si na ně po půl roce vzpomněli a pozvání bylo na světě. 
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SPECIÁLNÍ ŠKOLY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JABLONEC NAD NISOU, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE – pod tímto názvem je zařazena do sítě škol. 

Zřizovatelem je Liberecký kraj, vlastníkem budovy Městský úřad Jablonec nad Nisou.  

AKTUÁLNÍ STATISTIKA: Počet žáků 91. Počet tříd 9 - 1. stupeň 4 třídy, 2. stupeň 4 

třídy, plus 1 třída speciální. Ředitelka: Mgr. Rita Rozkovcová. 

VZNIK ŠKOLY, která sídlí v Kamenné ulici 404/4,  se datuje od 3. září 1990, kdy došlo 

k rozdělení Zvláštní školy v Liberecké ulici, a vznikly dvě samostatné zvláštní školy. 

Právním subjektem je od 23. 5. 1996. Od 1. 1. 2003 je součástí školy ZŠ a MŠ při 

nemocnici, v tom roce název Zvláštní škola vystřídal název Speciální školy, který byl v 

roce 2010 změněn na současný název Základní škola a Mateřská škola, Jablonec, 

příspěvková organizace. I přes častou změnu názvu podmínky i cíle tohoto zařízení 

zůstávají stejné, a to výchova a vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 

ZAJÍMAVÉ ŠKOLNÍ PROJEKTY - V roce 2016 končily Putování Jabloneckem a 

ekologický projekt Malý zahradník, zahájen byl mezinárodní projekt Les ve škole.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JABLONEC NAD NISOU, LIBERECKÁ 1734/31, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE - Škola byla založena jako dvojtřídka v roce 1946 s 

provizorním umístěním ve škole na Šumavě. Tehdy měla pouze 2 třídy a 25 žáků. V 

současné budově v Liberecké 31 sídlí od roku 1959. Po celkové rekonstrukci v letech 

1980-1982, kdy se žáci učili v náhradních prostorách, získala škola druhou budovu v 

Jugoslávské ulici. V roce 1983 byl ke škole připojen dětský domov z Palackého.  

Z HISTORIE: Největší počet žáků - 351 ve 26 třídách, navštěvoval školu ve školním 

roce 1989 - 1990. V roce 1991 byla škola rozdělena na dva samostatné celky ve 

vlastních budovách. V roce 1993 vznikla při škole přípravná třída pro děti, které jsou 

sociálně znevýhodněné. V roce 1997 bylo ke škole připojeno první detašované 

pracoviště s bezbariérovým přízemím v Polní 10, vzniklé z MŠ Sluníčko, pro žáky 

kombinovaně postižené. Pro přibývající počet těchto žáků bylo v roce 2000 otevřeno 

pracoviště další, tentokrát vzniklé ze zanikajících jeslí v ulici Josefa Hory 33. Další 

součástí školy se stalo speciálně pedagogické centrum. V roce 2009 byla vybudována 

terapeutická místnost Snoezelen, která je využívaná i dětmi z jiných škol.  

V SOUČASNÉ DOBĚ sem chodí 185 žáků. Počet tříd: 21 - 1. stupeň 6 tříd, 2. st. 5 tříd, 

přípravný stupeň 2 třídy, škola speciální 8 tříd. Ředitelka školy: Mgr. Fronika Burešová.  

Škola má v Jablonci 3 budovy:  

- Hlavní budova v ulici Liberecká 1734/31 - ředitelství školy, 1 třída ZŠA 

speciální, 10 tříd ZŠ, 1 oddělení školní družiny. 

- Detašované pracoviště J. Hory 33 - 5 tříd ZŠ speciální, 2 oddělení školní 

družiny, výdejna obědů. 

- Detašované pracoviště v Polní 10 - 2 třídy ZŠ speciální, 1 přípravná 

třída, 2 oddělení školní družiny, školní jídelna. Speciálně pedagogické 

centrum pro mentálně postižené děti a děti s více vadami. 

http://www.zskamennajbc.cz/97-putovani-jabloneckem
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STŘEDNÍ ŠKOLY 
V Jablonci jsou zřizovány Libereckým krajem coby příspěvkové organizace za 

účelem poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou popřípadě 

vyššího odborného vzdělání v souladu s právními předpisy, především se 

školským zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání.  V roce 2016 z dění kolem středních škol zaznamenáno:  

EXCELENCE. BOJ O GYMNÁZIUM. K VÝROČÍ MĚSTA. ZAHRANIČNÍ STÁŽE 

EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL - Za vynikající výsledky ve vybraných soutěžích v 

rozvojovém programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem 

Excelence středních škol 2015 si rozdělilo dvacet středních škol z Libereckého kraje 

dotaci téměř jeden a půl milionu korun. Nejúspěšnějšími ze zúčastněných škol kraje 

byla trojice z Liberce – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Gymnázium 

F. X. Šaldy a Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Na dalších místech 

skončily Gymnázium Česká Lípa a Gymnázium U Balvanu v Jablonci. 

BOJ O GYMNÁZIUM - Liberecký kraj obdržel 5. dubna 2016 

zamítavé rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR ohledně zápisu šestiletého studijního oboru na Gymnáziu U 

Balvanu Jablonec, o nějž požádal v listopadu loňského roku. Rada Libereckého kraje na 

svém mimořádném jednání 11. dubna 2016 rozhodla o podání rozkladu proti tomuto 

rozhodnutí, neboť zásadním způsobem omezuje existenci této školy. Ministerstvo ve 

věci rozhodlo až po dlouhých 132 dnech čekání, přičemž ta mohlo učinit již v polovině 

února. Zamítnutí bylo opřeno o koncepční dokumenty resortu, které dlouhodobě 

nepodporují víceletá gymnázia, avšak v potaz neberou jednotlivá krajská specifika. U 

nás hovoří pro to fakt, že podíl víceletých gymnázií je v Libereckém kraji ve srovnání s 

ostatními kraji jedním z nejnižších a šestiletý studijní obor zaměřený na německý jazyk 

je pouze na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci. Otevření šestiletého oboru se zaměřením 

na francouzský jazyk a přírodovědné předměty mělo škole v Jablonci umožnit využití 

celé její kapacity, neboť nyní vzdělává pouze ve čtyřletém oboru. Zápis takto 

koncipovaného šestiletého oboru nepodpořily pouze francouzské kulturní instituce či 

spolupracující vysoké školy, ale kladně se k němu vyjádřila například místní 

hospodářská komora. Připomeňme si, že poprvé se o zrušení Gymnázia U Balvanu 

začalo mluvit v roce 2010, kdy Krajský úřad Libereckého kraje začal připravovat 

optimalizaci školství a tehdy uvažoval o sloučení obou jabloneckých gymnázií - U 

Balvanu a Dr. Antona Randy, ale tento návrh Jablonec odmítl. Proti záměru se postavila 

také veřejnost. Petiční výbor rodičů jabloneckého Gymnázia U Balvanu odevzdal na 

místní radnici počátkem února 2011 petici s 592 podpisovými archy, na nichž bylo 

podepsáno 11 472 lidí. Předání bylo tehdy doprovázeno studentskou demonstrací. 

Snaha nakonec přinesla své ovoce a škola byla zachována. V roce 2011 ovšem došlo 

předchozím vedením kraje k omezení víceletého gymnázia. To byla další 

komplikace, s níž se musela škola vypořádat. V současné době má škola 230 
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studentů na čtyřletém gymnáziu a v posledních čtyřech ročnících dobíhajícího 

osmiletého gymnázia. Podle ředitele Jiřího Kozlovského by po skončení osmiletého 

gymnázia byla další existence školy nemyslitelná, pokud by zůstaly jen čtyři třídy 

čtyřletého gymnázia. Myšlenka nového šestiletého oboru se objevila už před pěti lety. 

Teprve vloni ovšem došlo k činům a žádost o nový obor byla na ministerstvo. Svůj 

podíl na tom měla i další petice, kterou v lednu 2015 obdržel jablonecký magistrát. 

Petiční výbor tehdy žádal zastupitele, aby usilovali o záchranu gymnázia převedením 

funkce zřizovatele na město. To se nestalo, ale o plánech a situaci kolem gymnázia se 

začalo mluvit mnohem častěji. V listopadu 2015 potom podal Krajský úřad na 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR žádost o zapsání nového šestiletého 

oboru se zaměřením na francouzský jazyk a přírodovědné předměty. Celé situaci 

pomohla i dohoda v Tanvaldě, kde došlo ke sloučení Gymnázia a Obchodní akademie.  

K VÝROČÍ JABLONCE  - Obrovský úspěch slavili studenti jabloneckých gymnázií se 

svým tanečním a divadelním představením během akce Muzejní noc. I proto se jej 

Jablonecké kulturní a informační centrum rozhodlo zopakovat a repríza Živých obrazů z 

historie Jablonce se odehrála první červnové pondělí v podvečer v Domě 

Scheybalových. Studenti vše pojali s lehkostí sobě vlastní, od kostýmů až po humorné 

skeče, téma přitom odkazovalo na letošní 150. výročí povýšení Jablonce na město.  

ZAHRANIČNÍ STÁŽ  - Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní 

akademie v Jablonci v říjnu slavnostně předávala diplomy Europass Mobility pro 

účastníky zahraničních odborných praxí. Těch se zúčastnilo 48 žáků a studentů, s nimiž 

vycestovali i tři učitelé. Cílovými zeměmi bylo Irsko, a to konkrétně příjemné město 

Cork, a Německo s rušným velkoměstem Berlínem a malebným Lipskem. Stáže byly 

plně hrazené z grantu Evropské unie, z programu Erasmus. Zahraniční odborné praxe 

probíhají na konci školního roku a účastní se jich vybraní žáci 3. ročníků Obchodní 

akademie a studenti 2. ročníků Vyšší odborné školy. V rámci praxí - trvají 4 týdny, 

stážisté docházejí do vybraných podniků a pracují na zadaných úkolech dle studované 

odbornosti. Ubytováni jsou v rodinách, a tak mají možnost neustále komunikovat v 

daném cizím jazyce. Stáže byly účastníky i partnerským organizacemi hodnoceny 

pozitivně, zahraniční podniky byly ohromeny výbornými komunikačními dovednosti 

žáků a studentů a jejich odbornými znalostmi a vysokým pracovním nasazením. 

Nejčastěji stážisté pracovali v administrativě podniků, měli na starosti účetní doklady a 

vyřizování obchodní korespondence, komunikovali se zákazníky a odběrateli, měli 

možnost si vyzkoušet činnost například burzovního makléře, provést výběrové řízení na 

personálním oddělení firmy, školit nezaměstnané o možnostech vstupu na pracovní trh, 

organizovat prodej v e-shoppech, připravit a otevřít novou pobočku zasilatelské firmy, 

vytvářet plně funkční ekanceláře včetně účetnictví pro potřeby konkrétního klienta a 

mnoho dalších aktivit, ke kterým by se jinak těžko dostali. Že si stážisté odnesli mnoho 

pracovních zkušeností je z výčtu zřejmé. Jablonecká škola organizuje zahraniční 

odborné stáže každoročně, v roce 2016 se stala jednou ze čtyř škol v České republice, 

která získala certifikát kvality odborných praxí VET Mobility Charter.  
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SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL V JABLONCI 

 GYMNÁZIUM U BALVANU, příspěvková organizace, sídlí U Balvanu 16, 

Jablonec nad Nisou. Ředitel: Mgr. Jiří Kozlovský. 

 GYMNÁZIUM DR. ANTONA RANDY, 

příspěvková organizace, sídlí v Dr. Randy 13, Jablonec 

nad Nisou. Ředitel: RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D. 

 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, Jablonec nad Nisou, 

Belgická 4852, příspěvková organizace. Ředitel: Mgr. Petr Froněk. 

 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, 

příspěvková organizace. Ředitel: Mgr. Martin Kubáč.   

 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ 

ŠKOLA, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, 

příspěvková organizace. Ředitelka: Mgr. Bc. 

Martina Picko Baumannová. 

 

 

 

 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍHO OBCHODU A OBCHODNÍ 

AKADEMIE, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace. 

Ředitel: Mgr. Jiří Kabelka. 

OBCHODNÍ AKADEMIE: OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 

Rok 2016 byl rokem oslav jabloneckých výročí i důvodem k ohlédnutí do historie. 

Zajímavosti z ní nabízejí i následující řádky z archivu této obchodní školy.  

Historie obchodní akademie se začíná psát od roku 1891, v roce 1901 získává 

název Gemeinde Handelsakademie. S ředitelem dr. Ewaldem Gleisbergem 

působí ve stávající budově na Horním náměstí / tehdy na Gewerbeplatz / tři 

páni  profesoři, jeden suplent, čtyři pomocní učitelé. Ve škole studuje 39 žáků 

obchodní akademie, 151 žáků tříleté obchodní školy a 22 dívek v jednoročním 

obchodním kursu. Mezi žáky je pouze 13 Čechů, vždyť Jablonec je tehdy, i přes 

své české okolí, ryze německý. Teprve v roce 1889 se díky odkazu pilníkáře 

Chvojky otvírá v budově v Kamenné ulici česká matiční jednotřídka. Myšlenka 

na otevření české střední školy dozrává až v nových poměrech po válce. V roce 

1920 Svaz českých průmyslníků a vývozců jabloneckého zboží, reprezentující 

tehdy již 50 procent jabloneckého vývozu, iniciuje zřízení české obchodní 

akademie (viz níže zakládající listina). Ministerstvo školství povoluje školu z 

podnětu ustaveného kuratoria a prvním ředitelem je jmenován profesor 

Antonín Šípek. Akademie je umístěna v budově po matiční škole, tedy v 

Kamenné ulici. Ani v novém státě nebyla existence takové školy 

samozřejmostí, v tu dobu je v Čechách 6 českých obchodních 

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=68&slozka=31&xsekce=65&as4uOriginalDomain=www.mestojablonec.cz&as4u_protocol=https&_gid=GA1.2.493371572.1533330407&detaildb=911&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=68&slozka=31&xsekce=65&as4uOriginalDomain=www.mestojablonec.cz&as4u_protocol=https&_gid=GA1.2.493371572.1533330407&detaildb=911&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=68&slozka=31&xsekce=65&as4uOriginalDomain=www.mestojablonec.cz&as4u_protocol=https&_gid=GA1.2.493371572.1533330407&detaildb=911&
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akademií a ani jedna z nich v pohraničí. Po prvních přijímacích zkouškách bylo 

přijato 100 žáků a 16. září 1921 začalo vyučování. Už u prvního zápisu byl 

počet zájemců vysoký, proto bylo přistavěno další patro / v této podobě slouží 

budova dodnes/. Brzy získává obchodní akademie  výbornou pověst a 

postupně se orientuje na vývozní problematiku. V roce 1930 je ředitel pověřen 

vypracováním osnov tehdy jedinečné školy - Exportní obchodní akademie. Již 

tenkrát šlo o školu výběrovou, zájem uchazečů z celé republiky nebylo možno 

uspokojit. I tak do roku 1938 absolvovalo na 500 maturantů a dalších 500 

žáků obchodní školy - všichni našli dobré uplatnění v republice i ve světě. Svět 

se však změnil a změnila se i situace školy: 23. září 1939 se musí odstěhovat do 

Turnova a zde zůstává až do roku 1946. Jakmile válka skončila, jeden z 

prvních profesorů, pan Pavel Jánský, se vrací z koncentračního tábora přímo 

do Jablonce. Okamžitě usiluje o obnovu své školy. Bývalí žáci mu pomáhají 

přenést se přes první těžkosti. Přebírá budovu původní německé akademie a 

zahajuje výuku v pěti třídách. Správou nového ústavu byl pověřen František 

Ráček. Nový ředitel a staronoví profesoři však směřují výš: zřizují opět 

akademii pro zahraniční obchod, jedinou toho druhu v ČSR. Nadějné vyhlídky 

však přerušila reorganizace školství 1948. Exportní typ byl zrušen, neboť 

začaly vznikat jednotné vyšší hospodářské školy. Té naší po odchodu ředitele 

Ráčka hrozila likvidace. Profesorský sbor byl vystaven zásahům zvenčí: několik 

výborných učitelů muselo odejít. Teprve 1957 se podařilo dalšímu řediteli 

Jiřímu Tschorn-Brindlerovi za podpory místních podniků a představitelů města 

definitivně odvrátit zamýšlené zrušení školy. V následujícím roce je zřízena 

větev mezinárodních vztahů, opět přístupná studentům z celé republiky. 

Nabídka, kterou škola poskytovala veřejnosti, se ovšem dle potřeby 

rozšiřovala: v roce 1959 se otvírá specializace provoz a ekonomika spojů, od 

konce padesátých let probíhá večerní studium a na nějakou dobu i studium 

dálkové. Na konci osmdesátých let přibývá na denním studiu specializace 

cestovní ruch. Po celou dobu ovšem trvá i studium všeobecné ekonomiky, které 

tvoří trvalou páteř školy. Školní rok v roce 1989 začal tradičně, ale listopadové 

události rozvířily dosud poklidný tok času. Tento rok přinesl mnoho změn. 

Učitelé i studenti se živě účastnili veřejných událostí, diskutovali o budoucích 

změnách. Listopadový převrat zasáhl i do vedení školy: do jejího čela byl 

nejdříve zvolen, pak i konkurzem potvrzen Josef Hrbotický. V září 1990 se opět 

změnil název školy na původní obchodní akademii, změnila se i délka studia, a 

to na pět let. Sametová revoluce však byla především otevřením dveří k novým 

možnostem, nové kvalitě výuky i výchovy. Ve školním roce 1993/1994 zahájilo 

svoji činnost pomaturitní Vyšší odborné studium zahraničního obchodu, 

pojišťovnictví a cestovního ruchu. Zájem o studium značně převýšil 
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možnosti školy. Nově zavedené 3,5leté studium bylo zakončené absolutoriem a 

titulem diplomovaný specialista /DiS/. První zkušenosti  ukázaly, že to byl krok 

správným směrem. Školním rokem 1997/1998 se délka studia vrací opět ke 

studiu čtyřletému, což koresponduje s prodloužením povinné školní docházky 

na devět let. V říjnu roku 2000 byla slavnostně otevřena nová přístavba školní 

budovy na Horním náměstí, se kterou získala škola aulu pro 91 studentů, 

studovnu, osm nových učeben včetně jedné počítačové a pro vyučující také 

devět nových kabinetů. Od 1. srpna 2001 stojí v čele školy nový ředitel Mgr. Jiří 

Kabelka. V současné době zaměřuje škola své aktivity na další zlepšení kvality 

výuky jak na obchodní akademii, tak na vyšším odborném studiu, včetně 

zkvalitnění  technického zázemí.  

ZAKLÁDAJÍCÍ LISTINA 
Jen ten, kdo řádně vyzbrojen pro život, obstojí ve světové konkurenci. 
Českému horskému lidu v Podkrkonoší, Podještědí a Pojizeří!  
Československá republika svojí zeměpisnou polohou hraje již dnes a zvláště v 
budoucnosti bude hráti důležitou úlohu, pokud se týče obchodního ruchu 
evropského. Ona jest prostředníkem mezi Západem a Východem, mezi 
Severem a Jihem. Výrobní a průmyslová zdatnost českého lidu jest všeobecně 
uznávána, ale dosud málo pronikla samostatně na zahraniční trh. - Republika 
naše jest nejen státem zemědělským, ale i průmyslově exportním. Jest 
bezpodmínečně nutno, aby na světový trh dostali se lidé, kteří nejen ukojí svůj 
osobní zisk, ale kteří svým vyškoleným a reelním jednáním dobydou v cizím 
obchodním světě dobrou pověst českému exportu. - Bez předběžného 
theoretického vzdělání obchodního a jazykového jest i sebesnaživějšímu 
výrobci, obchodníku a exportéru znemožněno, obstáti v cizí konkurenci. 
Rodičové! Skýtá se Vám příležitost, dáti obchodně vzdělati ve středisku 
světového, exportního průmyslu v Jablonci n. N. své syny a dcery, neboť již 
počátkem školního roku 1921-22 bude otevřena česká obchodní akademie s 
exportním oddělením. Vašemu dorostu patří budoucnost a proto chutě k 
dílu! Hlaste jména žáků s udáním dosavadního vzdělání a bydliště do konce 
února t. r., aby akce začatá spěla k příznivému zakončení, na Správu zemské 
občanské školy v Jablonci n. N.  
Města, obce, korporace, peněžní ústavy a obětaví jednotlivci podepřete 
finančně tuto svépomocnou akci českého Severu a zasílejte příspěvky 
pokladníkovi zařizovacího výboru, řediteli Moravské agrární a průmyslové 
banky v Jablonci n. N., panu Františku Markovi.  
Jen v práci a vědění jest naše spasení!   
Za zařizovací výbor, zvolený všemi českými politickými stranami v Jablonci n. N. 

v lednu 1921:  
RUDOLF SCHORF, exportér a předseda Svazu českých vývozců a výrobců 

jabloneckého zboží  
Ing. chem. FRANTIŠEK SMRČKA, odborný referent a správce expositury Úřadu 

pro zahraniční obchod  
FRANTIŠEK MAREK, ředitel filiálky Moravské agrární a průmyslové banky   

VÁCLAV MARELL, ředitel zemské školy občanské a národní v Jablonci n. N.  

    JOSEF HAVLÍČEK, dipl. exportní akademik a tajemník Svazu čes. vývozců 

a výrobců jabloneckého zboží 
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POLITIKA – VOLBY 
VOLBY DO SENÁTU - Ve dnech 7. a 8. října se konalo 1. kolo voleb do části Senátu. 

Volilo se v 27 obvodech České republiky, Jablonec nad Nisou mezi nimi nebyl, u nás se 

tyto volby nekonaly. Proběhly v sousedním Liberci, kde se zúčastnilo 37,48 % voličů, 

republikový průměr 33,54 % voličů. Do 2. kola v Liberci z 9 kandidátů postoupili dva, 

zvítězil Michael Canov – starosta Chrastavy. Získal 16 579 hlasů (80 %).  

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE - Zastupitelstvo Libereckého 

kraje je vrcholný orgán vyššího územně samosprávného celku. Poprvé bylo zvoleno v 

roce 2000, a protože volební období krajských zastupitelů je čtyřleté, čekaly nás ve 

dnech 7. – 8. října 2016 páté volby 45 zastupitelů kraje pro funkční období 2016–2020.  

 V pátek 7. října byly volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin a v 

sobotu 8. října od 8.00 do 14.00 hodin.  

 V Jablonci nedošlo ke změně počtu volebních okrsků, bylo jich vytvořeno opět 

49 a na stejných místech jako u posledních voleb v roce 2014.  

 Nevolilo se tentokrát ve věznici v Rýnovicích ani v nemocnici. Volební komise 

navštívila s přenosnou schránkou Dům zvláštního určení Palackého 63–65 a 

Boženy Němcové 54, aby zde mohli odvolit ti občané, kteří o to požádali.  

 Na technickém zabezpečení ve volebních orgánech a při sumarizaci volebních 

výsledků za město a dvanáct okolních obcí se podílela většina zaměstnanců 

jabloneckého magistrátu se svojí výpočetní technikou. To bylo důvodem, proč v 

pondělí 10. října byl provoz úřadu značně omezen.  

 O hlasy voličů se ucházelo 9 politických stran, 2 politická hnutí a 8 koalic, které 

byly pro volby zaregistrovány. Vybíralo se z počtu 706 kandidátů. 

VÝSLEDKY VOLEB NEJEN V NAŠEM MĚSTĚ   

ČESKÁ REPUBLIKA – Zúčastnilo se 34,57 % voličů, vybírali 675 zastupitelů z 11 803 

kandidátů. Nejúspěšnějšími byli kandidáti z hnutí ANO 2011 - zvítězili v 9 krajích. 

Ztrátu zaznamenala ČSSD, vyhrála jen ve 2 krajích. Ženy obsadily 20,3 % křesel.  

JABLONECKO - 71 793 voličů zapsaných v seznamu, účast 32,02 %. Vydáno bylo 

25 143 volebních obálek, odevzdáno 25 134, platné hlasy 24 810 tj. 98,71 %.  Nejvyšší 

účast: obec Malá Skála 50,68 %, Bedřichov 49,58 % a Albrechtice v Jizerských horách 

48, 72 %. Nejnižší účast: Velké Hamry 28,92 %, Tanvald 30,05 %, Desná 31,35 %. 

JABLONEC NAD NISOU zaznamenal účast 34,27 % voličů. Kdo získal jejich hlasy: 

Ano 19,67 %, Starostové pro Liberecký kraj 16,79 %, Občanská demokratická strana 

14,00 %, Česká strana sociálně demokratická 9,67 %, Změna pro Liberecký kraj 8,67 

procent, Komunistická strana Čech a Moravy 6,92 %, Koalice SPD a SPO 6,21 %, 

Česká pirátská strana 5,84 %, TOP09 4,15 %, Budoucnost pro Liberecký kraj 3,53 %, 

Svobodní a soukromníci 2 %, Úsvit s Blokem proti islamizaci 1,08 %, DSSS – Islám a 

imigranty nechceme! 0,46 %, Ne nelegální imigraci – Pen pro lidi 0,38 %, 

Národní demokracie 0,21 %. 
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LIBERECKÝ KRAJ - 350 267 voličů zapsaných v seznamu, účast 35,91 %. Vydáno 

bylo 125 769 volebních obálek, odevzdáno 125 658, platné hlasy 123 817 tj. 98,53 %.   

Strany, které překročily pětiprocentní hranici a dostaly se do zastupitelstva: 

 32,35 % hlasů a 18 mandátů Starostové a Nezávislí a Starostové pro Liberecký 

kraj (STAN + SLK), 

 17,8 % hlasů a 9 mandátů ANO 2011, 

 8,10 % hlasů a 4 mandáty KSČM, 

 8,04 % hlasů a 4 mandáty ČSSD, 

 7,91 % hlasů a 4 mandáty ODS,  

 7,06 % hlasů a 4 mandáty Změna pro Liberecký kraj,  

 5,20 % hlasů a 2 mandáty koalice Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury 

a Strana práv občanů (SPD a SPO).  

NOVÉ KRAJSKÉ VEDENÍ bylo oznámeno v pondělí 17. října 2016. Koaliční dohodu 

uzavřely čtyři strany – Starostové pro Liberecký kraj, ANO, ODS a ČSSD, které tak 

disponovaly 35 hlasy ze 45. Ustavující zasedání nového zastupitelstva se sešlo v úterý 

8. listopadu 2016. Platnost ale odsunula stížnost, jež byla podána na výsledek voleb. 

Krajský soud v Liberci ji ovšem zamítnul a volby byly uznané za platné. Zastupitelé 

zasedli 22. listopadu, kdy zvolili nové a některé staronové radní:  

 STAN * Martin Půta – zůstal hejtmanem, Marek Pieter - doprava a investice, 

Petr Tulpa - školství, Jiří Löffelmann - životní prostředí a zemědělství, Květa 

Vinklátová - kultura. 

 ANO 2011 * lídryně kandidátky Jitka Volfová - statutární náměstkyně hejtmana 

a resort ekonomiky, Radka Kotasová - regionální rozvoj. 

 ODS * Přemysl Sobotka – zdravotnictví. 

 ČSSD * lídr kandidátky Pavel Svoboda (751 preferenčních hlasů), sociální věci. 

JABLONEC NAD NISOU: ZMĚNA NA RADNICI 

MGR. PAVEL SVOBODA (narozen 1979) – náměstek primátora v Jablonci, se stal po 

volbách krajským radním. Jeho post na jablonecké radnici osiřel po rezignaci, kterou 

podal 29. prosince 2016. Najít nového náměstka na uvolněné místo nebylo právě 

jednoduché. Ve hře byli zprvu dva kandidáti. Dlouholetý člen zastupitelstva František 

Špoták (1950), který před politickou kariérou upřednostnil svoji již pětačtyřicetiletou 

činnost trenéra atletů. Dalším navrženým byl Ing. Miloš Zahradník (1947), soudní 

znalec v oboru realit a stavebnictví se specializací na vady a poruchy staveb, který 

zároveň působí v šesti společnostech, zejména v Jablonecká inženýrská a realitní 

společnost, Testav - Lab a Technické služby Jablonec. V komunálních volbách v roce 

2014 kandidoval na listině ČSSD jako bezpartijní, od té doby byl v zastupitelstvu. První 

zasedání zastupitelstva v novém roce 2017 vybíralo nakonec na post náměstka 

primátora mezi dvěma adepty. V tajné volbě pro Renatu Sotákovou (hnutí ANO) 

hlasovalo sedm zastupitelů, pro Ing. Miloše Zahradníka třiadvacet. Nový náměstek 

povede rezort humanitní, který zahrnuje kulturu, školství, sport a sociální věci. Navázat 

chce na práci Mgr. Svobody a dotvořit jeho představu v uvedené oblasti. 
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ZDRAVOTNICTVÍ 
NEMOCNICE 

JABLONECKÁ NEMOCNICE JE RODINNÝM STŘÍBREM – říká primátor Petr Beitl a 

tvrzení potvrzuje: Kromě pravidelného příspěvku na provoz ve výši půl milionu 

ročně investovalo město Jablonec nad Nisou do své nemocnice za posledních 

pět let více než 85 milionů korun. Školka, mamograf, onkologie, letos to byla 

rekonstrukce vjezdu do areálu, nové přístroje na gastroenterologii a další 

vybavení. V červnu zastupitelé odsouhlasili stavbu nového pavilonu interní 

medicíny za 150 milionů korun. Dalších 45 milionů korun bude stát vybavení 

nových pracovišť. Pokud vše dobře dopadne, stavět by se mělo začít příští rok. 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: ZÁKLADNÍ INFORMACE 

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 statutárního města 

Jablonec. Členové - MUDr. Ivo Jörg, emeritní primář interního oddělení. 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. David Semerák * 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. 

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. Je cenným podkladem i pro kroniku.  

MUDR. VÍT NĚMEČEK, MBA, ŘEDITEL NEMOCNICE - Rok 2016 byl pro naši 

nemocnici rokem úspěšným. Je nadále personálně stabilní a díky tomu 

poskytujeme péči bez omezení objemu či spektra. Jedním ze základních 

opatření v personální oblasti byl vyšší růst průměrných mezd, než garantovalo 

ministerstvo zdravotnictví a než hradily zdravotní pojišťovny.  
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 Objem mezd meziročně stoupl téměř o 11 %. Přesto jsme dosáhli čistého 

provozního hospodářského zisku (před odpisy) ve výši 31 900 tisíc Kč. 

Tento výsledek nám spolu s příspěvky našeho zřizovatele, kraje i 

sponzorů umožnil realizovat investiční akce v objemu 36 770 tisíc Kč.  

 Splnili jsme plán výkonů na lůžkách i v ambulancích a dosáhli tak na 

maximální úhrady u všech zdravotních pojišťoven.  

 Udrželi jsme kvalitu poskytované péče. Mimo jiné jsme získali 

reakreditaci Spojené akreditační komise na další 3 roky.  

 Nemocnice uspěla se dvěma projektovými žádostmi a získala dotaci ze 

strukturálních fondů EU. V letech 2017 a 2018 tak budeme moci obnovit 

přístrojové vybavení a další techniku v objemu 150 000 000 Kč.  

 Přešli jsme na nový klinický informační systém. Tento přechod byl 

náročný, s řadou provozních problémů.  

 Pokračovali jsme v postupné rekonstrukci. Proběhla revitalizace 

pediatrického oddělení, části CEDR Tanvald a dalších pracovišť.  

 Z hlavních cílů se nám nepodařil jediný, a to zajistit financování 

výstavby nového Pavilonu intenzivní medicíny.  

 Přetrvávajícím problémem v oblasti kapacit a výkonnosti je 

nekoordinované omezování péče v některých okolních nemocnicích a 

přesun akutních pacientů do naší nemocnice. 

 Z předchozích období přetrvává nevyhovující právní forma nemocnice. 

K většině jednotlivých bodů jsou podrobnosti v dalších řádcích. K poslednímu dodejme: 

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 

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 déle jak 

deset let. Měla být 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 v příštím roce.  

STATISTIKA: ZAMĚSTNANCI, LŮŽKA 

NEMOCNICE V ROCE 2016 ZAMĚSTNÁVALA 854 lidí a z toho 191 mužů, 663 žen 

(rok 2015: 813 lidí a z toho 187 mužů, 626 žen), 149 lékařů a farmaceutů, 

359 všeobecných sester, porodních a zdravotnických asistentek, 140 sanitářů 
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a ošetřovatelek, 28 fyzioterapeutů a 19 laborantů. Zbytek 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 2016 byla 77,2 % (rok 2015: 

75,9 %, 2014: 76,5 %, 2013: 76,9 %). 

 Průměrná ošetřovací doba v roce 2016 byla 4,8 dní (2015: 5, 2014 i 2013: 5,1). 

 Počet tzv. ´lůžkodnů´ dosáhl v roce 2015 čísla 85 228 (2015: 82 025, 2014: 

83 791, 2013: 83 876).  

 Nemocnice včetně následné péče v roce 2016:  

- 79 % průměrná obložnost (2015: 79,6 %, 2014: 80,3 %, 2013: 80,7 %),  

- 6,1 dní průměrná ošetřovací doba (2015: 6,2 - 2014: 6,4 – 2013: 6,3),  

- 108 103 lůžkodnů (2015: 105 454, 2014: 107 583, 2013: 107 645), 

- 17 623 hospitalizovaných pacientů (2015: 15 719, 2014: 15 503, 2013: 

15 738),  

- 6 685 operací (2015: 6 671, 2014: 6 777, 2013: 6 467),  

- 1 570 porodů (2015: 1 357, 2014: 1 326, 2013:/1 417). 

 Ambulantní péče: 225 643 ambulantních vyšetření (v roce 2015: 196 616, 2014: 

195 484, 2013: 192 096).   

POČTY VYBRANÝCH VÝKONŮ V JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍCH v roce 2016 (ve 

srovnání s třemi předcházejícími roky).   

 ARO: počet celkových anestezií v roce 2016 byl 6 396 (2015: 6 445, 2014: 

6 086, 2013: 5 781 /), počet regionálních anestezií 1 305 (2015: 1 138, 2014: 

1 428, 2013: 1 447), počet porodních analgezií 341 (2015: 301. 2014: 293, 2013: 

313). Poznámka: 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. 

 GASTROENTEROLOGIE: gastroskopie 2 391 (2015: 2 162, 2014: 2 247, 

2013: 2 016), kolonoskopie 2 604 (2015: 2 416, 2014: 2 559, 2013: 2 116), 

ERCP 605 (2015: 576, 2014: 541, 2013: 534), EUS (endosonografie) 696 (2015: 

659, 2014: 650, 2013: 609).  

 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací 456 (2015: 

417, 2014: 505, 2013: 454), počet výkonů 1 086 (2015: 1 117, 2014: 1 128, 

2013: 1 159).  

 CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací celkem 2 465 (2015: 2 517, 2014: 

2 482, 2013: 2 345), traumatologické operace 744 (2015: 706, 2014: 703, 2013: 

685), cévní operace 189 (2015: 201, 2014: 211, 2013: 182), bariatrické operace 

91 (2015: 95, 2014: 88, 2013: 96). 

 INTERNÍ ODDĚLENÍ: počet ambulantních vyšetření 9 435 (2015: 9 400, 2014: 

7 211, 2013: 7 439), UZ štítné žlázy 3 299 (2015: 2 794, 2014: 2 730, 2013: 

2 781), UZ karotid a žil 217 (2015: 268, 2014: 283, 2013: 522), ECHO kardio + 

jícen 1 686 (2015: 1 612, 2014: 1 606, 2013: 1 959). 
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 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE: počet vyšetření 

celkem 3 075 467 (2015: 2 976 408, 2014: 2 898 571, 2013: 2 836 211 /), pro 

lůžková oddělení nemocnice to byl počet 1 118 529 (2015: 1 201 602, 2014: 1 

177 870, 2013: 1 188 416). 

 ONKOLOGIE: počet vyšetření 13 003 (2015: 9 988, 2014: 10 327, 2013: 

9 124), počet podaných chemoterapií 1 821 (2015: 1 667, 2014: 1 615, 2013: 

1 230), počet lymfodrenáže 4 571 (2015: 5 016, 2014: 5 622, 2013: 5 605). 

 ORL: počet operací celkem 729 (2015: 611, 2014: 622, 2013: 617), 

adenotomie 189 (2015: 162, 2014: 212, 2013: 196), endoskopické operace 

v nosní dutině 250 (2015: 217), screeningové vyšetření sluchu u novorozenců 

1 560 (2015: 1 406, 2014: 1 481, 2013: 1 629). 

 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací celkem 877 (2015: 862, 2014: 

774, 2013: 715), TEP kyčelních kloubů 171 (2015: 118, 2014: 119, 2013: 112), 

TEP kolenních kloubů 124 (2015: 139, 2014: 128, 2013: 127). 

 PATOLOGIE počet pitev 51 (+ ordinariát soudního lékařství - 2015: 101, 2014: 

290, 2013: 397), počet biopsií 9 429 (2015: 9 760, 2014: 9 193, 2013: 8 632). 

 PEDIATRICKÉ ODDĚLENÍ: ambulantní vyšetření 8 249 (2015: 7 246, 2014: 

8 047, 2013: 7 713), počet narozených dětí 1 580 (2015: 1 363, 2014: 1 327, 

2013: 1 433), počet dvojčat 12 (2015: 8, 2014: 5, 2013: 17). 

 RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ – počet pacientů: magnetická rezonance 

6 027 (2015: 5 742, 2014: 5 309, 2013: 5 112), CT 8 425 (2015: 7 776, 2014: 

7 582, 2013: 7 452), skiagrafie 31 877 (2015: 31 618, 2014: 30 431, 2013: 

29 803), skiaskopie 1 200 (2015: 1 272, 2014: 1 228, 2013: 1 121), UZ vyšetření 

9 801 (2015: 9 598, 2014: 9 118, 2013: 12 736). 

 REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA: počet lékařských vyšetření 

4 189 (2015: 4 448, 2014: 3 522, 2013: 3 495), počet výkonů fyzioterapeutů 

159 415 (2015: 162 486, 2014: 158 204, 2013: 190 813). 

 UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací celkem 978 (2015: 959, 2014: 998, 

2013: 1 022), operace pro inkontinenci 72 (2015: 94, 2014: 80, 2013: 85), 

onkologické výkony 492 (2015: 668, 2014: 278, 2013: 218). 

 CENTRÁLNÍ STERILIZACE: cykly v parním sterilizátoru 4 168 (2015: 4 021, 

2014: 4 034, 2013: 2 847). 

HOSPODAŘENÍ, DOTACE, INVESTICE   

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ v roce 2016 dosáhly 3 463 000 Kč 

(rok 2015: 3 093 000, 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 2016 

to bylo stejně jako v roce 2015 a 2014.  

 2 306 000 Kč (2015: 1 658 000, 2014: 1 653 000) Liberecký kraj navýšením 

částky oproti předcházejícím rokům podpořil pohotovost.  
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 537 000 Kč (2015: 384 000, 2014: 272 500 Kč) Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR. 

