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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 (Heimatskunde des 

politischen Bezirk 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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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. Další dva výtisky 

jsou vázané v plátně. Jeden 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. 

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. 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 v loňském roce, není divu. Jablonec si připomínal významná 

výročí a archiv vydal mnohá svědectví. Nejstarší dokument, který jablonečtí archiváři 

opatrují, je z roku 1322 nebo 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 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. – VIZ KRONIKA 2016 
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I. POČASÍ, 

PŘÍRODA 
JAK ŠEL ROK -  Co do počasí naplnil rok 2017 trend celkového oteplování Země. 

Pouze tři měsíce zaznamenaly odchylku od dlouhodobého průměru se znaménkem 

minus. Čili byly studenější než obvykle. Osm zbývajících bylo naopak teplejších.  

ROK 2017 začal neobvykle mrazivým lednem, který se odchýlil od dlouhodobého 

průměru dokonce o 3,5 °C. Už v prvním týdnu nového roku padaly teploty hluboko pod 

bod mrazu. Například v noci z pátku šestého na sobotu sedmého ledna bylo na 

některých místech republiky naměřeno dokonce až minus 34,6 °C. Třetí lednový týden 

byl kvůli přívalu sněhu vyhlášen v Jablonci kalamitní stav. Letošní leden byl sedmý 

nejchladnější od roku 1961, kdy se začaly na území Česka zaznamenávat celkové 

průměry teplot. Chladnější leden než letos byl naposledy zaznamenán před 11 lety tedy 

v roce 2006. Únor nám hned zkraje nadělil ledovku, celkově byl však druhý měsíc roku 

naopak teplejší s odchylkou plus 1,9 °C. V závěru února v podhůří Jizerských hor 

vykvetly první sněženky. V březnu přišlo jaro o šestadvacet dnů dřív než před deseti 

lety a měsíc byl teplejší o tři stupně, než obvykle bývá. Počasí mátlo lidi i přírodu. 

Duben byl jeden ze tří studenějších měsíců, ale jen o málo. Od dlouhodobého průměru 

bylo chladněji jen o 0,2 stupně. Měsíc lásky byl už teplejší, a to v průměru o 1,3 stupně. 

Faktem je, že nám nadělil pořádné výkyvy v počasí a na závěr i tropické teploty. Šestý 

měsíc potěšil deštěm i pěkným počasím, dlouhodobý průměr byl překročen dokonce o 

2,3 °C. V červnu se zatím nejteplejším dnem letošního roku stalo úterý dvacátého 

s téměř 35 stupni Celsia. První prázdninový měsíc se svými teplotami držel při zemi. 

Meteorologové zaznamenali průměrných 18,4 °C. Dlouhodobý normál tak byl sice 

překročen, ale jen o 0,6 stupně Celsia. Tabulky rekordů pak přepisoval pokles teplot 

v první polovině měsíce. Ve čtvrtek 13. července bylo na teploměru pouhých sedm 

stupňů a v noci na pátek čtrnáctého dokonce na horách mrzlo! Nejméně stupňů 

zaznamenali v osadě Jizerka, kde teplota klesla na minus 1,4 °C. Počátkem srpna 

vypukly tropy. Teplota, šplhající přes 35 stupňů Celsia, lámala rekordy. Srpen byl pak 

teplejší než červenec, což se z dlouhodobého pohledu děje jen asi v pětině případů. 

Průměrná teplota byla 18,6 °C, což je o 1,4 stupně nad dlouhodobým normálem. Září 

bylo docela dost deštivé a po dubnu šlo o druhý ze tří studených měsíců roku 2017. Pod 

průměrem se teploty držely o jeden stupeň. V říjnu se přes nás přehnaly dvě vichřice a 

do teplot se promítl mimořádný průběh babího léta. Oproti dlouhodobému průměru byl 

říjen teplejší o 1,4 °C. Nepatrně teplejší jen o necelý stupeň Celsia byl 

listopad. Dočkali jsme se sněhu, ale také teplotě devět stupňů, což 
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odpovídalo spíše polovině října. Vánocům na blátě předcházela zima jako z obrázku 

pana Lady. Nechyběla mlha a silný vítr, který málem vyvrátil v centru města svátečně 

ozdobený strom, takže byl pro jistotu a kvůli bezpečí kolemjdoucích odstraněn. 

Ochlazení vytvářelo na horách z navátého sněhu krustu. Tak končil rok v prosinci.  

PŘÍRODA A POČASÍ V TITULCÍCH 
2. 1. Inverzi vystřídá pravá zima: sníh a mráz – 3. 1. Česko zasype sníh. Pak přijde silný 

vítr a náledí, varují meteorologové - Varování před sněhem a větrem - Česko večer 

zasáhne husté sněžení - Uzavření přechodu v Harrachově kvůli silnému sněžení - 

Sněžení uzavírá silnice na Liberecku - Přijde sněhová apokalypsa? Hrozí náledí i "bílá 

tma" - Extrémní počasí: Sníh, vítr a ledovka. Napadne až půl metru! - Jizerské hory a 

Krkonoše čelily mezi svátky nebývalé invazi lyžařů – 4. 1. Přívaly sněhu komplikují od 

rána dopravu i na Jablonecku - Jablonec na začátku ledna zasypal sníh - Kvůli sněhu a 

popadaným stromům jsou uzavřené silnice - Česko pokryl na mnoha místech čerstvý 

sníh - Dopravní komplikace kvůli sněhu - Domácnosti bez proudu, zpožděné vlaky. 

Liberecký kraj zápasil se sněhem - Přívaly sněhu komplikují od rána dopravu. Přibývá 

nehod, pro kamiony zůstávají uzavřené tři silnice - Hasiči a silničáři se nezastaví. 

Liberec zasypal sníh - Česko bojuje se sněhem. Kvůli sněhovým jazykům a námraze se 

tvoří kolony - Kalamita v Libereckém kraji: pomalé vlaky - Liberecko: pod tíhou sněhu 

padaly stromy - Počasí přeje českým lyžařům. V Rakousku je začátek sezony slabší - 

Prohlédněte si republiku pod bílým příkrovem. Stačila jedna sněžná noc - Sníh a vítr 

způsobují velké dopravní komplikace - Vydatné sněžení komplikuje dopravu v Česku. 

V pátek udeří silné mrazy -5. 1. Sněhová kalamita: Husté sněžení ochromilo na většině 

území Česka dopravu - Kalamita v kraji: pomalé vlaky, ale i poezie – Díkybohu za ´Bílé 

peklo´. Alespoň něco je, jak má být –  Auto nechte v garáži a kupte si raději svíčky. 

Silnice kolabují, závějí přibývá - V noci znovu nasněžilo, hasiči dál vyprošťují auta a 

odstraňují stromy - Na Česko se sype další sníh, na horách hrozí nebezpečí pádu lavin - 

Podmínky pro lyžaře zlepšuje nový sníh, otevírají další sjezdovky i v nižších polohách - 

Provoz na silnicích komplikuje ledovka i sníh, dál platí výstraha na jazyky a závěje - V 

Česku druhým dnem silně sněží - Střediska jásají: Sjezdovky a tratě se upravují o sto 

šest -Ve skiareálech Libereckého kraje je i přes metr sněhu - Výstraha meteorologů před 

závějemi a sněhovými jazyky v Libereckém kraji - Přichází sibiřský víkend, teplota 

klesne k -20 stupňům. Pro cestu na hory bude třeba speciální výbava - 6. 1. Vítr se ještě 

neutiší. Meteorologové ve čtvrtek dopoledne upravili a prodloužili výstrahu před 

tvorbou sněhových jazyků a závějí. V horských oblastech a na Vysočině varování platí 

až do pátku – 8. 1. Příval sněhu v Jablonci odklízí technika i pracovníci VPP - Sníh 

způsobil vážné komplikace na silnicích i v energetice - Na Šumavě bylo až 34,5 °C pod 

nulou. Česko má za sebou nejmrazivější noc zimy -  Zmrzlé Česko: Teploty spadly až k 

-35 °C - Sníh komplikuje dopravu - Teploty v Česku klesly hluboko pod nulu -

Celodenní mrazy hrozí i v příštích dvou týdnech - Česko se potýká s rekordními mrazy. 

Na Šumavě bylo až minus 34,6 stupně - Hory hlásí dvoumetrové závěje a sněhové 

jazyky - 8. 1. V noci bylo až mínus 34,6 stupně. Teplotní rekordy padly, mrznout bude 

dál - Mrznout bude další dva týdny, pak se oteplí - Na hlavních tazích v 

Libereckém a Ústeckém kraji leží rozbředlý sníh - Mrazivé počasí, na které si 
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museli Češi zvykat během prvního týdne nového roku, neopustí naší republiku ani 

v nadcházejících čtrnácti dnech. Příjemnější teploty lze očekávat až na přelomu ledna 

a února – 10. 1. V Jablonci už napadl metr sněhu, z ulic ho vyvážejí nákladní auta - 

Sněhu je příliš, už ho musejí odvážet nákladní auta  - Parkujte s rozumem, apeluje 

jablonecký magistrát na řidiče - 13. 1. Sníh odtává, kusy ledu jsou nebezpečné - 

Parkujte s rozumem a dávejte si pozor na střechy, rampouchy mohou i zabíjet, varuje 

jablonecký magistrát - Dávejte pozor na střechy, padají rampouchy -  14. 1. Počasí 

naruby. Liberec teplejší než Český ráj – V této zimě mrzne a sněží mnohem víc než 

v minulých zimách. Přesto je tady něco extrémního – Turnov je větším královstvím ledu 

a sněhu než Liberec – 15. 1. Sníh na silnicích a vítr sužují řidiče v Libereckém kraji - 

16. 1. Jablonec vyhlásil kalamitu a nasadí Stalinovy ruce. Na východě hrozí sněhové 

jazyky - Český hydrometeorologický ústav varoval před nebezpečím tvorby sněhových 

jazyků ve východních oblastech republiky. Výstraha platí až do středečního podvečera - 

Jablonec nad Nisou vyhlásil kvůli přívalům sněhu kalamitní stav - Přijdou velké mrazy, 

v noci má být až minus osmnáct – V Jablonci nad Nisou vyhlásili sněhovou kalamitu. 

Do ulic po letech nasadí Stalinovy ruce - V Jablonci nad Nisou už sněhovou kalamitu 

vyhlásili, Liberec ji zvažuje - Kalamitní stav kvůli hustému sněžení vyhlásili radní v 

Jablonci nad Nisou - Zapadali jsme sněhem. Do ulic vyrazili běžkaři, Jablonec nad 

Nisou vyhlásil kalamitu a po letech vyjíždí i Stalinovy ruce - Začala kalamita. Tuny 

sněhu budou na chodnících ještě dlouho - Sněhová kalamita dusí Jablonec - Sněžit hned 

tak nepřestane – 17. 1. Severní Čechy zasypal další příval sněhu - Lyžaři mají hody, 

motoristé krušné časy. Pražská dálnice už jede - V Jablonci kalamita, v České Lípě 

kontrolní den, Liberec posílí externí kapacity - Kalamita v Jablonci trvá. S úklidem 

sněhu pomáhají i vězni, Stalinovy ruce se polámaly - V Jablonci trvá sněhová kalamita, 

pomáhají s ní i vězni - Boj se sněhovou kalamitou - Stalinovy ruce dohrabaly – 18. 1. 

Ke sněhu v Jablonci se přidal mráz - Střet osobního auta s tramvají opět zastavil provoz 

na trati do Jablonce - Kvůli úklidu sněhu uzavřou frekventovanou silnici z Jablonce do 

Liberce – 18. 1. Sníh v Jablonci komplikuje parkování - Za zimní úklid už Jablonec nad 

Nisou zaplatil 7,3 milionu korun - Kalamita: Stalinovy ruce už jedou - Padající 

rampouchy ohrožují chodce, v Libereckém kraji jich několik zranily - Jablonec se už 

třetí den potýká s kalamitním stavem - Meteorologové opět varují před silnými mrazy - 

Nebezpečí na střechách. Rampouchy řeší také policie – 19. 1. Jablonec dál trpí sněhem. 

Nepomáhá ani celodenní odklízení - Hasiči k rampouchům nevyjíždějí. Povinnost je na 

majitelích domů – 20. 1. V Jablonci nad Nisou skončí dnes o půlnoci kalamitní stav - V 

Jablonci nad Nisou skončí kalamitní stav - Kalamitu už odvolali, ale sněhu jsou 

hromady - 21. 1. Kalamitní stav přesně o půlnoci skončil - Z Jablonce odvezli přes 600 

fůr sněhu - Kalamitní stav v Jablonci nad Nisou zvládají  - Kalamitu v Jablonci nad 

Nisou o půlnoci odvolají, zatím stála 11 milionů - Na sjezdovkách jsou až dva metry 

sněhu – 23. 1. Dozvuky kalamity v Jablonci nad Nisou - 30. 1. Ještě dva týdny bude 

mrznout, pak se oteplí – 24. 1. Řidiči, pozor! Jablonec po sněhové kalamitě obnovil 

placení na parkovištích - Sníh v Česku ukrývá 2,72 miliardy kubíků vody - 26. 1. 

Lyžařská střediska lákají na přírodní sníh. Na své si přijdou i běžkaři a bruslaři - 30. 1. 

Magistrát varuje před rampouchy – 3. 2. Zima nasadila lyžařům vysokou 

laťku - Jizerské hory mají čtyřkilometrovou sáňkařskou dráhu - Letošní leden 
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byl jedním z nejchladnějších od roku 1961 - Ski areály hlásí ideální podmínky, 

upravené jsou i všechny běžecké stopy - Liberecká záchranka kvůli ledovce ošetřila 

přes 30 lidí - Mráz trhá silnice. Řidiči si ničí auta, lidé mají strach o domy - 4. 2. Krátká 

obleva sjezdovky nezavře nahoře ani dole - Lyžování se ještě zlepší, ale brzy přijde 

ochlazení – 5. 2. Lyžaři zavalili české hory – 8. 2. Lednová zima v Jablonci stála město 

přes 11 milionů korun – 10. 2. Na lyže! Příští týden se dost oteplí – 11. 2. Tisíce 

milovníků zimních sportů zaplnily hory v Libereckém kraji - Podmínky pro lyžování 

jsou v Libereckém kraji stále výborné – 13. 2. Lyžaři shánějí nocleh. Hoteliéři dali 

přednost dětem na prázdninách – 14. 2. V Libereckém kraji mrzne, na Jizerce klesly 

teploty k minus 19 - V Česku je větší zima než na Islandu, změna přijde v pátek – 15. 2. 

V Libereckém kraji dál mrzne, silničáři doporučují opatrnost - Pro silničáře v 

Libereckém kraji patřil leden k nejdražším - Údržba silnic na Liberecku patří letos k 

nejdražším za posledních 10 let - 17. 2. Oteplovat se bude pomalu, v sobotu přijde vhod 

deštník – České hory o víkendu stále lákaly - Vlekaři se teď bojí oteplení - Podmínky k 

lyžování v kraji jsou navzdory oblevě stále dobré – 20. 2. Obleva přijde ve dvou vlnách, 

pak se vrátí mráz - V Libereckém kraji vyrazily o víkendu na lyže tisíce lidí - 21. 2. Na 

severu Česka hrozí povodně, na většině území meteorologové varují před vichřicí - 

Skiareály investují, lyžaři utrácejí. Na českých horách se točí miliardy - Na severu, 

západě a jihu Čech hrozí povodně. Ve středu dorazí i silný vítr - Vydatné srážky a tající 

sníh by mohly zvednout hladiny řek - V Libereckém kraji hrozí povodně - Déšť a sníh 

zvedá hladiny řek - Meteorologové varovali před povodněmi a silným větrem - Ze 

stoupajících hladin řek mají obavy hydrologové - 22. 2. Řeky se zvedly. Další stoupání 

ovlivní déšť - Tání a déšť zvedá hladiny řek. Meteorologové pro Liberecko vyhlásili 

extrémní stupeň nebezpečí - V části ČR hrozí povodně i silný vítr - Severu Čech, 

Plzeňskému a Jihočeském kraji hrozí povodně – Tání sněhu a déšť zvedají hladiny řek - 

Po celé zemi budou stoupat hladiny řek, na severu čekají vydatný déšť - V Česku leží 

tolik sněhu, že by naplnil dvě Orlické přehrady - Deště a tající sníh zvedly přes noc 

hladiny řek a potoků - Tání, déšť a led zvedly hladiny řek, druhý stupeň platí na 

Ploučnici – 24. 2. Sjezdovky, běžkování i sáňky. Nejlepší podmínky máme v 

Libereckém kraji - Řeky pozlobily, pomůže ochlazení - 25.2. Kvůli větru byli lidé bez 

proudu, energetici vyhlásili kalamitní stav – 26. 2. Kvůli následkům silného větru 

vyhlásili energetici kalamitní stav - Zimní střediska v kraji stále nabízejí dobré 

podmínky - Obleva? Lyžařská sezona je stále v plném proudu - I přes oblevu se dá 

dobře lyžovat - I přes jarní počasí byli vlekaři s návštěvou lyžařů spokojení - 27. 2. Do 

lyžařských areálů v kraji zamířily o víkendu tisíce lidí - Silničáři mají po zimě hluboko 

do kapsy, může to ohrozit sezónu oprav - Nejdražší zima za deset let – 2. 3. Zima ještě 

oficiálně neskončila, v Jablonci už se zametá - Silný vítr připravil domácnosti v 

Libereckém kraji o elektřinu - Vítr rve stromy i s kořeny. V kabině auta zemřel muž -

Sněhu v areálech je stále dost - 4. 3. Změny klimatu: jaro na severní polokouli přichází 

dřív – 5. 3. Ve skiareálech je stále dost sněhu, zájem lyžařů ale slábne. Některá střediska 

se už uzavřela - 6. 3. O víkendu padaly teplotní rekordy – Předpověď: do poloviny 

března bude chladněji, pak by se mělo začít mírně oteplovat - 10. 3. Podmínky k 

lyžování v Libereckém kraji jsou stále velmi dobré – 13. 3. V Jizerkách už 

vládne jaro - Nejteplejším dnem týdne bude pátek, na víkend přijde ochlazení 
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- 20. 3. Jaro přichází, na svátky bude teplo – 23. 3. Ve výše položených skiareálech se 

dál lyžuje, zájem ale klesá - 24. 3. Vleky se rozjedou naposledy - Konec sezony: na 

Ještědu se lyžuje zdarma - 3. 4. O víkendu bylo jako v červnu – Meteorologické stanice 

musely přepsat tabulku s rekordy – 18.4. Zima je zpět se vším všudy (ano, i s jazyky) – 

Prudké ochlazení přinese sníh i do nížin, řidiči na letních pneumatikách čekají typická 

zimní nebezpečí -  20. 4. Drsný návrat zimy: Česko zasáhl sníh, mráz a náledí – Přezuli 

na letní: Řidiče zaskočily zasněžené silnice hlavně na Moravě a také ve Slezsku - 22. 4. 

Bilance krizové noci: mráz poničil švestky, jahody i chřest - 2. 5. Deštníky s sebou. 

Týden bude s přeháňkami, o svátečním víkendu se přidá zima - 8. 5. Ráno zimní bundy, 

odpoledne kraťasy. Přes týden bude dokonce i sněžit - 20. 6. Česko má za sebou zatím 

nejteplejší den roku. A tropy jen tak neskončí – 24. 6. Tři sta tisíc blesků. Noční bouřky 

byly rekordní – 26. 6. Tropy pokračují, ve čtvrtek bude 35 stupňů Celsia - 1. 7. Žádná 

vedra ani přívaly dešťů. Letošní léto by se mělo vydařit – Teplo a jasno: Léto, jak má 

být -  7. 7. Nad Českem se bude střídat jedna bouřka za druhou, potrápí vlhko a dusno – 

17. 7. Na Jizerce v noci mrzlo - 9. 9. Září ochladí občasné přeháňky, pořád ale může být 

teplo - 14. 9. Zataženo, déšť, sychravo. Babí léto si dává načas – 2. 10. Barva lesů 

naznačuje tuhou zimu – Experti čekají chladný říjen, napovídají to četné hurikány i 

rychle se barvící listy stromů -  5. 10. O víkendu bude sněžit, přijde déšť i silný vítr - 

Sníh, déšť a silný vítr, který se změní na horách ve vichřici, tak bude vypadat počasí 

v následujících dnech – 7. 10. Vichr: stromy na silnicích i kolejích, lidé bez proudu – 

16. 10. Dorazil středomořský vzduch. Teplý podzim vydrží – 30. 10. Vražedná vichřice: 

Dva lidé zahynuli, 500 000 domácností bez proudu, kolaps železnice – 4. 11. Pozor na 

vstup do lesů. Stromy mohou padat dál i po vichřici - 13. 11. Týden bude slunečný, ale 

studený. Prodloužený víkend se pokazí – 25. 11. Začátek lyžování? Nejdřív v prosinci, 

čeká se na sníh -  27. 11. Do Česka naplno vtrhne zima, v závěru týdne se ochladí – 

11.12. Letošní Vánoce budou na blátě. Sníh se stává vzácností – Teplý rok a chladná 

zima – Vánoce budou na blátě, přesto přijde nejspíš studená zima. Ovlivňují ji i 

hurikány – 12. 12. Silný vítr vyvrátil vánoční strom v Jablonci, nový vztyčí až po trzích 

- Silný poryv větru naklonil jedli. Hrozilo, že se strom zřítí - Silný poryv větru naklonil 

jedli - Silný vítr naklonil vánoční strom v Jablonci. Město ho nechá odstranit - 

Jablonecký vánoční strom se kvůli větru naklonil a raději ho odstraní - Jablonec je bez 

vánočního stromu, naklonil ho vítr - 15. 12. Sněžení na Liberecku způsobilo dopravní 

nehody – 14. 12. Silný vítr kácí stromy i na Jablonecku, hasiči opět vytáhli motorové 

pily - 17. 12. Vydatné sněžení zkomplikovalo dopravu, policie hlásí několik nehod 

napříč celým krajem - 18. 12. Po Štědrém dnu bude nejtepleji, pak se ochladí – 21. 12. 

Ledovka trápí nejen řidiče, mrholení namrzá také na chodnících - V ulicích Jablonce je 

ledovka, na silnicích i chodnících buďte opatrní - Nevycházejte z domu, venku je 

ledovka, varuje Jablonec obyvatele - Lyžování na Jindřichově je pro lyžaře jako za 

odměnu - 23. 12. Liberecký kraj: Obleva neuškodila, vleky spustí všechny velké areály. 

Lyžařská centra se těší na nejsilnější část sezony, najíždějí na plný provoz – 24. 12. 

Lyžovačka na Vánoce? Do skiareálů dnes vyrazily stovky lidí - 28. 12. Teplo v zimě, 

v létě tropy – Rok začal mrazivě, jeho závěr je neobvykle teplý. Dnů s vysokými 

teplotami bude přibývat – Leden bude mimořádně teplý, říká předpověď. 
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ZIMA 2017 V JABLONCI NAD NISOU 

 

SNÍH - V zimním období 2016-2017 napadlo 187 cm sněhu (2015-2016: 125 cm, 2014-

2015: 163 cm, 2013-2014: 57 cm), přičemž nejvíc sněhu přibylo v lednu: 143 cm (vloni 

a předloni 66 cm, nejméně v lednu 2013: pouhých 13 cm sněhu). Na deponii za 

Městskou halou v ulici U Přehrady bylo navezeno přes 9 000 m
3
 sněhu (to je 1 512 

plných náklaďáků). Technické služby Jablonec spotřebovaly 1 995 tun soli - z toho v 

lednu 1 357 tun a 585 tun inertního posypu - z toho v lednu 257 tun (2015-2016: 1 414 

tun soli a 750 tun inertního posypového materiálu (2014 -2015: 1 800 tun soli, 1 200 tun 

písku a drti). V provozu bylo deset sněhových fréz různých velikostí, stejně tak 15 

nakladačů, odvoz sněhu obstarávalo 20 nákladních aut. Opět po čtyřech letech ke slovu 

přišel velký lopatkový nakladač přezdívaný Stalinovy ruce. Kvůli poruše na planetové 

převodovce pracoval však jen několik dní. Jeho práci bez problémů zastala výkonná 

moderní fréza Kahlbacher. V ulicích se v lednu s lopatami a hrably pohybovalo kolem 

stovky lidí denně - pracovníci Technických služeb Jablonec, 70 pracovníků veřejně 

prospěšných prací a veřejné služby i 10 odsouzených z rýnovické věznice. Ti všichni 

společně odpracovali při úklidu sněhu 16 924 hodin. 

NÁKLADY - V rozpočtu města bylo na zimní údržbu připraveno 21 milionů korun. V 

období od 1. listopadu 2016 do konce března 2017 stála zimní údržba 20 700 000 Kč 

(2015-2016: 10 300 000 Kč, 2014–2015: 15 300 000 Kč, 2013-2014: 8 200 000 Kč), 

přičemž jen v lednu odčerpala z městského rozpočtu 11,6 milionu korun. Za celou zimu 

napadlo 187 cm sněhu, z toho 143 cm nasněžilo právě v prvním měsíci roku 2017. 

V týdnu od 16. do 20. ledna byl dokonce kvůli intenzívnímu sněžení vyhlášen kalamitní 

stav. Ten vyhlašuje primátor města v případě mimořádného spadu sněhu či 

náledí, kdy není možné dodržovat tzv. Plán zimní údržby. V případě 
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kalamitního stavu je prioritou zajistit průjezdnost města po hlavních komunikacích a 

trasách městské hromadné dopravy, důležité jsou přístupové cesty ke všem 

zdravotnickým zařízením.  

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY, který začal platit 1. listopadu 2017 (do 31. 3. 2018), zahrnoval 

163 km silnic, 59 km chodníků a 20 km
2
 parkovacích ploch. Udržované komunikace 

jsou rozděleny podle pořadí důležitosti. V prvém pořadí, tedy do čtyř hodin od spadu 

sněhu, je udržováno osmadvacet kilometrů komunikací, jedná se zejména o hlavní 

průtahy městem, příjezdy ke zdravotnickým a školským zařízením.  