 120 000 Kč (2015: 102 000, 2014: 112 000) Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Oproti předcházejícím letům nebyla poskytnuta dotace z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (v roce 2015: 449 000 Kč, 2014: 1 605 000 Kč).  
 

VYKÁZANÝ ÚČETNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK v roce 2016: -14 794 671,69 Kč 

(v roce 2015: -6 934 797,91), z toho  

 ztráta z hlavní činnosti -15 282 981,93 Kč (rok 2015: -7 689 047,05),  

 zisk z hospodářské činnosti 488 310,24 Kč (2015: 754 249,14). 

Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA, náměstek hospodářsko-technické správy: Naše 

organizace dosáhla ve srovnání s předcházejícím rokem o 7 860 000 Kč horší 

účetní výsledek hospodaření. Při hodnocení tohoto vývoje je třeba přihlédnout 

k těmto významným skutečnostem:  

 v roce 2016 organizace obdržela o 408 tisíc Kč více provozních dotací než v 

minulém roce, rovněž rozpuštění investičních dotací bylo účtováno v částce o 

959 tisíc Kč vyšší,  

 odpisy jsou zúčtovány v celkové výši 51 887 509 000 Kč,  

 výsledek roku 2016 je zatížen daní z příjmů v částce 648 tis. Kč,  

 výsledek roku 2015 výrazně pozitivně ovlivnila smluvní sankce zaúčtovaná do 

výnosů v částce 7 441 000 Kč.  

Pokud vyloučíme tyto vlivy, výsledek hospodaření roku 2016 je oproti předchozímu 

roku horší o 9 533 tisíc, a to i přesto, že naše nemocnice dosáhla meziroční nárůst 

výnosů z prodeje služeb a zboží ve výši 33 453 tisíc. Hlavním faktorem, který výsledek 

hospodaření za rok 2016 ovlivnil, byl nárůst osobních nákladů o 37 117 000 Kč.  

TRŽBY OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN dosáhly částky 675 658 000 Kč, z toho 

 za výkony činily 640 904 000 Kč,  

 za prodej léků 32 991 000 Kč, 

 za regulační poplatky 1 763 000 Kč. 

 

FINANČNÍ ZDROJE NA INVESTICE činily v roce 2016 celkem 36 770 000 Kč (v 

loňském roce: 81 109 000, rok 2014: 50 937 000), z toho: vlastní zdroje 18 099 000, 

Liberecký kraj 5 000 000, město Jablonec 10 000 000, finanční dary 941 000, věcné 

dary 2 730 000 Kč. Stavební a investiční akce 2016:  

 Venkovní stavební práce: výstavba nového spojovacího krčku, rekonstrukce 

hlavního vjezdu, rozšíření parkovacích míst u hřbitova, oprava asfaltových 

povrchů u dopravy. 

 Stavební práce uvnitř nemocnice: humanizace - oddělení pediatrie, Centra 

doléčování a rehabilitace (CEDR) Tanvald a Jablonec, ortopedické ambulance, 

dámského filtru operačních sálů a prostor pro fyzikální léčbu. Rekonstrukce 

recepce na ambulanci rehabilitace.  
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NADACE NEMOCNICE A 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 2016 nadace přispěla na generátor pro 

operace varixů a příslušenství částkou 300 000 Kč. 

 2015 - 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 2016 (finanční dary od 50 000 Kč) 

 NADACE JABLOTRON, Jablonec nad Nisou 

 DELIKOMAT s. r. o., Modřice 

 NADACE NEMOCNICE v Jablonci nad Nisou 

 JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o. p. s., Jablonec  

 KONAK VINCENT VÁCLAV, Jablonec nad Nisou  

 MERTL s. r. o., Zbiroh 

 NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE, Praha 

 BOSTON SCIENTIFIC ČR s. r. o., Praha 

ANDĚLÉ MEZI NÁMI 

NADACE KAPKA NADĚJE spolupracuje s jabloneckou nemocnicí už devět let a za tu 

dobu věnovala zdejší pediatrii zařízení za více jak půl milionu korun. V roce 2016 to 

bylo pět speciálních dětských lůžek TOM a vozík používaný při odběrech, vše za 339 

tisíc korun. Pediatrie potřebovala 14 těchto lůžek, přičemž jedno přijde na 63 600 Kč. 

Kromě těch od Kapky naděje na jedno přispěl i výtěžek z jarní aukce dětských 

výtvarných prací a příspěvky od dalších sponzorů.    

OD DĚTÍ K DĚTEM - Součástí dětského oddělení nemocnice se stala vitráž z dílny 

jablonecké Mateřské školy Slunečná, kterou v květnu vydražil na aukci 19. ročníku 

dětských výtvarných prací náměstek primátora Pavel Svoboda. Přidal tak svůj příspěvek 

k darům od Domu vína a Kapky naděje, jež osobně přijela na dětské oddělení předat 

jeho prezidentka Vendula Pizingerová. Dílo dětí tvoří obrázky malované na plexiskle, 

které jsou zasazené do dřevěného rámu a vitráži to sluší buď před oknem, 

nebo v prostorném a dobře nasvíceném interiéru. V nemocnici byla vitráž 
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nejprve umístěna před kaplí, aby si ji mohli prohlédnout ostatní pacienti i návštěvníci, 

poté byla instalována na pediatrii, kde odděluje zázemí personálu od běžného provozu. 

Co bych daroval svému městu k 150. narozeninám – bylo téma letošní výtvarné 

výstavy. Statutární město Jablonec ji pořádá už 

devatenáct let, tentokrát se do ní zapojili žáci 

14 mateřských a 11 základních škol, základní 

umělecké školy a domu dětí Vikýř. V závěru se 

dražilo 99 položek, jejichž vyvolávací cena se 

pohybovala od desetikoruny až ke dvěma 

stovkám. Výtěžek byl určen jablonecké 

nemocnici. Konečné číslo na šeku, který 

převzal primář pediatrie Petr Rot, bylo v 

úctyhodné výši 19 100 korun. Pro zajímavost: V roce 2013 vynesla dražba 3 800 Kč, o 

rok později 7 300 korun a vloni to bylo 12 370 Kč. * Vedle zmíněného příspěvku 

předali při aukci finanční dar v hodnotě „samých jedniček“ zástupci dětí i pedagogů ze 

Základní školy v Pivovarské ulici. Šlo o částku 11 111 korun, které byly vybrané na 

charitativních akcích školy. Ta tradičně přispívá na fond dětem z rozvojových zemí, 

nicméně letos se rozhodla podpořit jablonecké děti upoutané na lůžku v nemocnici. Tam 

za vybrané peníze pořídili novou televizi pro dětský pokoj jednotky intenzivní péče.  

DŮM VÍNA je dalším velkým sponzorem jablonecké pediatrie. Ten dětskému oddělení 

tradičně přispívá výtěžkem z prodeje dýní při podzimním Dýňobraní a jednou korunou 

z každého prodaného Štědrého svařáku. Výnos z loňských akcí pro nemocnici se rovnal 

částce sedmapadesát tisíc korun.   

AKCE: KONCERTY, VÝSTAVY, 

SEMINÁŘE I PŘEDNÁŠKY 

PŘEDJARNÍ POHLAZENÍ měl 

název koncert sólistů Národního 

divadla v nemocniční kapli. V úterý 

8. března zde vystoupila jablonecká 

rodačka a operní zpěvačka 

Stanislava Jirků se svoji kolegyní 

Marií Fajtovou, klavírní doprovod 

Lenka Navrátilová.  

TĚŠÍME SE NA MIMINKO - 

Tradiční akci pro budoucí rodiče 

připravili zdravotníci z 

pediatrického, gynekologicko-

porodnického a rehabilitačního 

oddělení ve spolupráci s Českou 

asociací sester nemocnice Jablonec. 

Zazpíval dětský pěvecký 

sbor Skřivánek. 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88579&x=300&y=240
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PRODEJ VELIKONOČNÍCH VÝROBKŮ PACIENTŮ z Centra doléčování a 

rehabilitace, který se konal ve čtvrtek 24. března, byl stejně úspěšný jako ten před 

vánočními svátky. Výtěžek opět věnován na nákup materiálu pro další výrobky.   

PÉČE O PACIENTA S DEMENCÍ - V březnu se konala první přednáška, kterou pro 

veřejnost připravilo oddělení Centra doléčování a rehabilitace ve spolupráci s 

oddělením rehabilitace a fyzikální medicíny. Pro velký zájem se v květnu konala další 

přednáška, kde mimo jiné nechyběly informace o možnostech péče v sociální oblasti i 

poučení o rehabilitaci na nemocničním lůžku a o používání pomůcek v domácí péči. 

JAK SE VRÁTIT KE ZDRAVÍ – pod tímto názvem pořádalo v říjnu rehabilitační 

oddělení jablonecké nemocnice tradiční pobyt v Krkonoších určený pro veřejnost. 

ANDĚLÉ MEZI NÁMI – V době letních prázdnin byla na hlavní chodbě v jablonecké 

nemocnici k vidění výstava dvaadvaceti glamour fotografií od Markéty Urbanové, na 

jejichž vzniku se podíleli i obyvatelé z Domova důchodců ve Velkých Hamrech. Od 

nich vzešlo také motto výstavy: Naše mysl je stále mladá, ač se může zdát, že nás 

zdraví omezuje v aktivním životě. Záleží i na našem okolí, zda s námi najde 

společnou řeč. Nezapomeňte, vy mladí, že i my jsme byli dětmi, žili aktivní věk, 

měli své zájmy a radovali se ze života.  I na vás stáří jednou čeká. A vězte, že 

roky běží rychle, ale my jsme ještě tady a nechceme jen čekat u televize na další 

chod jídla, chceme si ještě povídat, vzpomínat, tvořit a smát se.  Organizátoři 

tohoto ojedinělého projektu zdůvodňovali jeho realizaci: Stáří je těžké a péče o staré 

a nemocné lidi neméně složitá, chtěli bychom touto putovní výstavou upozornit 

na to, že starých lidí přibývá a naše společnost by se měla zaměřit nejen na 

fyzickou péči, ale i na pozitivní rozvoj rodinných vztahů, pěstování 

sounáležitosti a v neposlední řadě na duševní pohodu starých a nemocných 

lidí. Naše výstava je zároveň poděkováním všem, kteří touto cestou aktivně 

jdou a pracují v sociálních službách. Výstava byla do nemocnice v Jablonci 

přemístěna z Centra doléčování a rehabilitace v Tanvaldě, poté putovala do Liberce.  

HOSPIC 
V České republice každý rok umírá v hospici na 250 lidí. Zařízení pro nevyléčitelně 

nemocné v našem kraji dlouho chybělo. Nahradit je nemohly dva pokoje hospicové 

péče v Panochově nemocnici v Turnově ani další čtyři v České Lípě. Až letos.  

NOVÝ HOSPIC PRO NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ byl za účasti prezidenta Miloše 

Zemana otevřen v úterý 5. ledna v Liberci. Zařízení s osmadvaceti lůžky dostala na 

starost Hospicová péče svaté Zdislavy, která v regionu zatím zajišťovala pomoc v 

rodinách. Na poskytování služeb lůžkového hospice s ní smlouvu uzavřel Liberecký 

kraj, a to zatím na šest let. - První klientkou lůžkového hospice v Liberci je 98 letá 

paní Bambuchová. V životě by ji nenapadlo, že ji osobně navštíví prezident 

republiky. A přece se tak stalo. Slavnostní pásku přijel do libereckého hospice 

přestřihnout osobně Miloš Zeman. „Už jsem za svou prezidentskou 
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éru viděl několik hospiců a musím říct, že po každé návštěvě moje sympatie k 

tomuto způsobu umírání rostou. Musím ocenit, že v Liberci je hospic 

mimořádně dobře udělaný,“ uvedl před zaplněným sálem. Otevření se 

zúčastnili starostové okolních měst a obcí, bývalí i současní radní, krajští 

zastupitelé i exhejtmani. Myšlenka hospice se totiž Libereckým krajem táhla 

jako červená nit řadu volebních období a teprve letos se stala skutečností.  

OHLÉDNUTÍ ANEB JAK ŠEL ČAS * ROK 1998 Úplně první myšlenka na zřízení 

lůžkového hospice vznikla v Jablonci nad Nisou díky lékařce Jitce Čulíkové a tehdejší 

místostarostce Soně Paukrtové. * 2001 Sdružení pro vybudování hospice založeno 

v Jablonci nad Nisou. * 2003 Sdružení získalo státní dotaci 15 milionů, ta však nebyla 

využita. Nejprve jablonečtí zastupitelé, a potom ani krajští neschválili uvolnění 

příslušné finanční spoluúčasti. * 2007 Novinové titulky informovaly: 18.4. Bojují o 

hospic – Rozhodne se mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou - 20.4.  Hospic v Jablonci 

nad Nisou má opět šanci – Zařízení by mohlo vzniknout v Bezručově ulici – 2.7. Další 

kolo boje o hospic: bude v Jablonci? – 9.7. Hospice se nevzdává – Myšlence výstavby 

v Jablonci není podle senátorky Soni Paukrtové odzvoněno. Chce kraji vytipovat 

pozemky ke stavbě – 6.10. Kraji chybí hospic, navržen je i Jablonec – 18.10. Hledají 

místo pro hospic – Speciální péče vyžaduje nejen značné náklady, ale i vysoké 

požadavky na personál – 12.11. Nabídnou místo pro hospic – 16.11. Hospic může být i 

v Českém ráji. * 2008 - Město Jablonec nabízí pozemek a ve hře je i varianta, že by 

hospic vznikl z bývalé porodnice. Ta je ovšem kraje a váznou na ní dluhy. Připravený je 

projekt na stavbu hospice z bývalé dětské nemocnice, ale chybí peníze. Podle kraje je 

nutné dořešit, kdo by hospic provozoval a jak by se financoval. Investiční náklady se 

podle něj pohybují mezi 40 a 50 miliony korun. * V Česku je v té době celkem dvanáct 

hospiců. Nejbližší pro nás se nachází v Litoměřicích, ten ale slouží hlavně lidem z 

Ústeckého kraje. * Čtrnáct hnutí a stran se uchází v říjnových volbách o pozice v 

zastupitelstvu Libereckého kraje. „Hospic v kraji potřebujeme,“ shodují se všichni 

kandidáti, bez ohledu na politickou příslušnost. * 2009 Novinové titulky: 30.3. 

Kraj rozhodne o domu pro umírající - Opět otevřeno téma hospice - 9.4. Liberecký kraj 

hledá stále místo, kde by lidé mohli důstojně umírat - Jednou z variant je objekt bývalé 

porodnice v Turnovské ulici v Jablonci. Zájem Libereckého kraje je zhodnotit budovu v 

rámci ekonomicky výhodného projektu. - Aby se situace hnula z mrtvého bodu, dohodli 

se zástupci Jablonce s představiteli kraje o vytvoření pracovní skupiny, která se bude 

zabývat všemi otázkami, které souvisejí s problematikou sítě hospicové a paliativní 

péče. – 6.8. Hospic by mohl vzniknout ve staré porodnici - Jednou z reálných variant je 

další budova v Jablonci, tentokrát objekt bývalé porodnice v Turnovské ulici. - „Zde je 

asi sto třicet lůžek, takže by byl spojen s domovem důchodců, ústavem pro 

mentálně postižené ženy a léčebnou dlouhodobě nemocných,“ uvažují radní. - 

Další možností vybudování hospice je ve Vratislavicích nad Nisou vedle domova 

důchodců. * 2010 2.9. Vznikne dům pro umírající. Bude v Liberci nebo 

v Jablonci - Hospic bude, vzkazují radní - 7.9. Pozemek u bývalé porodnice 
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je mírným favoritem hospice - Jablonec nabídne kraji sedmihektarový pozemek u 

porodnice. Má tam vyrůst hospic. Rozhodnutí padne do konce měsíce. - Krajský úřad v 

současné době jedná s majitelem dalšího nabízeného pozemku v Liberci. Podle radního 

pro sociální věci se však jablonecký pozemek stal mírným favoritem. Kde se hospic 

nakonec postaví rozhodnou na kraji na konci září. * Rada kraje odsouhlasila uzavření 

smlouvy s Hospicovou péčí svaté Zdislavy, která by v Libereckém kraji měla postavit a 

provozovat zcela nový hospic. Tedy zařízení, kde odborný personál pečuje o lidi v 

konečných stádiích smrtelných nemocí. Výstavba by měla začít na přelomu let 2011 a 

2012. * 2012 2.11. Roky se o něm jen mluvilo, teď hospic konečně vznikne – V 

bývalém sirotčinci se bude umírat -  Krajský hospic dostal adresu: První dojem je 

trošičku morbidní. Přijedete sem ulicí U krematoria nebo Šibeničním vrchem. Dům 

téměř sousedí s proslulým kráterem na Perštýně. A budou tu umírat lidé. Tím to však 

nekončí, naopak. Bývalý sirotčinec projde v příštích dvou letech razantní proměnou a 

stane se z něho hospic. Kraj připravuje výstavbu kamenného hospice společně se 

společností Hospicová péče sv. Zdislavy. Náklady se odhadují na 80 milionů korun. - 

Liberecký kraj je společně s Karlovarským jediný, který podobné zařízení ještě nemá.  

DŮM ODPUŠTĚNÍ V LIBERCI 

ROK 2016 - Úprava bývalého sirotčince na hospic byla dokončena a stavba slavnostně 

předána k užívání. Přestavba včetně vybavení vyšla na 109 milionů Kč, z toho 

dvaadvacet milionů platil kraj, zbytek Evropská unie. Roční provoz vyjde na 24 miliony 

korun, o náklady se podělí zdravotní pojišťovny, ministerstvo práce a sociálních věcí, 

samotní klienti, kraj, obce a sponzoři. O klienty se budou starat střídavě tři lékaři, 

dvanáct zdravotních sester a čtrnáct pečovatelek. Pobyt je dotován částečně zdravotními 

pojišťovnami, z příspěvků Libereckého kraje a zdejších měst a obcí. Na financování se 

budou podílet i sami klienti, kteří zaplatí 290 Kč za den, rodinný příslušník či 

doprovázející osoba ubytovaná na pokoji s nemocným zaplatí za den padesát korun. K 

umístění do hospicu je zapotřebí lékařská zpráva a vyplněná žádost, která je přístupná 

na webu hospice. K hospitalizaci pak může dojít do druhého dne.  

Prezident Zeman při otevření hospicu: „U nás ročně umírá asi sto tisíc lidí – to 

máte jako celý Liberec, a řada z nich umírá v nouzi, bolestech a utrpení. A 

jejich vlastní děti se k nim někdy chovají jako k vyřazeným ledničkám. Strčí je 

do různých zařízení, kde je nikdo nepohladí, neutře jim pot z čela, pořádně je 

nevyslechne, vůbec se nedočkají důstojné smrti. Proto hospicové péči fandím a 

jsem jejím velkým příznivcem.“ Podle ředitelky Hospicové péče sv. Zdislavy Taťány 

Janouškové touží lidé krátce před smrtí především po smíření s blízkými. „Dobrá smrt 

je ta, když se umírající dočká odpuštění, vyřeší si případné konflikty v rodině. 

To dělá zázraky.“ Což potvrzuje i liberecký arciděkan Radek Jurnečka. „Umírající si 

v poslední době žádají moji přítomnost čím dál víc. Ať už jsou věřící nebo ne. 

Někdo v sobě nese břímě řadu let a před smrtí se ho chce zbavit. Pro 

umírajícího to znamená mnoho. Někdy jde o věci, které nemohou před rodinou 

říct, ale knězi ano.  Pro mne osobně je hospic takový Dům odpuštění.“ 
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IV. EKONOMIKA 
CO PŘINESL ROK 2016  

MĚSTO PRO BYZNYS – Výzkum porovnávající podnikatelské prostředí a přístup 

veřejné správy hodnotil již osmým rokem 205 obcí s rozšířenou působností a 

dvaadvacet městských částí hlavního města České republiky. Města ani obce se do něj 

přímo nepřihlašují, ale jsou hodnocena automaticky. V rámci Libereckého kraje soutěž 

ovládla v roce 2016 opět města z Jablonecka. Už po tři roky byl na první pozici Železný 

Brod. Narůstající počet podnikatelů, nejnižší ceny stavebních pozemků a nízká 

nezaměstnanost - to jsou hlavní důvody, proč opět obhájil titul nejpřívětivějšího města 

pro podnikatele. Na paty vítězi stejnou dobu šlapou Jablonec a Tanvald, střídající se na 

druhém a třetím místě. Stříbrnou pozici tentokrát získal Jablonec nad Nisou, což je 

posun o jednu příčku výše oproti loňsku. Kladně bylo hodnoceno, že město má nejvyšší 

přírůstek obyvatel v kraji, který představuje velký potenciál pro budoucnost. Pochlubit 

se může nejen nízkou nezaměstnaností, ale i dlouhodobou nezaměstnaností. V obou 

těchto kritériích je třetí nejlepší v kraji. Jablonec je pro podnikatele atraktivní lokalitou 

také díky blízkému dálničnímu spojení, pozitivní body získal magistrát díky rozsahu 

úředních hodin živnostenského úřadu a kladně byly ze strany analytiků hodnoceny také 

webové stránky. Jablonec jde dlouhodobě především cestou osobního přístupu k 

podnikatelům. Pravidelně s nimi pořádá setkání a jejich podněty se snaží aplikovat do 

praxe. „Je v našem zájmu vytvořit co nejlepší podmínky, protože dobré 

hospodaření podnikatelů se pozitivně odráží na hospodaření města,“ zní od 

radních. Vstřícnost vůči podnikatelům dokládá i změna dopravního režimu v pěší zóně 

v centru Jablonce. Od ledna 2016 přestal platit systém karet umožňujících držiteli vjezd 

do pěší zóny. S velkým počtem vydaných povolení byl systém nepřehledný, obtížně 

kontrolovatelný a také lehce zneužitelný. Navíc podnikatelům přinášel administrativní 

zátěž spojenou s vyřizováním karet. Současný systém řeší dopravní značky. 

VÝROČÍ: PETŘÍN NA PRODEJ - Rovných 110 let měla v roce 2016 tato dominanta 

Jablonce. Kultovní místo, kam se chodilo v minulosti za zábavou i dobrých jídlem, kde 

spousta Jablonečanů slavila svatbu a turisté se z dvacetimetrové věže kochali 

panoramatem města i Jizerských hor, však mnoho důvodů k oslavám nemá. Rozhledna 

a hotel Petřín jsou totiž na prodej. Za třicet milionů korun figurují v nabídce realitních 

kanceláří už od roku 2013. * Ohlédnutí do historie: Petřín nechal v roce 1906 na 

návrší Nickelköppe v nadmořské výšce 618 metrů postavit německý 

soukromník Richard Fellinghauer. Podnik zpřístupnil 2. prosince 1906 pod 

názvem Zur Nickelköppe, jméno Petřín dostal až po roce 1945. Do poloviny 

šedesátých let minulého století sloužila budova jako dětský domov, pak Petřín 

spravovaly Restaurace a jídelny. Po roce 1989 čekaly výletní místo 
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mnohé tahanice a spory, které v roce 1993 vyústily v uzavření rozhledny. 

Budova postupně pustla a chátrala. V roce 1996 ji koupil známý pražský 

restauratér Evžen Hejsek, který se tak stal po revoluci jejím pátým majitelem. 

Za přibližně 20 milionů budovu kompletně zrekonstruoval a rozšířil ji o 

ubytovací část, záhy zpřístupnil i vyhlídkovou věž. Rekonstrukce trvala čtyři 

roky a Petřín s velkou slávou a ohňostrojem byl otevřen v říjnu roku 2000.  

ZAHRANIČNÍ ZÁJEM O BIŽUTERII - Představitelé našeho města přivítali na radnici 

účastníky 5. zasedání česko-vietnamské Sněmovní komise pro hospodářskou 

společnost, jež v rámci jednání na mezivládní úrovni navštívila také Jablonec. Účastníci 

pozitivně hodnotili dosavadní spolupráci obou zemí v oblasti energetiky, infrastruktury 

a důlního průmyslu a prozradili zájem obou stran o rozšíření dosavadní spolupráce o 

sklářský a bižuterní průmysl. Což byl také jeden z hlavních důvodů návštěvy Jablonce. 

Hostům se po celou dobu návštěvy věnoval zástupce Svazu výrobců skla a bižuterie, 

který s nimi zavítal mimo jiné do bižuterního centra v Jablonci – Palace Plus.  

VÝSTAVY: HAND MADE DREAMS. CONCERTO GLASSICO 

HAND MADE DREAMS ANEB SOUČASNÁ ČESKÁ MÓDNÍ BIŽUTERIE – Pod 

tímto názvem byla představena výstava oživující povědomí o české bižuterii. Přestože 

prioritně byla určena pro zahraniční trhy, čeští návštěvníci nezůstali opomenuti. Byla 

prezentována v červnu 2016 v Českém centru v Praze a prostor na ní měly nejen velké 

firmy a tvorba současných designérů, ale také práce studentů ze sklářských škol našeho 

regionu. Na výstavě si návštěvníci pomocí mobilních reflektorů mohli mimo jiné 

vyzkoušet, jak by jim například slušel šperk vyrobený jabloneckou firmou Šenýr Bijoux 

pro herečku Sophii Lorenovou. K vidění byl i set perliček vytvořený pro 

saudskoarabskou princeznu k její svatbě. Výstava bižuterie se po Praze představila 

v řadě dalších zemí. Za přípravou rozsáhlého projektu stála trojice organizátorů: Česká 

centra, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Muzeum skla a bižuterie v Jablonci. 

VÝSTAVA SKLA A SKLENĚNÉ BIŽUTERIE nazvaná Concerto Glassico - České 

umění skla byla do konce srpna k vidění v Toskánském paláci na Hradčanském náměstí 

v Praze. Jablonec nad Nisou měl na výstavě významné zastoupení díky Svazu výrobců 

skla a bižuterie a také Střední škole řemesel a služeb. „Výstava Concerto Glassico je 

největší soubornou výstavou českých sklářů. Je úžasné, že se podařilo ji opět po 

dvou letech díky nadšení a úsilí spolku České umění skla uskutečnit a 

shromáždit na jednom místě všechny české velké hráče v oboru skla a skleněné 

bižuterie,“ nešetřil chválou předseda svazu Pavel Kopáček. Svaz měl na výstavě 

zastoupení v podobě prodejny s bižuterií a sklem, malé ´cestovní´ obdoby jabloneckého 

Paláce Plus a také v podobě kreativní dílny. Pohoštění k vernisáži připravili studenti 

Střední školy řemesel a služeb, které doprovodil ředitel školy Martin Kubáč: 

„Prezentace je pro nás důležitá, sklářství i bižuterní průmysl potřebuje nové 

lidi, aby tato typicky česká řemesla nezanikla.“ O tom, že sklářství i bižuterii chybí 

mladí a šikovní řemeslníci budou i další řádky kroniky.  
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STATISTIKA 
TRH PRÁCE: ZAŠKOLOVACÍ PROGRAMY. UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ 

PRÁCE JE I NENÍ, LIDI JSOU I NEJSOU – Na jedné straně lidi bez práce a na straně 

druhé zaměstnavatelé stěžující si na nedostatek zaměstnanců. Tak vypadá realita 

letošního roku. Špatně na tom jsou hlavně strojírenské obory, kde leckdy marně hledají 

specializované profese – frézaře, nástrojaře, svářeče, ale i dělníky. Ani obchodní týmy 

nedokáží mnohdy najít kvalitní lidi. Pracovníky, hlavně na směny, postrádají také 

montážní firmy a ´vzácným zbožím´ jsou i techničtí inženýři. Firma Laird, která 

v sousedním Liberci rozšiřuje výrobu, nabídla místo zhruba padesáti vysokoškolákům s 

technickým vzděláním a stejný počet míst měla pro elektrotechniky, servisními techniky 

a svářeče. Šanci měli hlavně lidé z praxí, což je ovšem často hlavní kámen úrazu, 

protože v devadesátých letech minulého století pohřbil boom středních škol učňovské 

školství a chybí tak téměř jedna generace středních technických profesí.  

VÝROBCI TRADIČNÍ ČESKÉ BIŽUTERIE sice již vybředli z krize, která je před lety 

citelně zasáhla po ekonomickém pádu gigantů Jablonex a Bižuterie, ale nyní se obávají 

dalších možných obtíží. I když tento specifický průmysl opět expanduje do celého 

světa, chybí zde co? Ano, lidé. Firmy nemají dostatek odborníků, a pokud se tento trend 

nezastaví, může nastat problém. Výrobci nebudou schopni zajistit dostatek svých 

produktů, aby uspokojili všechny zákazníky. Bižuterním firmám na Jablonecku totiž 

chybí stále více kvalifikovaní řemeslníci, od obsluhy sklářských strojů až po sklářské 

technology, citelný je také nedostatek foukačů skla a zejména pasířů, což je typická 

jablonecká profese nezbytná pro výrobu kovové bižuterie. Školáci a jejich rodiče nemají 

často k řemeslným oborům důvěru, proto raději volí gymnaziální nebo jiné teoretické 

vzdělání. Přitom poptávka po tradičních sklářských a bižuterních profesích je obrovská. 

„Technické sklo, kovová bižuterie, skleněná bižuterie, zlatník a klenotník - to 

jsou bohužel nejméně obsazené obory. Na sklu a bižuterii je v ročníku deset až 

dvanáct dětí, zatímco třeba kuchaři zaplní málem dvě třídy,“ zní ze Střední školy 

řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou, která je přitom jedinou technickou školou 

v regionu. V současné době ji navštěvuje 350 dětí, pouhá třetina absolvuje sklářské a 

bižuterní učební obory, mezi které patří kromě pasíře - oficiálně výrobce kovové 

bižuterie, zmíněný zlatník, klenotník, sklář a výrobce skleněné bižuterie. V maturitních 

a učebních oborech připravuje škola žáky nejen na další studium, ale především pro 

uplatnění na trhu práce. Proto spolupracuje s místními firmami jako je ABB Elektro-

Praga, TRW Automotive Czech, Seco Group a mnoho dalších. Jak již bylo nastíněno, o 

tříletý učební obor pasíř na zdejší škole je malý zájem. V současné době ho studuje jen 

třináct mladých lidí, vloni vyšla ze školy jen jedna studentka. Při tom v dobách té 

největší slávy jablonecké bižuterie mělo práci na 250 pasířů. A to mluvíme o jednom 

oboru! Podle Svazu výrobců skla a bižuterie Jablonec by mohly pomoci jejich 

rekvalifikační kurzy pro dospělé realizované ve spolupráci s místním úřadem práce. 

Jeden z nich byl odstartován v roce 2016 na Střední škole řemesel a služeb v Jablonci.  

PILOTNÍ PROGRAM PRO PASÍŘE, tedy řemeslníky vyrábějící ručně drobnou 

kovovou bižuterii. Upravit tříletý obor pro rekvalifikační kurz nebylo 
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jednoduché. Zatímco v učebním oboru stráví studenti za tři roky 1 200 hodin, kurz 

obsahuje 30 hodin teorie, sto hodin praxe a osm hodin je na závěrečnou zkoušku. Na 

Jablonecku bylo na začátku dubna bez práce 3 700 lidí, nezaměstnanost dosáhla 5,8 

procenta a v kraji patřila k nižším. Z nezaměstnaných Úřad práce v Jablonci vytipoval 

400 lidí, z nich předběžně vybral 50, kterým nový kurz představil. Z těch vybraných 

projevila zájem desítka. Někteří si to ale časem rozmysleli, jiné uchazeče vyřadily 

zdravotní problémy a další odradil fakt, že kdyby kurz úspěšně nezakončili, museli by 

náklady ve výši třiadvacet tisíc korun úřadu práce zaplatit. Do kurzu nakonec začalo 

chodit pět žen a jeden muž. Úřady práce v Libereckém kraji nabízejí zhruba tři desítky 

rekvalifikačních kurzů v osmi oblastech. Nejširší je nabídka ve sféře počítačových 

dovedností a administrativy, v nabídce je také například pět kurzů zaměřených na různé 

typy svařování nebo na obsluhu elektrických a vysokozdvižných vozíků. Nově otevřený 

kurz pasíř do těchto zvolených rekvalifikací patří. Prvních šest zmíněných absolventů 

skončilo v červnu, další kurz pro pasíře začal na podzim.  

TRAINEE PROGRAM - Problémy s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků přiznává i 

bižuterní a sklářský gigant Preciosa. Právě zmiňovaní pasíři jsou v této společnosti často 

lidé již kolem důchodového věku. Navíc vyžaduje Preciosa spoustu speciálních 

odborností, na něž nestačí jen školní praxe. Než si je člověk osvojí, netrvá to rok či dva, 

ale třeba i pět či deset let. Proto další možností je speciální zaškolovací program pro 

absolventy technických oborů. Roční placenou praxi – tzv. Trainee program, nabízí 

kromě jiných možností rekvalifikace i jablonecká Preciosa a není v regionu jediná.  

NA VÝCHOVU MLADÝCH LIDÍ vsadil například i rakouský výrobce plastových 

automobilových dílů Megatech, který v roce 2016 rozšiřoval závody v Česku. K téměř 

osmi stovkám zaměstnanců v Jablonci a v Hlinsku se od září přidaly desítky pracovníků 

v nové hale u Brna. Právě při nabírání inženýrů využila firma tamních univerzit, kde se 

zaměřila na výchovu studentů v posledních ročnících. České závody představují pro 

Megatech největší část výroby. Získal je v roce 2011 převzetím miliardové skupiny 

Plaskov s výrobou v Jablonci, Liberci a Hlinsku. Zatímco liberecká výroba byla v roce 

2013 ukončena, jablonecký a hlinecký závod se díky investicím stabilizují a jejich 

kapacita se zaplnila. Pro další příklad výchovy mladých netřeba chodit daleko. 

Jablonecký závod ABB Elektro-Praga udržuje těsné profesionální vztahy s vědci z 

Technické univerzity Liberec, propojením firmy a školy jsou diplomové práce studentů.    

STIPENDIJNÍ PROGRAM, který pro řemeslné obory zřídil Liberecký kraj před šesti lety, 

pomohl zachránit 15 oborů na 9 středních školách. K úspěšným lze zařadit profese 

elektrikář, nástrojař nebo strojní mechanik a také obor sklář - výrobce a zušlechťovatel 

skla, který před šesti lety studovalo 5 žáků a nyní jich je díky podpoře už pětadvacet.  

Na stipendia v zemědělských oborech pak přispívá zemědělsko-potravinářská firma 

ZOD Brniště a do krajského programu se chystá zapojit už jmenovaná Preciosa nebo 

společnost Silnice, která má na starosti údržbu krajských komunikací. Řada firem má 

své vlastní stipendijní programy a dobře ví, že investice do nich vložené se vyplatí. 

HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ - V pololetí třicet firem v Česku nahlásilo hromadné 

propouštění, jež se dotklo od začátku roku 1 752 lidí. Oproti stejnému období 

loňského roku klesl počet takových společností o třetinu. Ještě horší to bylo 
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předloni, kdy propouštělo skoro osmdesát firem. O propouštění přesto manažeři mluví 

neradi, bojí se, že se jim to vymstí. Podle zákoníku práce se o hromadné propouštění 

jedná tehdy, když dá firma maximálně se 100 zaměstnanci výpověď deseti a více lidem. 

U největších firem pak jde o propuštění minimálně 30 lidí. Politici navíc mluví o 

změně, která by za hromadné propouštění považovala teprve odchod stejného počtu 

zaměstnanců z jedné pobočky. Ne už tedy z celé firmy. Přesto ekonomové tvrdí, že 

hromadné propouštění není nic neobvyklého a ani v době největšího ekonomického 

rozkvětu se nikdy nebude dařit úplně všem. Někde dojde k propouštění kvůli ztrátě 

klíčového zákazníka, jiným důvodem pro hromadné odchody zaměstnanců je přesun 

provozu. Což je případ úspěšné sklářské společnosti Preciosa, která stěhovala jeden ze 

svých provozů ze závodu v Jablonném do brusírny v Liberci. Během února až dubna 

odešlo z Preciosy 134 lidí. Šlo převážně o výrobce broušených kamenů, strojníky nebo 

strojírenské dělníky, většina z nich si díky své kvalifikaci novou práci našla. Řada z 

nich, kterým Preciosa nabídla jiné zařazení, raději zvolila ukončení pracovního poměru 

a vyplacení odstupného. Dlouholetí zaměstnanci mohli získat až osminásobek platu.  

PRŮMĚRNÁ MZDA v Libereckém kraji stoupla za poslední čtyři roky o více než 8 % 

na 24 685 Kč. Za celostátním průměrem ale stále o 1 780 korun zaostává. V 

průmyslových podnicích však dosáhly mzdy v průměru 29 100 Kč, více platily jen 

podniky v Praze a středních Čechách. 

NEZAMĚSTNANOST – Nabídka práce v regionu roste, lidí je ale málo, řada firem 

proto zaměstnává lidi z Polska, Slovenska i dalších zemí prostřednictvím agentur a 

kvalifikované pracovníky si navzájem přetahují. V Libereckém kraji bylo ještě na konci 

roku 2012 bez práce 24 185 lidí a nezaměstnanost dosáhla 7,4 %. Na konci letošního 

roku nezaměstnanost klesla na 5,5 procenta. V Jablonci bylo k 31. 12. 2016 evidováno  

 1 536 uchazečů o zaměstnání (rok 2015: 1 784, 2014: 2 091, 2013: 2 311, 2012: 

2 041, 2011: 1 984, 2010: 2 276),  

 z toho žen 850 (2015: 1 001, 2014: 1 124, 2013: 1 080, 2012: 1 027, 2011: 

1 005, 2010: 1 156).  

 Dosažitelní 850 (2015: 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 4,7 % (2015: 5,4%, 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. 

EKONOMICKÉ SUBJEKTY, PODNIKATELÉ 

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD jabloneckého magistrátu v roce 2016 evidoval 18 159 

podnikatelů (2015: 17 862, 2014: 17 594, 2013: 17 314, 2012: 17 255) a  

 636 nově vzniklých živnostenských oprávnění (2015: 565, 2014: 913, 2013: 

680, 2012: 711), 

 315 zrušených živnostenských oprávnění* (2015: 343, 2014: 388, 

2013: 356, 2012: 332). * Od 1. 7. 2008 byly živnostenské listy a koncesní listiny 
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nahrazeny tzv. Výpisem ze živnostenského rejstříku, kterým podnikatelé prokazují svá 

živnostenská oprávnění. 

 2 127 změn v živnostenských oprávněních (2015: 1 759, 2014: 2 608, 2013: 

2 435, 2012: 2 064),  

 106 poskytnutí výpisů ze živnostenského rejstříku (2015: 105, 2014: 150, 2013: 

221, 2012: 322), 

 475 správních řízení (2015: 477, 2014: 896, 2013: 718, 2012: 506), 

 598 kontrolních zjištění (2015: 598, 2014: 502, 2013: 559, 2012: 590), 

 97 registrovaných ** zemědělských podnikatelů (2015: 97, 2014: 79, 2013: 79, 

2012: 76). ** 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 2016 jich působilo 

v Jablonci 12 100 (2015: 12 092, 2014: 12 093, 2013: 12 146, 2012: 12 666), z toho   

 fyzických osob 9 621 (2015: 9 797, 2014: 9 856, 2013: 9 807, 2012: 9 946), 

 právnických osob 2 479 (2015: 2 295, 2014: 2 377, 2013: 2 239, 2012: 2 720).  

Bylo registrováno 

 8 903 fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona a nezapsaných 

v obchodním rejstříku (2015: 8 872, 2014: 8 831, 2013: 8 738, 212: 9 402), 

 677 fyzických osob podnikajících dle jiných zákonů než živnostenského a 

zákona o zemědělství a nezapsaných v obchodním rejstříku (2015: 756, 2014: 

851, 2013: 1 035, 212: 409), 

 41 zemědělských podnikatelů – fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 

(2015: 40, 2014: 34, 2013: 34, 2012: 35), 

 51 veřejných obchodních společností (2015: 52, 2014: 54, 2013: 54, 2012: 55), 

 1 286 společností s ručením omezeným (2015: 1 204, 2014: 1 213, 2013: 1 183, 

2012: 1 186), 

 1 komanditní společnost (2015: 1, 2014: 1, 2013: 1, 2012: 1), 

 6 nadací (2015: 6, 2014: 5, 2013: 5, 2012: 5), 

 6 nadačních fondů (2015: 5, 2014: 5, 2013: 5, 2012: 5), 

 45 akciových společností (2015: 42, 2014: 45, 2013: 48, 2012: 49), 

 7 obecně prospěšných společností (2015: 8, 2014: 8, 2013: 8, 2012: 7), 

 324 společenství vlastníků jednotek (v roce 2015: 310, 2014: 293, 2013: 275, 

2012: 270), 

 4 ústavy (2015: 2, 2014: 0, 2013: 0, 2012: 0), 

 72 družstev (2015: 72, 2014: 73, 2013: 65, 2012: 64),   

 0 státní podnik (2015: 1, 2014: 1, 2013: 1, 2012 až 2008: 3, 2007 - 5), 

  45 příspěvkových organizací (2015: 45, 2014: 45, 2013: 45, 2012: 45), 

 339 spolků a 99 pobočných spolků – transformováno z právní formy sdružení tj. 

svazy, spolky, kluby apod. (2015: 330 spolků a 100 pobočných spolků, 2014: 

316 spolků a 98 pobočných spolků, rok 2013: 0 spolků, 298 sdružení, 2012: 0 

spolků, 278 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 

v roce 2015: 20 let v Jablonci, 150 ve světě.  Info viz KRONIKA 2015  

Rok 2016: Evropský dodavatel - Toto každoroční ocenění předala 

v březnu 2016 společnost Yanfeng Automotive Interiors v 

düsseldorfském Classic Remise 15 dodavatelům za jejich vynikající 

úspěchy. A. RAYMOND GmbH & Co. KG z Německa obdržel cenu za 

kvalitu a bronzové ocenění za výkon.  

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. C + C CIMBÁL, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Dlouhá ulice 415/3 

6. CIKAUTXO CZ, s.r.o., Kokonín, ulice Letní 3867 

7. INTERNATIONAL METAL PLAST, spol. s r.o., Kokonín, Rychnovská 326 

8. JabloPCB, s.r.o., Mšeno n. N., U Přehrady 5129/67  

9. JABLOTRON ALARMS, a.s., Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 4567/33 

10. MEGATECH Industries Jablonec nad Nisou, s.r.o., Na Hutích 1972/19 

11. NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, Nemocniční ulice 15 

Informace viz v předcházející kapitole ZDRAVOTNICTVÍ   

12. PEKÁRNA ŠUMAVA, a.s., + PEKAŘSTVÍ ŠUMAVA GROUP, a.s., Jablonec 

nad Nisou, Na Výšině 3373/11 

13. PRECIOSA BEAUTY, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Průmyslová 1872/18                       

14. PRECIOSA, a.s., Jablonec nad Nisou, Opletalova 3197/17 

15. RIEGELEIN, k.s., Mšeno nad Nisou, S. K. Neumanna 3626/1 

16. SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o., Jablonec nad Nisou, ulice 

Smetanova 4588/91 

17. SILNICE LK, a.s., Rýnovice, Československé armády 4805/24 

18. SOLITER, a.s., Jablonec nad Nisou, Nádražní 148/10  

19. STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU, Mírové náměstí 3100/19 

Informace viz kapitola MĚSTO, MAGISTRÁT 

20. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LIAZ, Rýnovice, Želivského 3993/13 

21. TECHNICKÉ SLUŽBY JABLONEC nad Nisou, s.r.o., Souběžná 2349/7 

22. TI AUTOMOTIVE AC, s.r.o., a TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, s.r.o., 

Rýnovice, Belgická ulice 4727/17 

23. TRW AUTOMOTIVE CZECH, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Na Roli 2405/26 

24. UNITHERM, s.r.o., Mšeno, Vedlejší 88/25. 
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PRŮMYSL, PODNIKATELÉ: AKCE, ZMĚNY 

ABB ELEKTRO-PRAGA: ROBOT YUMI   

ABB S. R. O., ELEKTRO-PRAGA, JABLONEC N. N. 

Na počátku stála sklářská firma Kramer a Löbl, založená 

v roce 1868. V roce 1993 se státní podnik Elektro-Praga stal 

součástí nadnárodní skupiny ABB a došlo ke změně názvu na 

ABB s. r. o., Elektro-Praga. * ABB Group - přední světový 

dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, zaměstnává 135 tisíc lidí ve sto 

zemích světa. V České republice vlastní sedm továren, čtyři centra pro výzkum a vývoj 

i komplexní servisní služby a zaměstnává přes 3 400 lidí. V roce 2016 již podruhé za 

sebou získala společnost ABB ČR prestižní ocenění Czech Business Superbrands a 

potvrdila tak, že patří k těm nejlepším značkám v naší republice. * Rekapitulace vzniku 

závodu v Jabloneckých Pasekách - coby jednoho z největších výrobců domovního 

elektroinstalačního materiálu v ČR - viz  Kronika 2013, 2015.  

ROK 2016 - Jablonecký závod ABB Elektro-Praga byl v květnu dějištěm dvou 

zajímavých událostí. Konal se v pořadí již 9. ročník závodu horských kol ABB MTB 

Cup 2016, kde jedním z jeho hlavních pořadatelů byla již tradičně jablonecká Elektro-

Praga. V Jablonci byl pak 3. května uveden do výroby průmyslový robot YuMi (název 

je zkratkou anglických slov You and Me), aby se podílel na montáži elektrických 

zásuvek. Na rozdíl od běžných průmyslových robotů nemusí být tento stroj uzavřen v 

bezpečné kleci a je prvním robotem na světě, který pracuje s lidmi přímo na výrobním 

páse. YuMi je bezpečný a svému lidskému spolupracovníkovi neublíží. Jeho dvě ruce 

jsou potažené měkkou hmotou a má velmi citlivé senzory, které ho při dotyku s 

člověkem včas zastaví. YuMi připomíná chobotnici s velkýma očima, dlouhými 

chapadly, krátkým tělem a pidinohama, pohybuje se ve čtrnácti osách, zatímco 

průměrní roboti většinou pouze v šesti. Ve světě už několik robotů YuMi funguje, v 

Česku ho však využívá pouze Elektro-Praga. Jeho cena dosahuje 40 tisíc dolarů, v 

přepočtu přes 900 tisíc korun. Roboti jako YuMi zvyšují v továrnách produktivitu práce 

a konkurenceschopnost, což přináší více zakázek a přijímání nových lidí. Montáž 

zásuvek s dětskými pojistkami se díky YuMimu zrychlila v Jablonci o třicet až čtyřicet 

procent. Ruce operátorů a YuMi dokážou udělat pět až šest tisíc kusů denně, na jejich 

výrobě se podílejí přibližně půl na půl. YuMi nahradil při sestavování zásuvek s 

dětskými pojistkami člověka při operacích s titěrnými součástkami a odstranil pohyby, 

při nichž hrozí dělníkům na rukou problémy s karpálními tunely a  klouby. Na 

jabloneckém pracovišti, kde YuMi pracuje, se nachází ještě operátor, přípravky se 

senzory, dopravníky, vibrační podavače a systém rozplétání pružin. * ABB po celém 

světě dosud rozmístila více než 250 tisíc nejrůznějších typů robotů. Její divize Robotika 

poskytuje softwarová řešení pro roboty a také modulární výrobní buňky a dále služby v 

oblasti svařování, manipulace, lakování, paletizace a obsluhy strojů. Ke klíčovým trhům 

patří automobilový průmysl, výroba plastů, obrábění, slévárenství, elektronika, 

farmaceutický a potravinářský průmysl. ABB Robotika také v roce 2016 

vyvinula školicí set s průmyslovým robotem, který podporuje technické 



   KRONIKA roku 2016                                                                                 287  

 

vzdělávání a uplatnění absolventů na trhu práce. Letos v srpnu společnost oznámila 

uvedení SafeMove2, což je nejnovější generace bezpečnostně certifikovaného systému 

pro monitorování robotů. V německém Mnichově v té době představila svůj 

nejkompaktnější robot IRB 1660ID, určený převážně pro obloukové svařování a 

obsluhu strojů. Jedná se zároveň o nejuniverzálnějšího robota své třídy. Spolupráce lidí 

a robotů a všudypřítomný trend digitalizace mění podobu výroby od samého základu - 

jako odpověď na tyto trendy představila společnost ABB v říjnu na Mezinárodním 

strojírenském veletrhu v Praze základní stavební prvky továrny budoucnosti. A ještě 

dvě zajímavosti. V dubnu společnost předvedla na veletrhu v Hannoveru svoji 

průlomovou digitální technologii. Prvním, kdo si mohl na veletrhu vyzkoušet nový 

inteligentní senzor ABB, byli německá kancléřka Angela Merkelová a americký 

prezident Barack Obama. Koncem roku 2016 společnost ABB ve spolupráci s inovační 

platformou IdeaHub vyhlásila celosvětovou soutěž ´Innovation Challenge´. Cílem je 

hledat a podpořit techniky a podnikatele, kteří budou společně tvořit budoucnost.  

ČESKÁ MINCOVNA: ZŮSTÁVÁ U PŘEHRADY 

ČESKÁ MINCOVNA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

U Přehrady 3204/61, Jablonec nad Nisou.  

Prodejny: Rooseveltova ulice 419/20, Brno. Na Příkopě 

860/24 (pasáž ČNB), Praha. Jablonec nad Nisou – U 

Přehrady 3204/61 a Mírové náměstí 15. Specializovaný 

internetový obchod – od roku 2010. * Výhradní dodavatel 

tuzemských oběžných mincí pro Českou národní banku, razí a prodává zlaté i stříbrné 

mince a pamětní medaile. Prodává také investiční zlato a stříbro, v loňském roce prodej:  

 zlata a stříbra za 606 milionů Kč (v roce 2014: 465 milionů), 

 pamětní mincí a medailí se prodalo za 346 milionů Kč (2014: 228 milionů). 

 Češi si v mincovně objednali také přes čtvrt tuny ryzího zlata v podobě 

investičních slitků a mincí. 

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. - viz předcházející ročníky KRONIKY.  

ROK 2015 – Společnost projevila zájem o areál bývalé porodnice v Turnovské ulici 

pro výhodnou polohu na okraji Jablonce i dobré napojení na dálnici. Záměrem bylo 

vybudovat novou mincovnu s odpovídajícími parametry moderní výroby, obsluhy 

zákazníků a bezpečnosti. Náklady nového sídla podle předběžných odhadů přesahovaly 

100 milionů Kč. Koncem května byla podepsaná trojstranná dohoda 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 zhodnotit plán na přesun a do konce roku 2016 definitivně potvrdit zájem.  

ROK 2016 - Česká mincovna odstoupila koncem března od svých plánů zřídit si sídlo 

v areálu bývalé porodnice na okraji Jablonce. Rozhodla se zůstat a rozšířit v rámci 

svého současného působiště, tedy v prostorách bývalé Bižuterie u přehrady. 

Změnit plány ji přiměl mimo jiné fakt, že 60 % areálu Bižuterie koupila 

http://www.abb.cz/cawp/seitp202/6662f655dd748ebdc1257fa00053cbf2.aspx
http://www.abb.cz/cawp/seitp202/6662f655dd748ebdc1257fa00053cbf2.aspx
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společnost Jablotron v čele s Daliborem Dědkem. Což podle mincovny je zárukou 

rozvoje areálu, včetně faktu, že i další vlastníci budov projevili ochotu do objektů 

investovat. Zmodernizovat sídlo hodlá mincovna do dvou let, což není mnoho času, 

nicméně nová výstavba by zabrala nepoměrně delší dobu. * Česká mincovna to jsou 

samozřejmě především mince a medaile. Nebylo tomu jinak ani v roce 2016. 

  Počátkem roku společnost představila sadu čtyř zlatých a čtyř stříbrných 

medailí s motivy představitelů rodu Kolowrat-Krakowských. Z dílny 

akademického sochaře Michala Vitanovského vzešli na averzních stranách 

medailí čtyři potomci slavného pokolení – Leopold Filip, Alexander Joseph, 

Jindřich Vilém a František Tomáš čili od poslance říšské rady, přes 

automobilového závodníka, československého diplomata a filantropa až po 

obnovitele rodového majetku, milovníka umění a filmového producenta. 

Autorkou grafické předlohy rodového erbu s dvojjazyčným mottem ´Věrně a 

stále – pro fidelitate´ pro reverzní stranu medailí vytvořila Barbora Solperová. 

Část výtěžku z prodeje podpořil charitativní činnost Nadačního fondu 

Kolowrátek, jehož hlavní prioritou jsou rodiny se zdravotně postiženými dětmi. 

 Autor vítězné penalty z finále mistrovství Evropy ve fotbale v roce 1976 

Antonín Panenka si v sobotu 13. února v Jablonci vyrazil a pokřtil zlaťák s 

vlastním portrétem. Mince s jeho tváří je šestou ze série věnované 

československým fotbalovým legendám. Bude jich jedenáct. 

 V prostorách České národní banky (ČNB) mincovna slavnostně pokřtila zlatou 

kilogramovou medaili s portrétem sv. Anežky České na motivy padesátikoruny 

Oldřicha Kulhánka. Nejtěžší česká zlatá medaile v hodnotě 1,47 milionu korun 

byla vydána v omezeném nákladu padesáti kusů. Podepsáni jsou pod ní 

akademický sochař Vladimír Oppl a dcera Oldřicha Kulhánka Klára Melichová. 

 ČNB vydala pamětní stříbrnou minci připomínající 100 let od založení 

Československé národní rady, jednoho z nejdůležitějších orgánů zahraničního 

odboje. Minci razila Česká mincovna v Jablonci, do oběhu bylo dáno 13 400 

kusů, z toho 8 600 ve špičkové kvalitě s leštěným polem a matovým reliéfem.  

 Zpěvačka Lucie Bílá si v Jablonci vyrazila k narozeninám vlastní portrét do 

unce zlata. Medaile s jejím portrétem je další ze série Slavíci ve zlatě, kterou 

Česká mincovna vydává jako poctu českým pěveckým legendám. 

 Vloni vyrazili ve zlatě a stříbře herce Karla Fialu, letos ho na pamětních 

medailích následoval Rudolf Hrušínský. Česká mincovna tak pokračuje ve 

speciální edici věnované legendám českého filmu.  Medaili se svým otcem 

představil v Praze u příležitosti zahájení Febiofestu herec Jan Hrušínský. 

 Tisíciletá tradice české měny - Výstava, kterou Východočeské muzeum ve 

spolupráci s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice a Českou mincovnou v 

Jablonci uvedlo v roce 2013 v New Yorku, měla svoji českou verzi. Od začátku 

března byla k vidění v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze. 

 Česká mincovna vydala u příležitosti Hurvínkových devadesátin tři pamětní 

mince. Na první z nich se objevil Hurvínek a Žeryk, druhá byla věnována 

jeho taťuldovi - panu Spejblovi a třetí patřila Máničce s paní Kateřinou.  
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 Začátkem dubna uplynulo 125 let od narození slavného herce, komika a 

libereckého rodáka Vlasty Buriana. Česká mincovna k tomuto výročí vyrazila 

zlatou a stříbrnou půluncovou medaili, která známého umělce oslavuje. 

 K sedmdesátým narozeninám zpěvačky Hany Zagorové byla dána do prodeje 

unikátní medaile s její podobiznou. Legenda české pop-music tak doplnila ve 

speciální sbírce České mincovny Slavíci ve zlatě kolegy Karla Gotta, jemuž byla 

medaile vylisována k 75. narozeninám, zesnulého Waldemara Matušku nebo 

Lucii Bílou, jež svou medaili obdržela nedávno k padesátinám.  

 Pamětní medaile ze série ´Umění pro Václava Havla´ je z dílny Aleše Lamra, 

známého blízkým vztahem k prvnímu polistopadovému prezidentovi. Nástěnnou 

malbou vyzdobil kupříkladu jeho sekretariát na Pražském hradě. Medaile byla 

rozhodně nejoriginálnější ražbou v České mincovně v poslední době. Kromě 

barvy zlata a stříbra totiž hýří pestrými odstíny a zajímavými tvary. 

 Stříbrnou kilovou stodolarovou minci s vyobrazením krále Karla IV. vyrazila 

Česká mincovna v Jablonci v květnu a vyprodala ji za rekordně krátkou dobu. 

První polovina nákladu našla své majitele za první týden, a jak se výročí 700 let 

od narození největšího Čecha přiblížilo, vzrostla i poptávka po minci a druhá 

polovina nákladu se prodala téměř naráz, v intervalu několika hodin během 

jedné noci. Takové tempo prodeje v mincovně dlouho nezažili. Jeden exemplář 

přitom stál téměř čtyřicet tisíc korun a k mání jich bylo celkem sto. 

 Ještě než výpravy z celého světa vyjely bojovat o medaile na XXXI. letní 

olympijské hry v Rio de Janeiro, připravila Česká mincovna k této sportovní 

události vlastní pamětní medaile z ryzího stříbra. Pod výtvarným návrhem byl 

podepsán Petr Horák, medailér a pedagog jablonecké Střední 

uměleckoprůmyslové školy. Reverzní strana medaile je věnována české vlajce, 

českému lvu a nápisu Český olympijský výbor 2016.  

JABLOTRON GROUP: NADACE NEJEN SENIORŮM  

JABLOTRON GROUP, akciová společnost, Pod Skalkou 33/4567, 

Jablonec nad Nisou. Původní společnosti Jablotron s.r.o. - založena v roce 

1990, nahradila v květnu 2015 nová zastřešující akciová společnost 

Jablotron Group. V roce 2016 zakladatel Dalibor Dědek přestal být 

jediným majitelem, když 40 % akcií odprodal dlouholetému 

spolupracovníkovi, obchodnímu a výkonnému řediteli Miroslavu 

Jarolímovi. Mateřskou společnost Jablotron Group nyní vlastní 

 60 % patří podle obchodního rejstříku společnosti JABLO GRO Dalibora Dědka, 

 menšinový podíl firmě TRON UP Miroslava Jarolíma. 

Vloni obrat skupiny firem vzrostl na 2,6 miliardy korun (v roce 2014: 2,28, 2013: 2,015 

miliardy). Nedílnou součástí aktivit skupiny jsou veřejně prospěšné projekty, iniciované 

podnikatelem, mecenášem, zakladatelem a spolumajitelem Daliborem Dědkem. 

- podrobné informace o společnosti viz předcházející ročníky KRONIKY 

ROK 2016: V lednu zahájila činnost Nadace Jablotron, a.s. - Navázala na 

dárcovské aktivity firem skupiny Jablotron, které za dobu svého 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dalibor_D%C4%9Bdek
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dvacetiletého působení podpořily projekty za více než 200 milionů korun. Podporované 

oblasti: Správa a ochrana unikátních celků krajiny. Regionální rozvoj Jablonecka. 

Podpora vzdělávání, vědy a výzkumu i občanské společnosti. Pomoc lidem v nouzi. 

Rekonstrukce objektu bývalé bižuterie na Domov pro seniory.   

 V lednu byl také odkoupen 45 % podíl ve vývojářské společnosti eMan, která 

patří mezi přední české dodavatele mobilních řešení a zrealizován vstup do 

brněnské společnosti Eledus s.r.o.   

 V červenci zahájila provoz nová hala logistického centra v Rýnovicích. Byla 

vybudována během deseti měsíců na ´zelené louce´ u silnice a stála 94 milionů 

korun. Nový sklad je určen pro Jablotron Alarms, který je největší společností 

skupiny (vloni zakázky za 1,8 miliardy) a patří k nejvýznamnějším dodavatelům 

alarmů v České republice i ve světě. 

Byly založeny další společnosti: 

JABLOTRON TALENT SERVICES s.r.o. - Poradenství v oblasti organizačního 

rozvoje, Jablonec nad Nisou. 

BIGCLOWN LABS s.r.o. – nové spin-off  Jablotronu zacílené na domácí autorizaci.  

JabloDSJ s.r.o. – Byla založena firma, která převzala odpovědnost za Domov pro 

seniory u přehrady v Jablonci od společnosti Anavita. 

LEANCAT s.r.o. - Vodíkové palivové články, Jablonec nad Nisou. 

M2H EUROPE s.r.o. založil Jablotron a Abet v září. Nabídka a rozvoj cloudových 

služeb pro zákazníky z řad technologických firem mimo skupinu Jablotron.  

ŠENÝR BIJOUX: KORUNKA K ŠATŮM MĚSTA  

ŠENÝR BIJOUX, společnost s ručením omezeným, sídlí na 

adrese Pasířská 735/40, Jablonec nad Nisou.  

Rodinná firma šperkařů nabízí kolekce jedinečných náušnic, 

náhrdelníků, korunek či náramků, které zdobí mnohé 

osobnosti kulturního i politického života nejen u nás. 

Majitelka Olga Kopalová, která v roce 2014 získala titul ´Žena regionu´, spolu s 

významnými firmami kraje představila český sklářský a bižuterní design podnikatelům 

v Monaku a české šperky pak v Chengdu na Západočínském veletrhu. Od toho se také 

datuje spolupráce s  Luo Wen, úspěšnou čínskou modelkou a majitelkou fotografického 

studia Bossy v Chengdu. Výsledkem byly fotografie s čínskými modelkami 

ozdobenými šperky z dílny Šenýr. V roce následujícím byla uskutečněna týmová práce 

na čínském prádle, kdy majitelky obou firem vytvořily originální set podprsenky a 

kalhotek z českých křišťálů s motivem čínských mráčků. 

ROK 2016: Luo Wen přiletěla
*)

 do Čech a její první kroky vedly do Jablonce nad 

Nisou a zde do bižuterní rodinné firmy ŠENÝR Bijoux k tvorbě dalšího projektu, díky 

němuž by se mohla zvednout poptávka po výrobcích české firmy Šenýr v Číně. 
*) 

Pro zajímavost: Poslední únorový čtvrtek spojil poprvé českou a sečuánskou 

metropoli Chengdu přímý let, kdy letadlo Airbus A330200  aerolinek Sichuan Airlines 

přistálo po desetihodinovém letu v Praze. Přímou linku inicioval prezident Zeman, a to 

na základě nově otevřených trhů v západní Číně.  
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JABLONEC: 150 LET OD POVÝŠENÍ NA MĚSTO - 

Jedním z dárků, které si Jablonec nadělil k letošnímu 

výročí, byly reprezentační šaty města. V rámci 

projektu Návraty k hodnotám je zhotovila módní 

návrhářka Marie Zelená. Součástí je štrasová korunka 

z domácí provenience firmy Šenýr Bijoux. Korunka 

znázorňuje starou radnici, budovu, v níž dnes sídlí 

knihovna. Tato stavba, jež je tak trochu opomíjenou 

dominantou města, se symbolicky váže k 150. výročí. 

Právě povýšení Jablonce na město bylo totiž pro naše předky impulzem postavit v 

Jablonci reprezentativní budovu. Ručně vytvořená korunka odpovídá vzhledu reálné 

budovy na Dolním náměstí a zdobí ji rovná tisícovka křišťálových kamenů jablonecké 

společnosti Preciosa. Po dokončení samotného designu byla postříbřena v jablonecké 

Galvanotechně, takže její celková hmotnost dosáhla 105 gramů. Na otázku, zda byla 

práce na korunce k jabloneckým šatům něčím zvláštní, Olga Kopalová odpověděla: 

Ano, myslím, že to byla zcela výjimečná situace.  Jablonec je moje rodné město, 

ve kterém celý život také žiju a tím jsem vlastně i jeho součástí. Je to prostě jiné 

než u měst, o nichž jsem jen četla nebo slyšela z vyprávění. Jablonec byl, je a 

bude pro mě vždy NEJ. Proto bylo svým způsobem těžší a více zavazující se 

podílet na tak úžasném projektu a přispět ke zviditelnění Jablonce.   

PRECIOSA: VÁŠEŇ PRO SKLO I DOBROČINNOST 

PRECIOSA je rozhodně největší sklářskou firmou v České republice. V jejich patnácti 

závodech v deseti městech pracují přes čtyři tisícovky zaměstnanců, které spojuje 

motto: Jsme lidé s vášní pro sklo, jsme moderní sklářství. Což dokazují nové 

kombinace barev s křišťálovými či skleněnými komponenty, návrhy unikátních svítidel 

i šperky s originálním rodokmenem. Ve světle čísel vypadá cesta skla z Preciosy 

následovně: produkce 500 000 komponentů, denně zpracuje 40 tun skla, ve světě má 14 

zahraničních zastoupení, ´obsluhuje´ 148 zemí, ročně absolvuje 52 akcí a 1 200 letů 

k zákazníkům. Ačkoliv společnost Preciosa oficiálně vznikla v roce 1948, tradice 

zpracování křišťálu začala v horách na severu Čech už před sedmi stoletími. Již v roce 

1376 se zde rozhořela první sklářská pec a o několik století později se první lustry z 

českého křišťálu začaly vyvážet do celé Evropy. Hlavní sídlo společnosti Preciosa je v 

Jablonci nad Nisou, kde patří k největším zaměstnavatelům v Libereckém kraji. 

ROK 2016 * HEART BRIOLETTE (vpravo) 

představuje třpytivý odkaz na evropskou 

řemeslnou zručnost a mimořádnou preciznost 

výbrusu. Prakticky k nerozeznání od drahokamů 

a diamantů, jeho třpyt, odolnost, optická čistost 

a estetické vlastnosti z něho dělají ideální dárek 

z lásky. Tvar srdce totiž ke šperkům nebo 

doplňkům neodmyslitelně patří. 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88708&x=581&y=800
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CRYSTAL COIN - V unikátní stříbrné minci s broušenými křišťály se v Jablonci spojilo 

umění řemeslníků České mincovny a sklářů Preciosy. Příprava společného projektu 

trvala tři čtvrtě roku, pod společnou značkou Crystal Coin vznikly tři mince s motivem 

motýla, květiny a labutě, které symbolizují dárek pro štěstí, k narozeninám a z lásky. 

Nebudou ale jediné, v plánu je celá kolekce. Preciosa s Českou mincovnou 

spolupracovaly už dříve. Velkou pozornost připoutala například zlatá pamětní medaile 

s lupou ve svém středu, která vznikla podle návrhu designéra Bořka Šípka.  

VZORKOVNA V JABLONCI, PRODEJNA V PRAZE – Návštěvníky zvou dovnitř 

provazy deště vytvořené závěsy s broušenými kameny, křišťálová bouřka a duha 

složená z palety sklářských tyčí. Desítky zářivých kamenů nejen ve špercích, broušené 

sklo, kam oko dohlédne. Taková překvapení pro své zákazníky připravila Preciosa v 

nové vzorkovně, kterou otevřela v Jablonci poslední dubnový pátek. Vzorkovna -  

navozující atmosféru jabloneckého regionu, jemuž vděčí křišťálové sklo za svůj původ, 

je i poctou lidem ovládajícím mistrně své řemeslo. První návštěvnicí byla první dáma a 

manželka prezidenta Ivana Zemanová, která zároveň pokřtila výše zmíněnou sérii mincí 

Crystal Coin. * Nezapomenutelné setkání se sklem připravila Preciosa i návštěvníkům 

v Praze, kde koncem roku otevřela novou prodejnu ´Flagship Store´ v Rytířské ulici.  

VÝCHOVA A PODPORA MLADÝCH - Akciová společnost Preciosa pravidelně otevírá 

svůj stánek na mnoha veletrzích věnovaných vzdělávání a pracovním příležitostem. 

V regionu patří k nejžádanějším zaměstnavatelům, který po čtvrté nese titul ´The Most 

Desired Company´ získaný na základě hodnocení mladých lidí. Však také studentům 

i absolventům odborných učilišť, středních i vysokých škol technického, ekonomického 

i uměleckého zaměření nabízí Preciosa různé formy spolupráce. Připravuje pro ně 

mnohé odborné soutěže i další akce, aby mladým přiblížila reálné prostředí výrobně 

obchodní společnosti a ukázala možnosti uplatnění ve sklářství. Konkrétně nabízí: 

 Trainee programy (roční rozvojový program – zmíněn již v úvodu kapitoly) jsou 

určené čerstvým absolventům vysokých škol nebo těm, kteří studium dokončili 

maximálně v posledních dvou letech. Jak funguje? Trainee program trvá 6 až 18 

měsíců a jedná se o placenou práci na plný úvazek. Absolvent (tedy trainee) 

dostává pracovní úkoly jako kterýkoliv jiný zaměstnanec. Kromě toho firma 

investuje do jeho vzdělávání a rozvoje. Trainee program je tak vlastně jakousi 

přípravkou, a to na specializovanou nebo třeba manažerskou pozici.  

 Stabilní zaměstnání studentů i absolventů na plný či zkrácený úvazek.  

 Letní kemp pro studenty vysokých škol. 

 Spolupráce na semestrálních, bakalářských a diplomových pracích pod vedením 

odborníků. 

 Stipendijní programy.  

 Odborné stáže a praxe pro studenty středních škol a odborných učilišť.  

 Příležitost podílet se na výzkumném programu.  

 Možnost práce v zahraničí - New York, Londýn, Dubaj, Šanghaj, Hongkong. 

 Studentské odborné soutěže jako je Preciosa Crystal Challenge 

či Mistr křišťálu. 
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MASTER OF CRYSTAL je soutěž pro mladé talenty, profesionální designéry a umělce, 

kterou každoročně pořádá Preciosa s jabloneckým Muzeem skla a bižuterie a Českou 

sklářskou společností. V roce 2016 se 

přihlásilo na sedm desítek autorských návrhů. 

Odborná porota vybrala vítěze jednotlivých 

kategorií, kteří postoupili dál. Finalisté pak 

v následujících měsících vyvzorovali své práce 

přímo ve výrobních provozech Preciosy. 

Možnost pracovat na svých dílech bok po boku 

se sklářskými mistry je na celé soutěži pro 

začínající umělce asi to nejlákavější 

i nejpřínosnější. Coby vítězka v soutěži vzešla tentokrát Klára Mikešová se svou prací 

´Identity´ představující sérii originálních šperků zdobených typickými českými výbrusy.  

MERKUR I DESIGNÉR OVĚNČENI CENAMI - Na prestižních oceněních časopisu 

Hospitality Design v New Yorku na sebe Preciosa Lighting strhla veškerou pozornost 

díky své moderní interpretaci tradičních tvarů. Její ikonické svítidlo Merkur získalo 

prestižní ocenění v kategorii Nejlepší světelný design a Nejlepší produkt za rok 2016. 

RONY PLESL, SKLÁŘSKÝ DESIGNÉR - Lustr Merkur vznikl ve spolupráci s předním 

českým designérem Ronym Pleslem, rodákem z Jablonce, kde se narodil v roce 1965. 

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a dále 

UMPRUM, kam se vrátil v roce 2008 jako pedagog, aby vedl Ateliér skla. Pracoval a 

studoval též v zahraničí - v Japonsku, Turecku, Francii, Itálii, na Taiwanu. V roce 2002 

založil Rony Plesl studio, kde se věnuje volné tvorbě a současně spolupracuje se 

známými českými značkami jako je Lasvit, Moser a samozřejmě Preciosa. Jeho díla 

jsou zastoupena v mnoha muzeích i soukromých sbírkách. Je několikanásobný držitel 

ceny Nejlepší designér roku - Czech Grand Design, prestižní mezinárodní Red Dot 

Award a dalších ocenění, k nimž on sám říká: Ceny jsou všeobecně fajn pro určitou 

publicitu. Některé jsou více o byznysu, některé jsou velice prestižní, což je podle 

mě například Czech Grand Design, kde je velká konkurence.  

 Lustr Merkur byl poprvé představen na milánské výstavě Euroluce v dubnu 2015, kde 

získal prestižní ocenění Red Dot a zároveň byl nominován na cenu Czech Grand 

Design 2016. Tvar Merkuru je 

inspirován postavou muže; je pevný, 

razantní a sebevědomý s variabilní 

konstrukcí, což dokonale vynikne 

v industriálních prostorách. Jeho 

křivky a inovativní design sice 

navazují na historický odkaz 

klasických lustrů typu Marie Terezie, 

ale jeho silueta ožívá v moderní 

interpretaci, která přináší prvky 

nekompromisnosti.  
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ZÁCLONY NA MANHATTANU - Jak předcházející řádky naznačují, Preciosa si v 

poslední době našla nový silný trh. Ve Spojených státech vsadila na vývoz kvalitního 

řemesla pro bohaté klienty, což dříve uplatňovala spíše v Rusku, případně v asijských 

zemích. Tento byznys zajišťuje v Preciose už zmíněná klíčová část s názvem Lighting. 

Přítomnost české firmy zosobňují hlavně zakázky pro hotely, z nichž si zatím nejvíce 

cení prezentace v Rockefellerově centru v New Yorku. Zde Preciosa instalovala 

křišťálové záclony do všech 27 oken restaurace Rainbow Room v nejvyšším patře 

budovy. Články o specialitě Preciosy – skleněných perličkách – obletěly svět v 

lednovém vydání National Geographic, objevily se i v deníku New York Times. 

NADACE PRECIOSA - Se společností Preciosa je nerozlučně spjata Nadace Preciosa, o 

jejímž založení představenstvo firmy rozhodlo koncem roku 1993. V té době byla 

podniková nadace, nesoucí jméno svého zakladatele, zcela ojedinělou iniciativou české 

průmyslové firmy. Nově založená nadace byla zprvu orientovaná jen na oblast 

zdravotní a částečně také sociální, ale již v roce 1995 se změnila na všeobecně 

orientovanou. Došlo k vytvoření organizační struktury, která existuje do současné doby, 

kdy zaměření nadace představuje široce pojaté činnosti. Nadace podporuje obecně 

prospěšné činnosti především v Libereckém kraji a v místech, kde působí firma 

Preciosa. „Nadace může fungovat jen díky velkorysosti vedení Preciosy a umu i 

pracovnímu nasazení jejích zaměstnanců. Bez prosperity firmy by nebylo 

prostředků na její dobročinnost,“ říká ředitel Nadace Preciosa Ivo Schötta a na 

otázku, proč je pro Preciosu důležité podporovat neziskové veřejně prospěšné činnosti a 

pomáhat potřebným, odpovídá: „Je to důsledek sociálního cítění firmy, převzetí 

spoluodpovědnosti za kvalitu života lidí, úroveň činnosti spolků i organizací, 

prostě rozvoj všech forem společenského života.“ 

ROK 2016 -  Nadace vyhlásila výběrové řízení na rozdělení grantů pro oblasti:   

1.  Vzdělávání a školství:  Technické školy a školy s technickými směry studia.  

2.  Rozvoj vybraného regionu:   Turnovsko   -    podpora neziskových společností a 

aktivit především v oblasti sociální, vzdělávací, kulturní a sportovní.       

Přišlo celkem 46 žádostí z celé České republiky s požadavky představujícími částku dva 

milióny korun. Rozděleno bylo 400 tisíc korun v každé z obou oblastí.  V rámci 

vzdělávání a školství byl grant rozdělen mezi deset vybraných žadatelů respektive jimi 

předložených projektů.  Vedle Liberce, České Lípy, Nového Boru a Frýdlantu uspěli i 

žadatelé z našeho města, a to konkrétně:  

 40 000 Kč - Inovace dílen zaměření grafické a plastické rytí kovů - Střední 

uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Horní náměstí, Jablonec n. N.  

 30 000 Kč - Zlepšení elektro dílen pro žáky oboru elektrikář - Střední 

průmyslová škola technická, Belgická ulice, Jablonec n. N.   

 40 000 Kč - Žákovské práce ve vstupním vestibulu školy - Střední škola řemesel 

a služeb, Jablonec n. N.   

Při rozhodování v oblasti rozvoje regionu bylo důležité, zda aktivity žadatelů jsou na 

území Turnovska. Ve finále bylo podpořeno 16 projektů předkladatelů 

především z Turnova, ale také z Liberce, Tatobit i Mnichova Hradiště. 
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TEPLÁRENSTVÍ  
NA POLI TEPLÁRENSTVÍ JSME ZVÍTĚZILI - Rok 2016 je jednoznačně rokem, v 

němž jsme zvítězili na poli teplárenství. Jablonec se dostal do povědomí 

odborníků už ne jako město s nejdražším teplem, ale jako město, jemuž se 

podařilo získat teplárnu do vlastních rukou a transformovat ji na úspěšného 

dodavatele tepla za dobrou cenu. Podařilo se naplnit vizi, s níž jsme v roce 

2011 vstoupili do boje za levnější teplo. Skončila druhá etapa revitalizace 

teplárenské sítě a z centrálního zásobování teplem vzniklo zásobování teplem 

z decentralizovaných moderních kotelen za vstřícné a konkurenceschopné 

ceny. To je pro mě největší úspěch právě končícího roku 2016. Samozřejmě, 

nelze si namlouvat, že všechno bylo bez problémů a zalité sluncem. Při tak 

velkém projektu, jakým revitalizace teplárenské sítě je, to ani není možné. V 

konečném důsledku je to ale pozitivní. Domácnosti připojené na centrální 

dodávku tepla a teplé vody ušetří ve svých rodinných rozpočtech a Jablonec 

díky novým rozvodům tepla a plynu získal kvalitní infrastrukturu pod 

povrchem ulic a chodníků. Stoupla i hodnota městského majetku, jehož je 

společnost Jablonecká energetická významnou součástí. – Petr Beitl, primátor 

JABLONEC KONEČNĚ BEZ PÁRY  

Úterý 8. listopadu 2016 určitě vstoupí do dějin Jablonce. Proč? Tento den byla v 

odpoledních hodinách odstavena výtopna Brandl a teplo se začalo vyrábět i 

distribuovat z nově vybudovaných kotelen v rámci revitalizace Centrálního 

zásobování teplem (CZT). Toto téma bylo mnohokrát rozebíráno na různých 

úrovních, v různých médiích a bylo předmětem i mnoha politických kampaní. 

Je pravda, že se Jablonecké energetické, a. s., povedlo něco, co jablonečtí 

občané potřebovali již dávno. Myslím si, že už tak v roce 2006. To byla doba, 

kdy centrální zásobování teplem přestalo nabízet lidem cenu, která by byla na 

trhu konkurenceschopná. Je tedy logické, že mnozí začali hledat svoji cestu, a 

to vytápěním z vlastních, nově budovaných kotelen. A není se co divit. Vždyť 

kromě stále rostoucí ceny za dodávku tepla neměli odběratelé žádnou jistotu v 

kvalitě služeb a nebyl ani náznak jakési světlé budoucnosti.  