Ve správě města a péči technických služeb jsou jen komunikace ve vlastnictví města, 

ostatní mají jiného správce. Silnice I. třídy jsou ve vlastnictví státu – například ulice 5. 

května nebo Podhorská, kde se o 

údržbu 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 Palackého (část), 

Želivského, Slovenského národního 

povstání, Janovská a další.  

 

 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=91621&x=858&y=570
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LEDEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

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

5.1. -5/-7 -2/-9 -2/-8 -4/-8 -2/-7 -5/-9 

7.1. -8/-8 -7/-8 -7/-5 -7/-8 -5/-8 -8/-13 

9.1. -4/-7 -1/-7 -1/-5 -4/-8 -3/-8 -8/-14 

12.1. 1/0 2/0 2/2 3/1 2/-1 2/-1 

14.1. -1/-3 1/-2 1/-5 0/-3 1/-6 0/-4 

16.1. -2/-6 -1/-8 -1/-6 -1/-7 0/-9 -1/-5 

19.1. -7/-10 -6/-15 -6/-17 -6/-12 -3/-11 -3/-10 

21.1. -3/-8 -2/-12 -2/-10 -2/-13 -2/-11 0/-8 

23.1. -1/-6 -2/-6 -3/-7 -1/-6 -2/-6 1/-5 

26.1. -1/-3 0/-10 0/-7 0/-13 -1/-8 0/-7 

28.1. -3/-5 1/-9 -3/-6 0/-10 -1/-10 2/-5 

30.1. -2/-2 0/1 2/0 0/-2 -2/-4 1/-2 

 Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste 
NEDĚLE 1. 1. – Inverze a nepříjemné mlhy vzaly za své. S novým rokem skončily a 

vystřídala je konečně pravá zima. Začalo mrznout a sněžit. Postupně se k nám valí od 

severozápadu studená fronta plná mrazu. PONDĚLÍ 2. 1. - Zledovatělé plochy pokryla 

vrstva sněhu, což ovšem neznamená, že se chodí bezpečněji. Tedy trochu ano, ale 

jakmile podklouznete…! ÚTERÝ 3. 1. – Husté sněžení, v noci z úterka na středu 

napadlo leckde až půl metru sněhu. V Jablonci třicet centimetrů. Hrabla a pluhy mají 

pohotovost. STŘEDA 4. 1. - Dál mohutně chumelí, v Jablonci od včerejška do dnešního 

rána napadlo dvaatřicet centimetrů sněhu. K tomu od včerejška fičí silný vítr, kvůli 

němu byl ohraničen prostor okolo vánočního stromu. Lepší je nevycházet ven, ale 

musíme a prodíráme se tím bílým nadělením. Technické služby a mnozí další 

dodavatelé úklidu zprovozňovaly komunikace města v průběhu celé noci. Průtahy 

komunikací však již tradičně komplikovala nesprávně zaparkovaná auta. Například dnes 

ráno byly problémy s protažením ulic Pod Skalkou a Zámecká. PÁTEK 6. 1. - Celý den, 

jen s mírnými přestávkami, chumelenice a vítr. Bílá peřina zakryla celou krajinu a 

milosrdně schovala černotu a špínu. Na hřebenech Krkonoš napadl na zledovatělý terén 

za poslední dny až metr nového sněhu, a proto tam platil třetí stupeň lavinového 

nebezpečí. Meteorologové vydali varování před silnými mrazy, kde upozorňovali na 

příliv arktického vzduchu do Česka. Teploty v noci i nadále pod hranicí -12 stupňů 

Celsia. SOBOTA 7. 1. – Slíbené silné mrazy dorazily do Česka. Podle údajů Českého 

hydrometeorologického ústavu byla v noci na sobotu naměřena nejnižší teplota na 

šumavské Rokytské slati, kde bylo minus 34,6 stupňů Celsia. Šlo o dosud největší mráz 

této zimy. Teplotní rekordy platné pro sedmý lednový den padly asi na deseti 

procentech stanic, které měří třicet a více let. Na severu Čech bylo 

nejmrazivěji v osadě Jizerka v Jizerských horách, k ránu tam teplota klesla 
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k minus sedmadvaceti stupňům, na rašeliništi k -30 °C a u hydrologické stanice -30,1 

°C. U nás ráno na teploměru minus čtrnáct, desítka tam byla i přes den, nad hlavou 

jasná obloha. K večeru další sníh. Chumelí a chumelí, padá snížek bílý…, zpívá se 

v jedné písničce, ale leckomu až zase tak moc do zpěvu není. Silnice v našem kraji jsou 

sice sjízdné, ale opatrnost je více než nutná. NEDĚLE 8. 1. – Máme za sebou další 

mrazivou noc. Teploty ze soboty na neděli klesly pod minus třicet stupňů Celsia na 

sedmi stanicích Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladněji bylo na 

šumavské Rokytské slati, kde naměřili -34,6 °C. Sobotní noc se tak asi zapíše do 

historie jako jedna z nejmrazivějších. Nejvyšší noční minimum -10,1 °C mělo 

Klementinum, jinak většinou bylo kolem -15 (u nás) až -20 stupňů. ÚTERÝ 10. 1. – 

Mírná obleva, ale stačí k tomu, aby ze střech padaly kusy ledu. STŘEDA 11. 1. – 

Odpoledne vykouklo nadějně slunko, ale zdání klamné. Svalila se na nás další várka 

sněhové nadílky, k večeru přituhlo, vítr, takže docela nevlídně. Od začátku zimy 2016 - 

2017 napadlo v Jablonci 108 cm sněhu, z toho 69 cm od minulého úterý. Jabloneckým 

technickým službám se daří uklízet město a odhrnovat sníh z ulic a chodníků. Úklid 

sněhu ale stále komplikují zejména špatně zaparkovaná auta bezohledných řidičů. Na 

parkovišti na Horním náměstí se až do odvolání dá parkovat zdarma. Objevují se 

stížnosti na úklid sněhu zejména na sídlištích. Oddělení správy komunikací 

jabloneckého magistrátu také zaznamenává podněty občanů na změny v plánu zimní 

údržby. ČTVRTEK 12. 1. – Na prachovou pokrývku sněhu se vrší další vločky. 

Alespoň, že přestalo foukat. NEDĚLE 15. 1. - Od čtvrtka stále sněží, ale dnes? Nadílka 

byla nejvydatnější! Zúžené silnice lemují mohutné mantinely, vše pod vysokou vrstvou 

sněhu. Ladovská zima nebo bílé peklo? Inu, jak pro koho.   

STALINOVY RUCE PROTI KALAMITĚ * PONDĚLÍ 16. 1. – A je to tady! 

Kalamitní stav prvního stupně vyhlásil dnes v jedenáct hodin dopoledne magistrát kvůli 

přívalům sněhu, které zasypaly město. Během víkendu a dnešní noci napadlo třiapadesát 

centimetrů. Sněhem je zavaleno sedmdesát procent chodníků a sníh na komunikacích se 

nedaří odstraňovat v časových lhůtách daných plánem zimní údržby. Technické služby 

do úklidu sněhu nasadily i obří lopatkový nakladač ruské výroby, takzvané ´Stalinovy 

ruce´ (podrobnosti níže v článku: Jak se Stalinovy ruce dostaly k úklidu sněhu na 

Jablonecku). Z radnice zněly informace: Prioritně se uklízejí trasy MHD a vozů IZS  

- hasiči, policie, záchranka. Sníh se odklízí z přechodů pro chodce, 

rozhledových polí na křižovatkách, z autobusových zastávek. V ulicích je 

veškerá technika technických služeb i externích dodavatelů. Sedmdesát 

pracovníků veřejně prospěšných prací, jejichž hlavním úkolem je úklid 

stanovišť separovaného odpadu, bylo nasazeno na úklid sněhu všude tam, kam 

se nedostane technika. Pravidelný úterní termín svozu tříděného odpadu bude 

z tohoto důvodu posunut dle aktuální situace. Žádáme řidiče o respektování 

dopravního značení a tabulí s informacemi o plánovaném úklidu sněhu, 

přeparkováním a uvolněním prostoru pro průjezd techniky tak výrazně 

přispějí ke zklidnění situace na parkovacích plochách. Pracovníci 

oddělení správy komunikací magistrátu ve spolupráci s technickými 
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službami aktuálně sestavují harmonogram úklidu a odvozu sněhu z pěších zón 

v centru města, ze sídlišť a dalších lokalit. Opět po několika letech vyjede i 

velký nakladač lidově nazvaný ´Stalinovy ruce´. 

Ve městě jsou vypnuté všechny parkovací 

automaty na placených parkovištích, i nadále 

žádáme řidiče, aby respektovali dopravní 

značení a parkovali ohleduplně nejen k sobě 

navzájem, ale i k průtahové technice. Děkujeme 

všem obyvatelům, kteří spolupracují při úklidu 

sněhu a umožňují jeho odfrézování z městských 

komunikací na své soukromé pozemky. * 

Zasněžený Jablonec: malebně se jeví záběr na kostel sv. Anny, pod 

sněhem jsou auta i parkoviště na Horním 

náměstí – Foto: Petr Vitvar * Rekapitulace kalamity 

2017: Den první 16. 1. - Kalamitní stav I. stupně vyhlašuje 

primátor v 11.00. Během víkendu a noci na pondělí 

napadlo přes 50 cm sněhu. Je zavaleno 70 % chodníků. 

Město je díky prohrnování ulic s opatrností průjezdné, ale 

pro chodce neprůchodné. Prioritně se uklízí trasy MHD a 

vozů IZS, přechody pro chodce, rozhledová pole na 

křižovatkách, zastávky MHD. V ulicích je veškerá technika 

TSJ i externích dodavatelů – cca 40 strojů a také více než 

stovka ručních pracovníků. 70 pracovníků VPP je pověřeno 

úklidem sněhu všude tam, kam se nedostane technika. TSJ 

opět po čtyřech letech zprovozňují velký lopatkový 

nakladač, tzv. Stalinovy ruce. ÚTERÝ 17. 1. - Uklízí se 

nonstop, neprůchodných je 60 % chodníků. Úklid 

komplikují zaparkované vozy. Dochází k technické závadě 

na lopatkovém nakladači, která je ještě odpoledne 

odstraněna. Svoz odpadu probíhá mimo svozové dny. 

Postupně se uvolňují stanoviště separovaného odpadu. V 

noci se rozšiřují plochy a odváží sníh, přes den mezi osmou 

ranní a patnáctou hodinou se uklízí parkoviště na sídlištích. 

STŘEDA 18. 1. - V noci byla mimořádně protažena ulice 

Pod Vodárnou a navazující komunikace ve směru na 

Liberec – Harcov, zhruba dvacet procent chodníků zůstává 

neprůchodných, na dalších je situace komplikovaná. Během 

noci je odvážen z města sníh. ČTVRTEK 19. 1. – Z radnice 

zní poděkování občanům za součinnost a ochotu přeparkovat automobily. Vyčištěno je 

osmdesát procent chodníků a dál pokračuje úklid nonstop, nasazena je veškerá technika, 

odvozy obstarává patnáct nákladních aut. V práci pokračuje i lopatkový 

nakladač, tzv. Stalinovy ruce. V terénu je nadále více než 100 lidí, kteří 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=91691&x=855&y=570
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=91677&x=843&y=570
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=91686&x=852&y=570
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=91692&x=855&y=570
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pracují ručně. PÁTEK 20. 1. - Chodníky jsou průchodné, zbývá uvolnit asi desítku 

stanovišť na separovaný odpad z celkových 246. Podařilo se svézt většinu odpadu a 

pokračuje odklízení parkovacích ploch u škol a školek. Začínají se odstraňovat závady 

na veřejném osvětlení, nejprve je nutné odhrnout sníh od paty stožáru, která je pro 

opravu klíčová. Na sněhové deponii u městské haly je cca 4 000 m
3
 sněhu, kapacita 

stále dostačuje. Kalamitní stav byl odvolán k dnešní půlnoci. * V Jablonci nad Nisou od 

začátku letošní zimy napadlo 160 centimetrů sněhu, za celou zimu 2015 - 2016 to bylo 

jen 125 centimetrů. Rekordní byla u nás zima 2009 - 2010, kdy nasněžilo od listopadu 

do dubna 340 centimetrů.  * VÍKEND 21. - 22. 1. byl parádní, plný slunce. Jizerské 

hory zaplnili lyžaři. Podmínky pro lyžování přímo ideální. Na sjezdovkách v kraji leží 

až dvoumetrová vrstva. Dostatek sněhu mají i běžkaři. ČTVRTEK 26. 1. – Od pondělí 

nás trápila inverze. Když jsem odhazovala sníh, čichám, kde se co pálí. Ale nepálil 

nikdo nic, smrděla inverze či přesněji smog. Kdysi se obvykle říkalo, že se smog válí 

jen kolem Ostravy a spol., kde se mu daří vzhledem k těžkému průmyslu a jeho 

komínům. Ale v posledních letech je i u nás. A tak se zimu co zimu řeší, že je v Česku 

smog a co jako s ním. Letos se diskutuje poněkud více, neboť i smogu je více a je skoro 

všude. PÁTEK 27. 1. – Po sérii dnů, kdy nás halila a ničila inverze, konečně slunce. 

VÍKEND 28. - 29.1. Desítky tisíc lidí navštívily o víkendu lyžařské areály v 

Libereckém kraji. Zatímco v sobotu na horách vládlo ještě inverzní počasí, v neděli bylo 

slunečno a lyžaři tak měli ideální podmínky. Na sjezdovkách v Jizerských horách i 

Krkonoších leží od pěti desítek do 150 centimetrů sněhu a střediska jsou v plném 

provozu. Na deset tisíc lidí přijelo o víkendu do areálů, které provozuje v Jizerských 

horách v Bedřichově, na Severáku a Tanvaldském Špičáku společnost Ski Bižu. 

Především neděli si užili, byla plná sluníčka. Skvělé podmínky využily o víkendu i 

tisíce běžkařů, kteří mají k dispozici stovky kilometrů upravených tratí. Lyžovat mohli 

nejen v Krkonoších a Jizerských horách, ale například i v okolí Nového Boru, kolem 

Frýdlantu, v Turnově nebo ve Sportovním areálu Vesec v Liberci. Mnozí běžkaři 

vyrazili do Českého ráje po Lomnické magistrále. Výborné podmínky přilákaly lyžaře i 

na Ještěd v Liberci, kde sjezdovky pokrývalo až osm desítek centimetrů sněhu. Zde 

došlo bohužel k neštěstí. Padesátiletý lyžař po srážce se čtyřkolkou horské služby - 

mířící za jiným pacientem v nepřístupném terénu, utrpěl vážná zranění, kterým i přes 

pomoc lékařů v nemocnici podlehl. * Jste spokojeni s letošní lyžařskou sezonou, 

lyžujete často? Na otázku Jabloneckého deníku odpověděli -  Kristýna Karásková, 27 

let, Jablonec nad Nisou: S letošní sezonou jsem spokojená moc. Obzvlášť jak teď hodně 

nasněžilo, tak je to úplná paráda, tolik sněhu u nás už dlouho nepamatuji. Snad to vydrží 

minimálně do dubna. Na lyžích jezdím, co jen můžu. Běžkování je pro mě rozhodně 

nejlepší druh pohybu. O víkendu jezdíme na lyže převážně s kamarády. Přes týden se 

snažím chodit lyžovat alespoň na chvíli večer po práci, doma sbalím čelovku a jdu. * 

Eliška Čermáková, 22 let, Praha: Sezona zatím vypadá slibně, i když jsem si v Jizerkách 

zažila i deštivé běžkování. Nic se ale nevyrovná pocitu jízdy na čerstvě upravených 

tratích den po chumelenici. Jelikož studuji v Praze, na běžky se dostanu hlavně o 

víkendech. Zároveň nebude překvapením, že běžkařských tratí se v Praze moc nenajde. 

Kvůli časovému vytížení se přes týden na hory nedostanu, takže jsem spíše 
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víkendovým nájezdníkem Jizerské magistrály. * Robert Havlík, 40 let, Jablonec: S 

letošní zimou v Jizerských horách jsem spokojený, protože běžkařům přeje a sněhu je v 

současné době dostatek. Na běžky se snažím chodit pravidelně, jak v týdnu, tak i o 

víkendech. Většinou jezdíme s kamarády na Bedřichov, případně na Jizerku. Jako 

Jablonečáci to máme kousek, a to nám vyhovuje. Podle informací od známých z jiných 

krajů tu máme nejlepší podmínky pro běžecké lyžování. * Veronika Krumpholcová, 21 

let, Liberec: V běžkování jsem takový skoro začátečník. Minulý a předminulý rok jsem 

párkrát v Bedřichově na běžkách byla, ale měla jsem to docela z ruky, takže ne vždy 

jsem natrefila na dobré sjízdné podmínky. Až teď, když bydlím v Liberci, bych chtěla 

běžkovat častěji. Letos to vypadá na super podmínky, co se sněhu týče, takže se na tuto 

sezonu těším. A ráda bych se této pohybové aktivitě začala věnovat pravidelně. 

JAK SE STALINOVY RUCE DOSTALY K ÚKLIDU SNĚHU NA JABLONECKU - 

1.2.2017 * Jablonecký deník, str. 3, autorka Lenka Klimentová hledala odpověď na 

otázky: Proč se jmenují Stalinovy? Jak se na Jablonecko dostaly? Znáte jejich původní 

účel? – Už od pohledu nevypadají nejnověji, výrobní pás opustily před deseti lety. 

Ledva v kalamitním týdnu vyjely nakládat v Jablonci sníh, už k nim vyjížděl mechanik, 

protože se porouchaly. Řeč je o lopatkovém nakladači KO-206. Jak se tento pomocník 

přezdívaný Stalinovy ruce na Jablonecko dostal a co měl na práci? Zapátrali jsme a 

zeptali se i pamětníků v regionu. Narazili jsme i na otázku: Proč ne Skrblíkovy, když 

tak hezky hrabe. Poprvé se u nás stroj objevil v 20. letech a v 50. letech se výroba 

rozšířila. Charakteristický pohyb lopatek nazvali Rusové „zlaté ruce“. Dobrý pomocník. 

„Domnívám se, že u nás šlo o ironický podtext. V SSSR vládl Stalin, ten měl přece 

„zlaté ruce“, když třeba vytvořil „stalinský zlatý rubl“, chtěl všude platit zlatem,“ míní 

na webu odpovedi.cz * I v Moskvě se používá dodnes. Vyplývá to z ruského webu 

opravárenské firmy, model nazývají zlaté ručky a je použitelný až do minus 30 stupňů 

právě prioritně na sběh sněhu. Ale k nám na Jablonecko se zlaté ruce dostaly před 

mnoha lety za úplně jiným účelem. „Vím, že v Sebě nakládaly uhlí někdy v 

sedmdesátých letech minulého století,“ vedl nás na stopu při pátrání po původním účelu 

Petr Hampl z Tanvaldu. A je to tak. Nakladač hrabal drobné uhlí v plavském závodě 04 

do kotelny, ze které fabriku vytápěli. Co na něm bylo nejcitlivější a nejporuchovější? 

Ložiska. Původně byl prý zkonstruován do dolů, nakládat suché uhlí. „Jenže uhlí se 

hrabalo mnohdy se zmrazky. O ten nakladač jsme se starali s chlapy z údržby,“ potvrdil, 

dnes již důchodce, Miroslav Rydval. Vrchlabí si sněhožrouta pořídilo v roce 1989, 

předtím ve městě sloužil jeho modelový předchůdce z poloviny 50. let minulého století. 

„Současné modely jsou v Česku jen dva,“ potvrdil ředitel Služeb města Vrchlabí Jiří 

Prokopec. Výrobcem podle něj byla firma z města nacházejícího se asi 200 kilometrů za 

Uralem. Údržbu stroje a jeho opravy si Vrchlabští dělají sami. „Žádné náhradní díly na 

to nejsou. Co se rozbije, například hřídele či pouzdra, vše se musí vyrobit znovu jako 

originál,“ řekl Prokopec. Zajímavé podle něho je, že stroj nastartuje svůj naftový motor 

nejpozději na druhý pokus, ať je mráz sebevětší. A ten jablonecký kousek? V Jablonci 

byly dva tyto stroje v 60. a 70. letech. Ty se ale nedochovaly. Stroj, který mají dnes – 

KO 206A koupily Technické služby Jablonec v roce 2006 od výrobce na Uralu. Do 

Ruska pro ně jel Milan Nožička a Pavel Kozák. „Dneska už je stroj spíše 
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raritou, i když výkonnou,“ poznamenala k tématu mluvčí radnice Markéta Hozová s 

tím, že moderní sněhové frézy jsou o něco výkonnější, jsou ale multifunkční a na rozdíl 

od nakladače nepotřebují ještě nákladní auto. Jsou schopny sníh „dostřelit“ až na 

vzdálenost několika desítek metrů. Manipulace s novými stroji je navíc také snadnější. * 

Kde se historicky „Stalinovy“ ruce vzaly * Lopatkový nakladač (arm loader) původně 

vymyslel americký vynálezce Joseph Francis Joy, který se v r. 1883 narodil v chudých 

poměrech hornické rodiny v Marylandu. Do dolů stejně jako jeho otec a bratr nastoupil 

už ve 12 letech, byl ale bystrý a s finanční pomocí rodiny se mu podařilo vystudovat 

korespondenční kurz. Začal se zabývat tím, jak získávat uhlí snáz. Pracoval na sobě, ve 

30 letech se mu podařilo získat špatně placené místo ve vývojovém týmu a vymyslel 

lopatkový nakladač. O svém nápadu přesvědčil vedení pittsburghské uhelné společnosti, 

první kus byl právě pro tuto společnost vyrobený v srpnu 1916 a v roce 1919 si ho Joe 

Joy nechal patentovat. Stroj se stal pro těžařské společnosti žádaný, díky němu se 

zrychlila práce a vzrostly zisky. Joy se stal v roce 1924 prezidentem důlní společnosti 

západní Virginie a Pensylvanie. Lopatkového nakladače si všimli i v Rusku, kde v té 

době vládl Stalin, a Joe Joy se stal ředitelem těžařské společnosti v Donbasu, odtud ale 

v roce 1927 kvůli tamním politickým poměrům uprchl ze strachu o svůj život a život 

členů svého týmu. Od té doby se stroj vyrábí v Rusku. Odtud asi i název Stalinovy ruce, 

Stalin měl všechno velké a výkonné. Ruce vycházejí z anglického arm loader.  

ÚNOR 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.2. 0/-4 0/-1 1/-1 1/-1 1/-1 1/0 

4.2. 3/2 2/0 4/2 2/-1 3/0 3/0 

6.2. 1/-5 3/-3 4/-1 3/-5 4/-4 3/-2 

9.2. -2/-2 -1/-3 0/-2 1/-2 1/-3 -2/-7 

11.2. 1/-1 2/-2 3/-2 3/-1 2/-1 0/-3 

13.2. 3/-5 5/-4 4/-6 6/-6 5/-6 1/-7 

16.2. 8/0 11/2 10/3 8/0 9/-1 8/1 

18.2. 6/4 9/8 8/5 8/6 9/6 8/4 

20.2. 4/-2 6/-1 6/-3 6/-1 7/-2 6/-1 

23.2. 8/1 11/4 13/6 11/3 13/6 11/7 

25.2. 4/2 7/3 7/2 6/1 6/-1 5/1 

27.2. 9/3 13/3 14/4 9/3 11/1 14/4 

 V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med 
ČTVRTEK 2. 2. – Odpolední mrholení znamenalo záhy pořádnou ledovku. Kdo se 

v pořádku doklouzal domů, oddechnul si. VÍKEND 4. až 5. 2. – Zatímco sobota 

slunečná, neděle pod mrakem. Teploty sice jen mírně nad nulou, ale mohutná obleva. 

Sníh mizí, ze střech odkapávají rampouchy pyšnící se ještě před pár dny svojí 

mohutností. Jejich síla bere za své. Přesto o víkendu ve velkých skiareálech 
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Libereckého kraje lyžovaly tisíce lidí, které neodradila obleva, mlha ani déšť. Sněhu je 

totiž všude dostatek, na sjezdovkách provozovaných Ski Bižuterie vrstva až metr a půl. 

STŘEDA 8. 2. – Mrazivá byla noc ze středy na čtvrtek, na Jizerce teplota dokonce 

klesla k minus dvaceti stupňům Celsia. Silnice byly suché a vymrzlé, místy dopravu 

komplikovala mlha. ÚTERÝ 14. 2. - V Česku je momentálně chladněji než na severu 

Evropy. Mrazivé ráno, kdy teploty klesly na minus 19,5 °C, zažila dnes opět i Jizerka 

v Jizerských horách. Naproti tomu na mnoha místech severního Norska a Švédska 

meteorologové naměřili plus 5 °C, na Islandu bylo dokonce přes 10 °C! Počasí tam 

ovlivňuje tlaková níže, která s sebou přináší i přívaly sněhu a silný vítr, jenž dosahuje v 

nárazech rychlosti leckde i přes 110 kilometrů za hodinu. Kvůli vysokým teplotám, 

čerstvě napadlému sněhu a silnému větru hrozí v Norsku výstraha před pádem lavin s 

vysokým stupněm nebezpečí. V Česku naproti tomu ovlivňuje počasí silná tlaková výše, 

která se přesunula z Dánska do střední Evropy a má na svědomí právě mrazivé počasí. 

STŘEDA 15.2. - Pomalu ale jistě jsem přestala zapisovat počasí každý den, ale dnešek 

zapsat musím. Bylo totiž naprosto překrásně, slunce do nás pralo ze všech sil a lidi plni 

energie si užívali. Haldy sněhu se pomalinku zmenšují, led ze střech již leckde odkapal 

či sletěl na zem, no, vypadá to optimisticky a nadějně! VÍKEND 18. až 19. 2. se vydařil. 