ŽÁDNÉ ŘEŠENÍ NENÍ IDEÁLNÍ -  Záměrně jsem zmínil rok 2006, protože to bylo 

období, kdy začalo masivní odpojování od centrální sítě. Tím došlo k neřízenému 

rozpadu teplárenské sítě bez jakékoliv koncepce. Ti, kteří se nemohli nebo nechtěli 

odpojit, se ocitli v pasti. Cena tepla stále rostla. Ke stavbě vlastní kotelny bylo a je 

potřeba poměrně dost peněz a také plyn, kterého se nedostávalo. Co dál? Odběratelé, 

domácnosti, instituce, školy, školky i podniky, kteří se neodpojili, zůstali roztroušeni po 

trasách rozvodů. Zastaralá, předimenzovaná a vysoce ztrátová síť parovodů přestávala 

plnit funkci a bylo třeba vymyslet takové technické řešení, které by umožnilo 

dodávat teplo po celém městě moderním způsobem a hlavně levněji. Jediným 
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řešením nezáviděníhodné situace bylo přiblížit kotelny do sídlišť co nejblíže 

zákazníkům. Jak už to bývá, ani toto jediné proveditelné řešení není úplně ideální. 

Vysoké komíny nejsou v sídlištích zrovna nejvzhlednější, ale bez nich to opravdu nejde.  

VŠE PROBĚHLO ZA PROVOZU -  Z mého pohledu je obdivuhodné, že se vše povedlo 

zrealizovat za méně než dva roky. Navíc celá revitalizace probíhala za provozu. Vždyť i 

v letních měsících, kdy se netopí do radiátorů, musí se ohřívat teplá voda. Myslím, že 

odběratelé byli přestavbou omezeni zcela minimálně. Většina odstávek, nutná na 

přepojení, nebyla delší než dva dny. Považuji za důležité zmínit, co revitalizace CZT 

přinesla nám, kteří si doma topíme vlastními zdroji. Stinnou stránkou určitě bylo dva 

roky rozkopané město. Vždyť bylo třeba vyměnit přes 3 km teplovodních rozvodů. 

Navíc další nezbytně nutnou podmínkou nových zdrojů bylo vybudování mnoha 

kilometrů plynovodních rozvodů. Toto je ale přínos pro všechny Jablonečany. Vlastník 

plynárenských sítí na území Jablonce nainvestoval desítky milionů korun. Své sítě 

obnovil a hlavně ve velké části města navýšil i onu v minulosti nedostatečnou kapacitu. 

Dalším pozitivem pro občany Jablonce je, že skončilo definitivně vyhřívání některých 

chodníků, komunikací a sídlištních trávníků. Parovody pod i nad zemí jsou mimo 

provoz a bude možné začít s jejich likvidací. Až budou tato ocelová monstra 

demontována, vznikne ve městě mnoho zajímavých a pěkných míst pro jiné využití. 

Vybudování nových zdrojů nám všem zajistilo teplo ve veřejných budovách, školách a 

školkách za přijatelnou cenu. Toto teplo platíme z našich společných peněz, z 

městského rozpočtu. Nový moderní systém rozvodů tepla také výrazně zvýšil hodnotu 

městské společnosti Jablonecká energetická. Instalované technologie jsou nové a 

nepředpokládá se, že by v následujících letech vyžadovaly investici. 

ZÁKAZNÍCI JABLONECKÉ ENERGETICKÉ MAJÍ LEPŠÍ CENU - Odběratelům, kteří 

zůstali k CZT připojeni, revitalizace přinesla mnohem lepší cenu za teplo. Ta bude 

včetně DPH pro všechny začínat číslicí pět už od nového roku. Další, a také důležitý 

moment, je pro zákazníky teplárny 24hodinový dohled včetně servisu. Všechna data z 

kotelen a předávacích stanic jsou přenášena po internetu na dispečink. Obsluha vidí, co 

se kde děje, a v případě problému nebo požadavku zákazníka může okamžitě teplotu a 

topný režim upravit. * O peníze jde až v první řadě * Pokud jste dočetli až sem, asi vás 

napadá otázka, co to stálo a kdo to zaplatil? Celý projekt byl odstartován rozhodnutím 

zastupitelstva a následně valnou hromadou společnosti 23. 1. 2014. Zároveň byl 

schválen dlouhodobý finanční plán, který zohlednil i předpokládanou výši investice. Za 

obě etapy revitalizace zaplatila Jablonecká energetická, a. s., svým dodavatelům 250 

milionů korun. K tomu použila vlastní finanční prostředky a dotaci. Dalším zdrojem byl 

příplatek mimo základní kapitál od akcionáře a také úvěr Komerční banky poskytnutý 

formou směnečného programu. Příplatek od města, jediného akcionáře, je v podstatě 

částka, kterou město v minulosti získalo ze společnosti v podobě vyplacených dividend 

a dekapitalizace. Z toho plyne jediné. Na revitalizaci město nepřispělo nic navíc. Pouze 

do společnosti vrátilo peníze z ní získané. Tyto peníze však přispěly ke zvýšení hodnoty 

městského majetku. Co říci na závěr. Určitě velké poděkování všem, kteří se na celém 

projektu podíleli. Zvláště pracovníkům Jablonecké energetické, kteří odvedli obrovský 

kus práce i nad rámec svých standardních povinností. Díky patří i všem, jimž 
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stavby ve městě otravovaly každodenní život, a také všem zastupitelům, kteří ve 

volebním období 2010–2014 pro spuštění tohoto projektu zvedli ruce. Zvlášť musím na 

závěr poděkovat všem obyvatelům Mechové ulice, kteří jsou obtěžováni spalinami z 

komína zdroje Z8, jenž stále nemá patřičnou výšku. Tento jev, který na začátku 

projektanti podcenili, je velkou černou kaňkou celého projektu. Dnes již máme řešení a 

v zákonných lhůtách běží nové územní řízení na prodloužení celého komínu do výšky 

třicet osm metrů. Jablonecká energetická je připravena komín prodloužit hned, jakmile 

to bude možné. - Miloš Vele, náměstek primátora 

JABLONECKÁ ENERGETICKÁ, a.s.  

Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou 

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. 

 Právní forma: akciová společnost.  

 Ing. Petr Roubíček - ředitel, člen představenstva.  

 Akcionářské podíly k 31. prosinci 2016: Statutární město Jablonec nad Nisou 

100,00 % vlastník (od roku 2014).  

 K 31. 12. 2016 zde bylo zaměstnáno 34 lidí, z toho: 24 mužů a 10 žen, 21 

dělnických profesí, 13 technickohospodářských pracovníků. 

 Základní kapitál společnosti: 150 500 000 Kč (stav k 31. 12. 2016). Vloni přešla 

společnost z účtování v hospodářském roce na účetní období kalendářního roku 

od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2016 byly pozitivně ovlivněny příznivým 

vývojem cen energií na světových trzích, které umožnily nákup zemního plynu za 

příznivější ceny, než byly plánovány. Na snížených nákladech se příznivě projevil 

provoz ´letního´ kotle Brandlu. Hospodaření roku 2016 skončilo z důvodu nastavení 

prodejních cen tepelné energie v konkurenceschopné úrovni hospodářskou ztrátou ve 

výši – 31 013 000 Kč. Bylo plně dokončeno čerpání příplatku mimo základní kapitál od 

akcionáře Statutárního města Jablonec nad Nisou v celkové výši 165 milionů Kč s tím, 

že splácení bylo rozloženo do let 2014, 2015 a 2016. V roce 2016 bylo zahájeno čerpání 

směnečného programu, jako dalšího zdroje financování. Jeho plné čerpání naběhne až v 

roce 2017, a to zejména kvůli odkladu některých plateb a po finálním předání 

přebíraných investičních celků. Z důvodu zvažování dalšího využití výtopny Brandl pro 

jiné podnikatelské účely odložila společnost svůj záměr na vybudování nového sídla a 

zůstává nadále v prostorách výtopny Brandl. Současně je záměrem společnosti hledat 

příležitosti k rozšíření svého trhu, zejména u těch objektů, kterým končí technická 

životnost jejich stávajících energetických zařízení nebo které se nacházejí v blízkosti 

jejich tepelných zdrojů. Společnost nadále zůstává největším dodavatelem tepla a teplé 

vody do jabloneckých domácností, průmyslových podniků, vzdělávacích institucí i 

městských objektů. Zákazníkům dodává teplo a teplou vodu z moderních 

decentralizovaných plynových kotelen v blízkosti vytápěných objektů.   
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Z HISTORIE DO SOUČASNOSTI JABLONECKÉHO TEPLÁRENSTVÍ 

 1891 – za působení starosty Posselta postavilo město elektrárnu na Nise u 

Brandlu. Součástí se kromě vodní elektrárny časem staly i plynárna a uhelná 

výtopna. Odtud bylo teplo ve formě nízkotlaké vodní páry rozváděno parní sítí 

do centra města a Žižkova vrchu. Později přibyly další: výtopna podniku LIAZ v 

Rýnovicích vytápěla kromě průmyslového areálu také sídliště Mšeno a výtopna 

Bižuterie v Jabloneckých Pasekách zásobovala i sídliště Šumava. 

 1986 – Úspěšné dokončení nové výtopny zvané Nový Brandl. 

 1995 – Teplárna včetně rozvodů se bezúplatným převodem stává majetkem 

města. 

 1995 – Město prodává většinu akcií teplárny Severočeské teplárně Most za 250 

milionů korun. Nová společnost se jmenuje JTR, a. s. 

 1998 až 2002 – Dvakrát se mění strategický partner, podíl ve společnosti kupuje 

firma United Energy, a ta jej prodává MVV Energie CZ, s. r. o.  

Město Jablonec vlastní jednu třetinu akcií. 

 17. 7. 2013 – Město Jablonec kupuje akcie od MVV Energie CZ a. s. a stává se 

tak jediným vlastníkem. Teplárna mění jméno na Jablonecká energetická a. s. 

 1. 1. 2014 dochází k prvnímu snížení cen tepla o 14 %. 

 2014 podzim – Ve výtopně Brandl je instalován nový parní kotel, který umí 

vyrobit i malé množství páry. Po dobu revitalizace je využíván v době nízkých 

odběrů. Nahrazuje výtopnu Liaz, která byla zrušena a následně odprodána. 

 2014 – Koncem roku je výběrové řízení na zhotovitele 1. etapy revitalizace. 

 2015 – V období červen-listopad realizována I. etapa revitalizace, při níž je 

vybudováno pět nových zdrojů. 

ROK 2016 

 1. 1. vstupuje v platnost nový ceník – ceny se v závislosti na lokalitě pohybují v 

rozpětí 579 - 650 Kč/GJ (s DPH 620 - 689 Kč/GJ).  

 Červen až říjen II. etapa revitalizace, při které je vybudováno 16 nových zdrojů. 

 Listopad - odstraňování vad a nedodělků, pro zákazníky se připravují nové 

smlouvy včetně nových 

cen v rozmezí kolem 

650 Kč za GJ vč. DPH. 

 8. 11. odstavena výtopna 

Brandl včetně všech 

parovodních rozvodů. 

ROK 2017 

 Cena tepla je 

snížena na 564 

Kč / GJ, s DPH 

na 579 Kč /GJ. 
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V. KULTURA, SPORT 
JABLONEC NAD NISOU SE PYŠNÍ MNOHA PŘÍVLASTKY - Město skla, bižuterie, 

sportu a v posledních letech také Město plné tónů. Jak je to ale skutečně? Je 

Jablonec městem, které nabízí dostatek sportovního a kulturního vyžití? Jaká 

jsou zde sportoviště, jaké stánky uměnímilovné múzy a jaká je jejich nabídka? 

Tyto a další otázky v listopadu loňského roku pokládali tazatelé agentury 

AmA, která pro město Jablonec zpracovávala veřejný průzkum volnočasových 

aktivit se zaměřením na sport a kulturu. Kdo na kladené otázky odpovídal? 
Z Jablonce a okolí v okruhu do pěti kilometrů od města bylo osloveno 693 lidí, z toho 

345 mužů a 348 žen. Padesátka dotazovaných měla základní vzdělání, 146 bylo 

vyučených, 374 středoškoláků s maturitou a 123 vysokoškoláků. Ve věkové kategorii  

 12–14 let odpovídalo 27 respondentů,  

 15–19 let * 52 respondentů,  

 20–29 let * 105 respondentů,  

 30–39 let * 135 respondentů,  

 40–49 let * 210 respondentů, 

 60 a více let * 164 respondentů.  

CO UKÁZAL PRŮZKUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

KULTURA - Výzkum se soustředil na tato kulturní zařízení: Eurocentrum (návštěvnost 

dotázaných respondentů 58,2 %), kina (56 %), divadlo (37,2 %), knihovna (15,4 %), 

kluby, muzea a galerie (14,4 %). Podle výsledků průzkumu jsou v největší oblibě 

návštěvy filmů (44,2 %), koncertů (41,3 %) a divadelních představení (29,1 %), a to 

především ze strany žen, které jsou také aktivnější návštěvnice přednášek, besed či 

venkovních koncertů. O klubové pořady projevilo zájem 7,5 % respondentů. Muži 

chodí do kina nejčastěji ve dvaceti letech, ženy zase nejvíce kolem čtyřicítky. Podobně 

je tomu i při návštěvě koncertů. Přednost multikinům před nabídkou v Jablonci dává jen 

necelá třetina dotazovaných. Kultuře se obvykle Jablonečané věnují v měsíčním cyklu 

(27,8 % respondentů), 19,3 % chodí čtvrtletně a jednou za 14 dní vyhledá kulturní akci 

18,5 % dotazovaných. Vůbec nebo velmi málo se o kulturu zajímá 17 % lidí. Oslovení 

respondenti by uvítali hlavně zlepšení prostor a služeb městské knihovny, zejména 

rozšíření knižní nabídky, kde jim schází aktuální tituly. V divadle si stěžovali na rychle 

vyprodané vstupenky, což na druhou stranu svědčí o diváckém zájmu. Otázkou je, zda 

by řešením bylo více představení. Malému procentu Jablonečanů chybí multikino, akce 

a zařízení pro střední generaci, mizivě pak kultura a možnost setkávání pro seniory.  

SPORT - Otázky mapovaly situaci sedmnácti sportovišť: plavecký bazén, městská hala, 

školní tělocvičny, TJ Bižuterie a Gymnázia U Balvanu, Tenis squash centrum, hřiště a 

inline dráhy u přehrady, areály Břízky, Střelnice, Srnčí důl a Mšeno (fotbalový areál), 

zimní stadion, sokolovna, veřejná sportoviště u škol, skatepark a tenisové 

kurty na Proseči. Z ankety vyplynulo, že nejčastěji je navštěvován plavecký 
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bazén, který využívá téměř třetina respondentů (29,1 %). K bazénu pak bylo i nejvíce 

připomínek, a to od seniorů, podle nichž je vstupné pro ně příliš vysoké a voda se jim 

zdá studená. Městská hala se umístila s návštěvností na druhém místě -  19,6 % 

respondentů především mužů. Ženy naopak využívají více inline bruslení, a tedy i dráhy 

u přehrady. Zde si ovšem bruslaři stěžují, že dráha je plná cyklistů, maminek s kočárky 

a psů. Přáli by si lepší řešení, eventuálně dobudování nějaké další dráhy jen pro ně. 

Nejmenší návštěvnost mají tenisové kurty na Proseči – 0,9 % dotazovaných. Někteří 

však sportují jinde a jinak, věnují se hlavně cyklistice, běžkám nebo cvičení doma či v 

komerčních soukromých zařízeních. Vedle již zmíněných připomínek zaznělo od 

cyklistů, že je nedostatek příležitostí jezdit na kole po městě. Návštěvníci Srnčího dolu a 

Břízek si zase stěžovali na zastaralost areálů a nedostatek atrakcí pro děti. Seniorům 

chybí více posilovacích strojů pro jejich věkovou kategorii. * Zdroje informací – 

Anketa ukázala, že nejslabším zdrojem informací o nabídce je tisk, kde 6,6 % 

oslovených respondentů hledá kulturu a 1,3 % sport. Bodovaly:    

 Internet -  58,4 % zde hledá kulturní programy, 36,2 % zase tipy na sport.  

 Jablonecký měsíčník - 36,1 % kulturu, 13,3 % sport.  

 Plakátovací plochy - třetí největší zdroj informací.  

VÝROČÍ: DIVADLO, KINO, SBORY, JIZERKA, RAMPA I NEKRAS 

KINETOSKOP: 120 LET – Přístroj zvaný kinetoskop odstartoval na konci 19. století 

historii kin nejen v našem městě. Vynález Thomase Alvy Edisona dorazil do Jablonce 

nad Nisou v červenci 1896. Přesné datum ani místo, kde se tak stalo, dobové prameny 

neuvádějí, ale je jisté, že to bylo po 15. červenci, jelikož tehdy se v Karlových Varech 

uskutečnila první kinematografická projekce na území dnešních Čech. Na podzim roku 

1896 pak do Jablonce přijel první kočovný biograf. První stálé kino u nás vzniklo v roce 

1907. Mělo 430 sedadel, název Metropol a stálo v Kamenné ulici. Zde byl promítán i 

první zvukový – respektive dodatečně ozvučený film s názvem Atlantic.    

MĚSTSKÉ DIVADLO: 110. VÝROČÍ – Seznam cen z posledního městského trhu, 

několik mincí, ukázka bižuterie a broušeného skla i pět výtisků místních novin. To vše 

našlo skrýš v obřím žulovém kvádru dovezeném z lůna Jizerských hor, který se stal 

základním kamenem pro stavbu divadla v Jablonci. Položen byl 18. srpna 1906, a to 

v den 76. narozenin císaře Františka Josefa I. Na stavbě, jejíž náklady se vyšplhaly na 

735 tisíc tehdejších korun, pracovalo přes padesát firem. Slavnostního otevření se 

divadlo dočkalo 21. září 1907. V roce 1948 bylo přejmenováno na Divadlo Julie Fučíka 

a skončil zde stálý soubor. V devadesátých letech prošlo velkou rekonstrukcí za 139 

milionů korun. Otevřeno bylo po třech letech v září 1998.  Letos tedy divadlo slavilo 

svoji plnoletost - 18 LET -  od doby, kdy se začala psát jeho novodobá historie.  

BABÍ HOP PRO DOSPĚLÉ: 70 LET - Začínal v sokolovně v Jabloneckých Pasekách v 

roce 1946. Oslavit jubileum přišly v sobotu 6. února 2016 stovky lidí v převlecích a 

maskách. Akci pořádalo Sdružení přátel Jabloneckých Pasek, které zvolilo pro 

dospělácké maškarní již před časem sál jabloneckého Eurocentra, protože do pasecké 

sokolovny se tancechtivé masky zkrátka už nevešly.  
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JIZERKA: 40 LET - Počátkem listopadu 2016 si připomenuli v turistickém oddílu 

Jizerka z Tělovýchovné jednoty Autobrzdy v Jablonci čtyři desítky let nepřetržité 

činnosti. Oddílem prošlo za jeho existence na 250 členů, kteří uspořádali 1 565 nejen 

sportovních akcí. Společně viděli mnoho krásných koutů České republiky, ale i 

Slovenska, Rumunska, Bulharska, Polska, Německa, Rakouska, Albánie, Chorvatska, 

Itálie, Švýcarska, Francie, Norska, Španělska a Korsiky. To vše si vyžádalo spoustu 

organizátorské práce, kterou vyvážila láska k přírodě i k horám a dobrá parta. 

DĚTSKÝ SBOR SKŘIVÁNEK: 30 LET – Od roku 1986 působí při Mateřské škole 

Mšeňáček pod vedením sbormistryně Věry Pokorné. Každým rokem sbor navštíví až 

třicet dětí ve věku od tří do sedmi let. Skřivánek vystupoval na benefičních koncertech, 

festivalech, přehlídkách, v rozhlase, i v televizi se známými umělci. Pódiem mu už byla 

Bertramka, Smetanova síň Obecního domu v Praze, divadlo Ungelt i komorní sál 

Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci. Zazpíval v kostele sv. Mikuláše na 

Staroměstském náměstí, u Křižíkovy fontány či v Kongresovém centru i na Mlýnské 

Kolonádě v Karlových Varech. Sbor reprezentoval školku, město i republiku ve 

francouzském Cannes, ve Vídni a v dalších evropských státech. Nahrál řadu CD, je 

organizátorem akcí jako je Rozloučení s budoucími školáky či Vánoce se Skřivánkem. 

Hodně vystoupení absolvují děti samozřejmě v Jablonci, kde se také konala oslava 

výročí. ´Skřivánek slaví 30 let´- takový byl název říjnového programu v divadle.    

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR VRABČÁCI: 25 LET - Byl založen při ZŠ Mozartova, 

která v té době byla známa hudebními třídami. Přestože je zde už nenajdeme, sbor dál 

funguje. Od jeho založení je sbormistrem Pavel Žur, který tak nasměroval k hudbě více 

jak tisícovku dětí. Přiznává, že působení ve sboru není úplně jednoduché, komplikuje ho 

fakt, že zpěváčci postupně odrůstají a odcházejí, přičemž zároveň přicházejí noví. 

Repertoár sboru zahrnuje skladby vokální polyfonie, klasicismu, písně romantiků, 

sborovou tvorbu 19. a 20. století, gregoriánský chorál i renesanci, lidové písně z Čech, 

Moravy i Slovenska a vánoční koledy z Evropy. Znají ho nejen posluchači z Jablonce, 

ale příznivce má i za hranicemi naší země.  Vrabčáci oslavy čtvrt století své existence 

završili počátkem října 2016 koncertem v jabloneckém divadle, kde s nimi vystoupila 

zpěvačka Lucie Bílá. S ní navázali spolupráci před dvaceti lety a společně již 

zorganizovali mnoho projektů, namátkou například benefiční koncert při ničivých 

povodních v roce 1997 a řadu dalších, jejichž výtěžky putoval ve prospěch charity. 

FOTOKLUB NEKRAS: 20 LET – Je jedním ze subjektů obohacujících kulturu 

v Jablonci v oblasti fotografie. Ze zakládajících členů zde dodnes působí předseda Jiří 

Bičiště a Zdeněk Holubec. Nosným pilířem činnosti byla a je účast v mapových 

okruzích u nás i na Slovensku. Jedná se o obesílání kolekcí fotografií jednotlivých 

fotoklubů mezi sebou předem určeným oběhovým plánem tak, aby každý fotoklub 

hodnotil všechny kolekce. Ale nezůstalo jen u mapových okruhů, kde byl Nekras 

čtyřikrát pořadatelem a třikrát se umístil na prvním místě. Vedle okresních tematických 

soutěží uspořádal dva celostátní projekty: Přehrada Jablonec nad Nisou a Černobílá 

fotografie. Pravidelná je výstavní činnost celého kolektivu i jednotlivců, dlouhodobá je 

spolupráce s německým fotoklubem Unifok Jena. K 150. výročí Jablonce 

fotoklub připravil fotosoutěž věnovanou současnosti i minulosti města.  
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KLUB NA RAMPĚ: 20 LET uplynulo od první akce v prostoru někdejšího pavilonu A 

výstaviště. Zakladatelem klubu byl v roce 1996 Roman Rákosník, podporovaný řadou 

místních přátel, studentů i podnikatelů. Od začátku zařízení nabízelo kvalitní vystoupení 

rockové, jazzové i jiné hudby, mladým kapelám poskytovalo zázemí pro první koncerty, 

rozjel se pestrý program s workshopy i besedami. S přibývajícími léty se Rampa stala 

pro milovníky dobré kultury doslova kultovním místem. 15 LET - Od listopadu 2001 

začalo připravovat program občanské sdružení Jablonecká kulturní obec, založené 

dlouholetou předsedkyní a současnou vedoucí Milenou Bauerovou s nejvěrnějšími 

návštěvníky klubu. 10 LET - Soutěžní festival regionálních kapel Stárplej a promítání 

dokumentárních filmů Jeden svět. Deset let už má také Klub Na Rampě v pronájmu 

společnost Sundisk. * Výročí Klub Na Rampě oslavil tematickým programem za účasti 

muzikantů, herců a dalších umělců, kteří za těch 20 let byli na Rampě nejvíce vidět.  

PODPORA MĚSTA: DOTACE, DARY   
DOTACE, PENĚŽITÉ DARY - V roce 2016 na ně byla z rozpočtu města vyčleněna 

částka 11 406 000 Kč (v roce 2015: 9 884 000 Kč, 2014: 14 041 000 Kč). Přerozdělení 

koordinoval odbor humanitní jabloneckého magistrátu, kde je vedena kompletní agenda 

o financích poskytovaných sportovním, kulturním, vzdělávacím a dalším organizacím či 

subjektům. Komu a kolik:   

KULTURA 3 400 000 Kč, z toho:  

 2 350 000 Kč rozdělila žadatelům kulturní komise, 

 30 000 Kč - údržba kostelních hodin, 

 820 000 Kč - Městská galerie MY, 

 100 000 Kč - Svaz výrobců skla a bižuterie. 

 100 000 Kč – Muzeum skla a bižuterie. 

SPORT 7 050 000 Kč, z toho: 

 6 000 000 Kč rozdělila sportovní komise, 

 200 000 Kč – Jizerská, o.p.s., 

 50 000 Kč -  SKP Kornspitz Jablonec (na tratě), 

 200 000 Kč - Český atletický svaz (Jablonec Indoor Gala 2016) – dar, 

 600 000 Kč - FK Jiskra Mšeno, Jablonec n. N. – investice.   

Zbytek z vyčleněné částky rozdělovaly: 75 000 Kč komise humanitní péče, 200 000 Kč 

komise pro výchovu a vzdělávání, 681 000 Kč činily ostatní dary, návratné finanční 

výpomoci či investice. Podklady pro činnost jednotlivých komisí zajišťuje na odboru: 

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU - Svoji činností směřuje k naplnění 

strategie v oblastech, které má uvedené v názvu – tedy školství, kultura a sport. Školství 

má své řádky v Kronice 2016 ve II.  kapitole, o kultuře a sportu bude pojednávat tato 

kapitola. Oddělení spolupracuje s kulturními i sportovními subjekty na území města, 

organizuje jejich setkání, pořádá či spolupořádá řadu společenských akcí konaných 

v Jablonci nad Nisou, podílí se na povolování kulturních i sportovních akcí 

pořádaných různými subjekty v průběhu celého roku. 
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PROJEKT JABLONEC SKONČIL – Všichni, kteří se věnují systematicky pořádání 

kulturních a sportovních akcí, měli od roku 2000 možnost získat podporu města v rámci 

projektu Jablonec, jehož koordinátorem je - respektive do loňského roku bylo 

Eurocentrum. V průběhu let 2000 – 2015 se díky tomuto programu uskutečnilo přes dva 

tisíce akcí podpořených z pokladny města celkovou částkou 48 585 000 korun. Návrh 

projektu pro rok 2015 schválili zastupitelé na svém posledním zasedání koncem roku 

2014. Tehdy byly finance navýšeny na 2 956 000 Kč, aby 16. ročník projektu nejen 

obohatil kulturní a sportovní život v Jablonci nad Nisou, ale zároveň oživil střed města, 

městské parky a sportoviště akcemi pro širokou veřejnost. Což se stalo. Přesto na 

sklonku roku 2015 rozhodli zastupitelé o ukončení projektu s tím, že byly navýšeny 

finance neziskovým subjektům pořádajícím kulturní a sportovní akce, organizacím 

města byl posílen přímo rozpočet. 17. ročníku projektu se tak už Jablonec nedočkal.    

KULTURA: SUBJEKTY, AKCE 
K AKCÍM, KDE JE HLAVNÍM POŘADATELEM MĚSTO JABLONEC, patřily 

k nejvýznamnějším: 21. ples města, oslavy Mezinárodního dne učitelů, Den rodiny, Den 

otců, Týden seniorů či 19. ročník výstavy výtvarných prací žáků a studentů na téma ´Co 

bych daroval svému městu k 150. narozeninám´. Novinkou byla Cena pro nadané 2016 

– více strana 167 a 241. Pominout nelze vzpomínková setkání při státních svátcích a 

výročích. V prosinci se zájmu především rodin s dětmi těší Ježíškova vánoční pošta a 

rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí, který letos zkrášlily nové ozdoby.  

K AKCÍM VZEŠLÝCH ZE SPOLUPRÁCE s dalšími subjekty patří již tradičně Den 

zdravotně postižených, Den památek, Jablonecké podzimní slavnosti, trhy velikonoční a 

vánoční i literární soutěž. Nelze opominout nejmladší počin, kterým je festival hudby a 

divadla. Jablonec nad Nisou - Město plné tónů 2016. Pět měsíců hudby všech žánrů i 

divadla, devět více či méně tradičních scén včetně kostelních interiérů, hvězdy 

divadelního i muzikantského nebe, zahraniční kapely, které si na svém turné jako jediné 

a často i první místo svého koncertu v Česku vybraly právě a jenom Jablonec – to je 

festival hudby a divadla, za kterým stojí organizátoři: Městské divadlo, Eurocentrum, 

Jablonecké kulturní a informační centrum a Základní umělecká škola. V roce 2016 na 

podiích vedle profesionálů 

účinkovali žáci a studenti hudby i 

divadelní ochotníci. Festival 

nabídl dvě opery, pět divadelních 

představení, šestačtyřicet 

koncertů a jeden minifestival.  

STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 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. 
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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. 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 

plus akce na klíč včetně zajištění doprovodných služeb. Prostory jsou vybavené 

klimatizací, bezbariérovým přístupem,  moderní technika zahrnuje kvalitní 

audiovizuální techniku včetně tlumočnického zařízení - více viz Kronika 2015.  

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 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. 

ROK 2016 – Zrušením kulturně-sportovního projektu Jablonec bylo Eurocentrum 

zbavené své koordinátorské pozice. Tím na jedné straně přišlo o určité finance a na 

druhé straně mu ubyly mnohé starosti, které coby koordinátor s projektem měl. Přesto 

(nebo možná právě proto) byl rok 2016 pro Eurocentra velmi úspěšný.   Díky vysoké 

profesionalitě akcí Eurocentra získala společnost částku  

 641 000 Kč z dotací a sponzorství mimo svůj rozpočet.  

 357 000 Kč od prestižní organizace evropských kin Europa Cinemas získalo 

Středisko Kina, které díky výborné dramaturgii zaznamenalo rekordní 

návštěvnosti 62 000 diváků. 

Kulturní akce v Eurocentru navštívilo přes 12 000 diváků. Připomeňme alespoň tyto:  

 MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL – 7. ročník pořádalo Eurocentrum 

v pátek 10. června za finanční podpory města Jablonce a Libereckého kraje. 

Akce, kde se představily soubory z různých koutů celého světa – včetně souboru 

Njachas z Afriky, se konala pod záštitou Folklorního sdružení ČR.  

 JABLONECKÉ KULTURNÍ LÉTO, jež vstoupilo do svého 10. ročníku, svými 

čtvrtečními koncerty na letní scéně a nedělními produkcemi v Tyršových sadech 

nabídlo pestrý koktejl různých hudebních žánrů v podání skupin z celého světa. 

Návštěvnost překročila tři tisíce lidí a jejich ohlasy byly více než příznivé.   
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JUBILEJNÍ DESÁTÉ JABLONECKÉ LÉTO PRÁVĚ ZAČÍNÁ - 4.7.2016 - 

Českolipský deník, str. 2 - Od sousedů (lek) - Zatímco v jiných městech během 

letních prázdnin často kulturní život utichá, Jablonec nad Nisou nabízí jednu 

akci za druhou. Jedním z nejvýraznějších a nejhojněji navštěvovaných projektů 

je Jablonecké kulturní léto, které letos slaví kulaté výročí. Co nabídne letošek, 

jak probíhaly přípravy a jak hodnotí uplynulé ročníky jeden z pořadatelů? Jan 

Ocilka z Eurocentra se i na letošní program těší. A diváci mohou také, nabídka 

je pestrá. * Většinou se první ročníky potýkají s různými potížemi. Vzpomenete 

si, co potkalo vás v roce 2007? * Letní cyklus vzniknul na popud občanů, kterým 

kulturní život o prázdninách v Jablonci chyběl. V počátku jsme se potýkali s 

nedostatkem financí a také jsme neměli úplně jasno, kterým směrem se žánrově vydat. 

Proto byl program více roztříštěný. * Dnes už je jasné, že koncept akce prošel 

vývojem. Co vás k němu přimělo a na co jste se zaměřili? * První ročník byl v 

porovnání s dalšími hodně popový. Nemyslím tím interprety, kteří trhají rekordy v 

hitparádách, ale například Ivana Hlase, Ivu Frühlingovou nebo Blue Effect, které hrají 

česká středoproudá rádia. Po prázdninách jsme tehdy dostali negativní reakce dalších 

regionálních pořadatelů, kteří si stěžovali na to, že díky této akci přicházejí o interprety, 

které by jinak mohli uvést v následující sezóně. Navíc Jablonecké kulturní léto má od 

počátku vstup pro veřejnost zdarma, což kluby udělat nemohou. V dalších ročnících 

jsme se tedy snažili tomuto směru vyhnout a objevit pro zdejší návštěvníky jiné kvalitní 

pořady. A tehdy se dramaturgie začala čím dál více klonit k world music, která je pestrá 

a má zde slabší zastoupení. * World music pro mne znamená hudba celého světa. 

Hledali jste cizí hudebníky žijící v České republice, nebo jste rovnou zamířili za 

naše hranice? * Tak jednoduché to nebylo. Jak jsem zmínil, rozpočet akce byl na 

začátku hodně omezený, a tak jsme nejdřív lovili v našich vodách a občas chytili 

nějakou kapelu, která plánovala české turné. * Dokážete nám takový program 

přiblížit? Můžete uvést nějaká jména? * V druhém ročníku se objevil česko-polský 

projekt ELjazzER, stavící na tradici sefardských Židů, česko-španělská divadelní 

společnost Karromato nebo romská kapela Kale, později to byl Santy y su Marabú s 

kubánskými a českými hudebníky, slovenská Družina a její repertoár se základem v 

lidové hudbě, íránský kytarista Shahab Tolouie žijící u nás, izraelská skupina The 

Izraeli Ethnic Ensemble na evropském turné a řada dalších. Postupně začala přibývat 

zahraniční jména, české premiéry a začala se zvedat návštěvnost i popularita akce za 

hranicemi našeho regionu. * Zmínil jste, že na akci se neplatí vstupné. Má to 

nějaký záměr? * Chtěli jsme zaujmout co nejširší skupinu lidí, nabídnout trochu 

nestandardní program a vytvořit přátelskou atmosféru. A to se nám podařilo. Ne vždy 

vás osobitá hudba zaujme, ne vždy máte peníze nazbyt a ne vždy tolik času, abyste 

mohli zhlédnout celý koncert. Pokud nemusíte platit vstupné, když máte čas, na pár 

písniček se klidně zastavíte. Amfiteátr uprostřed města má široké vstupy, lavičky i 

množství travnaté plochy a koncerty začínají vždy v 17 hodin. Díky tomu akci ve velké 

míře navštěvují rodiče s malými dětmi, lidé, kteří právě skončili v práci a 

senioři. Mezi naše stálé návštěvníky patří i postižení z Domova Maxov, pro 
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jejichž režim jsou večerní koncerty náročné. * Dobře. Ale když peníze nevyděláte na 

vstupném, někde je sehnat musíte. * Akci od začátku majoritně financuje statutární 

město Jablonec nad Nisou, ke kterému se velkým dílem přidala i Nadace ČEZ a akci 

začali fandit i první stabilní regionální partneři: Preciosa, A. Raymond Jablonec a AKT 

plastikářská technologie Čechy. Letos se k nim přidaly Ria Reality, Evolution Group cz, 

Dakacom, Geoprint a obchod Barvy Jablonec. Každý rok se seznam partnerů mění. I 

když by nás firmy často rády podpořily, pochopitelně je pro ně důležité, aby se někam 

vyvíjely a aby byly schopny zaplatit své zaměstnance. Letos, kdy město slaví 150 let, 

firmy daly najevo patriotství často i mírou podpory této akce. * PROGRAM - 7. 7. 

Vieux Farka Touré Trio (Mali) 14. 7. MiraMundo (Španělsko/Itálie) 21. 7. Erik & 

Worldly Savages (Srbsko/Anglie/Kanada) 28. 7. Rackhouse Pilfer (Irsko) 4. 8. Bent 

Knee (USA) 18. 8. Fofoulah (Senegal/Gambie/Velká Británie) 25. 8. Yo Soy Indigo 

(USA/Anglie/Slovensko/ČR) Čtvrtek 7. 7., 17 hodin – Vieux Farka Touré Trio (Mali) 

Malijský zpěvák a písničkář zabírá neuvěřitelné žánrové rozpětí od tradiční africké 

lidové hudby, přes soul, blues a reggae, až po rock. Tourého rozsáhlé pole vlivů a 

realizované spolupráce, jeho duchaplné a uchopitelné skladby a jeho pevné ukotvení v 

tradiční hudbě z něj udělaly jednoho z mezinárodně nejuznávanějších afrických 

hudebníků dneška. Na aktuálním turné zpěváka doprovodí Valery „Valess” Assouan na 

baskytaru a Mamadou Kone na bicí, oba dva rodáci z Mali. 

 

MĚSTSKÉ DIVADLO  
Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost.  

Ředitel: Mgr. Pavel Žur, člen městské rady a zastupitel, předseda kulturní komise, 

sbormistr dětského pěveckého sboru Vrabčáci. 

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE - Základní stavební kámen k výstavbě divadla byl 

položen 18. srpna 1906. Letos tedy Městské divadlo v Jablonci oslavilo 110. 

výročí a příští rok ho čeká stejně kulaté výročí dne, kdy se divadelními prostory 

rozlinuly první tóny veřejného představení. Tehdy úvodem zaznělo několik 

menších děl a vyvrcholením slavnostního večera se stalo uvedení veselohry 

Husarská horečka od Gustava Kadelburga a Richarda Skowronka. V té době 

existovalo v Evropě dohromady 44 divadel, z toho šest jich bylo u nás - v 

Liberci, v Karlových Varech, v Mladé Boleslavi, v Brně a v Praze, kde již tehdy 

byla Státní opera. Šestým byl Jablonec, který se tak zařadil mezi významná 

česká města, kde se začala psát divadelní historie. Kamenné divadlo v Jablonci 

na počátku 20. století vyrostlo v důsledku velkého hospodářského vzestupu, 

kdy podobně jako jiná zbohatlá města usilovalo o výstavbu reprezentativního 

sídla a centra kultury. Již v roce 1894 vznikl Jablonecký divadelní spolek, jehož 

předsedou se stal ředitel místní filiálky banky Union Richard Näbe, a jehož 

cílem bylo shromáždit dostatek finančních prostředků na výstavbu 
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divadla. Rozpočet na celou stavbu činil tehdy bez dvaceti tisíc půl milionu. 