Libovali si hlavně organizátoři a účastníci jubilejního ročníku legendárního závodu 

Jizerská padesátka, která se konala po padesáté! Na trať lemovanou zasněženou 

krajinou vyrazilo se sluncem v zádech na pět tisíc lyžařů – špičkový závodníci i 

amatérští běžkaři. Závody sledovalo na deset tisíc diváků a nezměrnou radost všem 

přineslo vítězství Kateřiny Smutné z Jablonce! PONDĚLÍ 20. 2. – A je tady, déšť! 

ÚTERÝ 21. 2. - Doslova a do písmene aprílové počasí. Chvíli slunce a záhy sprcha. 

STŘEDA 22. 2. – Dál prší, poprchává, mrholí. Prudká obleva doprovázená lijákem 

vylidnila sjezdovky. Mizerné počasí postihlo kraj v nejméně vhodnou dobu, děti měly 

totiž školní prázdniny. PÁTEK 24. 2. - Silný vítr, který dosahoval rychlosti až 100 

kilometrů za hodiny, potrápil Česko i náš kraj. Energetici vyhlásili kalamitní stav pro 

Liberecko, Českolipsko a Semilsko. Bez proudu byly stovky domácností. Jablonecko 

trápil ´jen´ silný vítr, který ale na mnoha místech komplikoval dopravu. Spadlý strom 

zablokoval v Jablonci ulici u nádraží. SOBOTA 25. 2. – Počasí se uklidnilo, ba i slunce 

vykouklo a v podhůří Jizerských hor vytáhlo ze země kvítka. 

VYKVETLY PRVNÍ SNĚŽENKY -  Podle odborníků z Botanické zahrady v 

Liberci nejde o nic neobvyklého. V předjaří kvetou často, zejména tam, kde mikroklima 

spoluvytváří a otepluje nějaký dům. Také čemeřice černá ukazuje květy často ještě ve 

sněhu a první venkovní květy jsou k vidění už i v alpinu zmíněné zahrady. Kvetou tam 

také vřesovce, v parkové části pak neobvyklé keře vilíny, a též růžová kalina 

bodnantsko. Před otevřením jsou první květy lýkovce jedovatého. Vydrží-li teploty nad 

nulou, objeví se už brzy také talovín západní či koniklec slovenský. NEDĚLE 26. 2. – 

Obleva a déšť, co dodat? Navzdory počasí nabízela zimní střediska v kraji velmi dobré 

podmínky k lyžování. Ačkoliv v horách sněhu ubývá, na sjezdovkách ho stále leží až 

metr. K dispozici je více než 90 kilometrů upravených sjezdovek a přes 400 kilometrů 

běžeckých tratí nejen v Jizerských horách a Krkonoších. Nepřízeň počasí ale 

poznamenala návštěvnost, Češi se v dešti na sjezdovky či běžky nehrnuli. 
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BŘEZEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.3. 6/-2 9/0 8/0 10/0 11/-1 9/0 

4.3. 12/6 18/5 17/5 17/6 16/6 17/8 

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

9.3. 8/1 11/1 12/14 8/3 10/2 8/2 

11.3. 5/-3 8/-1 9/0 8/-1 10/0 7/1 

13.3. 7/0 9/0 11/1 9/-2 10/-2 9/-2 

16.3. 11/3 13/1 15/2 13/2 13/1 11/3 

18.3. 8/1 10/4 9/6 9/3 10/5 9/2 

20.3. 10/4 12/7 12/5 12/5 14/5 14/7 

23.3. 11/4 12/4 13/5 12/6 15/6 17/7 

25.3. 12/3 16/1 15/3 14/3 14/3 13/3 

27.3. 15/1 17/2 17/0 16/1 14/3 15/3 

30.3. 15/5 18/7 18/6 17/7 18/7 16/7 

 Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj 
ČTVRTEK 2. 3. – Brutální vítr, na mnoha místech v České republice škodila vichřice. I 

v našem kraji připravil vítr desítky domácností o elektřinu, energetici evidovali poruchy 

na vedení vysokého a nízkého napětí především na Semilsku, Jablonecku a Liberecku. 

Popadané stromy zatarasily silnice, hasiči jich odklízeli ke čtyřiceti. Na vrcholcích 

Jizerských hor měl vítr v nárazech až 65 kilometrů v hodině, odpoledne se ale postupně 

uklidnil a večer už se pohyboval jen dvaceti až třiceti kilometrovou rychlostí za hodinu. 

VÍKEND 4. - 5. 3. - Sobota slunečná a během ní jeden teplotní rekord za druhým. Tak 

se neslo měření na dvaadvaceti meteorologických stanicích. Historické statistiky se 

přepisovaly hlavně na východě a jihovýchodě Moravy. Nejtepleji bylo v moravských 

Dyjákovicích, kde naměřili 20,4 °C a byl tak překonán rekord z roku 1998, který byl 

tehdy 19,7 °C.  Teplo bylo i u nás, teploměr na přímém slunci ukazoval až devatenáct 

stupňů, není divu, že kdo mohl, šel ven na vzduch. Neděle o kapánek chladnější, ale 

slunce se odpoledne také docela snažilo a sníh mizel jako o závod. Lidé se samozřejmě 

z krásného počasí i neobvykle vysokých teplot radují, ale vědcům počasí spíš přidělává 

vrásky. Tvrdí, že jaro přichází na severní polokouli rok od roku dřív, což ale mate 

rostliny a zvířata. Potvrdila to ostřice, která letos v Grónsku začala rašit o šestadvacet 

dnů dřív než před deseti lety, a ve Washingtonu se jaro ohlásilo s třítýdenním 

předstihem oproti normálu. Důkazy o tomto jevu podávají tiší svědkové, části živé 

přírody, které reagují na změny klimatu. 

FENOLOGIE: NOVÝ VĚDNÍ OBOR - zaznamenává první poupata, květy, 

první projevy hnízdění a přílet stěhovavých ptáků, v posledních třech 

desetiletích opakovaně potvrdil obavy meteorologů z důsledků 

globálního oteplování, způsobeného spalováním fosilních paliv. Vědci 
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tvrdí, že důkazy ze světa rostlin jsou v souladu s dalším pozorováním: rok 2016 

byl nejteplejší v historii, přičemž už dva roky před ním lámaly rekordy. 

Šestnáct nejteplejších let v historii se odehrálo ve 21. století, z nějž zatím 

neuběhla ani čtvrtina. * Vrba se drží, bříza reaguje * Nejdramatičtější změny 

probíhají až u samých pólů, které se z celé planety ohřívají nejvíce. A s tím, jak 

ustupuje polární led, prodlužuje se vegetační období, a navíc přichází čím dál 

dřív. Vzorec přitom není úplně konzistentní: vrba popelavá se například drží 

svého původního rozvrhu a zakrslé břízy se urychlily asi o pět dnů. Ale ostřice, 

která vyráží téměř o měsíc dříve než před deseti lety, je ve zrychlování 

rekordmanem, jak potvrzuje studie, která sleduje oblasti západního Grónska 

už 12 let. „Když jsme tento jev začali sledovat, nikdy by nás nenapadlo, že už za 

deset let se budeme bavit o příchodu jara o 26 dnů dřív,“ řekl listu The 

Guardian Eric Post, polární ekolog z Kalifornské univerzity, který arktické 

oblasti studuje už 27 let. „Jeden měsíc, to je skoro celé vegetační období. 

Myslím, že víc důkazů o oteplování už ani nepotřebujeme. To přece už musí 

vidět všichni.“ * Sobí mláďata trpí hlady * Poblíž základny, kde má Postův 

výzkumný tým zázemí, přicházejí zjara stáda sobů. Přivedou tu na svět 

mláďata a společně pak spásají bohaté rostlinstvo krátkého arktického léta. 

Sobi nastavují svůj migrační kalendář podle délky dne. Jenže některé rostliny 

spíše reagují na teploty, což znamená, že ve chvíli, kdy dorazí sobí stáda, jsou 

už odkvetlé a pastva už není tak výživná. A tak se rodí méně mláďat a víc jich 

umírá. „Názorně vidíme, jaké důsledky má oteplování pro živočišné druhy, jako 

je sob, které mají jen omezený čas na to, aby si stihli vytvořit dostatečné tukové 

zásoby, než přijde další zima,“ říká Post. Dál na jih je už jaro v plném proudu, 

jak potvrdila americká vědeckovýzkumná vládní agentura USGS. Ta vydala 

nový soubor map, založený na fenologických pozorováních. A znovu je nutné 

zdůraznit, že dřívější příchod jara neznamená prostě slunečnější a laskavější 

svět pro každého. Klíšťata a komáři jsou aktivnější, pylová sezóna delší. 

Plodinám se může dařit lépe, nebo je naopak může více ohrožovat náhlý 

pozdní mrazík nebo letní sucho. Rostliny mohou vykvést dříve, než dorazí 

ptáci, včely a motýli, kteří je opylují, což může mít dopad jak na rostliny, tak na 

samotné opylovače. „Mohlo by se zdát, že vlastně o nic nejde, koneckonců, kdo 

by neocenil slunečný den a konec drsného zimního počasí. Jenže změny 

v biorytmech představují zásadní problém při plánování a zvládání důležitých 

témat, která nakonec ovlivní celou ekonomiku a společnost,“ vysvětlil pro list 

The Guardian Jake Weltzin, ekolog z agentury USGS. Zemědělci na celé severní 

polokouli by jeho slova nejspíš potvrdili. VÍKEND 11. až 12. 3. - Teploty 

v předcházejících dnech jako na houpačce, vlastně nic mimořádného, že? I tak jaro visí 

ve vzduchu. PONDĚLÍ 13. 3. odstartovalo nový týden chladně, na některých 

místech republiky klesla teplota pod minus deset stupňů. Na Jizerce 
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a v Kořenově naměřeno -12,5 °C, na Kvildě -10,5 °C, v Bedřichově -10,2 °C. 

Odpoledne studené severovýchodní proudění sice skončilo, ale i tak se teploty doplazily 

na pouhých sedm stupňů. ÚTERÝ 14. 3. - Oblačno až zataženo. Ranní teploty asi dva 

stupně, na horách dál mrzlo. Ve ČTVRTEK 16. 3. se začal do Česka nasouvat vysoký 

tlak, který sebou přinesl slunečné počasí, ale také vyšší teploty – odpoledne až deset 

stupňů, jupíí. PÁTEK17. 3. byl nejteplejším dnem týdne, teploty šplhaly až na osmnáct 

stupňů. Podobně vysoké teploty jsme zažili v roce 2004. Leč, nebylo nám dopřáno se 

radovati příliš. V noci na sobotu dorazila do Česka studená fronta nejen s deštěm, ale i 

se sněhem! Foukal dost silný vítr. VÍKEND 18. až 19. 3. – Propad teplot, něco málo 

sněhu a hodně deště. Taková byla sobota. Neděle se sice probudila do slunečného rána, 

ale už kolem oběda mrholilo a odpoledne lilo jako z konve. Déšť neustal ani v noci. 

PONDĚLÍ 20. 3. přesně v 11 hodin a 28 minut začalo astronomické jaro. Bylo 

polojasno, nic moc teplo. VÍKEND 25. - 26. 3. - Březnové dny předposledního týdne 

byly bez výrazných výkyvů počasí, odpolední teploty se pohybovaly okolo patnácti 

stupňů, ranní mezi dvěma až šesti stupni. Víkend plný slunce uspokojil i ty 

nejnáročnější. Ti, kdož se vydali na výšlap směrem na Lukášov a Harcov, čekalo mezi 

hranicí Jablonce a Liberce překvapení v podobě louky plné květů. Každoročně na jaře 

toto místo nabízí pohled na záplavu šafránů, krokusů, prvosenek i bledulí a nejinak 

tomu bylo i letos. Přírodní památka Lukášov je udržována zejména kosením, přesto zde 

květů ubývá. V loňském roce byla lokalita poprvé použita jako pastva pro ovce, díky 

kterým by se měly do půdy vrátit potřebné živiny a podpořit růst zejména jedinečného 

šafránu. Což je dobře. PONDĚLÍ 27. 3. - Sněhu ve velkých skiareálech kraje je stále 

dostatek, přesto většina o víkendu ukončila sezonu, protože zájem lidí o lyžování je už 

malý a provoz je ztrátový. V neděli sezonu ukončil Severák v Hraběticích a Tanvaldský 

Špičák, naposledy se jezdilo také na Ještědu, kde bylo dokonce lyžování zadarmo. V 

Jizerských horách už skončil také Bedřichov a Josefův Důl a jen víkendový provoz je v 

Černé Říčce v Desné. Do Jizerských hor mohou však stále vyrazit běžkaři, ve vyšších 

polohách jsou pro ně podmínky dobré a sněhu dostatek. Sezonu ukončila i většina 

areálů v západní části Krkonoš, lyžovat lze už jen v Harrachově a Rokytnici nad 

Jizerou. PÁTEK 31. 3. ukončil třetí měsíc v pořadí, který byl více než slušným 

začátkem jara. Tedy, některé dny ke konci už připomínaly spíše léto. A to by mělo 

vydržet i první dubnový víkend. Tedy, pokud nejde o aprílovou předpověď.  

DUBEN 
 Nechť si duben sebelepší bývá,  

ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá 

SOBOTA 1. 4. – Hrách v tento den síti, úrodu míti - Duben se uvedl teplotními 

rekordy. Už v sobotu přepsala tabulky s nejvyššími naměřenými hodnotami více než 

polovina meteorologických stanic fungujících alespoň třicet let. Nejvyšší hodnotu 

ukázal teploměr v Plzni – Mikulce, kde naměřili 23,7 °C. Přičemž ale prvého dubna 

bývá okolo deseti až čtrnácti stupni! I u nás sobotní počasí připomínalo první polovinu 

června. Ze soboty na neděli jemně sprchlo, ale v neděli opět padaly teplotní 

rekordy. Ostrava-Poruba naměřila 24,3 °C, u nás na slunci dvaadvacítka.   
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DUBNOVÁ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.4. 21/12 23/10 23/10 22/13 22/12 23/12 

3.4. 13/4 15/6 16/5 15/7 18/8 20/7 

6.4. 8/4 11/5 9/4 10/4 11/5 10/3 

8.4. 11/4 14/5 17/5 14/5 15/5 14/6 

10.4. 21/2 22/5 23/5 21/5 23/7 21/6 

13.4. 8/5 12/5 13/6 11/5 14/5 12/6 

15.4. 13/2 16/5 14/3 15/5 16/5 15/5 

18.4. 3/-2 7/0 6/1 7/1 9/2 5/3 

20.4. 7/-2 7/-3 6/-3 8/-3 7/-1 5/-1 

24.4. 12/5 15/4 15/4 13/8 14/7 12/5 

29.4. 8/-1 11/1 11/2 12/1 13/3 12/2 

PONDĚLÍ 3. 4. přineslo ochlazení a připomenulo tak, že proměnlivé počasí k dubnu 

zkrátka patří. No a co, tak jsme zase po několika dnech výpadku zatopili, navzdory mlze 

i mírným přeháňkám. STŘEDA 5. 4. propršela, byla zima. O to více platilo: Na 

svatého Vincence starej se o víno pro žence.  ČTVRTEK 6. 4. – Ráno pořádně 

chladno, odpoledne vykouklo slunce. Sice jako kdyby ztratilo trochu síly, ale bylo to 

povzbudivé. Změny počasí s prudkými výkyvy teplot totiž moc příjemné nejsou. 

PONDĚLÍ 10. 4. - Na desátý v dubnu den krásný bývá setý len. VELIKONOČNÍ 

DNY 15. - 17. 4. přinesly prodloužený víkend tvrdě ve znamení nefalšovaného 

aprílového počasí, které konec konců vládlo i v dnech předcházejících. Typické 

dubnové počasí bylo především v neděli, která nadělila trochu deště, něco slunce a 

navrch sněhovou krupici. Pondělní deštivé dopoledne neodradilo koledníky, ale 

upřímně - kdo nemusel, byl doma u kamen. Ochladilo se a na mnoha místech celé 

republiky byly doslova a do písmene velikonoční svátky bílé. Týkalo se to severního 

okraje Česka od Karlovarského kraje až po Moravskoslezský. Nám, kteří jsme byli ještě 

počátkem dubna při slunečních a teplých dnech přesvědčeni, že od sněhu a zimy máme 

pokoj minimálně do listopadu, přichystal nyní duben nepříjemné překvapení v podobě 

sněhu a zimy. No, ale radost měli lyžaři. Sezona zdaleka neskončila, lyžovalo se 

například na Ovčárně v Jeseníkách či na Klínovci v Krušných horách. PÁTEK 21. 4. - 

O svatém Anselmě semeno do země – radila pranostika. No nevím, nevím. Dnes asi 

ne. Noc ze čtvrtka na pátek byla totiž i u nás mrazivá. Ještě ráno na teploměru dva 

stupně se znaménkem minus! Naříkali především ovocnáři, kterým mráz ničil výpěstky. 

Špatné bylo, že se nejednalo o mráz přízemní, ale arktické proudění se silným větrem. A 

lidé? Vytáhli jsme opět zimní boty a teplé bundy. VÍKEND 22. - 23. 4. začal v sobotu 

deštěm, ale nakonec i slunko vykouklo. Zima však byla, umocňoval ji prudký vítr. Ten 

polevil mírně v neděli, kdy se střídalo s  deštěm a sluncem husté sněžení. Faktem je, že 

v našem kraji sníh neměl dlouhého trvání, na zemi se hbitě měnil ve vodu. Když na 

svatého Vojtěcha prší, nebude dobré ovoce. PONDĚLÍ 24. 4. – Slunko 

budiž pochváleno! Parádní den, krásně teploučko. Ještě k večeru na 
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teploměru deset stupňů, což se jeví jako nic moc, ale bylo krásně. ÚTERÝ 25. 4. – Na 

svatého Marka napijem se z járka (jarního potoka) - Podlehli jsme iluzi sluneční 

záře a pověsili ven prádlo, aby k večeru a přes noc zmoklo. Proč se divit, předpověď 

déšť avizovala. Mrholilo celou noc a plná vody byla i STŘEDA 26. 4., která nevlídně 

propršela. VÍKEND 29. - 30. 4. byl pěkně větrný, sobota hrozila deštěm. Organizátoři 

nedělních rejů čarodějnic a ohňostroje ještě v sobotu vzhlíželi k nebi s obavami, 

v neděli úleva. Na trávníku sice ležel mrazivý šedivák, ale od rána svítilo slunce a pěkné 

počasí vydrželo. Jen vítr nepříjemně fičel a chladnější počasí bylo asi příčinou, že 

přehrada při ohňostroji nebyla v tak mohutném obležení lidu, jako roky předchozí.             

HORSKOU LEDNICI JARO NEVYPÍNÁ * 6. 5. 2016 - 5plus2, str. 4 - Jablonecko, 

Semilsko a Turnovsko, autor Miloslav Lubas - Údiv nad vánicemi, jaké zažily v 

minulém ledovém týdnu Jizerské hory, je na místě asi tak, jako kdybychom 

žasli, že moře chutná slaně. Sever Čech připomíná na přelomu dubna a květnu 

arktické oblasti častěji, než bychom si mysleli. Ano, skoro každý padesátník si 

pamatuje 1. květen 1985, kdy třeba v Tanvaldu nasněžilo přes noc až dvacet 

centimetrů a pionýři v modrých košilích a rudých šátcích tehdy v prvomájovém 

průvodu málem umrzli. Ale počasí si s lidmi v Jizerských horách a v údolích pod 

nimi zahrálo ještě docela nedávno. Před pěti lety chumelilo dokonce až 3. 

května a v některých městech pod Jizerskými horami sníh dosáhl do výšky 

deseti centimetrů. Ale co tohle všechno bylo na válečný rok 1944, kdy se 

extrémně krutá zima táhla dlouho do jara. Jizersko-ještědský horský spolek 

zveřejnil ve své Ročence 2015 článek Miroslava Jecha z Hejnic. Obsluhuje tam 

už 56 let meteorologickou stanici. Na Smědavě ještě 26. dubna 1944 leželo 170 

centimetrů sněhu. Na konci března 1944 se nedaleká osada Jizerka topila ve 

více než třech metrech sněhu. * Ukazovali mu sníh šestnáct let starý * Jech ve svém 

vyprávění o zimě 1944 cituje českého kněze, literáta, historika a zeměpisce Bohuslava 

Balbína. „V údolí, kde Jizera vzniká, ukazovali mi sníh šestnácte let starý,“ napsal 

Balbín v 17. století. „V kronikách podhorských obcí se například uvádí, že ptáci mrzli 

za letu v Hejnicích. Existuje zápis z roku 1718, jak kvůli obrovskému množství 

napadlého sněhu museli lidé opouštět své domy pouze komínem,“ uvádí Jech v Ročence 

2015. Pojďme ale zpátky do nedávné minulosti. Přehled o počasí od roku 1972 

schraňuje hrázný na jablonecké přehradě Jiří Chmelař. Ví, že na začátku jara 1988 

věznil hladinu přehrady ledový příkrov silný třicet centimetrů. „Prvního května 1985 

tady leželo patnáct centimetrů sněhu,“ připomíná hrázný. „Před dvanácti lety pokryl 

sněhový poprašek okolí přehrady ještě mnohem později, a sice až dvacátého třetího 

května. Před třemi lety se sníh u přehrady držel až do čtrnáctého dubna.“ Sněhový 

poprašek překvapil Jablonečany také 11. a 12. května 1978. Tehdy se sníh objevil 

rovněž na druhé straně Jizerských hor v Hejnicích, kde napadlo šest centimetrů. O dva 

roky později koncem dubna přišla nebývalá sněhová kalamita v celém Česku. Padaly 

nejen stromy, ale také elektrické vedení. * Zima skočila rovnou do léta * Sníh se sypal 

několik dní za sebou a v Hejnicích se lidé brodili více než půlmetrovými 

závějemi. Stejně vysoká bílá masa zaplavila také Bedřichov. Lidé v 
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Jizerských horách si ale mohli ještě lebedit, že nežijí na Šumavě. Na Churáňově totiž 

napadlo od 22. do 25. dubna 1980 plných 95 centimetrů sněhu. V pražské Ruzyni 20 

centimetrů. Ale pro sníh na přelomu dubna a května nemusíte cestovat v čase o desítky 

let zpátky. Lze se za ním vypravit jen o pár let dozadu. Jak vyplývá z údajů Českého 

hydrometeorologického ústavu, v Novém Městě pod Smrkem nachumelilo 3. května 

2011 devět centimetrů. V první polovině dubna byl Liberecký kraj bez ustání zasněžený 

naposledy v roce 2003. Zima tehdy skončila víkendem, během něhož teploty vystoupaly 

ráz naráz až k dvaceti stupňům nad nulou. Na Jablonecku udeřily shodou okolností 

divoké sněhové vánice ve stejný jarní den v roce 1997 i 2014. Šlo o úterý 15. dubna. 

„Pro některé řidiče s letními pneumatikami byla cesta po Jablonci nad Nisou bobříkem 

odvahy,“ uvedla při sněhopádu v polovině dubna 2014 policejní mluvčí Dagmar 

Sochorová. Patnáctého dubna 1997 ale nastalo ještě větší bílé peklo. „ Na zledovatělých 

zasněžených vozovkách se často dalo jet jenom krokem,“ konstatoval tehdy dopravní 

policista Milan Boris. Redaktorovi Mladé fronty Dnes cesta bílou tmou z Tanvaldu do 

Liberce trvala plné dvě hodiny místo obvyklých třiceti minut. Před devatenácti lety 

sužovaly vánice Jablonecko od čtvrtka 10. dubna až do úterý 15. dubna - s výjimkou 

neděle. Kolem Bedřichova a Josefova Dolu dokonce uklízely závěje na silnicích 

traktory s radlicemi. Legendární ředitel jablonecké správy silnic František Baroch si v 

těžkých chvílích posteskl: „Máme kriticky málo peněz a teď v dubnu co nejvíc šetříme. 

S výjezdem čekáme do poslední chvíle a doufáme, že sníh zmizí z vozovek sám.“ * Pod 

sněhem rostly houby * V roce 1997 si počasí vůbec s lidmi v Jizerských horách 

zahrávalo. Patnáctého října nachumelilo k deseti centimetrům sněhu a na mezinárodní 

silnici E-65 nad Desnou dokonce uvízly na chvíli kamiony. Hory tak v roce 1997 

vydržely bez sněhu pouze půl roku. Lidé tehdy sbírali ve sněhu houby. Jedním z nich 

byl Břetislav Vokatý ze Smržovky. „Na hřebenech nad Josefovým Dolem jsem ve 

sněhu nacházel hlavně suchohřiby hnědé, vločky jim nijak neuškodily,“ svěřil se 

Vokatý 16. října 1997 redakci. „Donesl jsem domů plný košík. Nepamatuji se, že by 

někdy houby ležely pod sněhem.“ Vánice v polovině října 1997 šokovala i Jaroslavu 

Kočárkovou z Desné. „V pondělí jsem se vrátila z dovolené v Řecku, a když jsem ve 

středu ráno opálenou rukou seškrabávala zmrzlý sníh ze skla svého auta, připadala jsem 

si jak ve špatném snu,“ svěřila se. O dvanáct let později ale ukázaly Jizerské hory ještě 

mnohem horší tvář. V polovině října 2009 v nich napadlo až půl metru sněhu a pod jeho 

vahou se lámaly celé pruhy lesa. 