Počínaje první divadelní sezónou 1907-1908 se mohla jablonecká scéna 

pochlubit souborem, který inscenoval činohru, operu a operetu. Jablonecké 

divadlo, na rozdíl od mnoha divadel v Německu, hrálo až do roku 1944 a 

divadelní soubor vystupoval nejenom na své domovské scéně, ale velice často 

hostoval v okolních městech a obcích. Včetně zájezdů tak byla v sezóně 1943-

1944 odehrána pět set třicet tři představení. Pak bylo divadlo uzavřeno a 

většina personálu odešla pracovat do zbrojního průmyslu. Znovuotevření 

divadla 30. června 1945 bylo zahájeno hrou Naši furianti. Od nové divadelní 

sezóny 1945-1946 se divadlo stalo součástí libereckého Zemského oblastního 

divadla se samostatným operetním souborem. Ale už v únoru 1946 došlo k 

postupnému rozpadu operetního souboru, od konce roku 1948 začal divadlo 

řídit přímo Místní národní výbor a v této době rada rozhodla o přejmenování 

na Divadlo Julia Fučíka. Ochotníkům, kteří v divadle vystupovali, bylo nařízeno 

do repertoáru zařadit ´pokrokové´ sovětské hry. Takový přístup vedl k 

naprostému nezájmu lidí o divadlo. Od této doby nemá divadlo svou vlastní 

scénu. „Což ovšem dnes můžeme vnímat velmi pozitivně, byť to může znít 

paradoxně,“ říká ředitel Pavel Žur s tím, že díky tomu je v současné době 

nabídka představení neuvěřitelně pestrá.  

ROK 2016  

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ - Hospodaření organizace skončilo lepším 

výsledkem než v roce 2015, a to ztrátou ve výši 13 000 Kč (rok 2015: ztráta 131 000, 

2014: zisk 170 000 Kč, 2013: ztráta 1 533 000). Ztráta v hlavní činnosti 365 000 Kč 

byla v roce 2016 vyrovnána ziskem z doplňkové činnosti 352 000 Kč. K dobrému 

výsledku z hlavní činnosti přispěly  

 vyšší tržby za vstupné 9 019 000 Kč (2015: 8 406 000 Kč),  

 vyšší příspěvek na provoz od zakladatele 10 010 000 Kč (2015: 9 338 000 Kč). 

Nutno doplnit, že vedle Jablonce poskytly dotaci ve výši 154 000 Kč 

Ministerstvo kultury ČR a Státní fond kultury ČR i Liberecký kraj. 

Ztráta ve výši 13 000 Kč byla po schválení správní radou zaúčtována na účet ztrát 

minulých let. Jeho stav k 31. prosinci 2016 dosáhl výše: -15 738 000 Kč.  

PROJEKTY - Během roku se uskutečnily již zavedené projekty - některé realizované za 

finanční podpory statutárního města Jablonec, Libereckého kraje, Ministerstva kultury 

ČR a Státního fondu kultury ČR, jiné hrazené z finančních prostředků divadla.    

 Tříkrálové zpívání - XVIII. ročník, leden 2016: Účast 7 školních sborů z celého 

regionu, na jevišti divadla se během odpoledne vystřídalo přes 250 zpěváků. 

 Rodáci Jablonecka - XVI. ročník, březen: V pestrém programu tří festivalových 

dnů vystoupili houslista Jaroslav Šonský s klavíristkou Gesine Tiefuhr, 

Podkrkonošský symfonický orchestr a Bohemia balet z Taneční konzervatoře 

Praha. Současně probíhala výstava jabloneckého výtvarníka Bohumíra Míče. 
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 Společně nejen na jevišti - XIV. ročník, říjen: Setkání talentovaných zdravých a 

zdravotně handicapovaných umělců. Program večera nabídnul širokou škálu 

vystoupení.  Jako host vystoupila stálice naší hudební scény zpěvačka Eva 

Pilarová. Celý večer byl tlumočen do znakové řeči.  

 Hvězdy nad Ještědem - VII. ročník pěvecké soutěže, společné dílo ředitele 

divadla Pavla Žura a hudebníka Petra Hostinského. Slavnostního finálového 

večera 15. října se zúčastnilo 26 talentovaných amatérských zpěváků. V odborné 

porotě zasedla mimo jiné šansonová zpěvačka Zlatka Bartošková a David Deyl. 

Absolutní vítězkou se stala Klára Hromádková z Brna.   

 Podzimní fantazie 2016 – XX. přehlídka neprofesionálních dětských tanečních 

souborů se konala koncem října. Zúčastnilo se jí 9 souborů z celých Čech, diváci 

zhlédli čtrnáct choreografií. Bezprostředně navázala XX. celostátní přehlídka 

scénického tance mládeže i dospělých ´Tanec, tanec…2016´, na jejímž průběhu 

se divadlo významně podílelo. Na závěr byla udělena Cena města tance 2016. 

K mimořádným projektům patřil v kronice již zmíněný multižánrový festival 

JABLONEC NAD NISOU – MĚSTO PLNÉ TÓNŮ 2016, kde bylo divadlo opět 

hlavním koordinátorem. Do jeho nabídky zprostředkovalo řadu zajímavých představení 

a koncertů, které proběhly v prostorách divadla – 9x, ale také na netradičních místech, 

většinou jako Open Air – 14x. V rámci festivalu byly uvedeny dvě opery - Její 

Pastorkyňa v provedení Slezského divadla Opava a Kouzelná flétna v nastudování 

talentovaných mladých umělců z USA a Kanady a Orchestru Severočeské filharmonie 

Teplice. Na koncertech vážné hudby se představili například houslista Jaroslav 

Svěcený, Václav Hudeček, Viktor Mazáček, klavírista Ivo Kahánek, Duo Virtuosi 

Strings, violoncellista Petr Nouzovský, kytaristé Tomáš Honěk, Patrik Vacík, Miloslav 

Klaus, s akordeonem Ladislav Horák, Komorní soubor Barocco Sempre Giovanne,  

Musica Florea a další vynikající interpreti. Hudba napříč žánry byla zastoupena 

královnou českého popu Lucií Bílou, skupinou Sto zvířat, Petrem Bendem s kapelou a 

Cimbálovou muzikou Grajcar. Dále účinkovala skupina The Backwards, jablonecká 

Mandragora a šansoniérka Zlatka Bartošková, folkový zpěvák František Nedvěd. Z 

činoherního žánru se uskutečnila Filumena Marturano s herečkou Simonou Stašovou v 

hlavní roli a Rozmarné léto v nastudování jednoho z nejlepších amatérských souborů 

Rádobydivadla Klapý. Pro děti byla uvedena Pošťácká pohádka a interaktivní hudební 

pořad Příhody kluka Bombarďáka. Většina pořadů byla díky podpoře města bez 

vstupného, finančně náročnější byly nabízeny za snížené, někdy až symbolické vstupné.  

STATISTIKA: DIVÁCI, PŘEDSTAVENÍ - V roce 2016 Městské divadlo v Jablonci  

 navštívilo 72 373 diváků (2015: 64 340, 2014: 57 836), z toho 37 574 veřejnost 

(2015: 38 419), 17 173 školy (2015: 17 421), 11 000 pronájmy a agentážní akce 

(2015: 8 500), 6 626 (2015: 5 120) akce mimo prostory divadla, 

 realizovalo 207 akcí (2015: 208, 2014: 174), z toho bylo 110 pro veřejnost 

(2015: 112, 2014: 98), 60 pro školní mládež (2015: 61, 2014: 58), 21 pronájmů a 

1 akce agentážní,15 akcí mimo prostory divadla. 
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 Divácky nejžádanějším žánrem byla již tradičně činohra – uskutečnila se 40x s 

průměrnou návštěvností 415 diváků (2015: 40x s 417, 2014: 35x na velké scéně, 

a 2x na malé scéně, s průměrnou návštěvností 412 diváků). 

 Kmenový repertoár divadla tvořila, stejně jako v uplynulých letech, 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). 

 Ze šesti předplatitelských skupin byl největší zájem o 

DA - průměrná návštěvnost 485 diváků (2015: 439, 2014: 451), 

DB - průměrná návštěvnost 436 diváků (2015: 442, 2014: 427). 

 S mimořádným zájmem publika se setkala v roce 2016 představení Divadla Járy 

Cimrmana (633 diváků), improvizační představení Jaroslava Duška Čtyři 

dohody (593) a představení Divadla A. Dvořáka Příbram Hrdý Budžes (565).   

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO ŠKOLY jsou tradiční součástí divadelní nabídky. Určené 

jsou pro nejmladší děti ze školek, přes žáky až po středoškoláky. Vedle místních 

přijíždějí i diváci nejen z nejbližšího okolí, ale také ze vzdálených míst jako například z 

Frýdlantu v Čechách, Harrachova, Kořenova, Huntířova, Turnova, Hodkovic či Desné. 

V roce 2016 pro ně divadlo připravilo 36 titulů a bylo odehráno 61 představení.  

 Pro nejmladší diváky zahrálo Naivní divadlo Liberec - Pohádka do dlaně, 

Zapomněli na mě!, Divadlo Drak Hradec Králové - Čert a Bára, Divadlo 

Tramtarie Olomouc - O pračlovíčkovi, Docela velké divadlo Litvínov - Kocour 

v botách, Loudadlo s Českou televizí - Veselá pouť, Divadlo Minaret Praha - Tři 

veselá prasátka, Agentura Artway Praha - Jen počkej, zajíci!, Divadlo F. X. 

Šaldy Liberec - Krkonošské pohádky, Princové jsou na draka.  

 Pro starší žáky a studenty byla uvedena představení Agentury B. Starý - 

Malostranské povídky, Divadla TY-JÁ-TR Praha - Hostinec u kamenného stolu, 

Divadla A. Dvořáka Příbram - Prodaná nevěsta, Jak je důležité míti Filipa, 

Divadla Bez Hranic Praha - Sluha dvou pánů, Hadrián z Římsů, Divadlo 

Tramtarie Olomouc - Válka s mloky a jiné. * Největší zájem byl o představení 

Král Lear - Městské divadlo Mladá Boleslav (524 diváků), Cesta kolem světa -

Divadlo AHA! Praha – (436) a představení Michaely Dolinové a Ladislava 

Ondřeje nazvané Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej! (406 diváků).  

PODPOROVATELÉ DIVADLA V ROCE 2016 

DAROVACÍ SMLOUVY: Nadace Jablotron, Jablonec nad Nisou. * Gerex Liberec, s.r.o.  

REKLAMNÍ SMLOUVY: A. 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. * Vytservis spol. s r.o., Jablonec * ATREA s.r.o., Jablonec 

nad Nisou. * Titan-Plastimex s.r.o., Tanvald. * Titan-Metalplast s.r.o., Tanvald. * 

Telmo, a.s., Praha. * Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice. * Ria 

Reality, a.s., Praha. * Nisainvest, s.r.o., Jablonec nad Nisou. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA  

příspěvková organizace 

Adresa: Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou. Ředitel: Mgr. Zbyněk Duda. 

RUCE - Nové logo má od loňska knihovna, která ho v březnu oficiálně 

představila při vyhlášení Čtenáře roku. Patronát nad tvorbou převzala 

jablonecká Střední uměleckoprůmyslová škola, jejíž studentka třetího ročníku 

oboru grafický design Gabriela Tonevová logo navrhla. Inspirovala ji plastika 

Ruce od 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. 

V ROCE 2016 knihovna řešila předávání dat z nově zavedeného knihovního systému 

Koha do Souborného katalogu ČR, bylo obnoveno propojení s již existujícími záznamy. 

Pro ladění Kohy i katalogu VuFind knihovna přešla na Ticket systém v cloudové formě. 

Tato cesta byla zvolena také pro elektronickou poštu.  K větší propagaci e-knih nabídla 

knihovna v multimediálním oddělení další čtečku a přišla s dalšími novinkami. 

Například čtenářům z oddělení pro dospělé byla nabídnuta možnost uhradit registrační i 

sankční poplatky platební kartou, pro snazší orientaci ve fondu byly nově hřbety knih 

označeny piktogramy podle tematických okruhů, do předsálí dětského oddělení byl 

umístěn přebalovací pult.  Městská knihovna se také zapojila do oslav tří významných 

výročí města a na dané téma připravila přednášky, výstavy 

i soutěže.  Pro audiovizuální sál knihovny, někdejší 

zasedací sál samosprávy, byla vytvořena nová stálá výstava 

Jablonecká náměstí. K výročím se vázala i výstava Ztichlý 

zpěv lesa. Umístěna v přízemí budovy přibližovala životní 

osudy vybraných německy píšících jabloneckých autorů - 

Marie Hübnerové, Adolfa Wildnera, Gustava Leutelta, Julia Streita, Karla R. Fischera, 

Adolfa Benglera, Heinricha Schwana a Ferdinanda Schmidta. Všichni tito literáti se 

narodili v druhé polovině devatenáctého století, někteří přímo v Jablonci, všichni zde 

ale působili a prožili část svého života. Někteří tu i zemřeli, jiní ale to ´štěstí´ neměli a 

zemřeli daleko od domova, který ovlivňoval jejich tvorbu, ke kterému měli blízký vztah 

a milovali ho. Většina z nich psala svá díla v jizerskohorském nářečí paurisch, které 

kdysi bylo v našem regionu velmi používané. Výstavu doprovodila ve čtvrtek 17. 

března přednáška o osudech těchto autorů pod názvem ´Domove, ty lese v lesích´, 

doplněná čtením ukázek z jejich tvorby. Nejen významná data města byly knihovnou 

připomenuty, ale prostor a pozornost zde dostaly i další zajímavá výročí.   

180 LET: MÁJ - Kdo by neznal Máchův Máj, jenž bývá považován za vrcholné dílo 

českého literárního romantismu! Jablonecká knihovna připomenula v dubnu 180 let od 

jeho prvního vydání, které jako jediné vyšlo za autorova života. Karel Hynek 

Mácha totiž svoji sbírku vydal vlastním nákladem u tiskaře Jana Spurného v 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88579&x=300&y=240
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dubnu 1836, a to v nákladu šesti stovek výtisků, ve třech různých cenových skupinách 

podle jakosti papíru a vybavení. Není přesně známo, kolikrát dosud Máj vyšel, ale 

prokazatelně je nejvydávanější českou knihou. Reeditován byl přibližně třistakrát. 

70 LET: DOPLŇOVACÍ KNIHOVNA - Jablonecká knihovna je na základě smlouvy s 

Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci od roku 2002 pověřena výkonem regionální 

funkce, jejímž smyslem je poskytování metodické pomoci ostatním knihovnám v 

regionu. Počátky této pomoci však spadají až do roku 1946, kdy byla v Jablonci zřízena 

Ministerstvem školství a osvěty Státní doplňovací knihovna pro politický okres 

Jablonec nad Nisou. S malými přestávkami tak jablonecká knihovna plní tuto funkci 

neuvěřitelných 70 let. A jak to všechno začalo? Prvním správcem doplňovací 

knihovny se stal pracovník jablonecké veřejné knihovny a čítárny Josef Kristek. 

Hlavním úkolem bylo půjčování souborů knih menším knihovnám 

jabloneckého okresu, které si tímto způsobem obohacovaly, byť jen dočasně, 

svůj stálý fond. Podobnou službu nabízela i německá KreisWander-Bücherei, 

kterou v letech 1941-1945 provozovala jablonecká německá městská 

knihovna. Základem poválečné doplňovací knihovny se stal dar sedmdesáti 

sedmi knih od Ministerstva školství a osvěty, díky dalším darům od 

nejrůznějších institucí se fond v roce 1947 rozrostl na necelých osm stovek. V 

následujícím roce přibylo díky akci ´Pomáháme pohraničí´ dalších dvacet osm 

knih. Mezi prvními, jež využily služeb této knihovny, byly obecní knihovny v 

Jabloneckých Pasekách, Maršovicích, Lukášově, Pulečném a Proseči nad Nisou. 
- Doplňovací knihovna během let v závislosti na společenské situaci měnila název, 

nicméně podstata zůstávala stejná - budování výměnného souboru knih a metodická 

pomoc knihovnám. Dnes to vše zaštiťuje oddělení regionálních služeb, které je nedílnou 

součástí knihovny a poskytuje vše potřebné pro všech sedmatřicet knihoven Jablonecka. 

70 LET uplynulo letos v prosinci od doby, kdy jablonecká knihovna otevřela 

samostatné ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Ohlédnutí do historie: Česká 

knihovna byla v Jablonci nad Nisou založena jako menšinová v roce 1920 na 

základě zákona o veřejných knihovnách obecních z roku 1919. Funkce 

knihovníka se ujal učitel chlapecké obecné školy Jaroslav Šorejs. Knihovnu vedl 

až do roku 1938. Během válečných let byla knihovna uzavřená. Její činnost 

byla obnovena bezprostředně po skončení války, jako první byla 15. srpna 

1945 otevřena čítárna. Knihovna získala prostory v budově staré radnice, kde 

sídlila až do konce války knihovna německá. V prosinci roku 1946 se knihovní 

rada usnesla, že pro děti otevře samostatné oddělení. Prozatímně bylo 

umístěno v čítárně pro dospělé v prvním patře. Základem oddělení se stalo tři 

sta pět knih a otevřeno bylo dvakrát týdně v úterý a v pátek od patnácti do 

osmnácti hodin. V oddělení byl již od začátku zaveden volný výběr knih, mládež 

měla přístup k regálům s knihami a mohla si z nich knihy sama vybírat. Brzy 

ale bylo jasné, že to nejsou vhodné prostory - děti velmi často rušily 
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dospělé v čítárně, kde by mělo vládnout ticho. Oddělení sice bylo následujícího 

roku přesunuto do dvou samostatných místností na témže patře, nicméně to 

nebyly prostory příliš vhodné, místnosti byly příliš malé a tmavé. Součástí 

oddělení byla i čítárna, kde byly k dispozici čtyři tituly časopisů. Oddělení bylo 

přístupné každé pondělí a čtvrtek od patnácti do osmnácti hodin. V červnu 

roku 1948 knihovna požádala o přidělení dvou místností v druhém patře 

budovy, které sice byly prázdné, ale stále ještě pomalovány německými nápisy. 

Bylo nutné je upravit a vymalovat. Žádosti bylo vyhověno. Registrační poplatek 

do knihovny tehdy činil pro dospělé deset a pro děti pět korun. Poplatek za 

výpůjčku knihy pro dospělé byl stanoven na jednu korunu a pro mládež 

padesát haléřů na dva týdny. Děti zde měly oddělení až do konce roku 1968. V 

lednu 1969 byla zahájena rekonstrukce celé budovy staré radnice, sídla 

knihovny, která zároveň po mnoha letech jednání získala prostory v přízemí 

budovy. Objekt v té době slavil již sté výročí postavení, původně byl určen pro 

úřad, proto obsahoval množství menších místností, které nebyly vhodné pro 

provoz knihovny. Rekonstrukce - původně naplánovaná na dva roky, se 

protáhla na celých devět a byla ukončena až v roce 1978. Po tuto dobu byla 

knihovna provizorně umístěna v pomocné divadelní budově v Jehlářské ulici 

číslo 14. V prvních měsících roku 1978 byly veškeré provozy ve velmi krátké 

době přestěhovány zpět do zrekonstruované budovy a 21. dubna otevřeny 

veřejnosti. Oddělení pro děti a mládež bylo opět umístěno do druhého patra, 

kde se nachází dodnes. 1. července 1998 byl právě na tomto oddělení jako v 

prvním spuštěn automatický výpůjční systém. Dnes si zde děti mohou vypůjčit 

kromě knih, časopisů i deskové hry a tematické kufříky. Každoročně je vyhlašována 

křížovkářská soutěž pro mladší děti ZLATÁ MAKOVICE a oblíbená čtenářská soutěž 

LOVCI PEREL. Hojně navštěvovaný dětmi s jejich rodiči je VEČER S ANDERSENEM, 

stejně tak se oddělení už tradičně stává jedním ze stanovišť poznávací dětské trasy na 

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Oddělení nabízí mateřským a základním školám 

širokou škálu besed a knihovnických lekcí. Od založení oddělení prošlo neskutečnou 

proměnou prostředí i nabídkou 

služeb, a to vše samozřejmě ke 

spokojenosti malých čtenářů. 

TÝDEN KNIHOVEN - 20. ročník 

byl stanovený na 3. - 9. října. 

Právě v tento čas jablonecká 

městská knihovna využila hned 

několika výročí událostí, k nimž 

připravila řadu akcí. Kromě 

přednášky o protržené přehradě na 

Bílé Desné svým 

čtenářům představila 
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také několik současných českých autorů, jejichž život nebo tvorba se nějakým 

způsobem dotýkají našeho města. Přednášku pak doplnila výstava pod názvem 

LITERÁRNÍ JABLONEC. Týden knihoven byl v Jablonci uspořádán ve stylu retro. A 

tak si návštěvníci mohli v oddělení pro dospělé zavzpomínat na knižní tituly, jež kdysi 

vycházely, v čítárně si přečíst, o čem psal denní tisk vloni, a ve stylu retro byly oblečené 

i knihovnice. V rámci toho knihovna spustila detektivování pro děti, dosavadní 

nečtenáře potěšila prvoregistracemi zdarma a vyhlásila literární soutěž na téma:   

CIRKUS V ŽIVOTĚ - Do 16. ročníku literární soutěže přišlo 172 prací. Na soutěži už 

druhým rokem spolupracuje knihovna se statutárním městem, a tak v prosinci cenu 

třiceti ohodnoceným předával osobně náměstek jabloneckého primátora Pavel Svoboda, 

a to společně s herečkou Činoherního klubu Praha Ladou Jelínkovou. Podruhé se do 

literární soutěže zapojili také dospělí, které téma Cirkus v životě oslovilo. Převládali 

ovšem mladí autoři. Za první stupeň základních škol dorazilo 52 literárních děl, v 

kategorii 2. stupeň ZŠ to bylo 78 prací a středoškoláci poslali 30 příspěvků. Každá 

kategorie se dělila ještě na podskupiny próza, poezie a úvaha. Dlužno prozradit, že 

soutěžní práce nepřišly pouze z Jablonce nad Nisou a jeho okolí, ale i z jiných měst. 

Mezi vítězi tak byli autoři z Liberce, Prahy, ale také z Kadaně, Děčína či Vsetína.   

OTOKAR SIMM se narodil v roce 1946 v Jablonci nad Nisou. Je autorem mnoha textů 

ke knihám s regionální tematikou, spoluautorem knih o Jizerských horách, z německých 

originálů překládá regionální literaturu. „Já nejsem spisovatel, jsem spíš písmák,“ 

říká o sobě Otokar Simm – mimo jiné horolezec, turista a sběratel legend a pověstí o 

našich horách a rozhlednách. Jeho první kniha ´Album starých pohlednic Jizerských 

hor´ vyšla v roce 1998, kde staré obrázky poskytl sběratel pohlednic Petr Kurtin, Otokar 

Simm napsal většinu textů. Album mělo veliký úspěch, vyšlo v opakovaných nákladech 

a kniha se stala inspirací dalším 

autorům. Zatím poslední knihou jsou 

´Ploučnické květy´ (2015), na kterých 

spolupracoval s Markem Sekyrou. O 

rok dříve vyšla kniha ´Jablonec město 

nad Nisou´, jež je společným dílem 

Otokara Simma a Bohumila Jakoubě. 

Jedná se především o knihu 

fotografickou, která přibližuje krásy 

města. Autoři se snažili, aby byla 

přístupná pro běžného čtenáře, jež se 

chce o městě a jeho minulosti něco 

dozvědět. Za významný přínos v 

oblasti propagace města a Jizerských 

hor, za prohlubování povědomí o 

historii a za publikační činnost převzal 

Otokar Simm v lednu městskou 

medaili Pro Meritis - viz 

Kronika 2016, strana 161. 
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JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM 
Právní forma: obecně prospěšná společnost  

Adresa: Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou  

Ředitel: Petr Vobořil  

Jablonecké kulturní a informační centrum 

sídlí v bývalé faře, která s kostelem sv. Anny 

představuje 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 jejich 

smrti se stal objekt majetkem města a v roce 2012 byla dokončena jeho 

rekonstrukce na  víceúčelové kulturní centrum Dům Jany a Josefa V. 

Scheybalových. Vedle Jabloneckého kulturního a informačního centra, které zajišťuje 

chod Turistického informačního centra, Památníku manželů Scheybalových, kostela sv. 

Anny (od roku 2013) a Centra ekologické výchovy, tu najdeme i výstavní síň Městské 

galerie MY. – PODROBNOSTI VIZ KRONIKA 2015 

ROK 2016 - Jablonecké kulturní a informační centrum 

(JKIC) se v roce 2016 věnovalo v kultuře především 

výročím, které Jablonec slavil. Akce z cyklu k 150. výročí 

povýšení Jablonce nad Nisou na město to byly: 

 JABLONECKÉ MOTIVY aneb Město doby nedávno 

minulé pohledem Viktora Vorlíčka, Václava Pokorného, Josefa V. Scheybala a 

dalších výtvarných umělců. Výstavu doplnily tematické školní práce současných 

studentů jablonecké uměleckoprůmyslové školy.  

 Z VRŠOVIC DO JABLONCE - Příběh sbírky Waldesova muzea knoflíků. 

Přednáška Mgr. Kateřiny Hruškové představila v úterý 16. února historii 

vršovického muzea i jedinečnou kulturní památku - sbírku Waldes, která je 

přístupná v expozici jabloneckého Muzea skla a bižuterie. 

 MĚSTO LIDÉ  KRAJINA - Výstavu připomínající výročí jabloneckých 

výtvarných umělců první poloviny dvacátého století pořádala Městská galerie 

MY a Spolek přátel města Jablonec nad Nisou. 

Historická témata Jablonce nad Nisou se samozřejmě promítala i do stěžejních akcí jako 

je DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ nebo MUZEJNÍ NOC, do výstav a především pak do 

vydání nové knihy VÝTVARNÍ UMĚLCI JABLONECKA A ŽELEZNOBRODSKA. Tato 

rozsáhlá obrazová publikace - podpořená Ministerstvem kultury ČR (118 000 Kč) a 

Nadací Preciosa (50 000 Kč), mapuje výtvarný život v našem kraji od roku 1945 do 

současnosti. V historických souvislostech představuje umělecké školství, které 

jednoznačně patří do rodinného stříbra Jablonecka, neboť vychovává výjimečné skláře, 

šperkaře, medailéry i další výtvarníky a umělecké řemeslníky. Pro velký 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88579&x=300&y=240
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zájem o sklářskou a bižuterní výrobu byly v roce 2016 aktualizované propagační 

materiály KAM ZA SKLEM A BIŽUTERIÍ V JABLONCI A NA JABLONECKU. Městská 

výročí byla prezentována i na veletrzích cestovního ruchu, kterých se infocentrum 

pravidelně účastní nejen v Česku, ale také za hranicemi naší země. Drobná bižuterie a 

zásoby barevných prospektů i map Jizerských hor a Jablonce putovaly společně se 

zástupkyněmi infocentra konkrétně na tyto veletrhy:  

 Reise und Freizeit Zwickau ve dnech 15. 1. – 17. 1.  

 Reisemarkt Dresden 28. 1. – 31. 1. 

 F. R. E. E. München  10. 2. – 14. 2. 

 Holiday World Praha 18. 2. – 21. 2. 

 Euroregion Tour Jablonec nad Nisou  17. 3. – 19. 3. 

 Tourtec Jelenia Gora 6. 5. – 7. 5. 

 Budyšínské jaro 27. 5. – 29. 5.  

V letní sezóně ve spolupráci s církvemi zpřístupnilo Jablonecké kulturní a informační 

centrum sakrální památky v rámci cyklu JABLONECKÉ KOSTELY OTEVŘENY. 

Bonusem byly pravidelné varhanní koncerty, neboť Jablonec, co se velikosti a počtu 

varhan týká, se řadí k nejbohatším městům severních Čech. V závěru roku se výstavní a 

společenská činnost zaměřila na 50. ročník Jizerské padesátky - závodu, který proslavil 

náš region mezi lyžaři po celém světě a je spjat se zdejším turistickým ruchem. Výstava 

50X BÍLOU STOPOU vzpomínala na jeho počátky a těšila se zájmu nejen pamětníků. K 

základní činnosti Jabloneckého kulturního a informačního centra patří zajištění provozu 

turistického infocentra. Zde o kvalitě služeb svědčí jeho obhájení certifikátu I. stupně 

ČESKÉHO SYSTÉMU KVALITY SLUŽEB „Q“. Pozitivně bylo hodnoceno i využívání 

sociálních sítí v kontaktu se zákazníky. V letním období byl pro maximální pohodlí 

návštěvníků poskytován turistický informační servis nejen v Domě Scheybalových, ale i 

v budově radnice. V době plného provozu, tj. v červnu až září, zde bylo obslouženo 

2 347 návštěvníků, z toho 228 cizinců. Bylo podáno i 404 neturistických informací. Pod 

správu JKIC spadá třetím rokem kostel sv. Anny (převzatý od divadla). Zde se od jara 

do podzimu konaly koncerty, výstavy i přednášky. Mezi významné akce patřil koncert 

Scholla Gregoriana Pragensis či předpremiéra vystoupení Iuventus, gaude! chystaného 

pro festival Pražské jaro. Neméně důležitou součástí činnosti v roce 2016 byl i provoz 

Centra ekologické výchovy, které slouží především jabloneckým školám. Konají se zde 

i programy pro veřejnost, které jsou často součástí významných městských akcí.  

SPOLEČNOST ZÍSKALA V ROCE 2016 DOTACE: 

 70 000 Kč od Libereckého kraje na podporu ekologické výchovy, 

 760 688 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj coby podporu zkvalitnění 

nabídky služeb v oblasti cestovního ruchu, 

 118 000 Kč z Ministerstva kultury ČR a 50 000 Kč sponzorský dar od Nadace 

Preciosa na projekt Výtvarný život na Jablonecku a Železnobrodsku od roku 

1945 dodnes.  

 Byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotací na projekty, jejichž 

žádosti byly v roce 2016 schváleny, ale realizace bude ukončena v roce 2017. 
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HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI:  

Rok 2016 skončil pro společnost příznivým výsledkem 147 000 Kč, když hospodářskou 

činností vytvořila zisk, kterým pokryla ztrátu z hlavní činnosti. Daň z příjmu neplatila.  

 Statutární město Jablonec coby zřizovatel poskytl provozní a investiční dotaci ve 

výši 10 740 000 Kč.    

 13 694 000 Kč činily náklady (z toho z hlavní činnosti 12 454 000 Kč, 

z hospodářské 1 240 000 Kč),   

 13 841 000 Kč výnosy (hlavní činnosti -184 000 Kč, hospodářská 331 000 Kč). 

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI V ROCE 2016:  

 Turistické informační centrum: 26 141 návštěvníků, z toho 2 339 zahraničních 

(rok 2015: 26 697, 2014: 23 542). 

 Kostel sv. Anny: 8 649 návštěvníků (2015: 7 539), z toho na koncerty přišlo 

1 959 lidí, na výstavy 3 350 a 3 340 na ostatní akce.  

 Památník manželů Scheybalových: 4 908 lidí (2015: 4 837).  

 Ekologické výukové programy: 4 137 dětí, akce pro veřejnost 4 836 lidí. 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně 

v září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, 

objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. 

Téma letošního ročníku znělo ´Památky a komunity´. V Jablonci Den evropského 

dědictví v sobotu 17. září organizovalo Jablonecké kulturní a informační centrum. 

Kromě tradičních dominant jako je stará a nová radnice, muzeum, divadlo nebo kostely, 

zvaly k návštěvě i dvě novinky. Zájemci si mohli prohlédnout archiv v Turnovské ulici, 

který sloužil původně jako chudobinec a své zázemí představil spolek Červeného kříže.  

1. Kostel sv. Anny: Reklama na nekonečno – Kovový projekt 2016. Jubilejní výstava 

skupiny umělců pracujících s kovem.   

2. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových: K vidění výstava Jablonec nad Nisou na 

Střeleckých terčích – vyobrazení města a 

významných událostí na historických 

střeleckých terčích zapůjčených z Muzea skla 

a bižuterie v Jablonci. 

3. Městská galerie MY: Příběh kostela a kašny 

– architekt Josef Zasche a sochař Franz 

Metzner, nově otevřená výstava. 

4. Městská knihovna: Zpřístupněno oddělení 

pro děti a mládež s možností prvoregistrace 

zdarma. V audiovizuálním sále promítání 

filmů z novodobé historie města: Den pro 

divadlo 26. - 29. 9. 1997 a První městský ples 

z roku 1996. Autor filmů, které zapůjčil 

jablonecký Státní okresní archiv, je 

Jaroslav Bouda z Jablonce. 
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5. Muzeum skla a bižuterie: Femme Fatale - exkluzívní přehlídka současné tvorby 

českých a polských sklářských výtvarnic a výstava Jedním dechem designového studia 

tvořeného Jakubem Janďourkem a Michaelou Tomiškovou. Přístupné stálé expozice 

Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná zahrada - České sklo sedmi století. 

6. Radnice, Mírové náměstí: Přístupná obřadní síň, předsálí, salonek, sekretariát a 

pracovna primátora, kde byly vystaveny městské insignie, pamětní medaile a knihy, 

šaty pro město vytvořené k příležitosti 150 let od povýšení Jablonce na město.  

7. Kino Junior:  Zpřístupněn foyer kina a kinosál. * Pro děti kreativní dílnička Tvořík ve 

foyeru kina * Projekce pásma Vteřin Jablonecka z let 1976–1986 a z let 1976–1986. 

Filmy zapůjčeny ze Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou. 

8. Střední uměleckoprůmyslová škola, Horní náměstí: prohlídka prostor školy, 

zpřístupněny dílny, historické stroje, vybavení ryteckých dílen. Tradiční upomínková 

exhibiční ražba. Výstava prací studentů. 

9. Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského: Loď kostela a přilehlé kolumbárium, 

prohlídky s průvodcem. Od 11:00 hodin varhanní hudba v podání Jiřího Svatoše. 

10. Městské divadlo, Liberecká ulice: jeviště, zvuková a světelná kabina - s výkladem. 

V době příprav na představení k vidění stavba scény. V 15 hodin vernisáž výstavy Kláry 

Zavřelové ´Variace´ aneb kouř a kapky jak je neznáte. Od 18 hodin výpravná komedie 

z benátského prostředí Lhář, vstupné 30 Kč. 

11. Státní okresní archiv, Turnovská ulice: Zpřístupněn interiér budovy s možností 

prohlídky s průvodcem. Vystaveny archiválie související s událostí ze dne 18. 9. 1916 – 

protržení přehrady na řece Bílá Desná, možnost výkladu historika. Výstava archiválií 

souvisejících s dějinami domu č. p. 2000. 

12. Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Horní náměstí: Zpřístupněn interiér kostela.  

13. Kaplička sv. Anny, ulice Palackého: interiér kapličky.  

14. Kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně, ulice U Kostela: Zpřístupněn interiér kostela a 

věže – možnost zajít až k hodinám.  

15. Kostel Seslání Ducha svatého, ulice Pod Vodárnou: Zpřístupněn interiér kostela. 

16. Oblastní spolek Českého červeného kříže, Uhelná 5: Zpřístupněn nově 

zrekonstruovaný objekt. Připraveny interaktivní ukázky činnosti. 

17. Dům česko-německého porozumění, ulice Československé armády, Rýnovice:  

Zpřístupněn bude celý objekt. Výstava fotografií Život v Jablonci. Výtvarné dílny nejen 

pro děti, navlékání korálků. Připraveno dobové občerstvení. 

18. Sokolovna: Prohlídka od sklepa po věž. Pohybové aktivity: Z pohádky do pohádky 

pro nejmenší. Opičí dráha pro školáky. Otestuj kondici pro dospělé.  

 9:00–14:00 Rodinná poznávací trasa 

Stanoviště: Památník Jany a Josefa V. Scheybalových, Městská knihovna, 

Muzeum skla a bižuterie, Sokolovna, Kaplička sv. Anny, Jablonecká přehrada 

(břeh pod Slunečními lázněmi), Státní okresní archiv, Oblastní spolek Českého 

červeného kříže. Cíl: Přízemí Domu Jany a Josefa V. Scheybalových. Pro 

získání odměny v cíli bylo třeba absolvovat pět libovolných zastavení.  

 9:30–17:00 Jízdy historickým autobusem 

Po celý den městem projížděl historický autobus, který propojoval jak 

otevřené památkové objekty, tak zastavení rodinné poznávací trasy. 
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MUZEA A GALERIE 

 

DŮM ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ 

Adresa: 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 demolicí Franz Rieger, který 

shromáždil ze soukromých sbírek a od veřejných institucí 

v Německu přes tři milióny korun na rekonstrukci. V roce 

1998 byl dům vysvěcen. 
Dnes tu sídlí občanské sdružení Porozumění-

Verständnis, jež svými aktivitami napomáhá 

k narovnání a zlepšování česko-německých 

vztahů. V objektu je také GALERIE FR s 

plochou asi 120 metrů čtverečních a menší 

sál, který pojme na čtyři desítky návštěvníků. 

Ročně se zde koná kolem osmi výstav a 

dalších akcí, 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 nad Nisou, 

Evropská unie v rámci projektu Phare, 

Česko-německý fond budoucnosti, německé 

velvyslanectví v Praze, ale hlavně 

členové a příznivci sdružení. 
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ROK 2016 – I rýnovické zařízení se připojilo svými akcemi k oslavám jabloneckých 

výročí. V neděli 11. září pak umožnilo svým zájezdem účast na oslavách 70. výročí 

vzniku německého města Neugablonz. Účastníci byli přítomni kulturnímu, 

společenskému i kulinářskému programu v okolí Gablonzer Haus. Vystoupil zde 

Musikvereinigung Neugablonz s Mladou dechovkou ZUŠ z Jablonce, skupiny Červený 

šafrán a Mauke zpívající v jabloneckém dialektu. Jizerskohorské muzeum patřilo lidové 

slavnosti, jejíž součástí bylo zahájení výstavy ´Kdyby kašna mohla vyprávět´- o 

Metznerově kašně s Rüdigerem. Jde o projekt studentů z Gymnázia Dr. Antona Randy a 

Gymnázia U Balvanu z Jablonce a Jakob-Brucker-Gymnasium Kaufbeuren, který měl 

svoji premiéru v Rýnovicích. Vernisáž, komentovaná prohlídka a seminář s autory byl 

v Rýnovicích ve středu 20. dubna, výstava zde byla ukončena 11. května. * Rytíř 

Rüdiger - bájná postava z německé mytologie a neobyčejný příběh památníku, který 

zažil skutečný odsun. Dílo významného sochaře Franze Metznera mělo stát původně ve 

Vídni.  Skončilo ale v Jablonci a později v Neugablonz - více na konci této kapitoly.    
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GALERIE KAPLIČKA A SPOLEK PLAC 

Kaplička v Palackého ulici ve Mšeně se po dlouhých letech 

vloni v září probudila k novému životu díky spolku PLAC - 

občanskému sdružení z Jablonce (2014 transformace na spolek), 

které se od roku 2011 věnuje kultivaci veřejného prostoru města a krajiny. Otevřením 

galerie Kaplička se spolku podařilo zrealizovat jeden z návrhů na zkvalitnění veřejného 

prostoru města, které vznikly v roce 2013 v rámci projektu Městské zásahy Jablonec. 