KVĚTEN 
 Když se v máji blýská, tak si sedlák výská  

PONDĚLÍ 1. 5. – První májový den s trochou slunce i se zamračenou oblohou bez 

deště. ÚTERÝ 2. 5. – Přes naše území přecházela studená fronta, takže dopoledne nic 

moc. Navíc pršelo, bez deštníků jsme se neobešli. Po obědě prozářilo oblohu i naše duše 

slunce, které svítilo do pozdního odpoledne.  STŘEDA 3. 5. byla spíše polojasná, 

teploty přes den do sedmnácti stupňů. ČTVRTEK 4. 5. – V noci mírně mrholilo, takže 

ráno mlha a na teploměru pouhých deset stupňů Celsia. Odpoledne rtuť teploměru 

s námahou vyšplhala na třináctku a víc ani ťuk.  
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KVĚTNOVÁ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.5. 12/8 14/5 12/6 14/4 15/7 15/8 

4.5. 15/9 17/8 17/9 16/10 19/9 18/10 

6.5. 19/9 20/11 20/10 18/10 20/10 18/9 

9.5. 8/-1 9/2 9/1 10/3 11/1 8/0 

11.5. 17/11 20/9 21/9 21/13 20/9 21/11 

13.5. 20/10 20/11 21/11 19/11 22/11 21/11 

15.5. 20/7 21/10 22/10 21/10 22/11 21/11 

18.5. 26/14 27/13 28/15 25/12 25/15 24/12 

20.5. 16/10 19/12 18/11 17/13 19/11 23/12 

22.5. 19/11 20/10 21/11 20/12 21/11 20/12 

27.5. 23/12 26/13 24/9 23/12 24/10 23/10 

29.5. 29/18 31/15 30/15 28/16 29/15 29/15 

DNY 6. - 8. 5. – Tři dny volna, paráda. Počasí už tak parádní nebylo, mírně se 

ochladilo, obloha oblačná, polojasno, v pondělí odpoledne mrholilo. Rána s teplotou 

mezi 3 a 7 stupni, odpoledne kolem patnácti. ÚTERÝ 9. 5. - Propastné rozdíly 

v teplotách věštili na nadcházející týden meteorologové s tím, že především v první 

polovině hrozí v Česku ráno mrazy, odpoledne však zimní bundy vyměníme za kraťasy. 

A ejhle, stalo se. Mrazivá noc z pondělí na úterý přepisovala leckde teplotní rekordy se 

znaménkem minus, u nás ráno na teploměru jeden stupeň a navíc téměř celý den 

poletovaly vzduchem sněhové vločky. Jen na kraťasy jaksi nedošlo, až ve ČTVRTEK 

11. 5. – Dopoledne jasno, odpoledne vedro, brutální skok mezi teplotami, že by 

rovnýma nohama do léta? Co na to ledoví muži? Aha, jejich vláda vrcholí až o víkendu, 

tak uvidíme. PÁTEK 12. 5. – Přes den jasno, slunečno, lepkavé dusno. Pozdní 

odpoledne mohutné hromobití a liják. VÍKEND 13. až 14.5. - Sobota dopoledne ještě 

pod mrakem, jemně pršelo. Odpoledne vykouklo slunce, které nezahálelo ani v neděli. 

PANKRÁC, SERVÁC A BONIFÁC si ´neškrtli´, inu, své už si vybrali předem. 

PONDĚLÍ 15. 5. – Polojasno, aprílové počasí, slunce se střídalo s deštěm. STŘEDA 17. 

5. – Už včera se výrazně oteplilo, dnes ráno se počasí nejevilo nijak slavně, ale během 

dne to bylo na krátký rukáv. VÍKEND 20. až 21. 5. – Už včera se opět ochladilo, ráno 

na teploměru jen deset stupňů. Víkend ale mile překvapil, teploměr dál neklesal, 

naopak. Jsou to ale děsné zvraty, rtuť lítá nahoru dolů, rozdíly desetistupňové. ÚTERÝ 

23. 5. – Opět léto, vedro, vedro. Slunce hřálo příjemně! STŘEDA 24. 5. – V noci déšť, 

pořádná průtrž, není divu, že se opět ochladilo. Ještě ráno zamračená obloha, přes den 

polojasno. VÍKEND 27. až 28.5. - Závěr týdne přinesl teplé jižní proudění s teplotami 

kolem pětadvaceti stupňů, přičemž v neděli bylo tepleji. Rtuť lezla až k sedmadvacítce. 

Tropické teploty pak dorazily v PONDĚLÍ 29. 5. – Odpoledne až 30 stupňů. Zlom 

nastal v ÚTERÝ 30.5. - Ačkoliv zpočátku dne bylo ještě polojasno, odpoledne už nás 

atakovala studená fronta, která s sebou přinášela bouřku a dešťové přeháňky. Uplakaně 

se s námi loučil měsíc máj. 
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ČERVEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.6. 23/9 27/11 26/12 25/11 28/12 24/11 

3.6. 27/17 30/16 30/16 27/17 29/17 28/16 

5.6. 20/13 23/14 23/14 22/15 24/15 24/16 

8.6. 21/14 24/14 22/12 21/12 23/12 23/14 

10.6. 21/11 23/12 24/12 22/12 24/12 22/11 

12.6. 27/13 29/13 29/12 29/14 31/15 29/12 

15.6. 25/14 28/16 29/17 24/15 27/15 26/12 

17.6. 17/9 20/11 22/11 17/12 19/13 18/13 

19.6. 27/15 28/13 30/13 27/15 29/15 26/15 

24.6. 26/16 30/16 31/15 28/15 33/17 30/17 

22.6. 30/19 34/19 35/20 30/18 33/19 32/20 

26.6. 23/14 30/16 30/18 26/16 30/17 27/16 

29.6. 20/15 20/13 19/14 21/17 26/15 27/16 

 Pláče-li červen a neoschne žitko,  

v zajících, koroptvích budem mít řídko 
ČTVRTEK 1. 6. – Svátek dětí začal slibně, tedy alespoň co se počasí týkalo. Den začal 

sluncem a pořádnou průtrží mračen odpoledne skončil. VÍKEND 3. až 4. 6. – Sobota 

brutálně tropická, slunce to do nás rvalo, co to šlo. V neděli ovšem už ve své činnosti 

polevilo, upřímně, nezlobili jsme se. ÚTERÝ 6. 6. – Město rozpálené slunečním žárem 

zalehlo dusno a vše završila odpolední průtrž mračen. Pršelo a lilo do pozdní noci. 

VÍKEND 10. až 11. 6. – Slunečné dny kazil ostrý vítr. PONDĚLÍ 12. 6. – Počasí beze 

změn, slunce a vítr. ÚTERÝ 13. 6. – Dusno a tmavá mračna avizovala déšť, ale ten 

nepřišel. ČTVRTEK 15. 6. – Příjemné letní teploty zvaly ke koupání v přehradě. 

PÁTEK 16. 6. – Vše je jinak. V noci pořádná bouřka, klesla teplota. Ráno jedenáct 

stupňů, ani přes den žádné teplo. Sychravo, vítr, déšť, zima. VÍKEND 17. - 18. 6. – 

Sobota ještě pod mrakem, během celého dne přeháňky.  

NEJTEPLEJŠÍ DEN LETOŠNÍHO ROKU - ÚTERÝ 20. 6. s téměř 35 stupni Celsia 

bylo zatím nejteplejším dnem letošního roku. Nejvíce bylo v Dobřichovicích u Prahy, 

kde rtuť teploměru ukázala 34,9 stupňů Celsia. Hned za Dobřichovicemi byla s 34,8 °C 

plzeňská městská část Bolevec a na třetí místo se dostaly Kuchařovice na Znojemsku, 

kde bylo naměřeno 34,4 stupně. V místech ležících pod 600 metry nadmořské výšky se 

teploty nejčastěji pohybovaly mezi 29 a 33 stupni. Navzdory vysokým teplotám však 

nepadlo mnoho teplotních rekordů. Ze 144 meteorologických stanic měřících 30 let 

a déle byly rekordy pro dvacátý červen překonány pouze na patnácti stanicích. Zejména 

teploty z roku 2013 byly podle meteorologů vyšší než ty letošní. Tropické teplo jsme si 

užívali i u nás a podle předpovědi ho máme očekávat i v dalších dnech. A to prosím 

podle kalendáře ještě není léto! ČTVRTEK 22. 6. překonal úterní maximum, 

když leckde ukázal teploměr číslo pětatřicet. Tropické vedro se odpoledne 
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zvrhlo v nesnesitelné dusno, které záhy nahradila bouřka. U nás neměla nejprve 

dlouhého trvání, předcházely blesky a hromy. Ochladilo se a pak na noc se spustil déšť 

s plnou parádou. VÍKEND 24. - 25. 6. – Sobota krutě tropická, v neděli částečně úleva. 

Vzduch čeřil jemný vánek. ČTVRTEK 29. 6. – Průtrž mračen, u nás žádná katastrofa, 

ale na mnoha místech v republice měli lidé vytopené sklepy a bahnem zaplavené 

zahrady. Po suchu přišel příval vody. 

ČERVENEC 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.7. 20/14 23/15 22/14 23/15 25/14 24/14 

3.7. 21/10 22/11 23/12 21/11 24/13 22/12 

4.7. 21/11 24/13 25/12 23/13 27/14 23/12 

8.7. 26/16 282/17 29/17 27/16 30/17 27/17 

10.7. 27/17 30/20 28/18 28/18 32/18 31/18 

13.7. 18/6 22/10 23/12 20/10 23/10 20/11 

15.7. 20/10 20/11 20/11 19/9 21/11 20/11 

17.7. 21/9 25/13 25/14 22/14 27/15 25/13 

20.7. 30/17 32/18 30/16 31/18 34/19 33/19 

22.7. 27/17 30/18 30/17 30/17 30/17 30/18 

24.7. 24/13 23/13 24/13 23/16 25/16 25/18 

27.7. 18/13 21/14 21/13 20/14 20/13 20/15 

29.7. 25/14 27/17 28/17 27/17 29/17 27/17 

31.7. 28/19 31/20 31/20 29/22 33/20 33/20 

 Červenec nese parna, krupobití a medovice,  

jestli hojný na bouřky a na vichřice 
DNY 1. – 7. 7. - První červencové dny jsme si užívali mimo Jablonec. Teplo a dobře 

bylo. VÍKEND 8. - 9. 7. - Velké lokální rozdíly v počasí předpovídali meteorologové a 

stalo se. Bouřky a lijáky nás obloukem minuly, slyšeli jsme hřmění, ale pročištění 

vzduchu či lehké ochlazení nenastalo. Naopak. PONDĚLÍ 10. 7. - Dusno a vlhko vládlo 

i dnes. Opět to vypadalo na déšť, ale spadlo jen pár kapek. Tedy u nás, jinde voda 

doslova řádila. ÚTERÝ 11. 7. – Konečně začalo pršet. Dopoledne mrholilo, a pak už 

lilo jako z konce. No a nakonec lilo a lilo a lilo bez ustání. Přívalový déšť potrápil celý 

kraj. I v Jablonci na několika místech zasahovali hasiči, kteří odčerpávali vodu ze 

zatopených sklepů. Dlužno doplnit, že po předcházejících vydatných přeháňkách 

zůstalo na komunikacích města značné množství naplavenin. Od dnešního rána 

mapovali pracovníci oddělení správy komunikací magistrátu situaci nejen na 

komunikacích, ale i chodnících patřících městu. Technické služby Jablonec vyslaly do 

ulic samosběry a další techniku, které následky přívalových dešťů postupně likvidovaly. 

STŘEDA 12. 7. se zachmuřenou oblohou, přes den déšť ustal. K večeru 

zesílil vítr a v noci už lomcoval vším, co mu přišlo do cesty. Silný vítr a 
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vodní průtrž, tak vypadala noc na ČTVRTEK 13. 7. – Ráno už sice bez deště a větru, 

ale na teploměru pouhých 7 °C. Skočili jsme z léta do podzimu? Ne, rovnou do zimy!   

V JIZERSKÝCH HORÁCH MRZLO - Nejméně stupňů měli v osadě Jizerka, kde 

teplota v noci ze čtvrtka třináctého na pátek 14. července klesla pod minus jeden stupeň 

Celsia přesněji na minus 1,4 °C. Minimum na soukromé stanici Jizerka – rašeliniště, 

která je asi kilometr dále, měli -1,6 °C. Teplotní rekordy přepisovalo deset stanic 

měřících alespoň třicet let. Nejchladnější noc letošního léta jsme měli ovšem i my. 

VÍKEND 22. - 23. 7. – Co a proč psát. Počasí jako na houpačce. I předposlední víkend 

odpovídal předcházejícím dnům. V sobotu slunce, brutální dusno a posléze 

vysvobozující déšť. V neděli od rána dusno, dopoledne mrholilo, a slunce? To jsme jen 

tušili kdesi za mraky. Odpoledne opět déšť. PÁTEK 28. 7. – Počasí beze změn. Po celý 

týden jasnou oblohu střídaly mraky a déšť. Divné léto.  PONDĚLÍ 31. 7. - Po dnech, 

které svým počasím jen stěží připomínaly léto, přicházejí tropická horka. Poslední 

červencové dny nabídly příležitost ke koupání a vcelku přijatelné teploty, plus noční 

bouřky. Za dveřmi je však prý "Doba vedrová", tak pojmenovali nadcházející dny 

meteorologové. Inu, uvidíme. Července skončil a moc letní nebyl.  

SRPEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

3.8. 29/17 32/21 32/22 31/21 35/21 33/21 

5.8. 27/17 28/19 29/18 27/19 30/19 30/19 

7.8. 24/14 26/13 27/14 24/14 26/14 24/14 

10.8. 26/17 29/18 24/15 31/19 34/20 36/22 

12.8. 16/12 19/13 19/14 20/14 23/14 23/12 

14.8. 21/14 25/14 25/16 24/15 26/14 24/12 

17.8. 26/17 29/18 29/17 28/18 30/18 28/18 

19.8. 20/13 22/12 22/12 21/11 22/14 23/15 

21.8. 18/11 22/11 20/10 22/11 21/11 21/11 

24.8. 24/14 27/14 29/14 27/15 28/16 26/14 

26.8. 28/15 32/18 31/17 29/18 33/19 31/19 

28.8. 20/12 25/11 24/13 24/12 25/14 23/12 

31.8. 27/13 30/15 28/15 30/16 31/17 31/17 

 Nejsou-li v srpnu hřiby,  

nebude v zimě sněhu 
ÚTERÝ 1. 8. – Vypukly tropy. Teplota, šplhající přes 35 stupňů Celsia, lámala rekordy. 

No a v noci pořádná bouře a průtrž mračen. STŘEDA 2. 8. oproti včerejšku nezůstala 

s teplotou pozadu. Třicetistupňové teploty normální, stejně jako střídání s deštěm. 

ČTVRTEK 3. 8. – Dopoledne mrholilo, odpoledne snesitelné vedro. Přeháňky a bouřky 

sebou nesou mírné ochlazení, o pět až sedm stupňů. Podvečerní větřík 

příjemně profukoval ovzduší. ÚTERÝ 8. 8. – Počasí více méně stabilní, bez 
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zvláštních výkyvů, na teploměru průměrně kolem pětadvaceti. STŘEDA 9. 8. – V noci 

pršelo, ale žádný příval vody se nakonal. Začíná být výrazně sucho. PÁTEK 11. 8. – 

Snad jen mimo západu Čech byly bouřky po celém území České republiky.  

DÉŠŤ DORAZIL I K NÁM - včetně větru. Nicméně se nekonalo žádné drama. Tedy 

v našem městě. Jinde bylo hůř. V celém Česku měli hasiči kvůli následkům bouřek přes 

700 výjezdů, odklízeli popadané stromy, které například zabránily na hodinu a půl jízdě 

vlaků v koridoru z České Třebové na Moravu. Na východě republiky pak přerušily 

dodávky elektřiny do stovek domácností. VÍKEND 12. - 13. 8. – Navzdory nočními 

dešti vydržela vedra a byl pěkný víkend, který v nedělní podvečer zakončil opět déšť. 

ÚTERÝ 15. 8. – Tráva ještě odpoledne mokrá od deště a rosy, nicméně udeřily opět 

vedra, k večeru dusno. STŘEDA 16. 8. – Ochladilo se, polojasno, mléčná obloha. 

PÁTEK 18. 8. – O pár stupínku tepleji, takže koupel v přehradě přišla k duhu. O 

víkendu se má ochladit, tak nutno využít každé příležitosti. K večeru dusno, výrazně 

klesnul tlak či co, v noci průtrž mračen. Bouře opět na mnoha místech dost škodila. 

PONDĚLÍ 21. 8. – Ráno na teploměru mizerných devět stupňů, v dnech předcházejících 

bylo počasí podobně nepříznivé. VÍKEND 26. - 27. 8. – Poslední srpnový víkend 

potěšil svým počasím sporadicky. Sobota pořádně deštivá, neděle sice slunečná, ale vítr 

příliš k posezení venku nelákal. ČTVRTEK 31. 8. uzavřel osmý měsíc, ale neskončily 

prázdniny. Do školy se jde až v pondělí čtvrtého. Poslední srpnová noc mohutně 

deštivá, pod deštníky jsme vkráčeli do měsíce s pořadovým číslem devět.       

ZÁŘÍ 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.9. 15/9 17/10 17/11 16/10 19/12 15/11 

7.9. 16/9 19/10 19/10 17/8 20/9 19/11 

9.9. 22/12 24/13 23/14 22/14 23/15 26/16 

11.9. 17/10 20/12 20/11 16/12 20/12 22/13 

14.9. 15/9 18/9 15/9 19/11 24/9 25/11 

16.9. 15/7 15/9 16/8 15/9 15/10 16/12 

18.9. 14/6 16/8 15/8 16/8 17/9 17/8 

21.9. 14/6 17/8 17/4 15/9 15/10 13/10 

23.9. 13/9 17/10 18/10 14/10 15/11 14/11 

25.9. 14/9 16/11 17/11 16/11 17/10 17/9 

27.9. 21/12 21/10 21/11 21/12 21/10 19/10 

30.9. 18/9 19/9 19/7 18/9 18/8 18/7 

 Ozve-li se v září hrom, 

bude v zimě zavát každý strom 
PÁTEK 1. 9. – Na dnešek v noci déšť, přes den zataženo a dál lilo téměř bez přestání až 

do pozdní noci. Ospalé počasí. VÍKEND 2. až 3. 9. byl sice polojasný, ale už bez deště. 

V neděli ráno spadlo jen pár kapek a odpoledne se obloha černě kabonila, ale z těch 

mraků nepršelo. STŘEDA 6. 9. – Pršelo až dnes v noci, a to tak, že mohutně. 

ČTVRTEK 7. 9. ráno na teploměru devět stupňů, dopoledne ještě 

zakaboněné na déšť, odpoledne něco málo slunce. PÁTEK 8. 9. měl ráno na 
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teploměru pět stupňů, a to prý bude nejteplejší den týdne. No, tepleji až přes den, ale na 

nějaké dlouhé vysedávání venku do noci to tedy už moc není.  VÍKEND 9. - 10. 9. – 

Babí léto je tady, docela příjemné! PONDĚLÍ 11. 9. – Nevlídné počasí zahájilo nový 

pracovní týden.  Polojasno, déšť na obzoru. STŘEDA 13. 9. – Ospalé počasí, mrholilo 

celý den a lilo i celou noc, k tomu prudký vítr. Kdo se těšil na babí léto, je mohutně 

zklamán. Slunečných dní už se prý nedočkáme, zato deštníky využijeme asi vydatně. 

ČTVRTEK 14. 9. ve znamení velkých teplotních rozdílů, které přetrvávaly po celý den. 

Zatímco v Karlových Varech bylo ráno 11 °C, v Ostravě bylo naměřeno dvacet a u nás 

přes den něco mezi tím, přesněji šestnáct stupňů. VÍKEND 16. - 17. 9. – Frontální vlna 

nám donesla postupně občasné přeháňky a déšť. Ráno šest stupňů, odpoledne kolem 

dvanácti. Neděle malinko teplejší. DNY 22. - 23. 9. – Jablonecké podzimní slavnosti 

vypukly tradičně v centru města. Podzimní je název přiléhavý. 

NEFALŠOVANÝ PODZIM je totiž zde, a to nejen podle kalendáře, kde začal ve 

čtvrtek pár minut po dvaadvacáté hodině. Vraťme se na slavnosti, které zabraly svými 

trhy a kulturním programem nejen Mírovém náměstí, ale také část Komenského ulice a 

přilehlé prostory Eurocentra. V pátek počasí jakž takž přálo, sobotní dopoledne byla 

sice zima, ale účinkující i diváci si nemohli stěžovat. Hůře bylo po obědě, kdy začalo 

vydatně pršet. I tak však tekl svařák dál proudem a na odbyt šly různé pochutiny i zboží. 

NEDĚLE 24. 9. – Noční déšť nadělil ráno polojasnou oblohu, která nelákala ven.     

ŘÍJEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

5.10. 12/7 18/7 18/7 15/8 15/8 15/8 

7.10. 10/8 12/8 13/9 11/8 15/9 13/8 

9.10. 10/6 12/8 13/9 13/8 13/6 13/5 

12.10. 16/8 20/11 20/7 19/10 21/9 20/8 

16.10. 18/12 22/9 23/9 18/8 19/9 22/10 

19.10. 15/9 18/8 19/9 18/9 19/9 20/8 

21.10. 16/10 18/11 18/10 16/11 17/10 17/10 

23.10. 9/5 11/7 11/8 11/3 11/8 9/7 

26.10. 13/8 16/10 17/11 15/10 17/10 15/11 

27.10. 8/6 11/7 12/7 11/7 11/7 10/6 

30.10. 4/3 7/3 8/4 7/1 8/2 4/1 
 

 V říjnu hodně žaludů a bukvic 

oznamuje zimu víc 
NEDĚLE 1. 10. – Ochlazuje se, nicméně říjen začal pěkně. Neděle plná slunce, kéž 

nesvítilo letos naposledy. ÚTERÝ 3. 10 – Od rána mrholilo, odpoledne na chvilku 

přestalo a hned se ze zahrad ozývalo řezání stromů naznačující, že venkovní úklid jde 

do finále. Vše přerušil podvečerní liják. STŘEDA 4. 10. bez deště, tak hbitě venku 

dokončit, co včera počasí neumožnilo. Předpověď na zítřek není rozhodně nijak 

příznivá. ČTVRTEK 5. 10. – Předpověď se vyplnila, počasí ovlivnil jakýsi 

nepříznivý frontální systém, takže nejen u nás a nejen v Česku zataženo 

https://tema.novinky.cz/karlovy-vary
https://tema.novinky.cz/ostrava
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a prší. Což o vodu, ale od desáté dopoledne fučí vítr, který každou hodinou nabírá sílu. 

Ve finále v nížinách dosahoval rychlosti sedmdesát kilometrů za hodinu, na horách to 

už byla vichřice - v nárazech 110 km/h a na vrcholcích Krkonoš pak už orkán 

o rychlosti přes 130 km/h. Teplotně byl sice dnešek nejteplejším dnem z týdne, rtuť 

teploměru se pohybovala mezi 14 až 18 stupni, ovšem vítr naši pocitovou teplotu 

snižoval tak na osm stupňů. V Německu vichřice zabíjela, popadané stromy na auta 

měly na svědomí šest lidí. U nás? Od čtvrtečního odpoledne do pátečního rána vyjížděli 

hasiči v Libereckém kraji k devadesátce událostí, většinou šlo o popadané stromy, které 

komplikovaly provoz na silnicích. Silný vítr zasáhl především Frýdlantsko.  PÁTEK 

6.10. - V noci na pátek začalo počasí ovlivňovat studené severozápadní proudění, které 

pak ovládlo počasí nejen dnes. Dál prší, mrholí a prší, nutno podotknout, že občas 

s menší přestávkou.  Včerejší vítr škodil i v Jablonci, došlo k četným poruchám 

veřejného osvětlení. Technické služby také zahájily intenzívní úklid komunikací, kde 

velké množství najednou spadaného listí ucpalo uliční vpusti a odvodňovací zařízení. 

PÁTEK 13. 10. - Co se počasí týká, nešťastný nebyl. Po dnech, kdy bylo hnusně - 

oblačno a zataženo a déšť a přeháňky a mlhy, kdy ranní teploty kolísaly od tří do sedmi 

stupňů a odpolední stěží k desítce, se konečně vyjasnilo. Na obloze i na duši. VÍKEND 

14. - 15. 10. nabídnul skvělé počasí. Babí léto, je to možné? V neděli dokonce padaly 

teplotní rekordy, historické maximum naměřilo čtyřiatřicet stanic, z toho třiatřicet 

v Čechách. Nejtepleji, ovšem bez rekordu, mělo Hliniště na Prachaticku, kde naměřili 

24,2 °C. U nás slunce vytáhlo rtuť teploměru přes den ke dvacítce, ale příjemně 

k posezení venku bylo ještě navečer. Užívali jsme si. STŘEDA 18. 10. – Slunečné 

počasí pokračovalo. Pátý den v pořadí, kdy vydrželo všechny dny za sebou. Dnes prý 

den nejpěknější, inu, počkáme, jaké bude pokračování. O momentální vysoké teploty se 

postaral prý teplý vzduch od Azorských ostrovů a ze Středomoří. Je to on, kdo 

ovlivňuje pohyb tropických bouří. Pokud by se u nás oteplilo o pár dní dříve, v Irsku a 

ve Velké Británii by se nyní pravděpodobně nepřipravovali na silnou bouři způsobenou 

dozvuky hurikánu Ophelia. Dneska jsem narazila na krásnou pranostiku: Do svatého 

Lukáše, kdo chceš, ruce volné měj, po svatém Lukáši za ňadra je dej! Dobrá, že 

jo? Ochladit se má až na víkend. VÍKEND 21. - 22. 10. – Sobota ještě prosluněná, 

podzim hýřil barvami, jedna nádhernější než druhá. Neděle už oblačná, dopoledne 

pršelo. Po obědě se trochu vyjasnilo, tak úprkem hrabat mokré listí. PONDĚLÍ 23. 10. – 

Už v noci déšť, přes den pochmurno, polojasno, mlha, sychravo… a tak i další dny. 

ČTVRTEK 26. 10. – Konečně zase jasnější obloha, na teploměru o pár stupínků víc, ba 

i slunko jsme zahlédli. K večeru už ale brzy tma. VÍKEND 28. - 29. 10. – Hrůza. Se 

změnou času z letního na zimní dorazila v noci ze soboty na neděli vichřice. 

VRAŽEDNÁ VICHŘICE HERWART, která nemilosrdně zasáhla téměř celou 

republiku. Dva lidé zemřeli – na muže v Jičíně spadl modřín, na Třebíčsku zahynula 

žena, která v lese venčila psa. Hasiči rozřezávali a odstraňovaly stovky popadaných 

stromů a mnoho plechů stržených ze střech. Přes půl milionů domácností bylo bez 

elektrického proudu, kalamitní stav byl vyhlášen v řadě krajů včetně Liberecka. Spoušť, 

nemající mnoho let obdoby, způsobila i kolaps železnice. Nárazy větru, 

přesahující extrémní stupeň nebezpečí, trvaly celé nedělní dopoledne. 
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Nejsilnější poryvy zaznamenaly přístroje v Krušných horách, kde vítr dosahoval 

rychlosti 176 kilometrů v hodině, a především na Sněžce, kde bylo naměřeno 180 km/h. 

Nedělní vichřice podle odhadů lesníků poškodila v Libereckém kraji na 150 tisíc metrů 

krychlových dřeva. Což představuje asi třicet procent roční těžby v kraji.  Silný vítr, 

který se o víkendu prohnal Českem, v Jablonci naštěstí příliš neškodil. Asi 

nejzávažnější poruchy způsobil na veřejném osvětlení, bez dodávek elektrického proudu 

se také ocitla část Kokonína. Magistrát evidoval řadu poškozených či vyvrácených 

dopravních značek a také vyvrácené stromy jako například u přehrady na pláži U Prutu, 

v Lesoparku na Žižkově Vrchu nebo na Proseči. Pomačkaná od vyvráceného stromu 

byla lávka v ulici Palackého. V neděli ráno byly z důvodu bezpečnosti uzavřeny 

všechny městské hřbitovy. Zrušen byl i tradiční vzpomínkový aktu k svátku Památky 

zesnulých na rozptylové loučce hlavního hřbitova v ulici Na Roli. Bohužel, lidé si 

neuvědomovali nebezpečí, nerespektovali zábrany a na hřbitovy vstupovali i za silného 

větru. Technické služby 

Jablonec ve spolupráci s hasiči 

už během víkendu pomáhali 

s odstraňováním popadaných a 

vyvrácených stromů. Postupně 

také pracovali na opravách 

veřejného osvětlení a 

samozřejmě i na čištění 

kanalizačních vpustí, příkopů a 

dalších odvodňovacích 

zařízení, které ucpaly listy a 

větve. * Autorka fotografie: 

Lucie Holubová z TSJ  

LISTOPAD 
 Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, 

více než hnůj polím prospěje 
DNY 1. – 10. 11. Většinou oblačno, ojediněle déšť, postupně polojasno, až jasno. 

V noci kolem dvou stupňů, denní teploty maximálně 9 °C. VÍKEND 11. – 12. 11.  

VLOČKY ZVANÉ SEDLÁCI - V sobotu ráno padal první sníh. Mohutné vločky, 

kterým se říká sedláci, se snášely k zemi, ale jejich bílá krása neměla dlouhého trvání. 

Přes den pak už jen mrholilo, byla mlha. Stejné počasí pokračovalo i v neděli, zvrat 

nastal k večeru. Začaly opět padat velké vločky – ano, zvané sedláci, a ejhle, tenká 

vrstva sněhu vydržela. PONDĚLÍ 13. 11. se probudilo pod bílou pokrývkou sněhu a pod 

zamračenou oblohou. Dešťové mrholení na horách přecházelo ve sněžení, během dne 

sníh padal hlavně v Beskydech, kde přibylo kolem deseti centimetrů. U nás mokré bílo 

a rtuť teploměru se držela na těsně nad bodem mrazu. Podprůměrné teploty prý budou 

v Česku panovat po celý nadcházející týden. Tož přitopíme si!  



   KRONIKA roku 2017                                                                                 33  

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.11. 9/5 14/5 15/5 14/6 14/6 13/5 

4.11. 11/6 14/5 14/5 14/6 13/6 13/7 

6.11. 5/5 7/5 8/5 9/6 9/7 13/6 

9.11. 9/3 9/5 9/6 9/6 9/5 10/6 

11.11. 4/0 7/1 7/2 7/2 9/3 8/3 

13.11. 2/0 5/-1 5/-1 5/-1 5/0 4/1 

16.11. 6/0 6/0 4/0 8/1 4/0 6/3 

20.11. 2/0 5/2 5/4 4/0 5/1 6/1 

23.11. 9/5 12/5 13/5 10/3 7/3 11/6 

25.11. 7/-1 9/1 8/0 10/2 9/3 11/2 

27.11. 2/2 4/2 4/2 5/3 5/-1 5/-1 

30.11. 0/-3 2/-2 3/-2 3/-4 1/-4 0/-5 

ÚTERÝ 14. 11. – Během noci přicházela oblast vysokého tlaku vzduchu, ráno přituhlo, 

na trávě křupal pod nohama šedivák. Neměl však dlouhého trvání, přes den až 6 stupňů. 

STŘEDA 15. 11. polojasná, v horských oblastech oblačno, ale u nás přes den už modrá 

obloha. DNY 17. – 19. 11. Prodloužený víkend nebyl k zahození. V pátek opět 

polojasno, po ránu s mlhami, odpoledne se příjemně vyjasnilo. V noci na sobotu padal 

sníh, tenká vrstva se držela ještě dopoledne. Neděle pod jasnou oblohou, navzdory 

chladu se dalo ještě něco udělat na zahrádce, leckde vrčely pily při posledním prořezu 

stromů. Kdo začal dopoledne, neprohloupil. Odpoledne už kolem čtvrté hodiny se 

začíná stmívat. Takže domů, do tepla. PÁTEK 24. 11. byla průměrná denní teplota 

devět stupňů, což odpovídá polovině října. VÍKEND 25. – 26. 11. – Stejně jako 

předcházející dny v uplynulém týdnu byl i víkend ve znamení vyšších teplot, tedy na 

měsíc listopad rozhodně paráda. Ráno sice rtuť těsně nad nulou, ale během dne 

vystoupaly teploty klidně až k desítce. V neděli mělo teplo podporu od slunce.  

PONDĚLÍ 27. 11. – Vtrhla k nám zima a ´bílý kůň - zalehl nám celý dvůr´. Teplota 

klesla na dva stupně, což odpovídá spíše polovině prosince. Oproti předcházejícím 

dnům jsme se tak v počasí posunuli prakticky o dva měsíce. ÚTERÝ 28. 11. – Sice 

vydatně sněžilo, ale sníh mokrý, takže na zemi pořádná břečka. Nicméně prý to bude 

nejteplejší den z celého týdne, sedm stupňů Celsia na teploměru přes den předpověď 

zatím potvrzovalo. ČTVRTEK 30. 11. – Konec listopadu přinesl ochlazení. Ranní 

teploty pod bodem mrazu, přesněji mínus tři stupně. Za dveřmi čas adventní. 

PROSINEC 
 Jsou-li v zimě po cestách ledy,  

podaří se výborně zelí 
VÍKEND 2. až 3. 12. byl jako malovaný z pohádky. Kraj se zabalil do sněhové peřinky 

a tiše odpočíval. Po oba víkendové dny vydatně sněžilo, kéž by nám sníh vydržel do 

vánočních svátků! ÚTERÝ 5. 12. - Škoda, sníh nevydržel. Celý den do něho pršelo, na 

zemi mokrá břečka. Jestli umrzne…!   STŘEDA 6. 12. byla už bez deště a 
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jen se zbytky mokrého sněhu. Naštěstí také bez mrazu. VÍKEND 9. – 10. 12. se vydařil. 

Krásně nachumelilo, všude bylo bílo, příznivci zimních sportů jásají. Hory zaplnili 

lyžaři. PONDĚLÍ 11. 12. – Mírné obleva začala ukusovat ze sněhové pokrývky a 

pokračovala i v ÚTERÝ 12. 12. – Vodu na zemi měnil vítr v led. STŘEDA 13. 12. – Po 

dvou dnech s teplotními rekordy nad bodem mrazu dnes ráno na teploměru minus 2 °C.  

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.12. 1/-5 2/-4 1/-5 1/-5 0/-5 1/-3 

4.12. 0/-1 3/1 4/2 3/1 2/0 1/-2 

7.12. 4/0 6/4 6/3 6/2 4/-4 5/1 

9.12. 0/-3 2/-2 1/-2 2/-2 2/-3 2/-3 

11.12. 6/5 7/5 6/3 8/8 11/8 11/10 

14.12. 2/1 5/2 5/3 5/2 6/2 6/3 

16.12. 1/-1 4/-1 3/0 3/-2 4/-2 3/-2 

21.12. 3/1 4/1 4/4 3/1 2/2 3/0 

23.12. 5/7 9/7 8/6 7/6 7/7 5/6 

28.12. 1/-4 3/-1 3/-1 2/-2 5/-1 4/0 

30.12. 1/4 3/6 5/6 2/3 1/0 1/1 

 

ADVENTNÍ TRHY BEZ VÁNOČNÍHO STROMU - Centrum Jablonce zaplnily 

tradiční slavnosti s trhy. Nechybělo nic, jen vánoční strom, který byl pro jistotu v noci 

z Mírového náměstí odstraněn. Rozkymácel ho totiž mohutný vítr a organizátoři 

nechtěli riskovat jeho pád mezi návštěvníky akce. Ti si užívali programu, nákupů i 

setkání s přáteli nad sklenkou svařeného vína či medovinky. Počasí bylo příjemné, přes 

den slunce, ale jak se připozdívalo, přituhlo a byla pořádná zima. Jen na okraj. Nebylo 

to poprvé, kdy nevydržel vánoční strom celé období adventu. Už v roce 2013 vichřice 

zlomila tehdy desetimetrový smrk. ČTVRTEK 14. 12. – Zima nabrala obrátky. Dnes 

odpoledne dokonce pořádná bouřka s hromobitím, oblohu nad obzorem křižoval jeden 

blesk za druhým.  PÁTEK 15. 12. – Skvostné počasí! Sníh jiskřící se ve slunečních 

paprscích bodal do očí. PONDĚLÍ 18. 12. – Ladovská zima pokračuje a my si ji 

užíváme. ČTVRTEK 21. 12. – Podle kalendáře dnes skončil podzim a začala zima, ale 

za okny to vypadá opačně. Ještě včera parádně bílo, nadýchaný sníh jako šlehačka a 

dnes vše ničí obleva, teplota těsně nad nulou. SOBOTA 23. 12. propršela. Mrholilo 

snad bez přestávky a sníh mizel. K večeru se cesty klouzaly, kdo nemusel, nešel ven. Za 

dveřmi poslední adventní NEDĚLE 24. 12.  - Přesně podle předpovědi, že Vánoce 

budou na blátě. Alespoň, že už není ledovatka. PONDĚLÍ 25. 12. – Krajinu 

nemilosrdně zakryla šedá mlha, možná inverze. Tak svátky trávíme doma v klidu a 

pohodě, počasí rozhodně ven neláká. VÍKEND 30. až 31. 12. - V předcházejících dnech 

lehce nachumelilo a bílý sníh zakryl bláto a špínu. Žel, poslední prosincový víkend 

sněhu nepřál. Naordinoval nám teploty nad nulou a vydatné mrholení. Odpálené 

rachejtle zvěstující příchod nového roku končily v blátě.  
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KALENDÁRIUM ANEB JAK ŠEL ROK 
LEDEN: NOVOROČNÍ KONCERT S PRO MERITIS 

NEDĚLE 1. LEDNA - Na chirurgické ambulanci v Jablonci bylo rušno celou 

silvestrovskou noc. V poslední den roku 2016 zde ošetřili sedmdesát pacientů, od 

půlnoci do rána přibylo dalších patnáct. Hned po půlnoci vyjížděli záchranáři ke 

zraněným zábavní pyrotechnikou. Na plastické oddělení Fakultní nemocnice v Praze byl 

převezen mladík, jenž měl rozbuškou amputované dva prsty. * Kolem druhé hodiny nad 

ránem projížděl padesátiletý řidič osobního vozidla Citroen od Jablonce na Kokonín, 

když v pravotočivé zatáčce vyjel mimo vozovku a narazil do vzrostlého stromu. Při 

havárii nikoho a ani sebe naštěstí nezranil. Při zkoušce nadýchal 1,79 promile alkoholu. 

PRVNÍ MIMINKO roku 2017 se narodilo v jablonecké porodnici v 16 hodin a 31 minut. 

Chlapeček Oliver přišel na svět s mírami 4,01 kg a 50 cm. Olivera navštívil v porodnici 

primátor Petr Beitl, zástupci Sboru pro občanské záležitosti a ředitel nemocnice Vít 

Němeček. Primátor města předal prvnímu miminku tradičně zlatý dukát. 

NOVOROČNÍM KONCERTEM k výročí vzniku České republiky vstoupil Jablonec do 

nového roku. V úvodu večera byly předány ceny města Pro  Meritis zakladateli a 

prvnímu řediteli České mincovny Janu Vízkovi a galeristovi Janu Strnadovi. 

PONDĚLÍ 2. 1. - Davy lidí využily po letech jedinečnou možnost, a to bruslení na 

zamrzlé jablonecké přehradě. Tloušťka 16 cm ledu byla dostatečnou zárukou bezpečné 

jízdy. Opatrnosti bylo třeba u přítoků a věžiček, kde je led slabší a prosakuje voda.  

ČTVRTEK 5. 1. - Ve foyeru jabloneckého Eurocentra skončila výstava čtrnácti návrhů 

lávky, která by měla v budoucnu spojit nový dopravní terminál v Kamenné ulici se 

železniční zastávkou Jablonec - centrum. Návrhy vytvořili studenti Katedry architektury 

Fakulty stavitelství ČVUT Praha. Dopravní terminál s parkovištěm pro zhruba 200 vozů 

je jedním z projektů v rámci IPRÚ Liberec – Jablonec. * VÍCE KRONIKA 2016. 

SOBOTA 7. 1. - Fotbalisté prvoligového Jablonce odstartovali herní část zimní 

přípravy. Prvním soupeřem byla v městském derby Jiskra Mšeno, lídr krajského 

přeboru. Hrálo se na nově zrekonstruovaném umělém trávníku v Břízkách u přehrady. 

PŘENOSY Z METROPOLITNÍ OPERY vstoupily do nového roku s Placidem 

Domingem jako Verdiho Nabuccem. V Jablonci zážitek zprostředkovalo kino Radnice. 

TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ - Společný koncert dětských pěveckých sborů se konal již po 

osmnácté v Městském divadle v Jablonci. Prostor k účasti dostaly tradičně školní sbory, 

poprvé tentokrát vystoupily Fialenky ze Základní školy Antonína Bratršovského. 

NEDĚLE 8. 1. - Historicky první hokejový turnaj pod širým nebem v Jablonci přilákal 

desítky diváků. Událost s názvem JBC Winter Classic 2017 se konala na přehradě v 

zátoce zvané Cikánka za účasti šestnácti soutěžících týmů. 

PONDĚLÍ 9. 1. – Kvůli chřipkové epidemii zakázala návštěvy na všech lůžkových 

odděleních nemocnice v Jablonci. Připojila se tak k zařízením v Liberci, Turnově a 

Jablonném v Podještědí, které byly již uzavřené před týdnem. Na Jablonecku bylo 

počátkem ledna evidováno 2 056 případů chřipky na sto tisíc obyvatel. 
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CO VZNIKÁ Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ -  Začala výstava ve vestibulu 

radnice, která byla vytvořena v rámci projektu ´Odpadové hospodářství - Spolupráce v 

Libereckém kraji a okrese Görlitz´. Putovní výstava krajského sdružení obcí byla určena 

pro žáky základních a středních škol i pro širokou veřejnost. U nás k vidění do 30.1.  

NOC Z 9. NA 10. 1. - Na tísňovou linku se dovolal sedmadvacetiletý muž, který byl po 

rozchodu s partnerkou na pokraji zhroucení a pomoc hledal u policistů. Ti s ním 

udržovali po telefonu kontakt skoro čtrnáct minut, než k jeho bytu v Jablonci dorazily 

hlídky. Dosáhly toho, že mladík od záměru skočit z okna 8. patra bytu upustil. 

ÚTERÝ 10. 1. - V městském divadle se čtyři dny natáčel seriál o Albertu Einsteinovi, 

k němuž scénář napsal uznávaný spisovatel Walter Isaacson, režíruje Ron Howard.  

POZNÁNÍ VYŽADUJE STATEČNOST, název programu v knihovně. O ženách 

z jabloneckého klubu onkologických pacientů Jakop vyprávěla Christa Petrásková.  

STŘEDA 11. A 18. 1. - Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se k nám a přijď na první 

seznamovací hodinu do našeho literárního klubu! Lákala nové čtenáře knihovna.  

ČTVRTEK 12. 1. - MADE IN JABLONEC, osmý ročník módní přehlídky Svazu 

výrobců skla a bižuterie, představil pět škol, třiadvacet bižuterních a šperkařských firem 

a patnáct módních salonů. V jabloneckém Eurocentru bylo na odpolední a večerní 

premiéře předvedeno na sedm desítek modelů na téma ´Glamorous Day´.    

PÁTEK 13. 1. - Základní umělecká škola v Jablonci připravila koncert svých bývalých 

žáků, kteří v současné době studují na některé z konzervatoří. Studenti se představili 

bohatým programem v sále školy v Podhorské ulici. 

SOBOTA 14. 1. - Klub Na Rampě slavil se svými 

příznivci kulaté jubileum, a to dvacet let své činnosti. 

Vedle pestrého programu nechyběl ani narozeninový 

dort se znakem Rampy a velkou dvacítkou. 

Připomenuto bylo, že za dobu existence klubu se zde 

vystřídalo více jak osm stovek kapel. * ZLATÁ SVATBA – Manželé Olga a Petr 

Jeřábkovi si po padesáti letech řekli v obřadní síni jablonecké radnice své ´ano´.  

NEDĚLE 15. 1. – K zimním radovánkám pozvalo děti a jejich rodiče Mateřské 

centrum Jablíčko. Na programu byl společný výlet na Královku i hromadné sáňkování.  

ÚTERÝ 17. 1. - Galerie N v Jablonci předvedla již tradiční výstavu semestrálních prací 

studentů katedry designu Technické univerzity v Liberci. Vernisáž nabídla vedle mnoha 

výrobků a náhledů do tvorby i módní přehlídku textilií, oděvů a šperků. 

STŘEDA 18. 1. – Přednášky ´Další osudy Němců z Jizerských hor po roce v letech 

1948–1968´ve vyprávění přímé pamětnice a jablonecké etnoložky Christy Petráskové 

nabídnul ve dnech 18. – 21. ledna Dům česko-německého porozumění Rýnovice. 

Projekt podpořil Fond budoucnosti a Svaz Němců v ČR, na Moravě a Slezsku. 

ČTVRTEK 19. 1. – Zastupitelé schválili novým náměstkem primátora Miloše 

Zahradníka, který povede rezort humanitní zahrnující kulturu, školství, sport a sociální 

věci. Vystřídal Pavla Svobodu, který je od loňského listopadu náměstkem hejtmana pro 

sociální věci. * VÍCE KRONIKA 2016. 
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PALACE PLUS v Palackého ulici zval na lednový workshop, kde s lektorkou Ivou 

Mastníkovou tvořili účastníci šperky (brože i náhrdelníky) technikou pošívání filcu.  

PÁTEK 20. 1. – Knihkupectví Serius na Mírovém náměstí zvalo na besedu na téma 

tištěná architektura. Knihu ´Barokní architektura v Čechách´ představil Richard Biegel. 

V přípravách byla výstava obrazů Václava Kocuma s názvem Slunce, vernisáž 25. 1.  

SOBOTA 21. 1. - Eurocentrum hostilo společný ples integrovaných záchranných 

složek, konkrétně Vězeňské služby České republiky, Hasičského záchranného sboru, 

Českého červeného kříže, Policie ČR a Městské policie Jablonec nad Nisou.  

ÚTERÝ 24. 1. - Oblastní charita 

Liberec poděkovala všem dárcům, 

kteří vlídně přijali koledníky a přispěli 

do pokladniček Tříkrálové sbírky 

2017. Celkem bylo v letošním roce 

pod záštitou liberecké charity 

vykoledováno 283 211 Kč, z toho 

v samotném Jablonci 5 859 Kč. 

Výtěžek byl použit pro rodiny s dětmi, 

matky samoživitelky a ostatní lidi 

ohrožené sociálním vyloučením a na 

pomoc lidem bez domova. 

STŘEDA 25. 1. – Do Česka přišlo z Polska 3,6 tuny závadného masa, které obsahovalo 

bakterie způsobující salmonelózu. Ve dnech 25. až 27. ledna ho prodávala i firma 

Karapetjan v Jablonci. Státní veterinární správa varovala zákazníky před spotřebou. 

KRÁLOVA ŘEČ - Divadlo pod Palmovkou zahrálo v Jablonci hru, jež vznikla podle 

tajných deníků královského logopeda Lionela Logua. Známý je i stejnojmenný film.  

ČTVRTEK 26. 1. - Městskou policii na neplatícího zákazníka ve čtvrtek večer 

přivolala ostraha Kauflandu v Jateční ulici. Když strážníci přijeli, byl už muž na 

parkovišti, kde fyzicky napadal člena ostrahy. Byl agresivní slovně i fyzicky, a strážníci 

mu museli nasadit pouta. Muž vyhrožoval i strážníkům, neměl u sebe doklady a ukázalo 

se, že už před tím napadl jednoho ze zaměstnanců prodejny. Byl předán Policii ČR. 

PÁTEK 27. 1.  - Barokní lustr z druhé poloviny 18. století pro Severočeské muzeum v 

Liberci zrekonstruovali studenti sklářské školy v Kamenickém Šenově, kteří jej také 

dnes slavnostně rozsvítili. Citlivě zrenovovat jakýkoliv historický unikát není rozhodně 

levná záležitost. V tomto případě projekt zafinancovala Nadace Preciosa z Jablonce. 

CÍSAŘOVNA BEZ KORUNY nesl název program s tvůrčí dílnou připravený k 300. 

výročí narození české královny a nekorunované císařovny Marie Terezie. Konal se ve 

dnech 27. až 29. ledna ve vestibulu Muzea skla a bižuterie v Jablonci. Vstup 60 korun, 

děti do šesti let zdarma.  * Muzeum mělo od ledna také nového průvodce v podobě 

publikace, která na stovce stran a prostřednictvím desítek fotografií seznamovala s 

nejzajímavějšími exponáty zdejších stálých expozic. O vydání průvodce se postaral 

Spolek přátel muzea díky finančním příspěvkům ministerstva kultury a 

Nadace Preciosa. Knížečku šlo zakoupit přímo v muzeu či v jeho e-shopu. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=91590&x=433&y=330&test=ccc
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MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOKAUSTU - Valným shromážděním 

OSN byl vyhlášen 1. listopadu 2005. 

Akt k uctění památky těchto obětí se 

konal u nás dnes odpoledne na místě, 

kde v letech 1892-1938 stávala 

židovská synagoga. V parku na 

křižovatce ulic Jiráskova, Luční a U 

Muzea ji připomíná kamenný 

památník, který je zároveň 

vzpomínkou na tři stovky židovských 

rodin, jež v Jablonci žily před druhou 

světovou válkou.  

SHOW PHANTOM hostilo Městské divadlo v Jablonci. Představení Černého divadla 

Hilt Praha se hrálo dvakrát. Dopoledne pro školní publikum a večer pro veřejnost. 

SOBOTA 28. 1. - Sportovní hala na Střelnici dějištěm 45. ročníku atletického mítinku 

Jablonecká hala 2017. Mezi disciplínami zazářil tradiční skok o tyči, běh přes překážky 

i vrh koulí. Vedle zahraničních sportovců nechyběli ani přední čeští reprezentanti. 

AUTOBUSOVÝ VÝLET DO PLZNĚ pro diváky a fanoušky, kteří chtěli podpořit 

soutěžící na celostátním kole ve hře na kytaru ´Zlatá Struna´ pořádal dům dětí Vikýř.  

PLES MĚSTA JABLONCE, v pořadí již dvaadvacátý, roztančil sál Eurocentra. Od roku 

2002 patří k jeho tradicím charita. Šek na 25 tisíc korun si tentokrát odnesl zástupce 

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, která u nás působí od roku 1996. 

Postiženým lidem poskytuje služby k jejich začlenění do běžného života. Ples města 

uzavřel lednovou sérií plesové sezony, která začala v pátek 6. 1. maturitním plesem 

´Tajemství růžové noci´ O4A ročníku obchodní akademie. Následoval ´Skautský ples´ 

(7. 1.), maturiťák ´Bollywood´ třídy O4C VOŠMOaOA (13. 1.), ´Filmový večer´ 

maturitního 4. ročníku SUPŠ a VOŠ (14. 1.), ´Cesta do fantazie´ – maturitní ples V8.A 

Gymnázia dr. Randy (20. 1.), ´Společný ples´ Policie ČR, Vězeňské služby – Věznice 

Rýnovice, Hasičského záchranného sboru a Městské policie Jablonec (21. 1.) a ´Kdo 

přežije balvan´ – maturitní ples V8A Gymnázia U Balvanu (27. ledna).   

NEDĚLE 29. 1. - V policejní cele skončil cizinec, který si vyjel v osobním vozidle 

Škoda Fabia do ulic Jablonce vydatně posilněn alkoholem.  Když ho lapli, měl v sobě 

přes tři promile. Před druhou hodinou ranní ho načapala hlídka městských strážníků. 

PONDĚLÍ 30. 1. - Česká mincovna každoročně vybírá jednu šlechtickou dynastii, jejíž 

zástupce pozve, aby osobně ve výrobě vyrazili mince s portréty svých slavných předků. 

Tentokrát přijeli potomci slavného rodu Žerotínů, moravské větve, který proslul 

válečnictvím a v jehož řadách byli hodnostáři i vůdčí osobnosti protestantského hnutí. 