Mozaika, poslední výstava roku 2015, byla věnována studentům jablonecké SUPŠ 

a VOŠ. Vernisáž se uskutečnila 16. prosince, instalace v Kapličce skončila 25. 2. 2016.   

ROK 2016 – V galerii pokračovaly výstavy jako například v pořadí čtvrtá od zahájení 

činnosti, kdy se výstavou ´Marie Náměsíčná´ představila výtvarnice a básnířka tvořící 

pod jménem Oipooik. Vernisáž 3. března byla uvedena autorčinou básní o Marii, 

účastnilo se na pět desítek návštěvníků. Jejich zájem si vyžádal dokonce prodloužení 

výstavy do poloviny dubna. Prostorově kresebná instalace Marie Náměsíčné se 

dotýká mariánského tématu, tedy zobrazení panny Marie, v netradiční 

výtvarné poloze, která se pohybuje mezi ilustrací a komiksovou kresbou. Marie 

sedí mezi houbami, které svou nejednoznačností - vlastně nejde o rostliny, 

mohou být upozorněním na zvláštnost božího zrození - nejde o pouhého 

člověka, naráží však i na symbol Máří Magdalény v její zranitelnosti a hříšné 

slabosti. Postava se napůl pohybuje v realitě a napůl v neuchopitelné říši snů, 

do které může divák nahlédnout jen koutkem oka, nebo prosklenými dveřmi 

kaple. Páté pozvání do kapličky ve Mšeně přijali dva členové studia Paperash, Kateřina 

Kynclová a Vojtěch Vaněk, kteří představili vybrané modely z připravované art video 

hry Dark Train. Šestá vernisáž začátkem června patřila výstavě Dream of Glitzrig 

Whirlwind autorů Martina Kolarova a Filipa Dvořáka. V kapličce nešlo o poslední 

kulturní počin a ani o jedinou akci spolku Plac. Spolek se v Jablonci postavil tvrdě proti 

stavbě nového obchodního centra: Namísto podpory kvalitního bydlení a příjemného 

obytného prostředí v centru, umožnilo město výstavbu arogantního monofunkčního 

objektu, který nenabízí živé ulice s obchody a stromořadím, ale jen slepé fasády. 
Zapojil se do polemiky kolem Metznerovy kašny s tím, že by neměla odvádět pozornost 

od zoufalého stavu celého Horního náměstí. Měli bychom si klást otázku, co by se 

na tomto výjimečném prostoru mělo odehrávat a na základě toho hledat 

nejlepší řešení formou architektonické soutěže. Do té doby je instalace 

jakékoliv sochy nevhodná. Své názory a postoje Plac prezentoval i mimo Jablonec. 

Tak v akci Důl architektury podpořil boj proti zbourání vlakového nádraží v Havířově, 

které je jednou z nejzajímavějších staveb tzv. bruselského stylu.  

GALERIE N - Jehlářská 14/520, Jablonec nad Nisou.  

Budova bývala nedílnou součástí divadla, dnes je odloučeným pracovištěm katedry 

designu textilní fakulty Technické univerzity Liberec. Probíhá tu část výuky a pořádány 

jsou výstavy prezentující především práce studentů. 
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MUZEUM HRAČEK – U Zeleného stromu 2, Jablonec nad Nisou. Soukromé muzeum 

bylo zásluhou Jiřího Vavřína založeno a otevřeno v roce 2013. Sídlí v 1. patře bytového 

domu, kde jeho expozice zabírá čtyři místnosti s plochou 90 m
2

.  Vloni zdejší expozice 

školní třídy z padesátých let minulého století zamířila na Výstavu hraček do zámku v 

Novém Městě nad Metují a místnost v Jablonci se proměnila na třídu z roku 1900.  

ROK 2016 – Z novinek zaujme houpací kůň, kterého majitel Jiří Vavřín dostal k svým 

letošním šedesátinám. Koníka postavil pod další novinku, kterou je umělý stromeček. 

Ale pozor, není umělý jako dnes, jeho jehličí je vyrobeno z husího peří. Tak se kdysi 

stromky vyráběly v Jablonci. U stromečku pak leží sto let staré čokolády od firmy 

Orion, která tenkrát ale ještě nepoužívala hvězdu známou z dnešních reklam. Vedle je 

luxusní vánoční bonboniéra z Tuzexu, rok výroby 1971. A když jsme u Vánoc a dárků, 

v krámku muzea lze zakoupit za výhodné ceny hračky výhradně českých výrobců. Jak 

dřevěné hračky od firmy Detoa, tak kovové traktůrky, které se vyrábí ve stejné podobě 

přes padesát let. Zájemci si v muzeu mohou i sami podle návodu vyrobit loutku a odnést 

si ji domů. Tato zábava je však vzhledem k použitému materiálu zpoplatněna. Výčet 

novinek tím nekončí. K vidění je z několika dílů sestavený domeček s dvěma parními 

stroji. Přibyli ´noví´ vojáčci z roku 1928, kolotoč ještě o osm let starší, puzzle, které si 

stavěli děti i dospělí kolem roku 1910 a také krámky z bývalé NDR. 

 

 

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE  

Adresa: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou. Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR. 

Zřizovací listina vydaná 3. února 2003. Ředitelka: Ing. Milada Valečková. 

Rok 2015 byl plný realizace a příprav investic. Připomeňme si některá hlavní fakta:  

 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. Zpracovávala se dokumentace 

nových expozic s tím, že realizace proběhne od dubna do listopadu 2016.  

 ADAPTACE BÝVALÉHO SKLADU CIVILNÍ OBRANY v ulici Na Šumavě 

v Jablonci na muzejní depozitář - V roce 2015 byla dokončena jednání o 

bezúplatném převodu nemovitosti. Na rekonstrukci objektu poskytl stát částku 

11 200 000 Kč, v roce 2015 bylo vyčerpáno 242 tisíc Kč. Z prostředků muzea 

bylo investováno 281 000 Kč na pořízení první části projektové dokumentace. 

Depozitář má umožnit vyklidit pronajaté prostory v Lučanech nad Nisou.  

 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, bylo na ni  
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 vynaloženo 3 234 000 korun z účelové státní dotace a 59 000 Kč z vlastních 

prostředků muzea.  S ohledem na zveřejněné podmínky pro čerpání prostředků z 

IROP bylo zřejmé, že muzeum nebude oprávněným žadatelem a musí tedy 

zajistit financování realizace projektu z jiných zdrojů. 

 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.  

ROK 2016 - Realizace výše uvedených rozsáhlých investičních projektů – 

rekonstrukce objektu na Kristiánově a adaptace skladu Civilní obrany na depozitář – se 

nepodařilo ve stanoveném termínu dokončit.  

 KRISTIÁNOV - V lednu byla uzavřena 

smlouva s vítěznou firmou Gema art na opravy 

stavební části. Na rekonstrukci, která byla zahájena 

v dubnu, ministerstvo kultury uvolnilo na roky 2015 

a 2016 výše zmíněných 12 500 tisíc korun, z čehož 

bylo v roce 2016 vyčerpáno 10 184 000 Kč. 

Stavební práce byly dokončeny k 31. 10. 2016 s 

drobnými vadami a nedodělky, které by měly být 

odstraněny do 31. 5. 2017. Tím byla také posunuta 

realizace nové expozice. 

 DEPOZITÁŘ ŠUMAVA - Stavební práce 

byly dokončeny k 31. 10. 2016 s řadou vad a 

nedodělků, jejichž odstraňování probíhalo ještě 

začátkem roku 2017. Stavbu zkomplikovalo především zatečení provizorně 

zakrytou střechou v červenci, které spolu s utěsněním pláště budovy způsobilo 

vysokou vlhkost přetrvávající přes všechna opatření ještě na konci roku. 

Vybavení objektu regálovým systémem tak mohlo být provedeno jen v 1. patře, 

vybavení do 2. nadzemního podlaží bude instalováno až začátkem roku 2017. 

Pak teprve může dojít k přestěhování sbírkových předmětů. Potěšující je zpráva, 

že muzeum v roce 2016 získalo od státu do svého vlastnictví pozemek před 

tímto novým depozitářem na sídlišti Šumava. 

 DOSTAVBA MUZEA - Byl zpracován investiční záměr a po několika 

konzultacích s odborem investic a veřejných zakázek ministerstva kultury 

předložen v říjnu 2016 k registraci. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebylo 

ovšem do konce roku vystaveno.   

 DEPOZITÁŘ MLÝNSKÁ (bývalá Galerie Belveder) si nevyžádal v roce 2016 

žádné výrazné investice, byla tu prováděna pouze běžná údržba. Zdejší sbírkové 

předměty byly postupně přemisťovány do nově vybudovaného depozitáře, 

včetně všech souvisejících administrativních úkonů ve sbírkové evidenci. Do 

depozitářů v přízemí budovy byly tak v roce 2016 umístěny podsbírky Oděvní 

doplňky, Sbírka Waldes knoflíky, Sbírka Waldes – spínadla a oděvní doplňky, 

Zvláštní sbírky a Kovy. Poslední dvě podsbírky byly do depozitáře 

přemístěny z hlavní budovy muzea.  
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HOSPODAŘENÍ ROKU 2016 v hlavní činnosti ukončilo muzeum s vyrovnaným 

výsledkem, a to díky zapojení fondu reprodukce majetku. Kladný hospodářský výsledek 

byl ve výši 239 702 Kč (2015: 223 682, 2014: 156 312). * Příjmy z prodeje služeb 

(vstupné) a zboží z hlavní činnosti dosáhly částky 1 428 000 Kč (2015: 1 464 000, 

2014: 1 107 000 Kč). Snížené příjmy vlivem ukončení výstavní činnosti Galerie 

Belveder a rekonstrukce na Kristiánově byly kompenzovány zvýšenou návštěvností 

hlavní budovy. * Tržby za zboží ovlivňuje prodej muzejních publikací a katalogů, který 

se uskutečňuje také prostřednictvím muzejního e-shopu. Do konce roku bylo 

uskutečněno 42 objednávek, z toho 12 ze zahraničí. Největší zájem byl o publikace: 

´Okouzleni perličkami´ a ´Ingrid – víc než jen značka´. Hodnota objednávek za rok 

2016 činila 31 600 000 Kč. * Na opravy a údržbu majetku bylo vynaloženo 673 000 Kč 

- opravy služebních vozidel, revize různých zařízení, oprava kotelny, malování 

vnitřních prostor, odstranění následků škodní události po požáru kontejneru, apod. Z 

toho 492 tisíc financováno z prostředků muzea, 181 000 Kč z grantových prostředků.  

GRANTY, DOTACE, DARY - Muzeum skla a bižuterie v roce 2016 získalo:   

FINANČNÍ DARY ve výši 75 000 Kč od Nadace Preciosa na výstavu Já, ozdoba.  

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY od územních samosprávných celků ve výši 140 000 Kč 

poskytlo město Jablonec nad Nisou, z toho:  

 19 000 Kč na Muzejní programy pro školy, 

 21 000 Kč na akci Muzejní noc, 

 100 000 Kč na přípravu Mezinárodního trienále 2017.  

ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Ministerstva kultury ČR dosáhly výše 1 089 000 Kč, z toho: 

 22 000 Kč dostala muzejní knihovna, která ke konci roku evidovala 19 799 

inventárních čísel knih a časopisů, v roce 2016 zde bylo nově zapsáno 71 

přírůstků. Služeb knihovny využilo v průběhu roku 11 externích badatelů, 

kterým při jejich návštěvách bylo předloženo 111 knih a časopisů. Vedle 

těchto služeb bylo poskytnuto množství distančních konzultací telefonicky 

nebo e-mailem. Další externí badatelé si vyžádali sbírky fotografií, využito 

bylo 359 kusů. Uvnitř instituce pak bylo uskutečněno 10 výpůjček časopisů a 

59 výpůjček knih. Bezúplatně byla poskytnuta reprodukční práva čtyřem 

osobám na využití fotomateriálu k projektu, vydání publikace a výstavě. 

 54 000 Kč padlo na restaurování. V roce 2016 bylo zrestaurováno 20 kusů 

sbírkových předmětů – skleněných figurek, které jsou součástí podsbírky 

Sklo. Na restaurování byly využity finanční prostředky z programu ISO-D. 

Zrestaurované předměty byly částečně zařazeny do stálé expozice skla.  

Zbývající státní prostředky podpořily následující kulturní aktivity: 

 50 000 Kč na Muzejní noc, 

 500 000 Kč na přípravu Mezinárodního trienále 2017,  

 50 000 Kč výstava Křehká krása, 

 250 000 Kč výstava Femme Fatale, 

 100 000 Kč výstava Já, ozdoba, 

 63 000 Kč Muzejní programy pro školy. 
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NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2016  

 Hlavní budova muzea 26 110 lidí (rok 2015: 21 672, 2014: 20 441). 

 Galerie Belveder 0 (rok 2015: 565, 2014: 2 262).  

 Kristiánov 0 (2015: 5 514, 2014: 4 417). 

Jak ze statistiky vyplývá, navštívilo muzeum v roce 2016 o 1 641 návštěvníků méně než 

v roce 2015, což bylo způsobeno ukončením výstavní činnosti Galerie Belveder 

v loňském březnu a uzavřením rekonstruovaného Památníku sklářství na Kristiánově. 

Hlavní budovu muzea navštívilo naopak o 4 438 návštěvníků více než v roce 2015.  

Vstup volný - V roce 2016 umožnilo muzeum návštěvníkům bezplatný vstup do muzea 

a návštěvu krátkodobých výstav v těchto dnech:  

 Mezinárodní den muzeí, 18. 5. 2016  

 Mezinárodní den dětí, 1. 6. 2016  

 Muzejní noc v rámci Festivalu muzejních nocí, 20. 5. 2016 

 Dny evropského dědictví, 17. 9. 2016 

 Dny české státnosti, 28. září 2016 

 Den vzniku samostatného československého státu, 28. října 2016 

VÝSTAVY: STÁLÉ I PUTOVNÍ. VÝSTAVY VE VÝSTAVĚ  

Rok 2016 se nesl sice ve znamení realizace a příprav investic, včetně souvisejícího 

stěhování sbírek, nicméně prioritním úkolem pro muzeum byla příprava Mezinárodního 

trienále skla a bižuterie Jablonec 2017. Byla finalizována koncepce celého projektu, 

zajištěni vystavující. Byly připraveny - včetně doprovodných katalogů, první dvě 

výstavy (No Limits a Redesig) a vytvořen plán propagace. Vedle toho se konala řada 

dalších akcí. Sály hlavní budovy muzea nabízely výstavy:   

 OKOUZLENI PERLIČKAMI 13. listopad 2015 – 8. květen 2016 Perličková 

bižuterie, artefakty a interiérové doplňky z francouzské soukromé sbírky Fried.  

 BAREVNÉ VÁNOCE 4. prosinec 2015 – 3. duben 2016 Vánoční ozdoby z 

exkluzivní muzejní kolekce.  

 FEMME FATALE 10. červen – 9. říjen 2016 Dvě země, tři generace, třicet 

ženských pohledů na sklo – přehlídka současné tvorby sklářských umělkyň a 

designérek z Čech a Polska.  

 JEDNÍM DECHEM 24. červen – 9. říjen 2016 Výstava bilancující pět let 

činnosti designovými cenami ověnčeného pražského studia DECHEM Michaely 

Tomiškové a Jakuba Janďourka.   

 JÁ, OZDOBA! Od 25. listopadu 2016 Interaktivní výstava vánočních ozdob.  

VÝSTAVY VE VÝSTAVĚ – Komorní autorské výstavy v hlavní budově muzea: 

- ve stálé expozici skla: 22. září 2015 – 17. leden 2016 ILLOLA (Patrik Illo a 

Aleksandra Stencel) * 19. leden – 15. květen 2016 Tadeáš Podracký * 17. květen – 11. 

září 2016 Olgoj Chorchoj * 13. září 2016 – 15. leden 2017 Lukáš Jabůrek 

- v expozici bižuterie: 23. listopad 2015 – 14. únor 2016 Marie le Souer * 16. únor – 12. 

červen 2016 Simona Kafková * 14. červen – 16. říjen 2016 Hanuš Lamr * 18. 

říjen 2016 – 12. únor 2017 Janja Prokič   
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EXTERNÍ VÝSTAVY: 26. listopad 2015 – 7. únor 2016 VÁNOCE NA KLOPĚ 

Regionální muzeum v Teplicích * ROKAJLOVÉ KABELKY 13. prosinec 2015 – 21. 

únor 2016 Městské muzeum v Ústí nad Orlicí 

NO LIMITS – Současné umělecké sklo z České republiky - putovní výstava v rámci 

projektu Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec 2017: Národní galerie, Sofie, 

Bulharsko 21. duben – 29. květen 2016 * MAVA (Muzeum současného skla), 

Alcorcón, Španělsko 30. listopad – 1. únor 2017  

HOT & COLD – Putovní výstava pro ministerstvo zahraničních věcí ČR: Muzeum 

města Atén, Atény, Řecko 20. květen – 30. červen 2016 * Archeologické muzeum – 

mešita Geni Tzami, Soluň, Řecko 9. prosinec – 4. leden 2017    

HANDMADE DREAMS – Putovní výstava pro česká centra: České centrum, Praha 2. 

červen – 29. červenec 2016 * Ministerstvo zahraniční věcí, Praha 31. červenec – 15. 

srpen 2016 * Uměleckoprůmyslové muzeum (Designweek), Budapešť, Maďarsko 24. 

září – 9. říjen 2016 * České centrum, Sofie, Bulharsko 20. říjen – 2. prosinec 2016 * 

Archeologické muzeum – mešita Geni Tzami, Soluň, Řecko 9. prosinec – 4. leden 2017    

PROGRAMY K VÝSTAVÁM: Barevné hraní - Do 8. května 2016 Samoobslužná dílna 

k výstavě Barevné Vánoce – skládání vánoční špičky a hledání barevných skleněných 

kuliček ve výstavě s vánoční odměnou. * JÁ, OZDOBA! Od 24. listopadu 2016 

Interaktivní prezentace postupu výroby foukaných vánočních ozdob, kde se návštěvníci 

sami mohou symbolicky přeměnit v ozdobu. K výstavě byl připraven rovněž speciální 

dětský průvodce s rébusy a hádankami a také kvíz ´Les plný vánočních ozdob´.  

DALŠÍ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST:  

 Doba císařská 29. – 31. leden 2016 * Mimořádný program k připomínce 700. 

výročí narození císaře Karla IV. s panelovou výstavou a tvůrčí dílnou - zdobení 

skleněného medailonu technikou podmalby na sklo. * Návštěvnost 350 osob.  

 Velikonoční dílna 27. březen 2016 * Výroba velikonoční dekorace – skleněného 

vajíčka obšitého drobnými perličkami. * Účast 160 osob.  

 Muzejní noc pod Ještědem 20. květen 2016 * 4. ročník společné Muzejní noci 

pod Ještědem na téma Vzpomínky – kulturní program, tvůrčí dílna s výrobou 

dřevěné hračky Jo-jo a poznávací trasa s úkoly. * 690 návštěvníků. 

 Křehká krása 11. – 14. srpen 2016 * Předvádění výroby vánočních ozdob s 

tematickou tvůrčí dílnou – výroba papírové balotinové vánoční ozdoby. * Akci 

navštívilo 389 lidí. 

 Den evropského dědictví 17. září 2016 * V muzeu bylo zastavení poznávací 

trasy pořádané městem Jablonec nad Nisou. Akce se nesla v duchu významných 

výročí města.  * 706 účastníků. 

 Pro nevidomé a slabozraké byla připravena tvůrčí dílna navazující na projekt 

„Povím Ti to korálky“, ve které podle abecedy z korálků vytvářely děti vzkazy 

pro své kamarády. Dílna se konala 23. září za účasti 4 dětí.  

 Vánoční dílna 28. prosinec 2016 * Předvádění výroby vánočních ozdob s tvůrčí 

dílnou – skládání rautových ozdob firmy Rautis, a.s. a zdobení s firmou 

GOJA, s.r.o. * Návštěvnost: 279 osob.   
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BIŽUTERNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ - Jablonec nad Nisou: 19. březen, práce s 

kahanem – výroba vinutých perel zakomponovaných do vlastního šperku. * 10. září, 

výroba náramku a prstenu ze skleněných perliček šitých plochým rybím stehem. * 

Praha, škola cestovního ruchu Tyrkys: 23. duben, Volání jara – výroba náramku z 

perliček šitých petrohradským stehem. * 4. červen, Renesance – výroba náramku z perel 

a z perliček šitých síťovým stehem.  

 

PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST  

DOBA KARLA IV. * 10. březen 2016 * Přednášky archiváře Mgr. Jana Kašpara na 

téma ´Významná výročí roku 2016 ve správních dějinách Jablonce nad Nisou´ a 

akademické malířky RNDr. Mileny Nečáskové s názvem ´Výtvarná díla z doby Karla 

IV. v katedrále sv. Víta v Praze´. NEJEN PERLIČKOVÉ KABELKY Z KRUŠNÝCH HOR 

* 31. březen 2016 * Přednáška německé badatelky a sběratelky Bettiny Levin k výstavě 

Okouzlení perličkami. PROMĚNY JIZERSKÝCH HOR díky působení člověka obecně a 

průmyslu zvlášť * 16. červen 2016 * Přednáška Romana Karpaše navazující na téma 

´Muzea a kulturní krajina´ vyhlášené pro rok mezinárodní asociací muzeí a galerií. 

MOZAIKOVÝ KLENOT Z JABLONCE * 5. říjen 2016 * Přednáška Magdalény Kracík 

Štorkánové o restaurování a kompletní rekonstrukci mozaiky hrobky významné 

jablonecké rodiny Pfeiffer a Kral. O ŽIVOTĚ KARLA IV. * 30. listopad 2016 * 

Přednáška prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc., k 700. výročí narození Karla IV.   

ZÁVĚREM - Uvedené akce jsou zlomkem bohaté činnosti muzea. Nejsou zmíněny 

další výstavní projekty, výchovně vzdělávací činnost nejen pro organizované kolektivy, 

publikační a kurátorská činnost i spolupráce s jinými galeriemi a muzei, s veřejnou 

správou, s výrobci a profesními sdruženími, s odbornými školami a jinými subjekty 

nejen u nás, ale i v zahraničí. Dlouhý by byl i výčet vzácných návštěvníků. 
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MĚSTSKÁ GALERIE MY – sídlí v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových v Kostelní 

ulici. Pořádá výstavy výtvarného umění, regionální kulturní historie a místopisu. 

 ROK 2016 - Ve středu 12. října 2016 v podvečer byly v kostele sv. Anny 

promítány dokumentární filmy režiséra Zdeňka Potužila.  

 ZJIZVENÁ TVÁŘ ZEMĚ  

 MĚSTO V HORÁCH 

 LAPIDÁRIUM 

 ŠUMNÝ JABLONEC  

 PŘÍBĚH PUTUJÍCÍHO RYTÍŘE 

– toť názvy promítaných filmů natočených v polovině 90. let minulého století. Dnes 

jsou uloženy v archivu a 

nejsou běžně k vidění. Večer 

byl tedy věnovaný lidem 

zachyceným ve filmu a 

stavebnímu vývoji Jablonce 

nad Nisou. A také Metznerově 

kašně. V jejím případě nešlo v 

MY o počin jediný. Předcházel 

PŘÍBĚH KOSTELA A KAŠNY 

– výstava o osobnostech, 

kterými byli architekt Josef 

Zasche a sochař Franz 

Metzner. V úterý 27. září 

v kostele sv. Anny doprovodila 

výstavu již druhá přednáška. 

Hostem byl historik a 

vysokoškolský pedagog 

Zdeněk Hojda, který se ve své 

promluvě věnoval eposu o 

Nibelunzích v souvislosti 

s výtvarným uměním.  

 

SPOR O PODOBU HORNÍHO NÁMĚSTÍ 
KAŠNA FRANZE METZNERA A SOCHA RYTÍŘE RÜDIGERA 

HORNÍ NÁMĚSTÍ V JABLONCI NAD NISOU mělo ve 30. letech 20. století náladu 

určovanou kompozičně vytříbeným řešením Josefa Zasche (1871-1957), zdejšího 

rodáka a jedné z nejvýznamnějších postav jablonecké architektury. V posledních letech 

až do současné doby jde ovšem o plochu ve svém původním významu silně 

degradovanou a nepříliš městotvornou. U příležitostí oslav 150. výročí města 

se k tomuto prostoru opět obrátila pozornost, a to v momentě, když město 
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začalo prověřovat možnosti jeho restaurování a oživení. Což o to, proti zrušení zdejšího 

parkoviště by nebyl asi nikdo, ale padnul návrh vrátit se k původnímu Zascheho řešení, 

čili vztyčit sochu rytíře Rüdigera stojícího na kašně Franze Metznera. A bylo zle, 

doslova se zvedla vlna odporu proti tomuto záměru, ba i na petici došlo. Nebyly však 

slyšet jen hlasy proti, návrat k původnímu uspořádání měl své příznivce, Zascheho vizi 

náměstí podpořilo i MEMORANDUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ jablonecké 

kultury. Jiří Dostál, sochař a medailér, emeritní ředitel SUPŠ a VOŠ, Vladimír 

Komňacký, sochař a restaurátor, pedagog SUPŠ a VOŠ, fotograf Siegfried Weiss, 

publicista Otokar Simm, galerista a publicista Jan Strnad, archivář a historik Jan Kašpar, 

architekti Petr Kopal a Jakub Chuchlík navrhovali zahájení polemiky na téma obnovy 

náměstí včetně instalace Metznerovy kašny – významného uměleckého díla, které je 

nedílnou součástí původního Zascheho projektu.  

ARCHITEKT JOSEF ZASCHE se narodil v Jablonci v listopadu 1871. V deseti letech 

osiřel a díky otcově pozůstalosti se mohl stát architektem. Vychodil měšťanku v 

Jablonci, průmyslovku v Liberci a absolvoval šest semestrů na Akademii výtvarných 

umění ve Vídni. Po studiích se usadil natrvalo v Praze, ale svůj chlapecký sen, postavit 

v rodném Jablonci nový kostel, neopustil. Ačkoli začal pracovat na návrzích 

katolického kostela na Živnostenském, dnes Horním náměstí, jeho prvním kostelem 

postaveným v Jablonci se v roce 1902 stal starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže na 

náměstí B. Němcové, údajně nejkrásnější secesní sakrální stavba v Evropě. Projektování 

římskokatolického kostela pro Jablonec se Zasche věnoval 30 let a vytvořil několik 

stylově odlišných projektů, z nichž první, secesní, vznikl již v roce 1898. Součástí 

posledního návrhu, dokončeného v roce 1930, byla i úprava prostoru dnešního Horního 

náměstí. Vedle kostela vznikla parková plocha s kašnou od sochaře Franze Metznera. 

Kamenný taras měl být zakončen tzv. schodišťovým domem, který se nerealizoval.  

FRANZ METZNER se narodil v roce 1870 ve Všerubech u Plzně v chudé rodině. 

Vyučil se kameníkem a samostudiem si talentovaný mladík doplňoval sochařské 

vzdělání. Stal se profesorem vídeňské uměleckoprůmyslové školy a uznávaným 

sochařem. Spolupracoval s významnými architekty, například i s Josipem Plečnikem, 

architektem Pražského hradu v době prezidenta T. G. Masaryka, a samozřejmě s 

Jablonečanem Josefem Zasche. Výsledkem jejich společné práce jsou vysoce umělecky 

ceněný palác Vídeňské bankovní jednoty Na Příkopech, za nějž získal Josef Zasche 

cenu za nejlepší stavbu Rakousko-Uherska 1900–1910, nebo palác Asekuračního 

spolku cukrovarnického průmyslu na Senovážném náměstí v Praze. Jablonec se díky 

spojení architekta Zasche a sochaře Metznera zapsal do dějin evropského umění a mohl 

se patnáct let chlubit cennou urbanistickou kompozicí s kostelem a kašnou. 

METZNEROVA KAŠNA - Socha rytíře Rüdigera, který byl součástí Metznerovy kašny 

v Jablonci, vznikla v roce 1904. Celé dílo mělo původně stát ve Vídni před Votivním 

kostelem, k tomu však nedošlo. Ve dvacátých letech minulého století získal jablonecký 

starosta Karl R. Fischer toto umělecké dílo pro Jablonec, kam nedokončená socha 

přicestovala v roce 1923, tedy už po sochařově smrti. Jejího docizelování a 

dopatinování se ujali profesoři místní uměleckoprůmyslové školy. Jablonečtí 

začali hledat vhodné místo a rytíř dočasně nahradil sochu císaře Josefa II. 
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odstraněnou z parčíku pod kostelem sv. Anny. Konečné umístění sochy se na konci 20. 

let minulého století stalo předmětem urbanistických soutěží a architektonických studií. 

V té době se rovněž řešila podoba centra města. Byla vypsána soutěž na novou radnici a 

také na vzhled Živnostenského, dnes Horního náměstí s kostelem navrženým rodákem, 

architektem Josefem Zasche. Byl to právě on, kdo navrhl urbanistické spojení kostela a 

Metznerovy kašny původně určené pro Vídeň. Kašna se sochou zamyšleného rytíře 

vznikala podle plánů uložených v pozůstalosti sochařovy rodiny a slavnostně odhalena 

byla v roce 1930. V červnu 1945 se rytíř stal obětí protiněmeckých nálad, socha byla 

stržena a ocitla se v městském stavebním dvoře, posléze v depozitáři Národní galerie, 

odkud v roce 1970 spolu s rozebranou kašnou putovala do německého Neugablonz jako 

připomínka původního domova pro odsunuté Jablonečany německé národnosti. Tam, v 

parku před kostelem Nejsvětějšího srdce Páně, stojí dodnes. 

JAK ZADUMANÝ RYTÍŘ VZKŘÍSIL HRŮZU Z NĚMCŮ 

Periferie Jana Stránského, šéfa liberecké redakce Mladé fronty DNES, otištěno 

20.2.2016, str. 14 - Zlověstná ozvěna dusotu vypulírovaných holínek, šturmování 

a hajlování začíná opět rušit spánek příhraničního lidu. Stačilo málo. Jablonec 

nad Nisou slaví letos 150. výročí povýšení na město. Což radním připadlo jako 

fajn záminka pro vztyčení kopie kašny se sochou rytíře Rüdigera na Horním 

náměstí. Rüdiger, bájná postava vycházející z Písně o Nibelunzích, tady čelil 

jizerskohorskému povětří od roku 1930 do června 1945. S koncem války dílo 

sochaře Franze Metznera neustálo vítěznou zlobu Čechů, bylo strženo a po 

jistých peripetiích dělá od roku 1970 parádu v Neugablonz, v Novém Jablonci, 

azylu, který si v Sasku vybudovali odsunutí jablonečtí Němci. Nyní se má tedy 

jeho replika vrátit do Čech, a himlhergot, bázeň z Němců je zpět v plné síle. 
Sesumírujme nejprve argumenty rytířových odpůrců: 

o Rüdiger je ryze německá postava, s Jabloncem nemá nic společného. 

o Je urážkou všech místních obětí nacistického režimu. 

o Mezi léty 1938 a 1945 pod kašnou nacionalisticky smýšlející Němci hajlovali 

pod prapory s hákovými kříži. 

o A konečně: rytíř Rüdiger se může stát poutním místem neonacistů. 

A nyní postavme v protipól stanoviska Rüdigerových advokátů:  

o Jablonec po mnoho generací stavěli a ve finále i vystavěli převážně Němci. 

Vytyčili ulice, zbudovali žulové lomy, kde dobývali kámen pro domy.  

o Rozvinuli jablonecký průmysl a obchod až k ohromující a dnes těžko 

představitelné prosperitě, rovněž tramvajový systém včetně vlakových nádraží je 

dílem Němců, právě tak Němci založili školu pro bižuterní průmysl, otevřeli 

divadlo, postavili věhlasnou přehradu. 

o A nakonec i kašnu se sochou Rüdigera, jíž ani oponenti neupírají mimořádné 

umělecké kvality.  

A teď. Kdo jsem já, abych znevažoval obavy pamětníků, kteří mají duše 

zjizvené válečnými hrůzami? Kdo jsem já, abych jim vytýkal čerstvou erupci 

nadlouho vytěsněných, leč naprosto pochopitelných děsů?  
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Mohu asi jen pokorně 

připodotknout, že popudem k 

vysochání rytíře, zkamenělého v 

okamžiku rozhodování, 

zadumaného, s hlavou 

skloněnou a s mečem uloženým 

na rukou, bylo padesáté výročí 

odvráceného atentátu na císaře 

Františka Josefa. S nacismem 

neměl společného nic. A 

nakonec snad mohu, coby 

jablonecký rodák a muž, jemuž 

dnešní podoba horního centra 

města přijde rozpačitá, nedodělaná a provinční, nesměle vyslovit toto: Vraťme 

Čechám rytíře. Nechť se v Sudetech stane novým symbolem zacelených šrámů. 

Nechť je gestem českého sebevědomí, jež unese i monumentální připomínku 

vlastních (česko)-německých kořenů. A ještě závěrečná dvojtečka, ryze 

neobjektivní: Rüdiger, tahle festovní socha, to fakt není žádný šupák z 

aušusového šutru, je to majstrštyk, klasa artikl, který by městu dodal glanc a 

pošoupl je zase o štok výš. Zkrátka, jak by se řeklo v Gablonz, echt frajer! 

 OHLASY V MÉDIÍCH (kráceno)  

METZNEROVA KAŠNA NA HORNÍM NÁMĚSTÍ V JABLONCI 26.1.2016 - 

jablonecky.denik.cz, str. 0 Moje Jablonecko - Když Franz Metzner tvořil postavu rytíře 

Rüdigera ani ve snu jej nenapadlo, že v roce 2016, tedy 112 let poté, se proti sobě 

postaví dvě skupiny lidí. Jedni chtějí celou kašnu na Horním náměstí mít, druzí jsou 

kategoricky proti. Jaký je váš názor? Hlasujte a diskutujte, ale prosím slušně! 

PŘITÁHNE SOCHA RYTÍŘE, SYMBOL NĚMECTVÍ, DO JABLONCE 

NEONACISTY? 30.1.2016 - Mladá fronta DNES, str. 17 Kraj Liberecký - Protesty proti 

návratu kontroverzní sochy rytíře Rüdigera na jablonecké Horní náměstí se přiostřily. 

Nejen, že se množí podpisy na petiční archy, které dílo významného evropského 

sochaře Franze Metznera odmítají, ale ostře proti soše německého válečníka vystoupil i 

Český svaz bojovníků za svobodu. Jeho členem je i hrdina 2. světové války - plukovník 

a čestný občan Jablonce Zdeněk Neruda. Svaz tvrdí, že pokud se obří rytíř na náměstí 

objeví, Neruda čestné občanství vrátí. 

ZNEUŽILI HRDINU KVŮLI SOŠE RÜDIGERA? 5.2.2016 - Mladá fronta DNES, str. 

14 Kraj Liberecký - Kdysi sudetský Jablonec, který letos slaví 150. výročí povýšení na 

město, hodlá na Horní náměstí umístit kopii uměleckého díla, jež zde stálo až do konce 

války. Rozepře příznivců a odpůrců tohoto plánu nabírají na síle… - „Jako primátor 

Jablonce cítím povinnost postavit se proti zneužití jména čestného občana 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88252&x=800&y=570
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našeho města. S panem Nerudou jsme o celé věci opakovaně dvakrát hovořili, a v tomto 

smyslu se rozhodně nevyjádřil,“ uvedl Beitl. 

JABLONECKÝ RYTÍŘSKÝ SOUBOJ 6.2.2016 - idnes.cz – blog, Miloš Krčmář (autor 

je místopředsedu KV KDU-ČSL Libereckého kraje) - Zcela tak vymizela odborná 

diskuze o podobě celého Horního náměstí, které je dnes zcela nedůstojným místem, i o 

případné reinstalaci kašny. Hlavní jablonecký katolický kostel je od města odříznut 

parkovištěm a jeho příjezdovou komunikací. Na místě kašny se nachází dlouhodobě 

neudržovaná, zcela nevhodná zeleň. Je zvláštní, že se vedení Jablonce dosud neobrátilo 

na památkáře, protože záměr obnovy kašny spadá do jejich kompetence. Místo, kde by 

měla kašna stát, je součástí městské památkové zóny i prostředí významné kulturní 

památky kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Je s podivem, že v době, kdy znesvářené 

strany předkládají argumenty pro a proti reinstalaci kašny, projednává výbor pro územní 

plánování a strategii rozvoje města zřízený jabloneckým zastupitelstvem studii řešící 

podobu Horního náměstí, která obnovu kašny nepředpokládá. Vypadá to, že na 

jablonecké radnici neví pravá ruka, co dělá ruka levá. Jinak si nelze vysvětlit, že 

primátor v médiích opakovaně obhajuje záměr kašny a výbor projednává záměry jiné. 

NIBELUNG NAD JABLONCEM 18.2.2016 - Lidové noviny, str. 8 - Stál nad městem a 

symbolizoval rozpolcenou identitu jeho obyvatel. Byl zadumán a ve vážném 

rozpoložení. Po válce už neměl co symbolizovat, a musel pryč. To město se jmenuje 

Jablonec nad Nisou a vede se v něm spor o sochu rytíře. 

BÍLÁ HORA JABLONECKÉ POLITIKY? 26.2.2016 - Mladá fronta DNES, str. 15 

Kraj Liberecký.  Názory, reakce a ohlasy čtenářů – Občané Jablonce, kteří se zajímají o 

dění ve městě si kladou často otázky. Proč to musí dojít až tak daleko, aby se občané 

mezi sebou hádali, pomlouvali, nálepkovali signatáře memoranda a odpůrce sochy. 

Proč, se oslavy nemohou vydařit i bez sochy, která by stejně nejméně 3–4 roky hlídala 

parkoviště automobilů. Proč nelze vzpomínky na Mnichov, obsazení našeho pohraničí, 

vyhnání českých obyvatel a šestiletou okupaci z historického podvědomí našeho národa 

úplně vymazat. Proč mají starší občané strach – asi proto, že si dobře pamatují, že 

zatímco Češi nikdy neohrožovali národní existenci Němců, Němci se o likvidaci Čechů 

jako svébytného národa pokusili a málem se jim to podařilo. Proč se tomuto stále 

všichni divíte. Proč, když někdo chce vidět originál sochy Rüdigera, si nezajede do 

Německa. Proč se instalace sochy zdůvodňuje uměleckou hodnotou (tu nikdo 

nerozporoval), ale co politický pohled? Na důsledky jednání pod německou modlou 

českých Němců se jaksi pozapomíná. 

ČEŠI SE ZASE BOJÍ GERMÁNSTVÍ, PÍŠE NĚMECKÝ TISK O NÁVRATU SOCHY 

RYTÍŘE 2.3.2016 - liberec.iDNES.cz - Názorového sporu o návrat kopie sochy rytíře 

Rüdigera na jablonecké Horní náměstí si všimla také německá média. O střetu odpůrců 

a příznivců pomníku tohoto bájného hrdiny ze Ságy o Nibelunzích píše deník Die Welt 

a též časopis LandesEcho. 

SPOR O RYTÍŘE V JABLONCI ŘEŠÍ I NĚMECKÉ NOVINY 3.3.2016 - Mladá fronta 

DNES, str. 14 - Die Welt hovoří o sváru tak, že Rüdiger je pro své protivníky „ošklivým 

Němcem“ a že to není poprvé, co se proti vztyčení sochy protestovalo. 

Výhrady se totiž objevovaly i v roce 1970, kdy „odsunutého“ bojovníka 
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vztyčili v německém Kaufbeurenu. Podle deníku jsou sice nepřátelé díla sochaře 

evropského formátu Franze Metznera nejvíce slyšet, ale většina Jablonečanů nemá na 

sochu vyhraněný názor. Většina těch, kdo se zúčastnili několika anket zabývajících se 

tématem, co by se mohlo před kostelem Nejsvětějšího srdce Ježíšova objevit, s 

návratem Rüdigera souhlasí. 

SE STUDENTY JDĚTE ZA RÜDIGEREM 20.4.2016 - Jablonecký deník, str. 8 U nás 

doma - V Domě českoněmeckého porozumění v Rýnovicích dnes začíná studentská 

výstava s názvem ´Kdyby kašna mohla vyprávět´. Je to projekt studentů z jabloneckého 

Gymnázia Dr. Antona Randy. Komentovaná prohlídka a seminář s autory výstavy se 

uskuteční 20. dubna, výstava potrvá do 10. května. Sami autoři výstavy k tématu píší: 

„Rytíř Rüdiger – bájná postava z německé mytologie a neobyčejný příběh 

památníku, který zažil skutečný odsun. Dílo významného sochaře Franze 

Metznera mělo stát původně ve Vídni. Skončilo ale v Jablonci a později v 

Neugablonz. Další osud mu nyní píšeme my.“ 

PROČ SE MÁ VRÁTIT NĚMECKÝ RYTÍŘ DO JABLONCE? 21.3.2016 - Haló 

noviny, str. 13 Mozaika z regionů - Patnáct let, v letech 1930-1945, stála na 

jabloneckém Horním náměstí socha bájného německého rytíře Rüdigera von Becheleren 

doplněná kašnou. Kopie díla autorů Josefa Zascheho (kašna) a Franze Metznera (socha) 

se má podle názoru radnice vrátit na své původní místo. Proti tomu však protestuje část 

jablonecké veřejnosti. Vznikla petiční akce, v jejímž čele stojí čtyři jablonečtí občané 

Jaroslava Slabá, Vladimíra Bukvicová, Vladimír Opatrný a Václav Vostřák, kteří jsou z 

většiny členy městské komise památkové péče, Opatrný a Vostřák jsou zastupiteli 

města. Složení petičního výboru jde napříč stranami. Bukvicová je členkou KSČM, 

Vostřák je občanský demokrat, Opatrný kandidoval za Změnu pro Jablonec. Petice má 

již kolem tisícovky podpisů a podpisy se sbírají dále. 

METZNEROVA KAŠNA SKONČILA PO VÁLCE V DRTI 6.4.2016 - Mladá fronta 

DNES, str. 14 - Velkou diskusi vyvolal nedávný návrh na navrácení Metznerovy kašny 

s rytířem Rüdigerem do Jablonce nad Nisou. Obdobné umělecké dílo od téhož sochaře 

přitom v minulosti stávalo i na náměstí před libereckou radnicí; od odhalení 

Metznerovy kašny uplynulo přesně devadesát let. Po válce byla zničena. 

NEDĚLEJME Z HISTORICKÝCH PAMÁTEK STRAŠÁKY 22.4.2016 – Jablonecký 

deník, str. 8 U nás doma - Studenti jabloneckého a kaufbaurenského gymnázia 

zpracovali společný projekt. Metznerova kašna se sochou tady a v Neugablonz. 

Přehledně, graficky výrazně, doplněné množstvím historických dokumentů i fotografií, 

včetně současných snímků, seskupené informace o Metznerově kašně na Horním 

náměstí předložili jablonečtí a kaufbaurenští studenti v projektu Kdyby kašna mohla 

vyprávět. Mapují i příběh její sochy. Celý komplex se po peripetiích nadobro přemístil v 

šedesátých letech za odsunutými krajany do Neugablonz. Cílem je vnést do celého 

příběhu Rüdigera nový pohled. „Právě s ním mohou přijít mladí lidé, studenti. Máme s 

takovou spoluprací velké zkušenosti," uvedla Eva Haupt, ředitelka Jizerskohorského 

muzea z Neugablonz, které bylo nositelem projektu a Dům česko-německého 

porozumění je partnerem. Toto město totiž stejně jako Jablonec má letos své 

jubileum. Jablonec 150 a Neugablonz 70. Téma hýbe lidmi v obou městech. 
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UMĚNÍ MÁ LIDI SPOJOVAT A NE ROZDĚLOVAT 22.4.2016 - Jablonecký deník, str. 

1 - „Jen jsme sbírali materiály. Názor si musí udělat každý člověk sám, proto jsme tento 

projekt spolu s německými studenty připravili,“ shodla se trojice mladých lidí z 

jabloneckého Gymnázia Dr. Randy, kteří se podíleli na výstavě s názvem ´Kdyby kašna 

mohla vyprávět´. Tu v Domě českoněmeckého porozumění v Rýnovicích odstartovala 

středeční dopolední beseda. Jablonečtí studenti a jejich vrstevníci z Gymnasia Jakob 

Brücker v Kaufbeuren připravili zajímavý informativní projekt o rytíři Rüdigerovi a 

Metznerově kašně, která stávala v Jablonci a nyní stojí v německém Neugablonz. Běžte 

se podívat a udělejte si svůj názor, to je to, co si mladí vzali při zpracování projektu 

prioritně za cíl. Při odchodu můžete vhodit skleněnku do jednoho z válců a dát tak palec 

nahoru nebo dolů. K vidění jsou zde panely až do 10. května.  

RÜDIGER OPĚT ROZVÍŘIL TÉMA SUDET ČI ODSUNU NĚMCŮ 22.4.2016 - Mladá 

fronta DNES, str. 14 - „Jsem trochu udiven, jak je dnes téma Rüdigera stále živé a jak 

se z tématu architektonického řešení Horního náměstí stalo i téma politické. Nejsem si 

ale jistý, že odpůrci sochy protestují kvůli tomu, že je problematika zajímá, nebo zda se 

chtějí jen zviditelnit. Někteří lidé pracují s předsudky. Tohle téma by měla řešit nejen 

veřejnost, ale hlavně odborníci,“ myslí si Filip Novák, student třetího ročníku 

jabloneckého Gymnázia Dr. Randy, který se na projektu podílel. 

JABLONECKÝ KOSTEL A KAŠNA VZBUZUJÍ DISKUZE 31.10.2016 - Jablonecký 

deník, str. 15 - Do 19. listopadu má veřejnost možnost poznat kus důležité historie 

Jablonce. V Domě Jany a Josefa V. Schejbalových sídlí Městská galerie MY vedená 

kurátorem Janem Strnadem. Ten připravil výstavu Příběh kostela a kašny. Týká se dvou 

zásadních jmen Liberecka a Jablonecka. Jména sochaře Franze Metznera a architekta 

Josefa Zascheho však nejsou úzce spojena jen s Jabloncem. Je pravda, že architekt 

Zasche zanechal významnou stopu jen v Jablonci nad Nisou, ale Franz Metzner je 

jednou z nejdůležitějších postav meziválečného umění obou měst. Jeho jméno dalo 

název i nejdůležitějšímu uměleckému spolku regionu Metznerbundu. 

PETICE PROTI OBNOVĚ METZNEROVY KAŠNY V JABLONCI  

Zprávu o petici podala v říjnu Jaroslava Slabá, jedna z jejích signatářek, emeritní 

ředitelka Muzea skla a bižuterie: Počet prozatím podepsaných občanů je 597, dopisem 

se přidalo 5 000 členů Českého svazu bojovníků za svobodu. Podpisovým místem 

nadále je Vladimírovo knihkupectví a La Kavárna. Dne 21. září 2016 jsem na jednání 

zastupitelstva petici s průvodním dopisem předala přímo primátorovi města Ing. Petru 

Beitlovi. Na říjnovém zastupitelstvu primátor města Ing. Petr Beitl předložil důvodovou 

zprávu k petici, kde říká: „Diskuze ohledně záměru obnovy Metznerovy kašny je 

vedena na dvou úrovních. Předně byla zahájena diskuse s veřejností, která 

probíhala v kontextu s přípravou záměru obnovy celého Horního námětí. Do 

této diskuze byli zapojeni i přední odborníci, kteří do debaty mají přinést 

objektivní pohled – zejména jde o Zdeňka Lukeše a historika Zdeňka Hojdu. 

Druhou úrovní je diskuze s odborníky na možnost samotného obnovení díla. 

Zde bylo osloveno partnerské město Kaufbeuren, kde stojí originál díla, které 

slíbilo pomoci.“ Za primátorem zmiňovanou diskuzi s veřejností však nelze 
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považovat cyklus osvětových přednášek předem vytipovaných lektorů, kteří poskytli a 

doplnili informace o arch. Josefu Zasche a arch. Franzi Metznerovi. Ale nám jde přece o 

něco jiného: o další možné návrhy na řešení prostranství Horního náměstí včetně 

instalace originálních uměleckých děl současných výtvarníků. Vedení města nás 

manipuluje do jednoho možného řešení, o kterém primátor předem rozhodl, které v 

Kaufbeuren projednal již v roce 2014, a to náměstí s Metznerovou kašnou. Ta není ani 

památkou, ani symbolem Jablonce. Je evidentní, že takový postup odporuje schváleným 

dokumentům o řízení města. My, co jsme podepsali petici, si dovedeme představit i jiné, 

daleko vlídnější náměstí s příjemnými zákoutími, s posezením, případně s novými či ve 

městě již existujícími artefakty. A hlavně požadujeme náměstí bez překonaných 

monumentů a pro mnoho občanů nepříjemných soch. A dále cituji z důvodové zprávy 

primátora: „Vážení, chci vás ubezpečit, že v tuto chvíli je tedy schválen záměr 

obnovy kašny. Tento záměr je naplňován ve fázi přípravy, tj. probíhá diskuze a 

jsou sbírány a připravovány podklady. V rozpočtu města nejsou v tuto chvíli 

vyčleněny žádné finanční prostředky pro realizaci a případná realizace obnovy 

díla není schválena žádným orgánem statutárního města Jablonce.  Mohu říci, 

že si ji nedokáži představit vytrženou z kontextu obnovy Horního náměstí jako 

celku.“ K tomu ale dodávám, že zároveň na říjnovém zastupitelstvu vedení města 

konstatovalo, že za 124 tisíc Kč zadalo arch. Zdeňku Lukešovi vypracovat studii, co s 

Horním náměstím. Rozpor skutečnosti s tím, co říká pan primátor v důvodové zprávě, 

vyjádřilo zastupitelstvo neodsouhlasením důvodové zprávy.  

NÁZOR: PRIMÁTOR JABLONCE PETR BEITL se domnívá, že se kolem Rüdigera 

vytvořila předčasná hysterie. Zastupitelstvo přijalo pouze záměr a záměr je 

nejslabší forma zavázání se k něčemu. Je nutné probrat tuto problematiku se 

znalci, a to jak z hlediska symboliky té sochy, česko-německých vztahů, tak i 

jejího architektonického významu. Všechny tyto věci jsou momentálně ve 

stádiu příprav, již jsme si objednali znalecké posudky u renomovaných 

architektů. Až budou posudky hotové, tak s nimi seznámí zastupitele a 

veřejnost. Teprve až všechna tato relevantní fakta budou k dispozici, pak 

teprve můžeme zahájit diskuzi. Ta povede k rozhodnutí zastupitelstva: Buď 

dojde k instalaci sochy, nebo se najde jiné řešení.  

ZÁVĚREM - Nejjednodušší by bylo nyní napsat, k čemu vlastně 

celá ta iniciativa na Rüdigerovo znovupostavení a ten povyk 

kolem byly dobré. Nebo ocenit, že ke každé takové iniciativě je 

třeba odvahy a ochoty jít do nepříjemných polemik. Nakolik 

myšlence nahrávala (či nenahrávala) skutečnost, že Jablonec nad Nisou slavil 150 let od 

udělení městských práv, se lze jen dohadovat. Faktem je, že i v roce oslav nebyly jen 

události radostné. Nelze předpokládat, že by se Rüdiger u nás objevil v době blízké, ale 

dejme tomu, že jubilejní rok byl příznivý pro úvahy, zda by se měl či neměl vrátit.  

P.S.: Na sklonku roku 2018 bylo Horní náměstí v Jablonci beze změn. Je po 

komunálních volbách, rozhodnutí ´Co s ním´ čeká nové zastupitele.    

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88579&x=300&y=240


   KRONIKA roku 2016                                                                                 335  

 

 

POZVÁNKY: RÝNOVICE SOBĚ A TAKÉ OSUDY NĚMCŮ 
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PAURISCH: JABLONECKÝ NĚMECKÝ DIALEKT  

VÍTE, CO JE TO PAURISCH? Do roku 1945 znalo paurisch na sto tisíc obyvatel 

města a okresu Jablonec nad Nisou. Jde totiž o původní jablonecký dialekt, jímž mluvila 

zdejší německá většina. Koncem předloňského roku vyšla v německém Augsburgu 

kniha ´Paurisch – Wörterbuchder Gablonzer Mundart´ (Slovník jabloneckého dialektu), 

která je už nyní k dispozici v liberecké vědecké a jablonecké městské knihovně. 

„Paurisch, východostředoněmecký dialekt, příbuzný lužičtiny a slezštiny, býval 

jazykem téměř sta tisíce obyvatel města a okresu Gablonz (dnešní Jablonec 

nad Nisou), s jejich světoznámým sklářským a bižuterním průmyslem. V 

důsledku vyhnání či chcete-li odsunu se Sudetští Němci v letech 1945 – 1946 

rozptýlili do všech světových stran. Na některých místech Německa a Rakouska 

se začali opět shromažďovat, mimo jiné v městské části Neugablonz ve městě 

Kaufbeuren v Allgäu (Algavsku). Během let vznikla v dialektu bohatá 

literatura. Právě vědomí vlastního dialektu pomohlo vyhnancům udržet jejich 

identitu,“ píše se v anotaci na publikaci. Kniha Paurisch – Wörterbuch der Gablonzer 

Mundart autorů Hanse Joachima Hübnera a Kurta Fischera vyšla v Německu ve 

spolupráci s kroužkem jabloneckého dialektu. Následující informace přinesl 3. 1. 2015 

na straně 5 Liberecký, Jablonecký a Českolipský deník v příspěvku pod titulkem:  

JABLONECKÝ NĚMECKÝ DIALEKT MÁ KONEČNĚ SVŮJ VLASTNÍ SLOVNÍK (vod) -     

„Knihu do Jablonce daroval jeden ze spoluautorů, rodák z Jablonecka, pan Kurt 

Fischer, který je přes svůj požehnaný věk v Kaufbeuren  Neugablonz stále aktivní jak 

v kroužku dialektu, tak v kroužku češtiny. Je také v čilém kontaktu – a to i emailovém 

– s rodným krajem a spolupracuje i na aktivitách Jabloneckého kulturního a 

informačního centra. Kurt Fischer věnoval naším prostřednictvím slovník rovněž 

jablonecké městské a liberecké vědecké knihovně, takže slovník je přístupný i 

zájemcům z řad veřejnosti,“ zní z Jabloneckého kulturního a informačního centra, které 

spolupracuje s městem Kaufbeuren na mnoha kulturních či vzdělávacích projektech, a 

tak se možné využití slovníku jabloneckého dialektu může rýsovat i tady. „Nikdy bych 

nevěřil, že dnes, vlastně pět minut po dvanácté, kdy se nářečí, jímž ještě před půl 

stoletím mluvili jablonečtí Němci, stává jazykem vytlačeným spisovnou němčinou, 

vyjde podobná pomůcka,“ říká Otokar Simm, který se v Jablonci překladům textů v 

dialektu věnuje. Spolu s Markem Sekyrou z Liberce napsali antologie místních autorů – 

Ještědské, Jizerské a Frýdlantské květy a připravované Českolipské květy, jež od roku 

2008 postupně vydává Krajská vědecká knihovna v Liberci. Méně rozsáhlý a dnes 

prakticky nedostupný slovník jabloneckého nářečí vyšel poprvé v Německu již v 

sedmdesátých letech. * Selský jazyk sedláků * „Pro zájemce o regionální autory a 

jejich dílo je proto kniha Paurisch téměř nepostradatelná už dnes. Kdyby nevyšla, 

nebylo by za pár let nikoho, kdo ještě bude schopen jazyku, kterým se mluvilo na jižní 

straně Jizerských hor, porozumět. Přitom publikace psané v nářečí zvaném paurisch 

jsou dnes opět dostupné v místních knihovnách,“ dodává Simm s tím, že vlastní název 

jabloneckého dialektu je ojedinělou zajímavostí: „Název Paurisch souvisí se 

slovem Bauer – sedlák, tedy ´selský´ jazyk. Ovšem nemluvili jím jen sedláci, 



   KRONIKA roku 2016                                                                                 337  

 

naopak – většinou jím mluvili lidé zaměstnaní v místních fabrikách, brusírnách atp. 

Ovládali ho ale i vzdělaní lidé, protože ho znali od svých rodičů. Místní jazyk 

ovlivňovala i čeština. A tak se ve slovníku objevují i slova z našeho pohledu legrační: 

Palitze, poroutschn, Puppek, Haluschkn atp. Nebo dvojí zápor, který se jinak v 

němčině nevyskytuje. Jejich vznik lze připsat blízkosti tzv. jazykové hranice, kde se 

běžně stýkalo české obyvatelstvo s německým,“ vysvětluje jablonecký znalec paurisch 

a upozorňuje, že porozumění ztěžuje i fakt, že místní nářečí neměla svoji psanou formu 

a každý autor si proto vytvářel svůj vlastní způsob transkripce. Nový slovník dialektu 

ale zachycuje poměrně širokou slovní zásobu a v jeho závěru je ještě jedna praktická 

pomůcka: slovníček místních názvů. „Najdeme zde zapomenutá jména různých částí 

obcí, potoků, hospod atp. v podobě, jak je znali místní. Škoda, že v tomto případě je 

sice název přeložen, ale chybí určení místa v krajině. To však může být inspirací pro 

další badatele,“ uzavírá Otokar Simm. Slovník vydalo německé nakladatelství 

WißnerVerlag v Augsburgu v roce 2013. Kniha je rovněž označena jako č. 86 v ediční 

řadě Jablonecké knihy, kterou vydává Leuteltova společnost. Zájem o slovník je tak 

velký, že první vydání v počtu 800 kusů je již z nakladatelství rozebrané a uvažuje se o 

druhém vydání. Zájemci si mohou knihu PAURISCH prohlédnout také v turistickém 

informačním centru v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových. Mundartkreis čili kroužek 

dialektu se schází každé poslední úterý v měsíci v ´jizerskohorské světnici´ restaurantu 

Mythos v Kaufbeurenu, dříve zvaného Zur Wahrheit, tj. U Pravdy - lidově ale Šenk 

lhářů. Členové kroužku se střídají ve psaní dialektového sloupku ´Nej su wos´ (No 

tohle!), který vychází každých 14 dní v místních novinách Allgäuer Zeitung. Během víc 

než čtyřleté práce shromáždil kroužek dialektu, založený básníkem dialektu Heinzem 

Kleinertem v Neugablonz, „jabloneckou“ 

slovní zásobu sestávající z více než 8 000 

hesel, k tomu množství slovních obratů a 

pořekadel. Kniha Paurisch – Wörterbuch 

der Gablonzer Mundart obsahuje kromě 

toho úvod do pravopisu, gramatiky a 

jazykové zvláštnosti. Cílem je zpřístupnit 

slovní zásobu našeho regionu, jazykovým 

vědcům pomoci při bádáních a přispět k 

zachování paurisch. Hlavní autor slovníku, 

Hans Joachim Hübner, od dětství vyrůstal v 

prostředí jabloneckého dialektu – oba 

rodiče pocházejí z Hutě na Jablonecku, 

působí také jako turistický průvodce po 

Kaufbeuren. Foto: Stará radnice na 

Dolním náměstí v Jablonci, dnes 

městská knihovna, kde lze nahlédnout 

do slovníku jabloneckého německého 

dialektu paurisch. 
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SPORT: DOTACE, SUBJEKTY, AKCE  
CO CHYBÍ JABLONECKÉMU SPORTU? Anketní otázku položili redaktoři 

Jabloneckého deníku začátkem listopadu: * Dušan Molitoris, 72 let Jablonec, předseda 

atletického oddílu TJ LIAZ: V Jablonci chybí zcela určitě další sportovní hala, další 

sportovní zařízení, které bychom my, atleti, určitě využili k tréninkům hlavně dětí a 

mládeže. Školní tělocvičny v Jablonci jsou obsazené a nám chybí prostory pro 

trénování. Jablonec je město sportu s mnohaletou tradicí, určitě by si další takové 

zařízení zasloužil. * Jaroslav Hrabák, 70 let Janov nad Nisou, jednatel společnosti 

Goja: Peníze! Bohužel, stát dává hlavně na masový sport a malé sporty spíše drobné, 

takže funkcionáři chodí více s čepicí shánět prašule, než aby se věnovali sportu. 

Výchova mladé generace, k níž sport neochvějně patří, by si zasloužila daleko více 

pozornosti od státu a méně přenášení nákladů na rodiče. Ti mají starostí už tak dost. 

* Tomáš Hofrichter, 48 let Jablonec, ředitel Gymnázia Dr. Antonína Randy: Myslím si, 

že sportu chybí systematická příprava trenérů, především těch, kteří se věnují 

mládeži. Jablonec byl a je sportovním městem, ve kterém se daří spoustě odvětví. 

Práce většiny trenérů mládeže je na dobrovolné bázi. Zaslouží si podporu jak v jejich 

přípravě, tak v úsilí se vůbec mládeži ve svém volném čase věnovat. 

NA PĚT DESÍTEK SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ A KLUBŮ je registrováno v 

Jablonci nad Nisou (viz KRONIKA 2013) a v nich je zapsáno na deset 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. 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 lyžařské Jizerské magistrály. Pravidelně 

jsou pak z rozpočtu města hrazeny velké opravy a rekonstrukce sportovišť a tradiční 

jsou i ´neviditelné´ příspěvky občanům na vstupné do sportovišť. Tak na hodinu 

sportování jednoho kurtu v Městské sportovní hale Jablonec je příspěvek 113,08 Kč 

(rok 2015: 120,18 - 2014: 123,03 - 2013: 117,14) * na 1 hodinu sportujícího na zimním 

stadionu 31,08 Kč (rok 2015: 45,24 - 2014: 53,78 - 2013: 58,03 Kč) * na 1 vstupenku 

do bazénu 27,09 Kč (rok 2015: 26,94 - 2014: 26,16 - 2013: 26,21 Kč). 

DOTACE, PENĚŽITÉ DARY - V roce 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna celková 

částka ve výši 11 406 000 Kč (v roce 2015: 9 884 000 Kč, 2014: 14 041 000 Kč). 

Přerozdělení koordinoval odbor humanitní, kde je vedena kompletní agenda o financích 

poskytovaných sportovním, kulturním, vzdělávacím a dalším organizacím či subjektům. 

Město vynakládá nemalé finanční prostředky na podporu sportu, o čemž svědčí v roce 

2016 vyčleněná částka 7 050 000 Kč, z toho:  

 6 000 000 Kč rozdělila sportovní komise, 
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 200 000 Kč – Jizerská, o.p.s., 

 50 000 Kč -  SKP Kornspitz Jablonec (na tratě), 

 200 000 Kč - Český atletický svaz (Jablonec Indoor Gala 2016) – dar, 

 600 000 Kč - FK Jiskra Mšeno, Jablonec n. N. – investice.   

OPRAVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA  

- 689 000 Kč * ZIMNÍ STADION: oprava prasklin betonové plochy kluziště 58 

tisíc Kč, odrezení a nátěr střešních táhel z plošiny 241 000 Kč, oprava 

technologie 390 000 Kč.  

- 299 000 Kč * PLAVECKÝ BAZÉN: oprava SDK stropu u atrakcí 233 000 Kč, 

oprava spárování atrakcí a mozaikových podlah 173 000 Kč, lokální opravy 

střechy 66 000 Kč.  

- 61 000 Kč * MĚSTSKÁ HALA - oprava baneru. 

- 133 000 Kč * AREÁL ČELAKOVSKÉHO - údržba hřiště s umělou trávou.  

- 89 000 Kč * STŘELNICE - oprava náhradního zdroje UPS.  

- 58 000 Kč * LEHKOATLETICKÁ HALA - oprava hromosvodu.  

- 9 836 000 Kč, z toho dotace 4 888 000 Kč * FOTBAL BŘÍZKY - Kompletní 

rekonstrukce objektu a zázemí fotbalu v Břízkách (areál FK Jiskra Mšeno-

Jablonec nad Nisou), včetně celkové výměny umělého trávníku. 

ÚDRŽBA A KONTROLA NEJEN NA HŘIŠTÍCH: Nakonec ještě taková ´maličkost´ jako 

jsou dětská hřiště. Ve správě města jich je 38 (2015: 37, 2013: 36). Finance z rozpočtu 

na opravy a údržbu v roce 2016 dosáhly částky 140 000 Kč (2015: 243 000, 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. 

STÁTNÍ DOTACE: PŘEDLOŽENÉ PROJEKTY V ROCE 2016  

Do konce ledna bylo možné podávat žádosti o dotace z investiční Státní podpory sportu 

pro rok 2016, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Jablonec předložil projekt rekonstrukce fotbalového hřiště s umělou trávou v Břízkách, 

které bylo vybudováno v roce 2004 Jablonec (tehdy s účastí státní dotace ve výši 11,9 

milionů korun). Žádost o dotaci v roce 2016 byla předložena v lednovém termínu, ale 

vzhledem k velkému počtu žadatelů byla zařazena do tzv. zásobníku projektů. V září 

byla podána žádost v rámci 2. kola a dotace byla Jablonci přidělena v listopadu. 

Součástí projektu ve sportovním areálu Břízky byla pokládka nového povrchu z 

travního koberce III. generace, kompletní výměna trubkového zábradlí při severní 

straně hrací plochy, výměna dvou hráčských kabin a dvou fotbalových branek. Na 

severní straně došlo k opravě opěrných zídek z betonových palisád. Realizace byla 

dokončena v prosinci 2016. Celkové náklady 9 827 328 Kč, státní dotace 4 998 000 Kč. 

Oddělení dotací jabloneckého magistrátu mělo připravený ještě projekt na 
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vybudování nové judistické arény pro činnost Judo klub Jablonec, a to formou nástavby 

na stávajícím objektu souboru budov lehkoatletické haly Střelnice. Náklady vyčísleny 

přes deset milionů korun, požadovaná šesti milionová dotace nebyla městu přidělena. 

V SAMOTNÉM JABLONCI NAD NISOU se koná celoročně řada soutěží místních, 

republikových i mezinárodních, a to v různých sportovních odvětvích od nejnižších po 

nejvyšší výkonnostní kategorie. V roce 2016 dle Ročenky města byly nejvýznamnější:  

 MISTROVSTVÍ ČR V BIATLONU mužů a žen – účast kompletní reprezentace.   

 MEZINÁRODNÍ VELKÁ CENA MĚSTA JABLONCE: Český pohár v judu.  

 MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK JABLONEC: INDOOR GALA 2016. 

 CENA MĚSTA JABLONCE A TJ BIŽUTERIE - republikové závody v plavání. 

 CZECH REPUBLIC FUTURE TOURNAMENT – ITF: XVI. ročník 

mezinárodního tenisového turnaje.  

 MISTROVSTVÍ ČR V ZÁVODECH HORSKÝCH KOL (červenec, Bedřichov). 

 SVĚTOVÁ SÉRIE VE FOURCROSSU - areál Dobrá Voda ve dnech 13. – 15. 7. 

 MISTROVSTVÍ ČR JEDNOTLIVCŮ V TROJBANDU NA VELKÉM STOLE.   

 MEZINÁRODNÍ ZÁVODY PŘÁTELSTVÍ VE SKOCÍCH NA TRAMPOLÍNĚ - 

mezinárodní reprezentační účast. 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI, MEDAILE 

Nespočet soutěží a utkání doprovázela mnohá vítězství a medailí, cinkalo i zlato. 

Některé z nich připomenou následující řádky. V roce 2016 nechyběly výsledky ankety:  

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2015 – 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. 

Vyhlášení nejúspěšnější sportovce Libereckého kraje předcházela okresní kola v pěti 

městech našeho regionu. Čelní pozice ovládli královny a králové zimních sportů, 

vítězkou se stala biatlonistka Gabriela Soukalová, druhá skončila snowboardistka Ester 

Ledecká a pomyslnou bronzovou pozici obsadil biatlonista Ondřej Moravec. Slavnostní 

předávání ocenění se odehrálo v libereckém Divadle F. X. Šaldy a doprovodil jej 

kulturně i sportovně laděný program. Jak vypadala listina výsledků? 

Dospělí jednotlivci - 1. Gabriela Soukalová: biatlon, Kornspitz Jablonec nad Nisou * 

2. Ester Ledecká: snowboarding, Dukla Liberec * 3. Ondřej Moravec: biatlon, 

Kornspitz Jablonec nad Nisou * 4. Lukáš Bauer: běh na lyžích, Dukla Liberec * 5. 

Veronika Vítková: biatlon, Kornspitz Jablonec nad Nisou * 6. Roman Koudelka: 

skoky na lyžích, LSK Lomnice * 7. Michal Šlesinger: biatlon, Kornspitz Jablonec * 8. 

Ondřej Bank: sjezdové lyžování, Dukla Liberec * 9. Petra Chocová: plavání, PK Česká 

Lípa * 10. David Navara: šachy, 1. Novoborský ŠK *** Dospělí družstva - 1. SKP 

Kornspitz Jablonec, štafeta mix, biatlon * 2. FC Slovan Liberec, fotbal * 3. Bílí tygři 

Liberec, hokej * 4. VK Dukla Liberec, volejbal * 5. SKI Klub Jablonec, 

lyžování * Mládež jednotlivci - 1. Nosková Nikola (KC Kooperativa SG 
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Jablonec nad Nisou), cyklistika * 2. Portyk Tomáš (LSK Lomnice n. P.), skoky na 

lyžích a kombinace * 3. Ptáčková Martina (IRON FIGHTERS), kickbox * 4. 

Znamenáčková Barbora (Sport Relax), karate * 5. Tomáš Patrik (Powerlifting Animals 

Semily), benchpress * 6. Bělinová Natálie (TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou), triatlon * 

7. Binhak Tomáš (Judo Club Liberec), judo * 8. Matošková Kateřina (SPK Liberec), 

plavání * 9. Arltová Kateřina (TJ Jiskra Nový Bor), atletika chůze * 10. Lakatoš 

Dominik (Bílí Tygři Liberec), hokej *** Mládež družstva - 1. ČKS SKI Jilemnice, běh 

na lyžích * 2. KC Kooperativa SG Jablonec nad Nisou, cyklistika * 3. TJ Lokomotiva 

Česká Lípa, volejbal *** 4. Sportovně střelecký klub Manušice * 5. BK Kondoři 

Liberec, basketbal * Handicapovaní sportovci - Kmochová Tereza (SKI klub Jiskra 

Harrachov), alpské lyžování neslyšících * Hlaváč Vladimír (SK Handisport Liberec), 

plavání *** Trenéři amatéři - Zapadlo Jan (SKP Harrachov), biatlon *** Trenéři 

profesionálové - Vítek Zdeněk (SKP Kornspitz Jablonec nad Nisou), biatlon * Hvězda 

deníku -  Bernátová Kristýna (Sport Aerobic Liberec), aerobik. 

MLADÁ FRONTA DNES v pondělí 21. 3. pod titulkem ´Velký křišťálový happy end´ 

zveřejnila přehled triumfů Gabriely Soukalové a v pondělí 20. 6. pod titulkem 

´Špotáková je první na světě´ pak pořadí 

světové tabulky nejúspěšnějších sportovců.   
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SPOLEČNOST SPORT JABLONEC 

sídlí na adrese: U Stadionu 4586/1, Jablonec. Jednatel: Ing. Milan Matura. * Patří mezi 

organizace zřizované městem, založena byla coby společnost s ručením omezeným dne 

5. září 2001 za účelem provozování sportovišť v majetku města.  

Předmět podnikání: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti lehké 

atletiky a halových sportů. * Provozování solárií. * Masérské, rekondiční a regenerační 

služby. * Hostinská činnost – od 19. 5. 2015.    

ROK 2016 - Společnost Sport spravovala tato zařízení: 

 AREÁL STŘELNICE: fotbalový stadion, atletický stadion, atletická hala.  

SRNČÍ DŮL – nově od roku 2015, přičleněn k areálu Střelnice. 

 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. 

 SKATE PARK  - nově od roku 2015. 

 DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – provozuje Městská policie Jablonec. Společnost 

Sport zajišťuje údržbu a opravy. 

 

OSLAVA VÝROČÍ - Společnost Sport se v roce 2016 významně podílela na oslavách 

150. výročí povýšení Jablonce na město. Na akci 

JABLONECKÁ NEDĚLE 4. 9. se představila občanům většina 

sportovních oddílů a organizací. Společnost s dalšími 

partnery také uspořádala VÝSTAVU HISTORIE SPORTU 

doplněnou obrázky kreslíře a humoristy Petra Urbana.  

HOSPODAŘENÍ, INVESTICE, OPRAVY 

HOSPODAŘENÍ - Společnosti Sport se dařilo po celý rok plnit finanční závazky vůči 

dodavatelům a zřizovateli. Změny v režimu výpočtu a dodávce tepla i nový způsob 

stanovení plateb za stočné způsobily v závěru roku navýšení nákladů, které měly spolu 

s odpisy za důsledek účetní ztrátu ve výši 1 207 000 Kč.  Hospodářský výsledek 2016:  

 celkové náklady 42 693 000 Kč (rok 2015: 41 516 000, 2014: 41 657 000, 2013: 

42 657 000),  

 výnosy 41 486 000 Kč (2015: 41 540 000, 2014: 41 789 000, 2013: 42 667 000), 

z toho 

- vlastní tržby 20 923 000 Kč (v roce 2015: 20 318 000, 2014: 19 892 000, 2013: 

20 505 000),  

- dotace z městského rozpočtu 20 563 000 Kč (2015: 21 222 000, 2014: 

21 805 000, 2013: 22 117 000). 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88579&x=300&y=240
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INVESTICE, OPRAVY - Společnost Sport i v roce 2016 pokračovala ve spolupráci a 

s pomocí města v zajištění provozu a opravách sportovních objektů i zařízení ve své 

správě. Nejvýznamnější vlastní investicí byla rekonstrukce vstupní haly plaveckého 

bazénu. Od jara do konce roku pak probíhala se změnou topného média v městské hale, 

zimním stadionu a plaveckém bazénu jedna z největších investic města a dodavatele 

tepla akciové společnosti Jablonecká energetická. Za plného provozu a s minimálními 

technologickými přestávkami byly zrekonstruovány výměníky a páteřní rozvody, 

v bazénu pak navíc nainstalován nový elektrický vyvíječ páry a vyměněno osvětlení za 

moderní a úsporné typy.      

ATLETIKA, FOTBAL. SPORTOVCI I VEŘEJNOST 

ATLETICKÁ ARÉNA NA STŘELNICI – Tabulka návštěvnosti zaznamenala v roce 

2016 v tomto areálu celkem 71 485 osob (v roce 2015: 64 477), z toho: 

 TJ LIAZ 23 000 osob,  

 AC Jablonec stejně jako vloni 14 100 osob,  

 60 závodů s účastí 12 000 osob,  

 soustředění 3 400 osob,  

 hasiči 2 800 osob,  

 FK Baumit 2 900 osob,  

 badminton využit 598x s cca 1 700 účastníky,  

 ostatní oddíly 920 osob,  

 školy mateřské 450 dětí, základní 4 300 žáků, střední 2 500 studentů,  

 zbytek sportovci z veřejnosti a 1 815 návštěvníků sauny. 
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HOSPODAŘENÍ NA STŘELNICI: Náklady 7 250 000 Kč, výnosy 2 894 000 Kč a z toho 

1 478 000 Kč za vstupné a nájemné, 37 000 Kč tržby za zboží. Dokončené opravy a 

investice: 90 000 Kč náhradní výsadba, 18 000 Kč úprava technologie kotelny.  

 ATLETICKÝ STADION je jeden z nejmodernějších v ČR. 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 

stadion dopoledne využíván k hodinám tělocviku základních škol, odpoledne 

pak slouží k tréninkům sportovců z atletických oddílů. Od loňského roku byl ke 

Střelnici přičleněn i areál Srnčí důl, kde byla následně zajištěna základní údržba 

zeleně, cest a běžecké dráhy – VIZ KRONIKA 2015.    

 ATLETICKÁ HALA slouží od roku 1967. V prosinci roku 2007 zde byla 

ukončena rekonstrukce, na níž poskytlo město 77 milionů korun. Dnes krytá 

atletická hala nabízí celoroční provoz. Zachován je 300 metrů dlouhý běžecký 

ovál, po celém obvodu jsou čtyři dráhy. Sprinteři mají k dispozici dokonce osm 

drah a dlouhý doběh. Kromě toho hala obsahuje i sektor dálkařský 

trojskokanský, koulařský a dva pro tyčku. U koulařského sektoru je připraven 

kurt na volejbal. Změněno bylo uspořádání sektorů pro technické disciplíny. 

Celá hala má vysoký strop a nový povrch polytan v barvě červené a zelené. 

Divákům slouží ochozový balkon s kapacitou 350 míst k sezení, do kterého je 

přístup z boku směrem od hotelu. Hala disponuje i vybavenou posilovnou. Pro 

veřejnost je v nabídce možnost využití kurtů pro badminton včetně zapůjčení 

raket a míčků. Nově je vybudována sauna k regeneraci nejen atletům. 

Sportovcům jsou k dispozici také čtyři badmintonové kurty a koncem loňského 

roku byla zakoupena nová doskočiště pro skok vysoký a skok o tyči.  

VÝZNAMNÉ ATLETICKÉ AKCE ROKU 2016: 

o 5. 3.  JABLONECKÁ INDOOR  GALA 2016 * 44. ročník mezinárodního 

atletického mítinku. Pořádal Český atletický svaz ve spolupráci s atletickým 

oddílem TJ LIAZ Jablonec nad Nisou. Účast Renaud Lavillenie – francouzský 

atlet, olympijský vítěz, halový mistr světa, světový rekordman, trojnásobný 

mistr Evropy a trojnásobný halový mistr Evropy ve skoku o tyči (viz níže).   

o 4. + 10. 4. JABLONECKÁ HALA 2016 -  30. ročník závodů v požárním sportu  

o 16. 4. AQUATLON - mistrovství republiky. 

o 12. 5. + 13. 5. POHÁR ROZHLASU - republikové finále.  

o 17. 9. + 18. 9. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – žáci. 