ÚTERÝ 31. 1. – ´Hudební nástroje´ bylo téma hodiny nového přednáškového semestru 

Virtuální univerzity třetího věku v jablonecké knihovně. V té době zde byly k vidění 

dvě výstavy: ´Mlhou a oblakem psané´ - v prostoru schodiště vystavoval své fotografie 

Szymon Bialic z polské Jelení Hory a ´Literární Jablonec´, představující české autory 

z našeho města z období od konce druhé světové války do současnosti.  
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ÚNOR: PLESOVÁ SEZONA I MASOPUSTNÍ REJ  

STŘEDA 1. 2. - Stát se rozhodl prodat domy bývalého okresního úřadu, které na nároží 

ulic Anenská a Soukenná nedaleko centra Jablonce leží už tři roky ladem. Zájemci o 

pětipodlažní neorenesanční dům a pětipodlažní secesní objekt mohli podávat nabídky 

do dnešního dne, kdy možnost vstoupit do výběrového řízení skončila třicet minut po 

osmé hodině ráno.  Minimální cena? Patnáct milionů a 280 tisíc korun českých.  

ČTVRTEK 2. 2. - Jablonecký výrobce brzd TRW Automotive Czech plánoval 

rozšíření výroby do areálu takzvané bramborárny v Rychnově u Jablonce. V první fázi 

chtěl umístit šest obráběcích linek pro výrobu brzdových třmenů a zaměstnat 200 lidí. O 

záměru diskutovala firma s místními občany dnes v podvečer v sále restaurace Beseda.   

PÁTEK 3. 2. – Reprezentační ples jabloneckého divadla vstoupil do 11. ročníku. I 

tentokrát čekal návštěvníky večer nabitý dobrou hudbou i neopakovatelnou atmosférou, 

nechyběli hosté zvučných jmen i luxusní občerstvení. To vše v krásných a důstojných 

prostorách tohoto kulturního stánku, kde se jeviště přeměnilo v taneční parket. 

SOBOTA 4. 2. – Zlatou svatbu oslavili manželé Věra a Miroslav Hlaváčovi. Zdraví a 

spokojenost do dalších společných let popřály dcery Věra a Miroslava s rodinami. 

NEDĚLE 5. 2. – Rýnovice zažily rej masek. Masopustní veselí organizoval místní 

Dům česko-německého porozumění.   

PONDĚLÍ 6. 2. – Galavečer s 

vyhlášením výsledků ankety 

´Nejúspěšnější sportovec okresu 

Jablonec´ se konal v divadle. Setkání 

nejúspěšnějších sportovců všech 

věkových kategorií, kteří náš kraj 

reprezentují doma i v zahraničí, obohatil 

doprovodný program.  

ÚTERÝ 7. 2. – Jablonecké kino 

Radnice vysílalo přímý satelitní přenos z 

derniéry nekorektního kabaretu Ovčáček 

čtveráček Městského divadla Zlín. 

Derniéra inscenace se konala v Divadle 

za plotem v areálu Psychiatrické 

nemocnice Bohnice. 

STŘEDA 8. 2. - Český červený kříž v 

Jablonci pořádal v nemocniční kapli 

slavnostní předávání bronzových 

medailí MUDr. Janského za deset bezpříspěvkových odběrů.  

ČTVRTEK 9. 2. - Městská galerie MY pořádala setkání s autory knihy ´Jizerské hory 

včera a dnes´. Se čtenáři besedovali autoři textů Otokar Simm a Marek Řeháček a 

fotografové Jan Pikous ml., Jan Pikous i sběratel Petr Kurtin. Třetí díl stejnojmenné 

publikace srovnává historické pohlednice a fotografie se současností.  
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PÁTEK 10. 2. - Prostory zrekonstruovaného Kulturního centra Hotelu Praha patřily 

tradičnímu plesu Základní umělecké školy v Jablonci. K tanci hrál Orchestr Ladislava 

Bareše a dechový orchestr ZUŠ, zatančili žáci tanečního oboru školy.  

SOBOTA 11. 2. - Studio Invert v Jablonci pořadatelem sportovní akce ´Charity day´, 

jejíž výtěžek byl věnován na projekt dopravy seniorů Českého červeného kříže. * O 

projektu Senior sociální doprava ČKK * Jedná se o sociální dopravu určenou hlavně pro 

seniory nad 65 let a osoby se zdravotním postižením nad 26 let. Služba je určena těm, 

kteří z jakýchkoliv příčin nemohou využít třeba i hromadnou dopravu a nemají nárok na 

sanitku. Senior sociální doprava je navázaná na sociální služby, ale nenahrazuje je.  

NEDĚLE 12. 2. ´50 x bílou stopou´ – unikátní výstava věnovaná historii Jizerské 50 k 

vidění v Domě Scheybalových. Díky partě bývalých organizátorů závodu se podařilo 

dát dohromady mnoho autentických materiálů, fotografií, původní běžkařské vybavení, 

startovní čísla, kroniky, startovní listiny, novinové články. * Výstava měla skončit 

koncem února, ale pro velký zájem byla prodloužena do 18. března. Navíc ji doplnila 

tematická beseda s dlouholetým členem Horské služby Liborem Čechem. 

PONDĚLÍ 13. 2. – Začal 11. ročník celostátního projektu Národní týden manželství, 

letos s mottem ´Recept na dobré manželství´. 

Jablonec se opět připojil svými akcemi.  

ÚTERÝ 14. 2. – Nemocnice v Jablonci zrušila 

zákaz návštěv, který byl před měsícem vyhlášen 

v souvislosti s chřipkovou epidemií. Zdravotníci 

nabádali všechny, kteří se chystají navštívit své 

blízké, aby v případě své nemoci mezi pacienty 

nechodili. V libereckém okrese bylo nadále 

hlášeno 1 961 nemocných na sto tisíc obyvatel, 

za epidemii chřipky se při tom považuje 

překročení hranice 1 600 nemocných. Proto 

v řadě zdravotnických zařízení včetně domovů 

důchodců platil nadále zákaz návštěv, jenž patří k 

nejdelším za posledních deset let. 

STŘEDA 15. 2. - Eurocentrum dějištěm akce Knihovna povolání, jejímž cílem bylo 

motivovat děti o studium technických oborů. Na tři stovky žáků se postupně seznámilo 

s dvanáctou profesí. Mohli se zeptat na to, co je zajímá, ale také si ledacos vyzkoušet.  

ČTVRTEK 16. 2. – Zastupitelé jednohlasně schválili rozpočet na letošní rok v 

celkovém objemu 858 885 tisíc korun. Počítáno je se splacením dalších téměř 

čtyřiatřiceti milionů z dluhu a také například s investicemi ve výši přes 136 milionů.  

PÁTEK 17. 2. - Sedm přestupků, pět podezření na nelegální zaměstnávání, takový byl 

výsledek kontroly v jablonecké čokoládovně. Akce se účastnili policisté z cizinecké 

policie, příslušníci Celní správy a pracovníci oblastního inspektorátu práce. Bylo 

prověřeno 85 osob, převládali cizinci z Ukrajiny, Rumunska, Bulharska a Moldávie. 

SOBOTA 18. 2. – Salsa Night 2017 zaplnila Eurocentrum. V programu 

zahraniční hosté z Kuby, Brazílie, Bolívie i Guany.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=91789&x=480&y=404&test=ccc
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NEDĚLE 19. 2. - Skončil padesátý ročník Jizerské 50. Třídenní lyžařské klání si 

nenechalo ujít přes pět tisíc závodníků, kteří se k nám sjeli z celé České republiky a z 

více než třiceti dalších zemí. Na trati se utkali lyžaři všech věkových kategorií. Závod 

mužů ovládl Morten Eide Pedersen z Norska. Mezi ženami kralovala dálková běžkyně 

Kateřina Smutná z Jablonce, která Jizerskou padesátku vyhrála už před dvěma lety.  

PONDĚLÍ 20. 2. - Začal třetí ze šesti týdenních turnusů jarních prázdnin, a to pro žáky 

z okresu Česká Lípa, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, 

Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál a též z Jablonce. 

K prázdninám patří také příměstské tábory. Jablonecké Ekocentrum slibovalo týden 

strávený přívětivým způsobem se zábavnými experimenty z oblastí přírodních věd. 

ÚTERÝ 21. 2. – Policisté se začali intenzivně zabývat případem vloupání do budovy 

domova důchodců v Jabloneckých Pasekách. Pachatel po vylomení zámku vstupních 

dveří prohledal sklad s materiálem, kde odcizil elektronářadí za dvacet tři tisíc korun. 

STŘEDA 22. 2. – Krátce po půlnoci vyjížděli jablonečtí strážníci do bytu, v jehož 

ložnici se podle oznámení ženy nacházel tygr nebo lev. Po otevření dveří byl v ložnici 

pouze spící manžel. Po jeho vzbuzení a prohledání bytu bylo zjištěno, že na místě žádné 

zvíře není. Chování své ženy muž odůvodnil tím, že není v dobrém psychickém stavu. 

ČTVRTEK 23. 2. – Policisté a BESIP s Českou kanceláří pojistitelů v rámci 

preventivní akce kontrolovali nejen řidiče, ale zaměřili se také na viditelnost 

spolujezdců v případě dopravní nehody. Rozdávali se pokuty i reflexní vesty.   

PÁTEK 24. 2. - Kapela Sto zvířat vstoupila do své 27. sezóny jistým krokem a s Písní 

na rtech. V rámci turné Elephantour zavítala také do jabloneckého klubu Woko. 

SOBOTA 25. 2. - Staročeský baráčnický ples v Sokolovně Kokonín pořádala Obec 

baráčníků ze Mšena s folklorním souborem Šafrán. Zatančila Nisanka a Irské sestry. 

NEDĚLE 26. 2. - Na 250 policistů dohlíželo na fotbalový zápas Jablonce se Spartou 

Praha. Podařilo se zajistit bezpečnost provozu a udržet veřejný pořádek v celém městě.  

PONDĚLÍ 27. 2. - Interiéry jablonecké radnice procházely dalšími stavebními 

úpravami a pokračovala tak snaha vedení města navrátit prostorám jejich původní 

vzhled v podobě, v jaké byly navrženy architektem Karlem Winterem ve 30. letech 

minulého století. Ve druhém patře započala rekonstrukce zasedací místnosti číslo 201 a 

pracovalo se i ve vestibulu. Po symbolickém odhalení městského znaku na vstupním 

schodišti vloni v prosinci došlo na opravy vnitřní omítky a obnovu malby stěn a stropů 

do původních odstínů bílé, okrové a zelené barvy. Do prázdnin by měly na obě strany 

vstupního schodiště přibýt velká svítidla, která původně architekt Winter navrhl, ale 

z důvodu nedostatku financí po dokončení radnice nikdy nebyla realizována. Necelý 

metr vysoké lampy z mosazi, bronzu a křišťálového skla nechalo město podle 

původních plánů vyrobit u specializované firmy Houska & Douda. Umístěny budou na 

architektem připravených místech po stranách vstupního schodiště. 

ÚTERÝ 28. 2. - Městská galerie MY ukončila ve výstavní síni Domu Jany a Josefa V. 

Scheybalových výstavu Kašpárkova pidluke padluke. Loutky a divadla ze sbírky Marie 

a Pavla Jiráskových potěšily nejen dětské, ale i mnohé dospělé návštěvníky. 
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BŘEZEN: JAVORY A JASAN NA PRVNÍ JARNÍ DEN 

STŘEDA 1. 3. – Patnáct dobrovolných dárců krve převzalo na radnici stříbrné a zlaté 

medaile Dr. Janského, a to z rukou primátora Petra Beitla, ředitelky jabloneckého 

spolku Červeného kříže Kateřiny Havlové a Radka Černého, plukovníka Armády ČR. * 

MADE IN JABLONEC 2017 - Přehlídka výrobců šperků, bižuterie a módy se 

představila v Oblastní galerii Liberec. Letošní osmý ročník nesl název Glamorous Day.  

ČTVRTEK 2. 3. - V Jablonci začal další semestr akademie seniorů pořádané Centrem 

sociálních služeb, kde do jeho lavic zasedlo sedmatřicet žen a jeden muž. Během 

následujících tří měsíců na ně čeká šest přednášek z oblasti práva, bezpečnosti i zdraví.  

PÁTEK 3. 3. - Prestižního koncertu Podsumowanie Polsko – Czeskich Warsztatów 

Muzycznych se spolu s klavírním virtuosem Ivo Kahánkem zúčastnil i jablonecký 

dětský pěvecký sbor Vrabčáci. Akce ke čtvrtstoletí vzniku Euroregionu Nisa se konala v 

koncertní síni Štefana Strahla v Jelení Hoře pod záštitou prezidenta Andrzeje Dudy. 

SOBOTA 4. 3. - Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě dějištěm zahájení 

výstavy a vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže mladých sklářů Junior Glass Ways 

2017. Mezi partnery akce byly z Jablonce Muzeum skla a bižuterie i Nadace Preciosa. 

NEDĚLE 5. 3. - Milovníky baletu potěšila slavná inscenace romantického díla Giselle s 

působivou hudbou Adolpa Charlese Adama v provedení Severočeského divadla z Ústí 

nad Labem. Dlouhotrvající potlesk vyprovázel v Jablonci taneční sbor, v němž se sešli 

umělci napříč Evropou, titulní roli tančila japonská primabalerína Mizuno Nagata. 

PONDĚLÍ 6. 3. - Na trh byla uvedena kilová medaile z ryzího zlata, jež je nejdražší 

ražbou jablonecké České mincovny. Série, přinášející v plastice motivy slavného 

grafika Oldřicha Kulhánka z českých bankovek, nyní dospěla do svého závěru, k 

nejnižší hodnotě dvacetikorunové bankovky. Zajímavé na ní je, že portrétuje bankovku, 

jež už není v oběhu. Byla nahrazena dvacetikorunovou mincí, raženou též v Jablonci. 

ÚTERÝ 7. 3. - Dny otevřených dveří v jabloneckých školách začaly v Základní škole 

Liberecká. Během března budou následovat ostatní základní i mateřské školy. Novela 

školského zákona přinesla řadu změn, mimo jiné také nové termíny zápisů. V Jablonci 

je zápis do základních škol stanovený na 6. dubna a do mateřských škol na 10. května.  

STŘEDA 8. 3. - S tulipány v ruce přišli zástupci města za členkami jabloneckých klubů 

a domů seniorů, aby jim poblahopřáli ke svátku  Mezinárodního dne žen. Setkání bylo 

příležitostí zavzpomínat a popovídat si o radostech a starostech těch dříve narozených. * 

V Jablonci se dnes dopoledne srazila sanitka s osobním vozem a převrátila se na bok. 

Nehoda, při které utrpěli zranění oba řidiči i pacient s lékařem, se stala na křižovatce 

ulic Rýnovická a 28. října. Zraněné museli ze sanitky vyprostit profesionální hasiči. 

ČTVRTEK 9. 3. – Čtenářka roku byla vyhlášena v Městské knihovně Jablonec. Letos 

se hledala nejlepší čtenářská babička, kterou se stala Blanka Bílková. Nejenže si 

vypůjčila desítky knih pro sebe, ale i pro svá vnoučata, kterým pravidelně čte a pomáhá 

jim nalézt cestu k literatuře. Do knihovny přivedla i řadu svých žáků. * 

AUTOMECHANIK JUNIOR 2017 - Osm budoucích automechaniků se utkalo v 

krajské soutěži konané na Střední průmyslové škole technické v Jablonci. 
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Soutěž obsahovala praktickou část, která se skládala ze sedmi pracovních a dvou 

poznávacích stanovišť, a počítačového testu. Mezi disciplíny, s nimiž se soutěžící 

popasovali, patřilo seřízení světel, vyvážení pneumatik či diagnostika motoru. 

DNY 10. A 11. 3. - Městské divadlo dějištěm regionální postupové přehlídky dětských 

tanečních skupin scénického tance a pohybového divadla Tanec srdcem s možností 

postupu na celostátní přehlídku. Zatímco pátek nabídnul první přehlídkový večer, v 

sobotu vedle přehlídky čekalo na diváky také inspirativní představení Diptych. 

VÍKEND 11. AŽ 12. 3. - ´Jablonecké šedesátkování´ nesl název 4. ročníku 

celorepublikové soutěže mladých hasičů, který se konal v atletické hale Střelnice. 

Zatímco v sobotu závodily mladší děti - chlapci a dívky, v neděli se utkali ti o něco 

starší. Kromě českých závodníků dorazili do Jablonce také soutěžící ze Slovenska. 

PONDĚLÍ 13. 3. - Téměř půlmilionovou evropskou dotaci získal Jablonec z 

operačního programu Životní prostředí na ošetření zeleně dvou lokalit, z nichž jedna je 

okrajovou součástí městské památkové zóny. Projekt má probíhat do konce letošního 

listopadu, podíl města bude zhruba 340 000 korun. Obě lokality, Mlýnská a Vysoká, 

prošly nejprve podrobnou inventarizací dřevin pro stanovení dalšího postupu.  

ÚTERÝ 14. 3. - V divadle účinkoval Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Marek Taclík a 

Michal Pavlata ve hře Padesátka. Stejnojmenný český film už viděla řada příznivců 

Jizerských hor a závodu Jizerská padesátka. Další si pak nenechali ujít divadelní 

představení a příběh starého Pavky, který největším závodem našich hor doslova žije. 

 STŘEDA 15. 3. – ´Na cestě 2017 

aneb Petr Hapka žije! ´ měl název 

koncertní projekt Michala Horáčka, 

kandidáta na prezidentský úřad. 

V Jablonci mu patřil večer v divadle.   

ČTVRTEK 16. 3. - Dobrou 

návštěvnost mělo divadelní 

představení ´Tah dámou aneb 

Napřed trochu vína´, které přivezl do 

Jablonce amatérský soubor E. F. 

Buriana Tanvald. Herci komedii na 

motivy hry Miroslava Horníčka Dva 

muži v šachu ztvárnili skvěle. 

PÁTEK 17. 3. – Naše město 

navštívil Ulrich Schwehn 

z německého Haigeru, příbuzný 

prvního jabloneckého starosty Josefa 

Pfeiffera. Zástupcům města předal 

obrazy Josefa Pfeiffera a jeho ženy 

Heleny rozené Fouskové a také 

dokumenty z rodinné pozůstalosti. 
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DNY 17. A 18. 3. patřily v Eurocentru 17. ročníku veletrhu cestovního ruchu 

Euroregion Tour. Zúčastnilo se rekordní množství vystavovatelů, přičemž úplně poprvé 

se představily Turistická centrála Chorvatska, Jihočeská centrála cestovního ruchu, 

Kroměřížsko nebo společnost Adventura. V rámci akce došlo na setkání informačních 

center Libereckého kraje, jež přiblížilo novinky sezóny, a odborný seminář Okresní 

hospodářské komory na téma ´Rodinná tradice aneb Z otce na dceru´. Organizátoři 

nezapomněli ani na studenty studující obor cestovní ruch, pro které připravili odbornou 

soutěž. První část, jejímž úkolem bylo vytvoření návrhu turistického produktu, vyhrála 

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie Jablonec.  

SOBOTA 18. 3. - Muzeum skla a bižuterie připravilo další z oblíbených bižuterních 

kurzů pro dospělé. Účastnice si tentokrát pod odborným vedením zhotovily originální 

šperk v podobě rokajlové krajky, kterou zakomponovaly do náhrdelníku či náušnic. 

VÍKEND 18. - 19. 3. patřil v Turnově 27. regionální loutkářské přehlídce Turnovský 

drahokam. Postup na celorepublikový festival Loutkářská Chrudim získal spolek 

Vozichet z Jablonce, a to s představením Robinson a s pohádkou Doktoři a velryba.   

NEDĚLE 19. 3. - O štěstí mohli mluvit florbalisté z Chomutova. Nedělní zápas v 

Turnově vyhráli, ale na místo dojeli včas až evakuačním vozem od hasičů z Jablonce. 

Co předcházelo? Řidiče autobusu, jenž vezl sportovce, navedla z Frýdštejna přes 

lokalitu roubenek lemujících cestu Záborčím na Malou Skálu navigace. Za zatáčkou se 

vyhýbal zaparkovanému autu, sjel z vozovky a skončil v hluboké hlíně nezpevněné 

krajnice. Stačilo málo a sjel by dolů ze stráně. Na pět hodin nehoda lokalitu uzavřela. 

Nikdo z pasažérů nebyl zraněn, s šokem skončil řidič spoléhající se na navigaci. 

PONDĚLÍ 20. 3. - Z Nové Vsi nad Nisou byla 3 hodiny a 22 minut po půlnoci 

ohlášena hořící stodola s tím, že je již v plamenech a hrozí požár blízko stojícího 

rodinného domu. Zasahovali profesionální hasiči z Jablonce a dobrovolné jednotky 

z okolí. Již před čtvrtou hodinou ranní byl oheň lokalizován. Škoda byla předběžně 

odhadnutá na 400 000 korun. * Pokutu za nedodržení nejvyšší povolené rychlosti v obci 

dostal dvakrát ve stejný den v hodinovém rozestupu stejný řidič. Jablonečtí strážníci mu 

nejdříve naměřili rychlost 63 kilometrů v hodině v Prosečské ulici a dali mu blokovou 

pokutu. Stejné auto se stejným řidičem ze stejného důvodu stavěli o hodinu později v 

Podhorské ulici. Tentokrát jel nepoučitelný ´závodník´ osmdesátkou, takže opět platil.  

ÚTERÝ 21. 3. – První jarní den bylo možno oslavit spolu s hudební skupinou Javory 

sourozenců Hany a Petra Ulrychových. Koncertní vystoupení shrnující a celou svojí 

atmosférou podtrhující cestu obou protagonistů ke svébytné písňové tvorbě a 

interpretaci, jež se vzpírá jakémukoli zařazení a škatulkování, se konalo v jabloneckém 

Eurocentru. * Začala likvidace jasanu ztepilého u památníku obětem I. světové války 

v Tyršově parku. Šlo o složité kácení, neboť strom rostl v těsné blízkosti památníku, 

plotu parku, lampy veřejného osvětlení a v sousedství parkovacích míst. Bylo třeba jej 

postupně odřezávat ze zdvihací plošiny, pomáhal i velký autojeřáb.  

STŘEDA 22. 3. - I letos biatlonový klub SKP Kornspitz pořádal exhibici a Mistrovství 

ČR v biatlonu mužů a žen. Akce se konala v Břízkách, kde se fanouškům představili 

sportovní osobnosti v čele s Gabrielou Koukalovou a Ondřejem Moravcem. 
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VE DNECH 21. A 22. 3. se uskutečnila v Jablonci dvoudenní konference k 20. výročí 

otevření první Montessori mateřské školky v České republice. Tematicky zaměřené 

workshopy spojené s Montessori výukou se konaly na různých místech našeho města.  

ČTVRTEK 23. 3. – I přes diskusi jablonečtí zastupitelé rozhodli o výkupu Kantorovy 

vily (za 8,1 milionu Kč), která je vrcholným dílem architekta Heinricha Kulky.  

PÁTEK 24. 3. - Před pátou hodinou odpolední volal na městskou policii chlapec, že ho 

napadla skupina kluků a on se před nimi schovává na autobusovém nádraží. Strážníkům 

na místě řekl, že ho kluci tloukli pěstí do hlavy i po těle a stěžoval si, že ho pobolívá 

hlava. Utekli, když se do nich pustila pracovnice dispečinku autobusové dopravy. 

Napadení dosvědčily také tři svědkyně. Chlapec dále uvedl, že některé z kluků zná.   

SOBOTA 25. 3. - V Knihkupectví Serius se v podvečer uskutečnila beseda o regulaci 

hazardu ve městě, ve stejný moment začali aktivisté sbírat podpisy pod návrh 

přípravného výboru na vyhlášení místního referenda o budoucnosti hracích automatů. 

Vedl je k tomu fakt, že je v Jablonci povoleno jedenáct kasin s 459 automaty. 

NEDĚLE 26. 3. - V noci z neděle na pondělí začala hořet zahradní chatka v Proseči. 

Na místě zasahovali jablonečtí profesionální i dobrovolní hasiči, kteří na likvidaci 

použili dva vodní proudy. Škoda byla odhadnuta na 50 tisíc korun, nedošlo ke zranění. 

PONDĚLÍ 27. 3. - Umění spolupráce, takové bylo hlavní téma 19. ročníku 

mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který 

zavítal v posledním březnovém týdnu i do Jablonce. Festival pořádá společnost Člověk 

v tísni, jeho regionální obdobou u nás je 10. rokem Jablonecká kulturní obec. Filmové 

projekce se uskutečnily v Klubu Na Rampě od pondělí 27. do čtvrtka 30. března. 

STŘEDA 29. 3. – U příležitosti narození zakladatele moderní pedagogiky Jana Amose 

Komenského převzaly dvě desítky 

učitelů z našeho regionu ocenění 

Libereckého kraje. Mezi 

vyznamenanými nechyběli pedagogové 

z Jablonce. Naše město pak 

reprezentovali i žáci Střední školy 

řemesel a služeb, kteří vyrobili 

předávanou cenu ´Strom poznání´. * 

Statutární město Jablonec tradičně u 

příležitosti svátku učitelů zve pedagogy 

do kina či divadla. Letošním 

symbolickým dárkem bylo divadelní 

představení Drahá Mathilda. 

ČTVRTEK 30. 3. odstartoval na 

sídlišti Šumava v Jabloneckých 

Pasekách tradiční setkání s občany. 

Veřejné diskuse v dalších částech města 

budou následovat, a to až do dubna. Na 

jednotlivá setkání se 
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připravují všechny odbory napříč magistrátem, protože lidi zajímá nejčastěji stav 

komunikací, úklid města, zimní údržba 

a také problematika územního plánu. 

Vedle vedení města tak na dotazy 

Jablonečanů odpovídají i odborníci z 

řad úředníků. Často diskutovaná bývá 

bezpečnost a kriminalita ve městě, 

proto je zvána i městská policie. 

Nechybí zástupci dopravního podniku 

či technických služeb.  