POZVÁNKA - Letošní již 44. ročník 

mezinárodního atletického mítinku 

Jablonecká hala navazuje na úspěšné 

vystoupení našich atletů na Halovém 

mistrovství Evropy v Praze 2015. 

Pořadatelé očekávají překonání řady rekordů jablonecké haly a diváci tak po 

dlouhé době budou mít opět šanci vidět v Jablonci světovou atletiku. Celý 
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mítink bude živě přenášet ČT Sport. „Českým atletickým svazem byl náš atletický oddíl 

TJ LIAZ Jablonec osloven, zda bychom byli schopni uspořádat mítink, který je v řadě 

disciplín v podmínkách jablonecké haly ideální - sprinty, tyč, dálka, koule. Nabídku 

jsme přijali a intenzivně ve spolupráci s Českým atletickým svazem začali mítink 

připravovat,“ říká Dušan Molitoris, předseda jabloneckého klubu. Mítink byl zařazen do 

Evropské halové termínovky jako Evropský atletický halový Permit mítink 2016. Tím 

byly vytvořeny základní podmínky pro účast nejlepších světových a evropských atletů. 

Termín konání jabloneckého závodu je sobota 5. března, což je čtrnáct dnů před 

odletem atletů na halové mistrovství světa, které se uskuteční v Portlandu. 

JABLONECKÁ HALA BYLA PLNÁ HVĚZD - 7.3.2016,  liberecky.denik.cz, str. 0 - 

Hned dvě vynikající sportovní události potvrdily, že Jablonec je právem označovaný 

jako město sportu. Vedle vyprodaného zimního stadionu, kde se hrálo utkání play off II. 

ligy, byla do posledního místa zaplněná v sobotu večer také atletická hala na Střelnici. 

Mezinárodní mítink Jablonecká hala 2016 – Indoor gala přivítala vedle nejlepších 

domácích závodníků také světové špičky ve skoku o tyči, skoku do dálky, běhu a vrhu 

koulí. Mimořádnou událost vysílala televize, a tak měli diváci celé republiky možnost 

sledovat atmosféru v hale. Té ale předcházela mravenčí práce všech organizátorů, bez 

které by se akce takové úrovně neuskutečnila. Jen poslední den pracovali v hale skoro 

non stop. „Přijela televize, pracovníci, kteří stavěli rozběh, zkoušelo se ozvučení 

haly, nacvičovali jsme slavnostní zahájení, generálku na zahájení a zakončení. 

V pátek dorazili poslední atleti. Byli jsme spokojení, přijeli všichni přihlášení," 

potvrdil ředitel závodu Dušan Molitoris. * UŽÍVALI SI FANOUŠKŮ * Závodníci si 

chválili atmosféru, především blízký kontakt s diváky, který si tak často ve velkých 

halách nebo na stadionech neužijí. Po svém úspěšném vítězství to hned potvrdila 

světová jednička v běhu na 60 m Michelle-Lee Ahyeová z Trinidadu a Tobaga, která 

také přiznala, že ještě nikdy neviděla sníh. * NASTOUPILI DOMÁCÍ * Sobotní akci 

odstartoval národní program. V tom se představili především domácí závodníci, kteří si 

změřili síly ve vrhu koulí, skoku do dálky, běhu na 60 m a překážek. „Trochu mě 

zklamala účast v národním programu. Je konec sezóny a atleti, kteří měli 

výkonnost, zakončili sezónu na Mistrovství republiky před týdnem v Ostravě. 

Pak už mnozí přešli na letní přípravu. V závodě proto startovalo hodně 

jabloneckých atletů. I to bylo ale dobré, protože se divákům představili naši 

mladí, nadějní sportovci," okomentoval odpolední program ředitel Jablonecké haly. * 

DĚTI MEZI HVĚZDAMI * Národního programu se ale zúčastnili také žáci prvních tříd. 

A to ti, kteří uspěli nejlépe ve čtvrtečním závodě v běhu na 50 m, který pro děti prvních 

tříd pořádali organizátoři. „Prvňáci byli skvělí. Ve čtvrtek jich byla plná hala. 

Dneska běželo finále sedm nejlepších. Děti byly nadšené, obdržely hezké ceny a 

užily si mimořádnou sportovní akci," popsal vložený program Dušan Molitoris a 

uvedl, že si děti také nasbíraly podpisy od světových hvězd. Dodal, že nejrychlejší 

běžkyně karibské oblasti, Michelle-Lee Ahyeová si už v sobotu ráno při rozcvičení 

chválila podmínky jablonecké haly a prozradil:  „Padli jsme si do oka s ní i 



   KRONIKA roku 2016                                                                                 348  

 

s reprezentantem USA Eatonem Jarretem. Oba s námi také absolvovali 

autogramiádu na základní škole na Žižkově Vrchu. Přišli se podívat i na 

závody prvňáků. V Jablonci se jim moc líbilo. Ani jeden z nich ještě nikdy 

Českou republiku nenavštívil až díky účasti na Jablonecké hale 2016."  

LAHŮDKOU BYLA TYČ * Diváci s napětím očekávali především skok o tyči. Hlavním 

tahákem mítinku byl tyčkařský rekordman a šampion, Francouz Renaud Lavillenie. A i 

když tyčkaři začali soutěž pár minut po slavnostním zahájení, hvězda disciplíny čekala 

až na tu svoji ´správnou výšku´. A pak předvedla opravdovou lahůdku, kterou diváci při 

každém pokusu ocenili mohutným potleskem. A stejně tak ho podporovali i při rozběhu. 

Francouzský tyčkař Lavillenie ozdobil mezinárodní halový mítink nejlepším letošním 

světovým výkonem 603 cm. Světový rekordman se pokoušel ještě o druhý nejlepší skok 

kariéry 610 cm, sice neúspěšně, ale ne beznadějně. „Jsem spokojený, ale unavený. 

Skočit šest metrů vždycky potěší. I pokusy na 610 byly slušné. Povedený závod.  

I atmosféra byla dobrá," pochvaloval si zaplněnou atletickou halu olympijský vítěz. 

* DOMÁCÍM SE DAŘILO * Český rekord 583 cm se podruhé v aktuální halové sezoně 

chvěl pod útokem tyčkaře Jana Kudličky, ale opět odolal. Pochvaloval si výkon 574, 

neboť ještě v pátek absolvoval náročný skokanský trénink. Dálkař Radek Juška podruhé 

v sezoně překonal osmimetrovou hranici, letošní maximum z domácího šampionátu v 

Ostravě vylepšil o dva centimetry na 803 cm. Osobní rekord 21,30 metru předvedl 

vítězný koulař Tomáš Staněk. 

VODKA TEKLA PROUDEM - 5. 11. 2016 Sport str. 16 Atletika * Martin Hašek - 

Lukáš Krpálek není jediným Čechem, který se na olympiádě v Riu de Janeiro radoval z 

olympijského zlata. Vladimír Maška, kladivářský národní rekordman, přivedl jako 

trenér k titulu tádžického borce Dilshoda Nazarova. Chlapík, který doma pracuje i jako 

prezident atletické federace, se stal prvním olympijským šampionem středoasijské 

republiky. * Dilshod Nazarov už pod Vladimírem Maškou trénuje přes dva roky. Vždy 

na jaře dorazí do Jablonce, kde nabírá sílu a technickou zdatnost ve zdejším slavném 

Srnčím dole neboli Kančáku. A letošní léto přineslo oběma životní úspěch. „Byl to 

krásný závod s krásným koncem,“ usmívá se Maška. * Vzpomínáte na Rio často? * 

Je to historie. Už je to pryč. Nová sezona na krku. Samozřejmě, bylo to krásný. Byla to 

pro mě úplně jiná pozice, než když jsem závodil sám. Když na tom stadionu stojíte, tak 

nemáte šanci s tím udělat nic, než dát závodníkovi radu. Ale ten moment byl nejlepší ze 

všech. To bylo to, co jsme chtěli. Samozřejmě bylo štěstí, že v kvalifikaci vypadl Polák 

Fajdek, hlavní favorit. Tím se otevřely dveře pro všechny.“ * Jaké byly první chvíle 

po triumfu? * Nesmírně spontánní. Před ním házel Tichon, už když to letělo, věděli 

jsme, že to nehodí. On tam v tu chvíli spadnul na kolena, radoval se. Na poslední pokus 

si nechal roztleskat stadion a potom už byly oslavy… Vladimír Maška (1973): Největší 

úspěchy - dvojnásobný účastník OH (8. v Sydney 2000), trojnásobný účastník MS (12. 

v Seville 1999), národní rekordman (81,28 m z roku 1999) Současnost: trenér na 

sportovním gymnáziu v Jablonci, atletický manažer v agentuře L&L athletics 

management. Dilshod Nazarov - olympijský vítěz (2016), 2. na MS (2015), 

vítěz Asijských her (2006, 2010, 2014) Osobní rekord: 80,71 m (2013). 
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 FOTBALOVÁ ARÉNA – Na základě nájemní smlouvy ji spravuje akciová 

společnost FK Jablonec. Na vyhřívaném trávníku, kde plynové topení umožňuje 

kvalitní podmínky pro sportovní zápasy i v případě nepříznivého počasí, se hraje 

I. Gambrinus liga. Fotbalové hřiště má rozměry 105 x 68 metrů, tři kryté tribuny 

nabízejí 6 280 míst k sezení. Umělé osvětlené zprovozněné před třemi lety 

zajišťují 4 stožáry se 178 světlomety a garantovanou svítivostí 1 200 luxů. 

HOSPODAŘENÍ: Náklady 479 000 Kč, výnosy 366 000 Kč.  

NOVINKY: KLUB LEGEND, NÁZEV I LOGO - V loňském roce slavil fotbal 

v Jablonci 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 označen jako FK 

Jablonec. Klub se tak vrátil k názvu bez uvedení partnera, což by 

mělo zjednodušit i spolupráci s orgány UEFA. V rámci evropských pohárů je 

totiž 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 2015. * Po vzoru tradičních 

sportovních klubů z celého světa se rozhodl ve stejném roce FK Jablonec také uvádět 

nejdůležitější osoby ze své bohaté historie do nově založeného Klubu legend. V létě 

2015 sem bylo uvedeno symbolicky dvanáct prvních členů z jednotlivých etap 

fotbalové historie Jablonce – VIZ KRONIKA 2015. Založení Klubu legend neznamená 

pouze ocenění některých vyvolených. Je to také důkaz, že si jablonecký klub váží své 

historie a spousty fotbalistů či funkcionářů, na které nezapomíná. Klub legend není 

uzavřená společnost. Významných osobností jabloneckého fotbalu je mnoho a pro 

zachování co nejdůstojnějšího vzdání pocty bylo rozhodnuto doplňovat seznam 

postupně. Tak v říjnu 2016 byli do Klubu legend slavnostně uvedeni další dva 

bývalí vynikající fotbalisté s následujícími údaji: 

o MILAN FUKAL (* 16. 5. 1975) - Rodák z Kokonína je jedním z nejslavnějších 

odchovanců jabloneckého klubu, kde působil od svých dvanácti let. Brzy také 

dostal šanci v dospělém týmu, kam se nastálo prosadil po vojně na konci 

devadesátých let. Tehdy se stal oporou zadních řad úspěšného jabloneckého 

výběru za trenéra Kotrby. Talentovaného obránce s čichem na góly si vyhlédla 

Sparta, v jejímž dresu nakoukl do Ligy mistrů a díky startům za reprezentaci si 

brzy řekl o zahraniční angažmá. V roce 2000 přestoupil do německého 

Hamburku a v Bundeslize si nakonec připsal v pěti sezónách více než sto 

zápasů. V roce 2006 se vrátil do Jablonce a po tříletém působení v rakouském 

Kapfenbergu ještě okusil naposledy českou nejvyšší soutěž v Hradci Králové. 

o JIŘÍ ZEMLER  (* 13. 4. 1939) - Brankářská legenda jabloneckého fotbalu 

šedesátých let, rodák z Anděla Strážce nad Rychnovem s brankářským talentem 

od pánaboha, začala kariéru právě v Rychnově a už od žáků se tam Zemler 

potkával s vrstevníkem Václavem Halamou. S ním také brzy putoval přes 

kopec do Jablonce nad Nisou, kde silná generace vykopala dorosteneckou 
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ligu. Vojnu si Zemler odkroutil v Českých Budějovicích a po návratu na 

Střelnici vytvořil slavnou brankářskou dvojici s Jardou Rouskem. Společně 

tvořili pilíř mužstva, které pro Jablonec v roce 1963 poprvé vybojovalo druhou 

ligu. Slavnou partu trenéra Čulíka ale brzy potom opustil a vrcholnou kariéru 

zakončil v Liberci, později ve Velkých Hamrech, ve Mšeně a v Libochovicích. 

VÝZNAMNÉ FOTBALOVÉ AKCE ROKU 2016:  

o Synot (Gambrinus) liga  

o MC Donald Cup – pohár škol 

OPĚT PODĚKUJÍ HASIČŮM - 23.4.2016, Jablonecký deník, str. 1, Jan Žíla - Poprvé 

se akce, která má být poděkováním dobrovolným i profesionálním hasičům za jejich 

obětavou práci, objevila na Střelnici v minulém roce. Vzhledem k pozitivním reakcím 

ze všech strany bude mít projekt Jablonec hasičům, s nímž přišel prvoligový klub FK 

Jablonec, pokračování i v tomto roce. Fotbalisté přitom věnují hasičům z celého regionu 

utkání 26. kola Synot ligy proti 1. FC Slovácko. „Spolupráce s fotbalovým klubem si 

velmi vážíme, neboť propojení sportu a tvrdé práce hasičů k sobě patří,“ řekl k projektu 

ředitel jabloneckých profesionálních hasičů Petr Bartoň. Celou akci také tentokrát 

odstartovala návštěvou fotbalistů na jablonecké hasičské stanici. Fotbalisté se rozdělili 

do několika skupin a postupně polykali stejnou zátěž, kterou dobrovolně podstupují 

právě profesionální hasiči při výkonu své funkce. „Bylo to fajn. Trochu jsme se s kluky 

odreagovali. Zároveň jsme všichni mohli poznat, jak náročné povolání je být hasičem,“ 

komentoval návštěvu obránce Vít Beneš, který je zároveň hlavní tváří letošní kampaně 

Jablonec hasičům. V sobotu se ovšem veškeré dění přesune na fotbalový stadion, kde 

bude připraven bohatý doprovodný program. Brány stadionu se proto otevřou už v 

15.30 hodin. Fanoušci se mohou těšit na doprovodný program, včetně historického 

hasičského vozu Praga. K vidění bude také další hasičská technika a malí hasiči z 

Rychnova předvedou cvičný zásah. Již v minulé sezóně se prvoligový klub FK Jablonec 

rozhodl vedle vzdělávací kampaně finančně přispět na zkvalitnění materiálního zázemí 

hasičů. Díky klubovému daru ve výši dvaceti tisíc si loni jablonečtí hasiči pořídili 

ponorné čerpadlo. Letos si profesionální hasiči vymění role s těmi dobrovolnými a 

příjemcem daru bude Okresní sdružení hasičů ČMS Jablonec. K akci se v sobotu připojí 

také fotbaloví příznivci na Střelnici. „Letos bychom chtěli vyzvat publikum, aby se 

spolupodílelo na výtěžku, který bude věnován hasičskému sdružení. Proto dochází pro 

utkání se Slováckem k jednorázovému navýšení vstupného o deset korun ve všech 

kategoriích. Věříme, že tento krok naši příznivci pochopí a naopak to bude třeba 

motivace navíc pro ty, kteří o návštěvě zápasu budou uvažovat,“ vysvětlil tiskový 

mluvčí klubu Štěpán Hanuš. FK Jablonec chce v rámci projektu připomenout některá 

zajímavá fakta o hasičské činnosti a službě pro celou společnost. Budou zmíněny i 

hrdinské činy vybraných hasičů. Letos půjde o dobrovolné hasiče Martina Bartoníčka z 

Turnova a Petra Prokopa z Malé Skály (kráceno).  

PELTA PRODÁVÁ JABLONEC, JEHO VLIV VE SPORTU TO NIJAK NEUMENŠÍ - 

18.5.2016, neovlivni.cz    str. 0 / neo - Dlouholetý fotbalový funkcionář Miroslav Pelta 

plánuje vzdát se svého fotbalového klubu. Z provinčního Jablonce chtěl 

udělat štiku ligy, která nakupuje nejdražší hráče a angažuje nejlepší trenéry. 
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Teď hledá mocný šéf Fotbalové asociace ČR pro Jablonec nového vlastníka. Na 

pravidelném setkání s novináři oznámil, že se rozhodl – majetkově – rozloučit se svým 

klubem. Prý je unavený; k rozhodnutí stáhnout se přispěla i kritika po víkendové remíze 

Jablonce s Příbramí, kterou sportovní novináři označili za zinscenovanou (kráceno).  

MIROSLAV PELTA - PROČ UŽ MU NIKDO NEFANDÍ? 22.5.2016, TV Nova, 22:10 

Střepiny, Markéta Fialová, moderátorka - Miroslav Pelta, jméno dobře známé nejen 

fotbalovým fanouškům, kde komu leží v žaludku. Naposledy tento týden předseda 

Fotbalové asociace nadzvedl veřejnost prohlášením, že u nás stát nepřispívá na 

profesionální fotbal, což je buď jeho nevědomost, nebo lež, která se dá vyčíslit v řádech 

stovek milionů korun ročně. * Tomáš Vojáček, redaktor: Mezi fotbalovými fanoušky 

panuje blbá nálada. Českou kopanou zmítá jeden skandál za druhým a nejvyšší liga 

spíše než fascinující podívanou připomíná cirkus, kde peníze a moc hrají prim, zatímco 

diváci, kteří za vstupenky a televizní přenosy platí, dostávají parodii na fotbal. Kritika 

fanoušků ale i politiků dopadá na funkcionáře fotbalového cirkusu, v jehož čele stojí 

principál, předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta. * Bohuslav Sobotka, premiér 

ČR: Český fotbal hraje důležitou roli ve společnosti, ale potřebujeme také fotbalové 

funkcionáře, kteří to všechno zvládnou. * Redaktor: Podle valné hromady asociace roli 

předsedy Pelta coby lobbista, politik i vlastník fotbalového Jablonce současně zvládal. 

Křeslo totiž obhájil už dvakrát. Pro fotbalové fanoušky ale sedí na příliš mnoha židlích 

zároveň, což vyvolává přinejmenším pochybnosti o střetu zájmů (kráceno). 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA v ulici U Přehrady byla dokončena v roce 2002. Od 

svého vzniku slouží veřejnosti, školským zařízením, tělovýchovným jednotám i 

sportovním klubům. 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 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. K výbavě haly 

patří cvičný boxerský sál, gymnastická tělocvična, aerobní sál, spinningový sál, čtyři 

stoly stolního tenisu, dvoupatrové fitness s barem a kardio zónou. K dispozici je osm 

šaten, každá má šestatřicet skříněk, vlastní WC a tři sprchy. Součástí budovy je 

restaurace s kapacitou 100 míst včetně salónku. Pro rychlé občerstvení slouží bufet.  

ROK 2016 - HOSPODAŘENÍ: Výnosy 4 568 000 Kč, z toho za vstupné, nájemné a 

reklamu se vybralo 4 218 000 Kč. Náklady 5 560 000 Kč. Investice a opravy dokončené 

v roce 2016: I. etapa rekonstrukce kuchyňského vybavení 172 000 Kč, z toho dotace 

města 174 000 Kč. Výměna cirkulačního čerpadla 34 000 Kč a osvětlovacích těles 

12 000 Kč. * Městská hala i v roce 2016 potvrdila, že koncepcí své stavby i provozní 

dobou umožnuje fungovat coby víceúčelové zařízení nejen pro sport. Důkazem jsou i 

následující nejvýznamnější akce roku 2016: 

o 31. 1. Super tour v barevném minivolejbale (info viz níže) 

o 19. 2. Celostátní turnaj ve stolním tenisu  

o 12. - 13. 3. Velká cena Jablonce o Český pohár v judu 

o 18. – 20. 3. Mistrovství ČR ve stolním tenisu jednotlivců dospělých 

o 26. 3. Jablonecký korálek – závod v moderní gymnastice 
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o 15. – 17. 4. Capoeira: Mistrovství ČR dětí a dospělých 

o 7. 5. Májový závod v gymnastice: oblastní přebor 

o 2. 6. K-1 Iron Fight Night 2016  

o 10. – 12. 6. Mistrovství ČR v tanci – děti a MČR WADF disciplín 

o 27. 8. Svijany Challenge cup 2016: turnaj ve florbalu 

o 21. – 25. 9. Volejbal: kvalifikační turnaj ME muži  

o 1. 10. Volejbal: kvalifikační turnaj ME ženy  

o 7. – 8. 10. Mezinárodní závod přátelství ve skocích na trampolíně - 44. ročník 

o 13. 11. Závod v gymnastice - 23. ročník Jabloneckého poháru  

o 2. - 4. 12. Capoeira – seminář s brazilským mistrem   

BAREVNÝ MINIVOLEJBAL Volejbalový oddíl TJ Bižuterie Jablonec čtvrtým rokem 

rozvíjí projekt Českého volejbalového svazu nazvaný Minivolejbal v barvách. Ten 

podporuje koordinační a pohybové schopnosti dětí od 1. do 6. třídy, které jsou postupně 

připravovány na klasický volejbal. Barevným minivolejbalem se dětem otevřela 

možnost vzájemně se utkat i po několika málo tréninkových hodinách. V nich se chlapci 

a děvčata seznámí s chytáním a házením, případně jednoduchým odbitím míče. Děti 

hrají ve dvojicích nebo trojicích přes nižší síť a na menším hřišti. Každá barva má svá 

pravidla. Ve žlutém volejbalu se hraje přehazovaná, v oranžovém děti míč chytají, 

nadhazují a odbíjejí. V červeném a zeleném volejbalu se pak nároky na hráče postupně 

zvyšují a modří už hrají podobně jako dospělí, ale pouze ve třech hráčích a na menším 

hřišti. Pod vedením šéftrenéra Jaroslava Nováka, odchovance TJ Bižuterie a bývalého 

extraligového hráče, se dal dohromady tým trenérů, který se momentálně stará o cca 70 

mladých adeptů volejbalu. „Vedle pravidelné tréninkové činnosti v městské hale se 

účastníme i turnajů na regionální a celorepublikové úrovni a i tam jsme se již umístili na 

medailových pozicích,“ informuje Novák. V letošní sezoně se z odchovankyň vytvořilo 

družstvo mladších žákyň, které pod vedením trenéra Míry Höfera obsadilo v krajském 

přeboru třetí místo. Oddíl TJ Bižuterie inicioval i založení kroužků barevného 

minivolejbalu na ZŠ Liberecká. Následně ze spolupráce oddílu a školy vyplynulo 

partnerství ZŠ s Českým volejbalovým svazem. Oddíl TJ Bižuterie uskuteční i o 

letošních prázdninách v areálu Gymnázia Dr. Randy volejbalový kemp.  

MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN - Osm vodních drah o délce pětadvacet metrů využívají 

– a nejinak tomu bylo i v roce 2016, především vyznavači kondičního a sportovního 

plavání. Voda v bazénu je regulována na příjemných 27 až 28 °C. 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 či vodní hřib. Hlavním lákadlem pro návštěvníky jsou 

bezesporu atrakce v podobě dvou tobogánů, umělé vlnobití, masážní lavice, vodní 

clona a také největší hit, kterým je dravá řeka. Ta patří díky mohutné síle šesti vodních 

trysek mezi absolutní špičku v Česku. Až šest osob pak pojme každá ze dvou vířivek 

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.  
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ROK 2016 – HOSPODAŘENÍ: Výnosy 10 361 000 Kč, z toho vstupné a nájemné 

9 432 000 Kč. Náklady 17 860 000 Kč. Investice a dokončené opravy: Rekonstrukce 

recepce a vstupní haly 517 000 Kč, instalace UV lamp 261 000 Kč, sprchy k parním 

komorám 14 000 Kč, oprava elektroinstalace bufetu 25 000 Kč, oprava potrubí 

vodovodního řadu 73 000 Kč, výměna a doplnění vodoměrů 29 000 Kč. * Statistika 

návštěvnosti: celkem 110 792 platících návštěvníků – bez sportovních oddílů, škol a 

hromadných vstupenek (rok 2015: 109 309, 2014: 110 836, 2013: 154 042), z toho 

nejvíce lidí přišlo opět v prvních měsících roku, a to v lednu 13 106 (vloni 12 954) a 

v únoru 15 236 (vloni 12 650) a naopak nejméně v červnu 4 534 a v září 6 184 (vloni 

2 947 a 6 801). * Vedle sportovního a relaxačního vyžití se v plaveckém bazénu 

odehrává zajímavý program, a to nejen ve vodě. V roce 2016 to byly: 

o 2. 4. Velká cena TJ Bižuterie a města Jablonec 

o 16. 4. Aquatlon – plavecká část 

o 27. 4. 17. Jablonecký mládežnický duatlon – plavecká i běžecká část 

o 29. 5. Dětský den – pořádal Fresh bar a Tadeášovy jesličky 

o 19. 6. Drtivá porážka – pořadatel DDM Vikýř ve spolupráci s bazénem 

o 4. 9. Sportovní pouť – venkovní areál bazénu 

o 10. 10. Mistrovství republiky v plavání žáků a dorostu se zrakovým postižením 

o 5. – 6. 11. Sportovní hry mládeže partnerských měst 

o 6. 11. Mezioddílové závody TJ Bižuterie 

o 22. 11. Plavecké závody škol * 9. 12. Předvánoční rodinné štafety 

TEREZA GRUSOVÁ BUDE PLAVAT SE SVĚTOVOU ŠPIČKOU - 9.5.2016, 

jablonecky.denik.cz, ostatní sporty - Tereza Grusová, plavkyně TJ Bižuterie, splnila v 

Pardubicích, v závodech Českého poháru, ostrý A limit na dvě stě metrů znak a to jí 

zajistilo účast na Mistrovství Evropy dospělých, které začíná 16. května v Londýně. Má 

za sebou náročné tréninkové období, kterému předcházelo ještě také získání B limitu na 

toto světové plavecké klání, kde budou ti nejlepší. Trenér Štěpán Matek potvrdil, že 

takový čas ještě od úspěšného roku 2014 nezaplavala. „Když sportovci přejdou z 

juniorské kategorie do seniorské, často přichází stagnace výkonu, než si v nové 

kategorii získají své místo, protože začínají vlastně od samého začátku. Totéž 

nastalo taky u Terezy. Ale tento čas nám teď potvrdil, že už je za námi." Na 

Mistrovství Evropy v Londýně bude Tereza plavat všechny znakové disciplíny, tedy 

padesát, sto a dvě stě metrů znak. „Začíná hned 16. května dvě stě metrů znak. Společně 

se stovkou znaku by to měl být na tomto mistrovství vrchol. Před olympijskými hrami 

se sjedou do Londýna světové špičky, které se na OH už připravují. Přijedou nejlepší 

plavci a budou chtít soupeřům nahnat strach," uvedl k mistrovství trenér Matek. 

Zdůraznil, že šance postoupit do finálových programů je sice omezená, ale není 

nereálná. Všechno bude záležet na aktuální formě jeho svěřenkyně. Před odjezdem ještě 

absolvovala mikrocyklus tréninků a teď se vrátila ze soustředění v Plzni, kde se ještě 

dvoufázově před odjezdem připravovala. Tereza je žákyní druhého ročníku 

jabloneckého gymnázia U Balvanu. Na této její sportovní úrovni už je velmi náročné 

skloubit studijní povinnosti s těmi sportovními. V juniorské kategorii to ještě 

šlo. Teď se láme chleba a bude se muset brzy rozhodnout, jestli chce 
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sportovat naplno a profesionálně, na úkor svého pohodlí. A to není jednoduché 

rozhodnutí. * Tereza Grusová se už dlouhodobě připravuje v jabloneckém bazénu. Teď 

její trenér s hrůzou vzpomíná na období, kdy se v bazénu stavěly tobogány. A plavci v 

té době neměli přes dva a půl roku kde trénovat. A jak připomenul, nikdo to s nimi 

neřešil. „Bazény se teď rekonstruují v celé republice. Všude ale zatím byla vůle 

plavcům pomoci, aby svoji činnost nemuseli ukončit. Město jim nabídlo 

náhradní tréninkové možnosti nebo finanční příspěvky na to, aby mohli jezdit 

do bazénu v sousedním městě. Tak to bylo třeba v Ústí nad Labem. Tady nám 

tehdy bylo řečeno: Vedle je Liberec, starejte se. A jablonecký plavecký oddíl to 

tak v podstatě zlikvidovalo," připomenul Štěpán Matek. Členové plaveckého oddílu 

TJ Bižuterie a i jablonecká veřejnost dobře vědí, že po technické rekonstrukci 

jablonecký bazén už dlouho volá a že by si ji zasloužil. „Bazén není v dobrém 

technickém stavu. Technika je v něm už třicet let, i přes rekonstrukce, které v 

něm proběhly, nevyhovuje a je poruchová. V Liberci se na rok 2018 plánuje 

velká odstávka ze stejného důvodu. V případě, že v podobném termínu dojde 

třeba k rekonstrukci i v Jablonci, nebudeme mít kde trénovat. Hrozí, že opět 

přijdeme o členy. A členskou základnu tvoří hlavně mládež, což by byla velká 

škoda," obává se nejhoršího trenér a doufá, že s nimi město bude včas jednat a hledat 

řešení dřív, než jim oznámí: „Bazén zavíráme."  

MĚSTSKÝ ZIMNÍ STADION - Kromě 2. ligy ledního hokeje mužstva dospělých 

kategorie ´A´ funguje juniorský hokejový tým a na 250 dětí hraje v desítce 

mládežnických týmů, přihlížet může až 1 500 diváků. Ledová plocha má rozměry 58 x 

26 metrů, je to speciálně zmenšená plocha s kanadskými parametry. Sezóna zimního 

stadionu 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. 

Čtyřikrát týdně zde mohou bruslit zájemci z veřejnosti.  

ROK 2016 – HOSPODAŘENÍ: Výnosy 939 000 Kč, z toho za vstup a nájem 479 000 

Kč. Náklady 3 731 000 Kč. Oprava: kamerového systému 27 442 Kč, rolby 116 000 Kč. 

Do 31. prosince spravoval stadion na základě příkazní smlouvy TJ HC Vlci Jablonec. 

Od 1. ledna 2017 zde začal provoz na základě smlouvy o služby.   

TYGŘI PŘIŠLI POZDRAVIT MALÉ VLKY - Masarykův pohár mistrů republiky 

přivezli z Liberce malým hokejistům HC Vlci ukázat Bílí tygři Lukáš Krenželok 

a Jaroslav Vlach. Hokejové setkání se konalo v obřadní síni jablonecké radnice. 

Malé i velké hokejisty přišel pozdravit i primátor Petr Beitl. „Přeji vám, abyste 

sami takový pohár někdy vybojovali a mohli si na něj sáhnout,“ popřál malým 

jabloneckým hokejistům. „Kdy jste začali s hokejem? Je důležitá letní příprava? 

Měli jste někdy chuť s hokejem seknout?“ zasypali malí Vlci své vzory nejprve 

otázkami a pak také žádostmi o kartičku s podpisem. Nakonec se všichni 

hokejisté společně vyfotili i s Masarykovým pohárem.  
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OSTATNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

AREÁL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ČELAKOVSKÉHO  působí od roku z roku 

2010. Zahrnuje travnaté fotbalové hřiště, multifunkční asfaltové hřiště, dětský koutek, 

in-line dráhu dlouhou 800 metrů, volný přístup s možností procházek a posezení na 

lavičkách. Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Rok 

2014 byl posledním rokem udržitelnosti s povinností plnit přísná kritéria dotace.  

ROK 2016 - Celý areál využívali v průběhu roku nejen sportovci, ale i široká veřejnost. 

Náklady dosáhly částky 920 000 Kč. Opravy: výměna sítí na fotbalových a 

házenkářských brankách, stejně jako byla vyměněna síť zabraňující vylétání míčů z 

fotbalového hřiště. Odehrávaly se zde i mnohé zajímavé akce: 

o 25. 5. Nord Cup 1 – fotbalový turnaj žactva z FK Jablonec 

o 29. 6. Sportovní den Gymnázia U Balvanu 

o 2. 7. Sportovní den firmy Citautxo 

o 28. 7. Turnaj Městské policie – malý fotbal  

o 30. 7. Nord Cup 2 – fotbalový turnaj žactva z FK Jablonec  

o 1. 8. Nord Cup 3 – fotbalový turnaj žactva z FK Jablonec  

o 6. – 7. 8. Tréninkový kemp: Americký fotbal 

o 29. 8. Ekologický den s rodinným centrem Jablíčko 

SAUNA SPORT u jablonecké přehrady v objektu bývalé sauny Bižuterie prošla 

náročnou rekonstrukcí, která byla ukončena v říjnu 2012. Současná kapacita je 54 osob. 

Ti i ty mohou přijít čtyřikrát týdně společně a jednou sólo muži a jednou samotné ženy. 

ROK 2016 – Návštěvnost 9 014 

osob (2015: 7 815 lidí, 2014: 6 682, 

2013: 6 539), kteří za zdejší služby 

zaplatili 1 031 173 Kč (2015: 

800 030, 2014: 747 460, 2013: 771 

570). Náklady 938 000 Kč.   

SKATE PARK – 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 vloni, 

a to za téměř dvě stě tisíc korun.  

ROK 2016 – Opravy lezecké stěny a 

sportovních prvků za 55 000 Kč. 

Průběžně zajišťován úklid odpadků, 

listí, pokosení trávy.  
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ZÁVĚREM: KRONIKÁŘI TO ZAČALO, KRONIKÁŘEM KONČÍ  

Kronika roku 2016 se pomalu ale jistě zaplnila. Její řádky 

připomenuly dění v Jablonci nad Nisou, který slavil v tomto 

roce mnohá významná výročí. Snad dostaly na stránkách 

kroniky patřičný prostor. Život v našem městě je zachycen 

tentokrát nejen na pozadí událostí ve světě, v České republice a 

v Libereckém kraji, ale také konfrontován s tím, co se u nás dělo před sto lety. Z toho 

všeho vyznívá – alespoň pro mě, že každá doba přináší světu mnoho krutého a 

nespravedlivého, ale také mnoho dobrého, že bezmoc střídá naděje, že zní žel nepravdy, 

ale naštěstí i fakta a jasná sdělení třeba o tom, že ne všechno musí jet po jednou 

narýsovaných kolejích. To vše nabízel a přinesl i náš jubilejní rok 2016. Protože jeho 

kronika začala trochu netradičně kronikáři a povídáním o nich, dovolím si ji zakončit 

povídáním o jedné soše kronikáře, byť s Jabloncem přímo nesouvisí.  

PRAŽSKÝ ORLOJ - Kdo by neznal slavný hodinový stroj ze Staroměstského náměstí a 

jeho postavičky!  

1. Kohout z roku 

1883, který kokrhá díky 

stlačenému vzduchu 

z měchu. 

2. Anděl je nejen 

poslem Božím, ale i 

nejstarší figurou orloje. 

3. Marnivec 

prohlížející se v zrcadle. 

4. Lakomec 

potřásající měšcem 

peněz. 

5. Smrtka tahá za 

provaz umíráčku. 

6. Turek 

symbolizuje rozkoš a 

neřest. 

7. Filozof 

znázorňuje poznání. 

8. Archanděl 

Michael ukazuje kopím 

na ciferník. 

9. Hvězdář sleduje 

oblohu. 

10. Koho znázorňuje 

soška muže s knihou 

stojící na pravém spodním orloji kalendářního ciferníku? 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88579&x=300&y=240
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Kniha nedosahuje rozměrů, jaké v minulosti bývaly 

tradičně přisuzovány pamětním knihám – kronikám 

obcí, ale ten muž je přesto kronikář. Dokonce Kronikář 

a ryze český. Soška dlouho stála s prázdnýma rukama 

v poněkud zbytečném gestu a teprve, když v květnu 

1945 o vlas unikla záhubě, našla svoje poslání. Přijala 

od sochaře Vojtěcha Suchardy onu knihu a sbor 

kompetentních jí přiřkl jméno. Spolu s Hvězdářem a 

Filozofem, marně se zaštiťujícím Andělem, představuje 

kronikář jednu z pouhých tří lidských povolání či 

poslání, která byla na orloj přijata. Proti sousednímu 

vyšňořenému Hvězdáři má jen skromné šeré roucho a 

bosé nohy v prostých topánkách. Zato pokrývka hlavy mu září, snad na 

znamení všeho, co kronikář v hlavě uchovává. Děkujeme vám, Mistře Suchardo 

i osvícení moudří z radnice a z odborných ústavů, že jste nás v té postavě tak 

poctili. My, čeští kronikáři z Čech, Moravy i Slezska, pochopení a podporu nejen 

radních občas potřebujeme. A vlastně ji potřebujeme nejenom my.        
Doplnění: V roce 1978 sochaři A. Grim a M. Smrkovský nahradili celou spodní řadu 

sošek na orloji kopiemi. Originál Kronikáře je uložen v Muzeu hl. města Prahy.   

POUŽITÉ ZDROJE 

 STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU - www.mestojablonec.cz: 

Tiskové zprávy * Jablonecký měsíčník * Ročenka 2016 

ZPRÁVY VÝROČNÍ A TISKOVÉ Eurocentrum Jablonec: www.eurocentrumjablonec.cz 

* Městská knihovna Jablonec: www.knihovna.mestojablonec.cz * Městské divadlo 

Jablonec: www.divadlojablonec.cz * Muzeum skla a bižuterie: www.msb-jablonec.cz * 

Nemocnice Jablonec: www.nemjbc.cz * Sport Jablonec: www.sportjablonec.cz a další 

webové prezentace jednotlivých organizací, spolků, klubů, akcí apod. 

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: https://www.czso.cz/  

 MONITORING TISKU, ROZHLASU A TELEVIZE Z NEWTON MEDIA, A.S.  

 tištěná a elektronická verze  

Deníky: Jablonecký deník a jeho další regionální mutace -  http://www.denik.cz  

Mladá fronta DNES / Regionální mutace Liberecký kraj -  http://www.idnes.cz   

Deník Gablonzer Tagblatt vydavatele Emila Böhmeho z roku 1916 

 KNIHY: Jiří Bartoň ´O kronikách obcí´ * Jan Kašpar ´Jablonec nad Nisou – 

Stručný průvodce sedmi stoletími města´ *  

 FOTOGRAFIE: Není-li uvedeno jinak, jsou z webových stránek města Jablonec, 

autoři - Petr Vitvar, Jiří Endler, Radka Balogová, Markéta Hozová, Michal Vele 

http://www.mestojablonec.cz/
http://www.eurocentrumjablonec.cz/
http://www.knihovna.mestojablonec.cz/
http://www.divadlojablonec.cz/
http://www.msb-jablonec.cz/
http://www.nemjbc.cz/
http://www.sportjablonec.cz/
https://www.czso.cz/
http://www.denik.cz/
http://www.idnes.cz/
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