PÁTEK 31. 3. - Nový obchodní dům 

Central, který v Jablonci realizovala 

developerská skupina Crestyl, přivítal 

první zákazníky. Zklidnit by se tím 

měla doprava v centru města, kterou 

více než rok komplikovala auta stovek 

stavbařů a řemeslníků. Zahájení prodeje 

předcházel koncert skupiny Olympic s 

Petrem Jandou. Na zájemce o podpis 

čekal olympijský vítěz David Svoboda, 

který získal zlato v moderním pětiboji. 

 

DUBEN: PŘÍKLADNÁ PÍSEŇ O MORDU 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: ZODPOVĚDNÝ VÝBĚR JE VĚC VELMI DŮLEŽITÁ - 

Vážení spoluobčané, toto je můj první úvodník a věřte, že za dva měsíce pro 

mne tak nové činnosti mám hodně dojmů. V březnu jsem se setkával se 

seniorkami a předával symbolické kytičky k MDŽ, obdivoval výkony těch 

nejmenších v požárním sportu, předal ocenění aktivní čtenářce v městské 

knihovně a přivítal veselý masopustní karneval před radnicí. V dubnu nás 

čekají události nejvíce důležité pro děti. A to děti, které půjdou poprvé do 

mateřské školy a do první třídy základní školy. Právě příští školní rok platí 

poprvé podle novely školského zákona povinnost předškolního vzdělávání pro 

děti pětileté a starší. Rodiče budou mít nelehký úkol vybrat školku, která bude 

vyhovovat jim i jejich ratolestem, proto jim přeji šťastnou ruku. Pokud se tam 

dětem bude líbit a najdou nové kamarády, budou připravené vstoupit bez obav 

do prvních tříd. Je to důležitý první krok, který ovlivní jejich další vzdělávání i 

životní cestu. Vzhledem k tomu, že to je téma důležité, věnujeme se mu na 

následující straně. Měl bych pro vás také zajímavou nabídku kulturní. 

Připravili jsme s osvědčeným týmem další, v pořadí už 3. ročník festivalu 

Jablonec – Město plné tónů. Začne sice až v polovině května, ale už nyní vám 

uvnitř měsíčníku nabízíme první informace o programové nabídce. 
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Věřím, že také letos zaplníte hlediště divadla i dalších netradičních 

koncertních prostor zcela beze zbytku a že vás připravené programy potěší, 

pobaví či dojmou. Vždyť přece kromě práce potřebujeme setkání, která nás 

obohatí, potřebujeme se dívat na hezké věci, číst zajímavé knihy, radovat se z 

hezkého divadelního představení nebo příjemného koncertu. Jsou před námi 

příjemné jarní dny. Přeji vám krásné velikonoční svátky a těším se na některá 

společná setkání. - Miloš Zahradník, náměstek primátora 

VÍKEND 1. -2. 4. - Skvělé závody, výkony, skvělí závodníci i pořadatelé, zkrátka 

vydařený hasičský víkend – hodnotili zúčastnění 31. ročník soutěže v disciplínách 

požárního sportu ´Jablonecká hala 2017´. Zatímco sobota patřila na Střelnici dospělým 

dobrovolným a profesionálním hasičům nejen z České republiky - nechyběly týmy ze 

Slovenska, Rakouska a Polska, v den následující závodila dorostenecká kategorie.  

PONDĚLÍ 3. 4. - Dlouho očekávaná futuristická přístavba Muzea skla a bižuterie 

v Jablonci dostala zelenou k realizaci. Ministerstvo kultury rozhodlo o poskytnutí 

dotace. Rozpočet stavby činí 60 milionů, pro letošek má muzeum k dispozici polovinu.  

ÚTERÝ 4. 4. - Karikatury, svaté obrázky, hrací karty, mapy, tovaryšské listy, ale i 

tehdejší pouliční plakáty nebo jarmareční písně…, to vše sbíral a uchovával pro další 

generace Josef Scheybal starší. Ukázky z jeho sbírek jsou nyní k vidění v Domě 

manželů Scheybalových na výstavě s názvem ´Příkladná píseň o mordu´. Výstavu 

doprovodily také dvě tematické besedy. Dnes to byly ´Vzpomínky na Josefa Scheybala 

st.´ a 11. dubna pak ´Josef Scheybal a památky zestátněné po 2. světové válce´. 

STŘEDA 5. 4. - Statutární město 

Jablonec obdrželo státní finanční 

podporu Ministerstva kultury ČR 

z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských 

památkových zón ve výši 1 610 000 Kč. 

Zastupitelé schválili rozdělení dotace a 

také rozdělení povinné spoluúčasti 

města v celkové výši 192 072 korun. 

ČTVRTEK 6. 4. - S otevřením 

obchodního domu Central se změnil 

dopravní režim v okolí. Největší změnou 

je obousměrný provoz pro veškerou 

dopravu v Liberecké ulici v úseku 

Rýnovická - Poštovní.  Zase se dá 

parkovat v celé ulici Generála Mrázka a 

osm šikmých parkovacích míst je znovu 

i v Komenského ulici. Zde se dnes opět 

spustily parkovací automaty, které byly 

doposud mimo provoz.  
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PÁTEK 7. 4. - O městech a lidech – kniha zachycující třiatřicet míst a osobních 

příběhů lidí, kteří se v českých regionech snaží oživit veřejný prostor. Jablečné lázně 

jsou mezi nimi. Kniha k dostání v knihkupectví Serius, kde se dnes konalo setkání s její 

autorkou Michaelou Hečkovou i Annou Strnadovou, předsedkyní spolku ArtproProstor, 

jenž se snaží oživit bývalé městské lázně v Jablonci tím, že zde vytvořil nový kulturní 

prostor pro současné umění. * Jarní zpívání s Iuventus, gaude! připravila na podvečer  

Základní umělecká škola v sále Eurocentra. Vedle hlavního souboru účinkovali i mladší 

zpěváčci ze sboru Pueri, gaudete!, Liberi, gaudete! a chlapecký sbor Amici, gaudete!  

SOBOTA 8. 4.  - Ukliďme Česko: projekt, v jehož rámci se konala i v Jablonci řada 

akcí. Pod organizační taktovkou osadního výboru uklízeli obyvatelé Mšena, prostranství 

v ulici Za Plynárnou a v okolí Nisy čistili pracovníci a klienti Azylového domu Naděje. 

ZŠ Liberecká pořádala úklid pod názvem ´I my chceme pomáhat´ a pejskaři se připojili 

s mottem ´V Jablonci opět letos uklidíme´. V Jablonci bylo posbíráno 570 kg odpadu. 

NEDĚLE 9. 4. - Rvačku dvou čtrnáctiletých dívek, které se tahaly za vlasy a fackovaly, 

řešili strážníci v podvečer u obchodního domu Central. Výtržnice bez viditelného 

zranění odmítly lékaře, a tak na služebně městské policie byly obě předány rodičům.  

PONDĚLÍ 10. 4. - Po celý den probíhala v Centru sociálních služeb potravinová sbírka 

pro jabloneckou organizaci Naděje. Lidé tak přispívali bezdomovcům a dalším 

potřebným nákupem základních i trvanlivých potravin. Předání sbírky Naději je zítra.  

ÚTERÝ 11. 4. - Celonárodní čtení z Bible, jež pravidelně pořádá jablonecká ekumena, 

i letos předcházelo velikonočním slavnostem. Konalo se poprvé v městské knihovně. 

STŘEDA 12. 4. – Centrum sociálních služeb pořádalo přednášku ´Bezpečná domácnost 

seniora´, která se konala v rámci 4. ročníku Akademie seniorů. Následovala diskuze o 

umisťování detektorů kouře, typů hasicích přístrojů pro domácnost i o čištění komínů. 

DNY 12. AŽ 14. 4. - Velikonoční slavnosti v centru města zahájil primátor Petr Beitl 

symbolicky s pomlázkou v ruce a přípitkem letošní Jablonecké jablkovice. Na Škaredou 

středu, Zelený čtvrtek a Velký pátek čekal na návštěvníky tradičně bohatý kulturní 

program ve folklorním duchu, stylové stánky s tradičním zbožím i dílničky pro děti.  

ČTVRTEK 13. 4. - Jako rizikové bylo označeno utkání mezi jabloneckými Vlky a 

hokejisty Vsetína. Hosty přijelo podpořit pět stovek fanoušků včetně stovky 

problematických příznivců Baníku Ostrava. Na bezpečnost proto dohlížely desítky 

policistů, mezi nimiž byli i členové antikonfliktního týmu, psovodi a těžkooděnci. 

NEDĚLE 16. 4. - V půl osmé večer se na městskou policii obrátila s prosbou o pomoc 

žena, které se vybil elektrický invalidní vozík. Strážníci ji s vozíkem dopravili domů.  

PONDĚLÍ 17. 4. - Skupinka mladých lidí vpodvečer rozhazovala odpadky kolem 

autobusového nádraží, v řece Nisa skončil odpadkový koš. Strážníky přivolala 

pracovnice dispečinku. Po příjezdu hlídky se přiznali mladíci, že jsou rozjaření 

z Velikonoc, slíbili nápravu. Sesbírali odpadky, vytáhli koš z vody a vrátili ho na stojan.  

ÚTERÝ 18. 4. – Výstavu ´Příkladná píseň o mordu´ v Domě manželů Scheybalových 

dnes odpoledne obohatila komentovaná prohlídka. * Letošní klauzurní práce studentů 

Střední uměleckoprůmyslové školy a VOŠ Jablonec byly k vidění dnes na 

výstavě zahájené vernisáží ve školní budově v učebnách 303 a 304.  
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STŘEDA 19. 4. - Spal jsem s Marilyn - divadelní představení pražského Studia 

Damuza s živou hudbou a zpěvem nabídnul ve večerním programu Klub Na Rampě. 

ČTVRTEK 20. 4. - Den Země, tradiční ekologicky zaměřená akce zaplnila po celý den 

svými aktivitami Tyršovy sady. Na 

návštěvníky čekal pestrý program plný 

tvůrčích dílniček, lesní stezka, 

ekologické aktivity, živá zvířátka i 

malování na obličej. * Jarní cyklojízdou 

z Liberce a Jablonce směrem do 

Vratislavic nad Nisou odstartovala 

v našem regionu kampaň ´Do práce na 

kole jezdí i profíci.´ U nás již po páté 

organizoval spolek Cyklisté Liberecka.  

PÁTEK 21. 4. - Vážené dámy, vážení 

pánové! Konec plesové sezóny patří 

letos 7. křesťanskému plesu za 

doprovodu největšího tanečního 

orchestru regionu. Využijte 

příležitosti a přijměte pozvání na 

neobyčejný večer k poslechu a 

společenskému tanci s dobovými 

tanečními melodiemi. Po 

celý večer Vám bude dělat 
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společnost Orchestr Rudy Janovského se svými sólisty ve složení pět saxofonů, 

čtyři trubky, čtyři pozouny, kontrabas, piano, bicí a tři mladí zpěváci. Novinkou 

a překvapením bude electroparty v baru. Nažehlete taneční šaty, prošlápněte 

taneční střevíčky, přijďte se společensky bavit!! Těšíme se na Vás – zvali 

organizátoři.  

SOBOTA 22. 4.  - K dopravní nehodě došlo před polednem, když řidič při vyjíždění z 

parkoviště na Libereckou ulici přehlédl přijíždějící tramvaj a narazil do ní. Při nehodě 

se nikdo nezranil, tramvaje nejezdily zhruba dvě hodiny a nahradily je autobusy.  

NEDĚLE 23. 4. - Nad ránem požádala Policie ČR strážníky o spolupráci při pátrání po 

mladé ženě, která odeslala mobilem zprávu o tom, že spáchá sebevraždu. Protože 

naposledy byla spatřena v ulici U Nisy a Žitná, pátrali strážníci právě zde, zároveň byla 

lokalita monitorována pomocí kamer. Žena se nakonec policii přihlásila sama. 

PONDĚLÍ 24. 4. - Strážníci městské policie od února do dubna během tří desítek 

přednášek oslovili přes 750 dětí. V rámci preventivních programů žákům pátých 

ročníků základních škol přednášeli o kyberšikaně a počítačové kriminalitě, sedmáky 

seznamovali s činností městské policie obecně, hovořili s nimi také o tabákovém zákoně 

a o dopravě. V nadcházejícím období se jejich preventivní programy zaměří na seniory 

a zdravotně postižené. Na léto jsou připravené dopravně preventivní akce. 

ÚTERÝ 25. 4. - Rada starších z Centra sociálních služeb společně s představiteli 

našeho města a Libereckého kraje navštívila Základní školu Liberecká v Jablonci. 

Senioři i ostatní hosté navštívili výuku v několika třídách a živě se zajímali o chod nejen 

školního zařízení, ale i o problémy současného školství. 

STŘEDA 26. 4. - Začaly další práce na obnově fasády věže jablonecké radnice. 

S opravami se začalo už vloni, kdy se ukázalo, že rekonstrukce bude náročnější, než se 

čekalo a věž je třeba staticky zajistit. Zatímco západní fasáda radnice má už od loňského 

října novou břízolitovou škrábanou omítku v odstínu světlého okru včetně hladkých 

rámečků oken, takzvaných šambrán, věž musela přečkat zimu v šedé jádrové omítce.  

DNY 27. A 28. 4. - Městské divadlo hostilo tradiční jarní akce Základní umělecké 

školy Jablonec nazvané ´Jarní koktejl ZUŠ´. Profilový pořad všech studijních oborů 

školy byl oproti předchozím ročníkům rozdělen do dvou večerů. Na tom prvním, tj. ve 

čtvrtek 27. dubna, se představili sólisté a soubory hudebního oddělení, školní pěvecký 

sbor a také žáci literárně dramatického oddělení. Pátek patřil tanečním choreografiím.  

PÁTEK 28. 4. - Výstavu absolventů Sklo a šperk v jablonecké Galerii N zahájila 

vernisáž, po které se zájemci přesunuli do ateliéru kreslírny, kde byl sraz absolventů. 

DNY 28. A 29. 4.  - Metalová kapela Arakain oslavila 35 let existence velkolepým 

jarním turné ´XXXV Double Tour 2017´.  V jabloneckém Eurocentru Arakain poprvé 

ve své historii odehrál v jednom místě dva koncerty ve dvou po sobě jdoucích dnech.  

NEDĚLE 30. 4. - Lampionový průvod pod vedením mažoretek Jablonecká jablíčka 

z domu dětí Vikýř a bubenické skupiny Barrel Battery vyrazil úderem jednadvacáté 

hodiny od Rybářské bašty po hrázi přehrady k loděnici. O pětadvacet minut později byl 

odpalován z hráze a pontonu na vodní hladině mohutný ohňostroj, jehož 

novinkou byly zajímavé vodní efekty. Podívanou sledovali nadšení diváci 
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KVĚTEN: POHÁDKOVÝ ŽIVOT S AUKCÍ 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: ÚVODNÍK -  ZKUSME OBDIVOVAT, POCHVÁLIT A 

PODĚKOVAT - Můžeme trochu závidět přírodě, která v zimě odpočívala a 

nabírala sil. My, lidé, si v moderní době takovou přestávku dovolit nemůžeme. 

Jaro sice vyhlížíme s očekáváním tepla a delšího denního světla, ale v koutku 

duše víme, že okna budou špinavá, omítka určitě někde oprýskaná a budeme 

mít plno práce na zahradě a cestě k domu. Koloběh je to neměnný, 

předvídatelný a všichni ho máme na mysli. I náš úřad se poctivě připravuje na 

start do nové stavební sezony. Ale než začneme budovat, musíme vyspravit a 

uklidit, co nám za sebou zima zanechala. Nemá smysl lamentovat nad 

silnicemi, kterým letošní tuhá zima zasadila spoustu ran. Musíme se 

dostupnými prostředky s opravami popasovat a připravit plány i na 

zevrubnější renovace. Udržet majetek města v pořádku dá nesmírnou práci a 

stojí to spoustu peněz. Kolegové úředníci a technici, jimž jsou části obecního 

majetku svěřené, se již dlouhá léta snaží za prostředky, které jim byly na 

údržbu a opravy majetku z rozpočtu města přidělené, udělat co možná nejvíce 

a nejlépe. Vidím, že mnozí z nich mají k obecnímu majetku skutečný vztah. 

Chtějí, aby ta „jejich“ školka či škola, chodník, silnice, louka, park, bazén nebo 

hřiště byly pěkné a opravené. Pečují o ně, věnují jim značnou část svého času a 

berou tento majetek za svůj. Když se nad přístupem k obecnímu majetku 

zamýšlím, kladu si otázku, proč mnozí z nás stále necítí ani náznak tohoto 

vztahu. Městská pokladna je jenom jedna a čerpat z ní na rozvoj města 

můžeme až poté, co pokryjeme nutné výdaje na údržbu a úklid. Mým přáním je, 

aby každý z nás našel možnost, jak přispět k lepšímu vzhledu města. A vidím, 

že to lze. Obdivuji mnohdy opravdu hezké záhony před bytovými domy a jsem 

rád, že se najdou mnozí, kteří věnují svůj čas úklidu veřejných prostranství. 

Proto jsem se rozhodl nevyužít těchto řádků k apelu na nepořádníky, jak bývá 

zvykem, ale k pochvale těch pilných a pracovitých. A pro nás všechny mám 

malou výzvu. Zkusme dnes každý poděkovat člověku, který něco vytvořil, 

opravil, posunul k lepšímu. Neberme to za samozřejmost. Nepřehlížejme, co lze 

obdivovat. Oceňme práci a snahu. Vyslovené díky a pochvala přinesou radost 

nejen adresátovi, ale i vám. - Miloš Vele, náměstek primátora 

PONDĚLÍ 1. 5. - O prvomájovém večeru se pokusil v Palackého ulici muž o 

sebevraždu oběšením na vlastním pásku od kalhot. Strážníky k němu přivolala všímavá 

kolemjdoucí. Ukázalo se, že je opilý a oběšením chce vyřešit svoji údajně zoufalou 

rodinnou a existenční situaci. Doklady u sebe neměl, ale podrobil se dechové zkoušce. 

Přístroj ukázal 3,12 promile alkoholu. Přivolaný lékař záchranky doporučil 

psychologickou pomoc a převoz muže na záchytku do Liberce. 
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ÚTERÝ 2. 5. - Majitelé objektů, které nejsou nemovitými kulturními památkami, ale 

nacházejí se v městské památkové zóně v Jablonci nad Nisou, mohli dneškem počínaje 

žádat o dotaci z městského rozpočtu. Program obnovy městské památkové zóny pro rok 

2017 měl připravenou částku půl druhého milionu korun, dvojnásobek oproti loňsku. * 

V Eurocentru byla v podvečer zahájena výstava fotografa Jiřího Havrdy. Jeho snímky z 

dvacetimilionové Šanghaje v Číně mapují jeden z aspektů současného vývoje této 

metropole, kterým je ústup historických částí města a jejich nahrazování novými 

hmotami násobných měřítek. Téma zániku a pomíjivosti je zachyceno v komorním 

Příběhu pana Li, jenž přebývá v přístěnku torza bývalé ulice v místnosti o ploše 

necelých devíti čtverečních metrů. Žije sám, jen se svým akváriem, kanáry a televizí. 

STŘEDA 3. 5.  - Policie od časného rána zasahovala v sídle Fotbalové asociace České 

republiky, na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy i na dalších místech včetně 

Jablonce, kde hledala důkazy o zneužití státních dotací. V této souvislosti byl vyslýchán 

fotbalový boss Miroslav Pelta, který je zároveň zastupitelem za ODS, majitelem řady 

lukrativních nemovitostí v našem městě a také vlastníkem podílu v FK Jablonec. 

ČTVRTEK 4. 5. – ´Pohádkový život´, pod tímto názvem byl zahájen v Eurocentru již 

20. ročník výstavy prací dětí, žáků a studentů našich škol. Výstavu zakončí aukce, jejíž 

výtěžek poputuje na dětské oddělení nemocnice k nákupu žilního transilluminátoru. * V 

noci na pátek ČTK vydala zprávu, že žalobci navrhli vazbu pro předsedu Fotbalové 

asociace ČR Miroslava Peltu, a to v souvislosti s vyšetřováním státních dotací na sport.  

PÁTEK 5. 5. - Památník obětem II. světové války na místě bývalého pracovního tábora 

v Rýnovicích dějištěm pietního aktu k 72. výročí ukončení světového válečného 

konfliktu. Poklonit se památce válečných obětí a položit květinu přišlo několik desítek 

lidí, silné zastoupení měli senioři i studenti. Vedle představitelů města a kraje se 

zúčastnili také zástupci Armády ČR, Vězeňské služby ČR, Policie ČR, Československé 

obce legionářské a dalších organizací. Primátor Petr Beitl v projevu zdůraznil myšlenku 

svobody a života v míru a zamýšlel se nad nutností předávat historickou paměť mladším 

generacím a splácet tak dluh těm, kteří položili své životy za naši svobodu. 
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SOBOTA 6. 5. - Hákový kříž pod stropem a ticho jako v kostele. Tak by se dala popsat 

atmosféra hry Ronalda Harwooda ´Na miskách vah´, kterou do Městského divadla v 

Jablonci přivezlo pražské divadlo ABC. Představení na motivy života vynikajícího 

dirigenta Berlínské filharmonie Wilhelma Furtwanglera, který byl obviněn ze 

spolupráce s nacisty, nabídlo intenzívní zážitek, přičemž diváci vyloudili úsměv až při 

závěrečných děkovačkách. Ten ovšem patřil bravurním hereckým výkonům. 

NEDĚLE 7. 5. – Mnoho zajímavého bylo k vidění do dnešního dne v Praze na festivalu 

umění a designu Czech Design Week Jaro 2017. Jablonecká sklářská firma Preciosa a 

japonský výrobce elektroniky Sony pro festival připravily speciální herní konzoli 

posetou křišťály, jež byla vydražena pro charitativní účely. Návštěvníci si mohli 

prohlédnout retrospektivní výstavu váz Jaroslava Bejvla nebo výstavu českých hodinek 

Prim. Pro festival vznikly i limitované série bílých recyklovatelných plechovek s vodou 

CanO Watter či piva z rodinného pivovaru Zichovec ve speciálním designovém obalu. 

PONDĚLÍ 8. 5. – Chráněná krajinná oblast Jizerské hory Jizerka společně s Českou 

ornitologickou společností zvaly na tradiční vítání ptačího zpěvu. Zájemci se mohli 

nejen zaposlouchat do ptačích trylků, ale zhlédli ukázky odchytu ptáků a měli možnost 

nahlédnout na tokaniště tetřívka obecného, ikony zdejších jizerskohorských rašelinišť.  

ÚTERÝ 9. 5. – Bývalé městské lázně v Jablonci neslouží svému účelu už od poloviny 

devadesátých let. Nyní se zhoršila jejich kondice natolik, že do opuštěné kulturní 

památky z roku 1910 se vydali stavbaři. Jejich úkolem byla rekonstrukce části propadlé 

a rozpadající se střechy i oprava omítky, která by mohla spadnout na kolemjdoucí 

chodce. Radnice do zabezpečovacích prací investovala letos kolem milionu korun.  

STŘEDA 10. 5. - Základní škola Rýnovice dějištěm krajského kola zdravotně 

výchovné soutěže o Helpíkův pohár. Již 19. ročníku se zúčastnilo 35 dvoučlenných 

týmů. Děti rozeznávaly hasicí přístroje, připomenuly si čísla tísňových linek a ve 

speciálním výukovém banneru ´Domeček rizik´ vyhledávaly nebezpečí vzniku požáru. 

ČTVRTEK 11. 5. - Český červený kříž v Jablonci byl pořadatelem svépomocného 

setkání rodin, kterým zemřelo dítě. Cílem bylo sdílet pocity, načerpat energii a 

inspirovat se tím, co pomáhalo ostatním, když se vyrovnávali se stejnou bolestnou 

zkušeností. * Vlastivědná procházka na téma sklářská minulost Mšena přitáhla zájemce 

o historii sklářské výroby na Jablonecku. Účastníci se mimo jiné dozvěděli, že první 

zmínka o huti ve Mšeně je z roku 1548 a koncem 16. století obdrželi skláři Wanderové, 

kteří k nám přišli z Krušných hor, dokonce šlechtický titul Wanderové z Grünwaldu.  

DNY 11. A 12. 5. – Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního 

města Prahy se konalo v Jablonci. V pracovní části programu byla věnována pozornost 

náboru strážníků, problematice vymahatelnosti pokut za přestupky u osob závislých na 

sociálních dávkách, pokutovým blokům a otázkám souvisejícím s novým přestupkovým 

zákonem, které delegáti probrali s pracovníky ministerstva vnitra. Kolegium již mnoho 

let přispívá ke koordinaci práce městských policií a dobré spolupráci s příslušnými 

orgány státu a Svazem měst a obcí ČR. V našem městě se sešlo poprvé.  

SOBOTA 13. 5. – Pohádkový les pořádala pionýrská skupina Tužiňáci. Start byl na 

hrázi mezi první a druhou přehradou a cíl na hřišti za Rybářskou baštou. 
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DNY 13. A 14. 5. – Kino Junior v Jablonci patřilo ozvěnám dětského filmového 

festivalu. Sobotní program nabídnul divákům maraton legendárního českého seriálu 

´Návštěvníci´, jenž začal v šestnáct hodin a s přestávkami skončil patnáct minut po 

půlnoci. V neděli se na plátně kina objevila speciální projekce snímku Ovečka Shaun ve 

filmu, který doprovodil hravý dabing herců z libereckého Naivního divadla.  

NEDĚLE 14. 5. – Svátek matek byl důvodem návštěvy primátora Petra Beitla 

v porodnici. Jednadvaceti novopečeným maminkám zde poblahopřál a předal balíček s 

pečující kosmetikou. Potěšitelná byla chvála rodiček na zdravotníky zdejšího oddělení. 

PONDĚLÍ 15. 5. - Světlo jako symbol lepších časů by se dal nadepsat okamžik, když 

byly dnes odpoledne slavnostně rozsvíceny dvě unikátní lucerny ve vstupu do 

jablonecké radnice. Svítidla do těchto prostor původně navrhl stavitel radnice architekt 

Karel Winter. Při samotné stavbě na začátku 30. let minulého století ale nezbyly na 

jejich výrobu peníze. Do budovy se tak dostaly až nyní, po více jak osmdesáti letech.  

ÚTERÝ 16. 5. - Lesy ČR na okraji Jablonce, konkrétně ve Vrkoslavicích, nezákonně 

vykácely část porostu. Dřevorubci se domnívali, že mýtí na pozemku, který patří státu a 

až v průběhu těžby zjistili, že stromy mizí ve skutečnosti z pozemku, jehož vlastníkem 

je město. Z lesa zmizelo na 157 kubíků dřeva, především smrků, dále modříny, 

vejmutovka, bříza a jeřáb. Státní podnik proto musí magistrátu zaplatit 200 tisíc korun. 

STŘEDA 17. 5. - V Eurocentru se konal 14. ročník přehlídky Kytička písniček, kde se 

představily dětské pěvecké sbory působící v mateřských školách v Jablonci. Vystoupily 

Pastelky, Jablíčko, Skřivánek a zazpívaly děti z MŠ Mšeňáček, Slunečnice a Kapička. 

VERNISÁŽ MATURITNÍCH PRACÍ Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší 

odborné školy v Jablonci se konala ve foyer kina Radnice. Součástí programu byla 

obhajoba praktických maturitních prací. Výstava přístupna veřejnosti do konce června. 

TRADIČNÍ AUKCE výtvarných prací pro pediatrii dražila 119 výrobků. Výtěžek 

v celkové výši 15 807 korun byl věnován na nákup dvou kusů žilního transilluminátoru 

nutných k zajištění žilního přístupu při krevních odběrech a kanyly pro infuze. 

ČTVRTEK 18. 5. - Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nabídlo v rámci Mezinárodního 

dne muzeí volný vstup do stálých expozic, k nimž patří Začarovaná zahrada – České 

sklo sedmi zemí či Nekonečný příběh bižuterie. Návštěvníci tak mohli obdivovat 

mačkané perle i knoflíčky a připomenout si vývoj bižuterie od zrození až po současnost. 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN JABLONCE, k jehož pořízení dalo podnět zastupitelstvo již 

v prosinci 2007, schválili dnes zastupitelé. Strategický dokument byl na programu až 

v pozdních odpoledních hodinách, aby se mohla zúčastnit také veřejnost. Projednávala 

se i stavba bytových domů v lokalitě Tichá, proti níž protestují peticí tamní obyvatelé.  

DNY 19. A 20. 5. - Hned dvě muzejní noci připravilo Muzeum skla a bižuterie. Ta 

první byla v pátek v hlavní budově muzea, kde kurátoři provedli návštěvníky 

expozicemi a výstavou fotografií zachycujících opravu Kristiánova. Právě tam se 

v sobotu veřejnosti poprvé po rekonstrukci otevřelo po komplexní rekonstrukci poslední 

dochované stavení této kdysi významné sklářské osady. V rámci muzejní noci na 

Kristiánově se především děti mohly potěšit pohádkou, hledáním pokladu, 

vlastnoručně si vyrobit ´roubený´ lampion a na ohni si opéci buřta.  
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NEDĚLE 21. 5. – V Jablonci a v Jizerských horách se uskutečnil 10. ročník náročného 

závodu horských kol ABB Cup, jehož hlavním pořadatelem je společnost ABB Elektro-

Praga. Do cíle trasy na čtyřiapadesát kilometrů dorazilo ve zdraví 264 startujících, z 

toho jedenáct žen, trasu na 33 km zdolalo 259 závodníků, z toho 51 žen. K tomu je 

nutné započítat i devětačtyřicet mladých závodníků na šesti a tří kilometrové trati.  

PONDĚLÍ 22. 5. - Poslaneckou sněmovnu zaplnily dvě stovky dětí, vítězů třetího 

ročníku celorepublikové soutěže ´Srdce s láskou darované´. Mezi letošními vítězi byli i 

žáci z Jablonce, a to ze ZŠ Mozartova. Z Prahy si odvezli cenu za originální design 

´Světlo na cestu´. Doposud se této akce zúčastnilo na osmnáct tisíc dětí s 880 pracemi. 

ÚTERÝ 23. 5. - Česká mincovna v Jablonci začala nabízet za více jak jeden milion 

korun kilogramovou zlatou minci Český lev, jež má sloužit jako investice do drahých 

kovů. Podle mincovny taková mince na českém trhu zatím chyběla a zařadí se k 

zahraničním investičním mincím jako je American Eagle nebo Wiener Philharmoniker. 

STŘEDA 24. 5. - ´30 let úspěchů jabloneckého biatlonu´ - výstava mapující historii 

tohoto sportu u nás byla zahájena v přízemí radnice. Zde bude veřejnosti zdarma 

přístupná do září. * Galerie Kaplička ve Mšeně zvala podvečerní vernisáží na výstavu 

´Plenér´ Venduly Chalánkové. V další dny šlo exponáty obdivovat prosklenými dveřmi.  

ČTVRTEK 25. 5. - Prezident Miloš Zeman podepsal milost pro doživotně 

odsouzeného Jiřího Kajínka, který byl propuštěn z rýnovické věznice v Jablonci. 

Součástí milosti je sedmiletá podmínka, kdy se Kajínek nesmí dopustit trestného činu. 

PÁTEK 26. 5. - Na 17. ročníku Jabloneckého hudebního festivalu se u nás představily 

nejen místní soubory, ale třeba i přední sbor Napsugar childrens choir z Maďarska. 

SOBOTA 27. 5. – Základní škola v Rýnovicích si připomenula 150 let svého založení. 

Ti, kteří přijali pozvánku k retro oslavám, zavzpomínali nad fotografiemi, školními 

kronikami, pomůckami a dalšími zajímavostmi, které ke škole neodmyslitelně patří.  

NEDĚLE 28. 5. - O víkendu se po hladině přehrady proháněly dračí lodě, kajaky či 

paddleboardy. Pátého ročníku Jabloneckého dračího dne se zúčastnil rekordní počet 

diváků i posádek, síly poměřilo 19 týmů. Na místě byli i zástupci vodních záchranářů, u 

nichž si zájemci mohli vyzkoušet resuscitaci a dozvědět se více o první pomoci. 

PONDĚLÍ 29. 5. – Při 

vloupání do zahradního 

domku v Mostecké ulici 

odcizil pachatel basu 

s pivem. Tu však záhy 

při útěku odhodil do 

řeky Nisy, jejíž koryto 

si zvolil za ústupovou 

cestu. V patách měl 

totiž Policii ČR i 

jablonecké městské 

strážníky.  

 



   KRONIKA roku 2017                                                                                 57  

 

ÚTERÝ 30. 5. - Základní umělecká škola Jablonec se dnes zapojila do celostátního 

projektu ´ZUŠ Open´, kdy se po celé republice veřejnosti představilo 355 uměleckých 

škol. První ročník tohoto happeningu nabízel žánrově pestrý program pod širým nebem. 

* Každé tři roky mají žáci výtvarných oborů Základních uměleckých škol příležitost 

porovnat svou uměleckou tvorbu nejprve na regionální a poté i na celostátní úrovni. 

Letošní krajské kolo bylo v kostele sv. Anny v Jablonci v rámci výstavy ´Oči dokořán´.   

STŘEDA 31. 5. - Kopačky za několik tisíc korun sebrala partička mladíků nezletilému 

chlapci přímo z jeho nohou, čemuž neuměli zabránit ani jeho dva kamarádi. Krádeží, 

jež se stala za bílého dne – přesněji po šestnácté hodině odpolední, se zabývala Policie 

ČR i strážníci Městské policie v Jablonci nad Nisou.   

ČERVEN: TRENDY, DESIGN, PRODUKCE 

ÚVODNÍK: VĚŽ BUDE MÍT DO ZIMY NOVÝ KABÁT BEZ ZÁPLAT - Vážení 

Jablonečané, máme tady optimistický červen plný očekávání prázdnin. I u nás 

v Jablonci většinou slunce svítí o sto šest a láká nás k přehradě, na různá 

sportoviště a do okolních lesů. Do června vstupujeme s novým schváleným 

územním plánem. Protože je to dokument skutečně strategický a pro město i 

jeho obyvatele velmi důležitý, rozhodli jsme se mu věnovat nejen na následující 

stránce, ale i v příloze. Také stavební sezona, která je v Jablonci kvůli jeho 

klimatu poměrně omezená, se rozběhla na plné obrátky. Radniční věž se 

zahalila opět do modrého hávu, a tak je jasné, že se bude pracovat na jejím 

omlazení. Odborníci se pustí do oprav zdiva v místech, kde je věž narušená, a 

do podzimu obnoví i její fasádu. Bohužel kvůli opravě bude věž i v tomto 

turistickém období vyřazená z provozu. Její nový kabát bez barevných záplat 

však určitě stojí za to. A kromě věže bude do zimy mít novou fasádu také jižní a 

východní strana radnice, takže na rok 2018 zbydou už jen práce na severní 

straně budovy. Stavební ruch bude také na Ovocném trhu, tedy na tržnici u 

autobusového nádraží. Chceme ji dokončit a zvýšit tak komfort pro prodejce i 

pro vás, Jablonečany, kteří sem chodíte nakupovat čerstvou zeleninu a květiny. 

V roce 2013 jsme tržnici vydláždili, nyní se zaměříme na dostavbu obslužné 

komunikace a parkovacích míst včetně podzemních kontejnerů na separovaný 

odpad a přístřešků pro kontejnery na odpad komunální. V současné době nás 

plně zaměstnává také velmi náročná příprava architektonické soutěže na 

návrh nového dopravního terminálu v Kamenné ulici. Ale protože jde o projekt, 

jenž si vyžádá vysoké náklady, je třeba postupovat podle požadavků komory 

architektů i zákonů, nic nepřehlédnout a nezanedbat. Práce je před námi 

hodně, přesto vám přeji, abyste si v nastávajícím příjemném letním období 

našli čas na pořádný odpočinek. - Lukáš Pleticha, náměstek primátora 

ČTVRTEK 1. 6. – Přehrada Mšeno zahájila letní sezónu, jež trvá oficiálně do 1. září. 

Městskou pokladnu stojí provoz každoročně 2,6 milionu korun, což zahrnuje 
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využívání toalet, úklid, likvidace odpadu, služby vodních záchranářů a monitoring 

kvality vody. Na přehradě se neplatí vstupné, jediným výnosem je parkovné v ulici Za 

Hrází. Vodní nádrž Mšeno je ve správě Povodí Labe. Město prostřednictvím 

technických služeb a pracovníků veřejně prospěšných prací udržuje zeleň, stezky pro 

cyklisty a bruslaře, sportoviště a dětská hřiště ve svém vlastnictví. Ve spolupráci s 

Povodím Labe a Krajskou hygienickou stanicí bdí nad rozvojem sinic, v případě 

potřeby má připravené peníze na likvidaci. V uplynulých letech to ale nebylo potřeba. 

PÁTEK 2. 6. - Jablonec navštívili studenti a pedagogové Jacob Brücker Gymnasia z 

partnerského města Kaufbeuren v Německu. Studenti během týdenního pobytu u nás 

stihli mimo jiné výlet na Ještěd nebo sjezd Jizery na raftu. Při přijetí na radnici se zapsal 

do pamětní knihy města Markus Hiemer, učitel, který se na německé straně už osm let 

stará o partnerství mezi školami. Družba našeho Gymnázia Dr. Randy a gymnázia v 

Kaufbeuren totiž stála před pětadvaceti roky na počátku partnerství obou měst.  

SOBOTA 3. 6. - V Jablonci je každá první sobota v měsíci úřední, kdy jsou otevřena 

pracoviště správních agend v budově magistrátu v ulici Komenského. Největší nápor 

první červnovou sobotu zaznamenali úředníci na přepážkách osobních dokladů – 

občanské průkazy a pasy si přišla nechat vyhotovit či vyzvednout rovná stovka lidí. Na 

přepážce registru vozidel bylo během čtyř hodin pracovní soboty obslouženo třiadvacet 

klientů a jedenadvacet občanů navštívilo evidenci řidičů.  

NEDĚLE 4. 6. - ČLTK Bižuterie na přelomu května a června pořadatelem 17. ročníku 

mezinárodního tenisového turnaje ´Jablonec open 2017 - Czech Republic F3 Futures´, 

který byl podpořený dotací 15 tisíc dolarů. Po kvalifikaci, odkud z 64 tenistů z třinácti 

zemí postoupilo do finále osm nejlepších, vyvrcholil turnaj na kurtech dnes odpoledne.  

PONDĚLÍ 5. 6. - Vzhledem k nedostatku parkovacích míst pro zaměstnance i 

návštěvníky nechala Nemocnice Jablonec instalovat k vjezdu do areálu závory 

propojené s automatem. Opatření zajistí dodržování pravidel pro dopravu i parkování. 

To je do třiceti minut bezplatné, poté uhradí návštěvník 10 korun za každou započatou 

hodinu, celodenní parkování stojí padesátikorunu. Provozní doba je nepřetržitá, systém 

funguje o víkendech i svátcích. Veřejnost má k dispozici 90 parkovacích míst. 

ÚTERÝ 6. 6. - V obřadní síni jablonecké radnice se konalo slavnostní zakončení 

semestru 4. ročníku Akademie seniorů. Ta začala fungovat v září 2011 a její studium je 

určeno seniorům bez ohledu na věk, jediným kritériem je chuť poznávat něco nového. 

STŘEDA 7. 6. - Dobrovolní dárci krve převzali na radnici zlaté medaile Dr. Janského 

za 40 bezplatných odběrů a zlaté kříže 3. třídy za 80 odběrů. Medaile předal primátor 

Petr Beitl s ředitelkou spolku Českého červeného kříže Kateřinou Havlovou. * 

Významné ocenění Zlatými kříži 1. třídy oceňuje ČČK hluboce humánní přístup těch 

bezpříspěvkových dárců krve, kteří darovali svou krev či její složku již 160krát. Na 

slavnostním shromáždění 2. června v prostorách barokního Kaiserštejnského paláce v 

Praze se ocenění dárci, mezi kterými byli i občané Jablonce Petr Černý a Hana 

Dohelská, zařadili do rodiny 2 196 nositelů tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.  

ČTVRTEK 8. 6. – V Domě Scheybalových byla vernisáží zahájena interaktivní 

výstava ´Jablonecké moře´. 111 let starý příběh přehrady na Mšenském 
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potoce představil historii stavby i její život v proudu času. Výstava přístupna zdarma 

celé léto. * Mozart revue aneb rozloučení se školním rokem připravila na dnešní večer 

Základní škola z ulice Mozartova. V pestrém programu se na jevišti jabloneckého 

divadla předvedli svým rodičům, prarodičům a přátelům školy žáci i jejich pedagogové.  

PÁTEK 9. 6. - Mezinárodní den archivů oslavil Státní okresní archiv v Jablonci 

pozvánkou do svých prostor v Turnovské ulici. Návštěvníky čekaly ukázky z nově 

získaných archiválií posledního roku a také pozoruhodnosti, které se vztahují k letošním 

nejen regionálním výročím. U příležitosti 111. let od položení základního kamene 

mšenské přehrady byly vystaveny některé dosud veřejnosti neznámé dokumenty 

spojené se vznikem tohoto vodního díla. Poprvé také mohli návštěvníci zhlédnout 

materiály z pozůstalosti prvního jabloneckého starosty Josefa Pfeiffera mladšího, které 

do Jablonce přivezl letos jeho příbuzný Ulrich Schwehn z německého Haigeru. * 

Eurocentrum patřilo 8. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu, který představil 

soubory z různých koutů celého světa. Akci vedle Jablonce zaštítil i Liberecký kraj.  

SOBOTA 10. 6. - Již 8. ročník závodů dračích lodí v regionu pro amatérské, firemní a 

sportovní týmy se konal na jablonecké přehradě. Závodu, který je pořádán na počest 

Jaroslava Poslta, zakladatele oddílu Jizerský drak, se letos zúčastnilo osmnáct posádek. 

* Ve dvanácti lokalitách v Jablonci byly přistaveny velkokapacitní kontejnery, do nichž 

mohli občané odevzdat bioodpad ze zahrádek – tedy trávu, listí, větve a zbytky 

rostlinného materiálu. Nebylo možné tam odložit bioodpad živočišného původu. 

NEDĚLE 11. 6. - Mistrovství České republiky - Czech dance Championship 2017, 

skončilo po třídenním klání dnes v Městské hale v Jablonci. Zúčastnilo se čtyřicet 

tanečních škol z celé ČR, své umění předvedli děti, mládež i dospělí tanečníci.  

PONDĚLÍ 12. 6. – Eurocentrum zaplnily v podvečer mažoretky Jablonecká jablíčka, 

které působí od roku 1998 pod domem dětí Vikýř. Nejen svým příznivcům se 

představily v 16. ročníku svého komponovaného programu Mažoreťácké show.  

ÚTERÝ 13. 6. – Mírové náměstí před radnicí zaplnil jablonecký klub Asociace rodičů 

a přátel zdravotně postižených dětí se svojí tradiční akcí Den zdravotně postižených. Ve 

stáncích se prezentovaly známé organizace poskytující sociální služby jako je Diakonie, 

Centrum sociálních služeb, Jedličkův ústav, Fokus, Drak, Domov Maxov, sdružení 

Svítání nebo Domov a centrum denních služeb, nově byl přizván OnkoMaják s 

preventivním projektem Střevo Tour. Návštěvníky čekal bohatý doprovodný program. 

STŘEDA 14. 6.  - Město Jablonec udělovalo podruhé Cenu pro nadané. Symbolické 

jablko putovalo k nadaným žákům základních a studentům středních škol. Vyhlášení 

v městském divadle předcházel podpis všech nominovaných do pamětní knihy. 

ČTVRTEK 15. 6. - Smíšený pěvecký sbor Janáček připravil pro své příznivce klasické 

hudby a zpěvu slavnostní koncert v jabloneckém kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova, 

kde byly hosty Filharmonie Dolnoslezská z polské Jelení Gory a pěvecký sbor Rosex  z 

Liberce. Společně od nich zazněly Symfonie C-dur W. A. Mozarta KV 551 - Jupiterská  

a Mše Jana Jakuba Ryby C-dur. Koncert, který je součástí programu ´Překračujeme 

hranice 2014  - 2020 Euroregionu Nisa´, měl již svoji premiéru 9. června v Jelení Gore, 

že úspěšnou, snad ani není třeba dodávat. 
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PÁTEK 16. 6. - I letos pořádalo statutární město Jablonec slavnostní koncert v divadle 

ke Světovému dni proti násilí na seniorech. V úvodu programu byla předána ocenění 

Jablonecká pečovatelka 2017, které převzalo sedm pečovatelek a osobních asistentek z 

organizací poskytujících sociální 

služby. Titul si odnesly nejen za 

práci s klienty, ale i za své další 

profesní a osobní kvality.  

SOBOTA 17. 6. - Pěšky a bez mapy 

projít celé Norsko vyrazila trojice 

studentů Gymnázia Dr. Antona 

Randy z Jablonce. Vše potřebné si 

chlapci nesou na zádech - 

nepromokavé oblečení, spacák, 

elektroniku, lékárničku, hůlky, vařič, 

ešus i nezbytný deník. Nejsou to 

žádní začátečníci. Před třemi lety se 

vydali po stopách Karla Hynka 

Máchy do Benátek a ušli tisíc 

kilometrů. Letos návrat plánují po 

více než dvou měsících. 

NEDĚLE 18. 6. - Den otců aneb S 

tátou to zvládneš! Program tradiční 

akce na Tajvanu byl tentokrát 

založený na myšlence, že v 

posledních letech je celá společnost 

více a více závislá na mobilních sítích, telefonech, počítačích, moderních technologiích. 

I proto byly úkoly spjaté s přírodou, logickými hádankami a kreativitou. Do programu 

se již tradičně zapojila také městská policie, jejíž oddělení prevence a vzdělávání 

připravilo pro malé návštěvníky stan, kde si mohly děti vyzkoušet své znalosti z 

dopravní výchovy, dopravních značek, vyřešit kvíz s dopravní tématikou a ti nejmenší 

přiřadili správné řidiče do aut jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.  

PONDĚLÍ 19. 6. - Dopoledne zasahovali městští strážníci při dopravní nehodě, kdy na 

křižovatce ulic Palackého a Mánesova nedalo přednost jedno auto druhému a to 

skončilo na boku. Strážníci zastavili provoz a vyprošťovali z obou vozidel osoby, které 

předali rychlé záchranné službě. Během hodiny byl pak provoz obou ulic obnoven. 

ÚTERÝ 20. 6. – Konec prvního pololetí přednáškového cyklu uzavřel v Domě 

Scheybalových v Jablonci dnes v podvečer program nazvaný Den s hrázným. Jiří 

Chmelař seznámil účastníky s historií jablonecké přehrady, svou celoživotní prací 

hrázného i s mnohými kuriozitami, se kterými se setkal během své dlouholeté činnosti. 

STŘEDA 21. 6. - Na slavnostní oběd pozvali primátor Petr Beitl a náměstek Miloš 

Zahradník ženy, které pedagogické profesi věnovaly většinu svého života a letošní 

školní rok pro ně byl mezi dětmi poslední. Odcházejí totiž do důchodu. 
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ČTVRTEK 22. 6. - Na letní scéně Eurocentra úderem jednadvacáté hodiny uvedlo 

liberecké divadlo F. X. Šaldy představení Srnky. Hra Tomáše Svobody - zachycující 

neobyčejné příběhy z Liberce, je jedním z divácky nejúspěšnějších představení. 

PÁTEK 23. 6. - Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec 2017, které navazuje na 

tradici bižuterních výstav z druhé poloviny minulého století, začalo otevřením pěti 

výstav a předáním unikátních medailí vybraným kolekcím prezentovaným v rámci 

hlavní výstavy ´Trendy, design, produkce´. Trienále současného českého skla a 

bižuterie se účastnilo osmdesát sklářských a bižuterních značek, pětadvacet sklářských 

výtvarníků a dvě desítky odborných škol, to vše z dvanácti zemí celého světa.  

SOBOTA 24. 6. – Sedmnáctý ročník recesistického běhu na klasických lyžích v 

zimním oblečení Prasoloppet 2017 se běžel opět po tříkilometrové trase kolem 

jablonecké přehrady. „Prasův běh přitahuje lyžaře již od roku 2001, a to zejména 

díky absenci dopingových kontrol. Konečně přichází léto a světová lyžařská 

elita míří do Jablonce – Mekky extrémních sportovců,“ zvali k účasti s jistou 

nadsázkou pořadatelé s tím, že běžci mají možnost důstojně se rozloučit se svými 

lyžemi na dlažbě, písku i asfaltu. 
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NEDĚLE 25. 6. - Při ranním výběru peněz usnul muž u spořitelního bankomatu. Nebyl 

zraněný, nebylo mu špatně, prostě měl za sebou dlouhou noc. Vzbudili ho až strážníci. 

PONDĚLÍ 26. 6. - Z poloviny už vybetonovaný 140 metrů dlouhý most, nejdelší na 

nové silnici, kterou staví Ředitelství silnic a dálnic z Liberce do Jablonce. Práce v 

hodnotě 360 milionů korun postupují dle harmonogramu, mají skončit za rok v květnu. 

ÚTERÝ 27. 6. - Den památky obětí komunistického režimu byl vyhlášen na počest 

Milady Horákové, Jana Buchala, Oldřicha Pecla a Záviše Kalandry, kteří byli popraveni 

po vykonstruovaných politických procesech na Pankráci 27. června 1950. Jablonec dnes 

uctil oběti krátkým pietním aktem v parku Generála Mrázka. Květiny k pomníku 

Bojovníkům za svobodu vlasti a obětem bezpráví položili představitelé města za 

přítomnosti zástupců Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Vězeňské služby ČR. 

Vedle seniorů se památce obětí komunistického režimu přišli poklonit i mladí lidé. 

STŘEDA 28. 6. - Slavnostní akademie Gymnázia U Balvanu a předání výročních cen 

Maxima se konalo v podvečer v divadle. * Ve stejný čas v Eurocentru byla vernisáží 

zahájena výstava jabloneckého fotoklubu Nekras. Snímky k vidění denně až do září. 

ČTVRTEK 29. 6. – Jablonecká přehrada se zahalila do tmy a z mola na hladině 

zazněly podmanivé hudební tóny. Účinkoval přední český hobojista Vilém Veverka 

doprovázený souborem Ensemble 18+. Posluchači měli možnost slyšet mix osvědčené 

klasiky na půdorysu Bach - Vivaldi, v kombinaci se žánrovým crossoverem, kdy byly 

představeny největší hity autorů, jako jsou E. Morricone či A. Piazzola. 

PÁTEK 30. 6. - Poslední rok prvního ročníku. Tak by se dal nazvat letošní školní rok 

pro dvanáct předškoláků z MŠ Hláska. Jde o ty, kteří jsou tu od samého začátku vzniku 

třídy pro děti bez zdravotního 

omezení v rámci Speciální 

mateřské školy. Šestiletí 

předškoláci se rozloučili program 

´Tři planety´, který zhlédli dojatí 

rodiče. Vše pak završilo 

šerpování budoucích školáků, 

které se neobešlo bez pokleknutí 

a poklepání mečem po ramenou, 

čímž nabylo platnosti.  
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ČERVENEC ANEB LÉTO TANČÍ  

ÚVODNÍK: LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO… Slovo LÉTO vyvolává v každém z 

nás řadu představ – slunce, koupání, letní lásky, posezení s přáteli, cesty za 

poznáním. Někteří za svými zážitky vyrážejí za hranice, jiní zůstávají doma. 

Naše republika nabízí celou řadu zajímavých míst, která stojí za zhlédnutí. 

Jako patriot mezi ně řadím i Jablonec a jeho okolí, a to nejen díky jeho 

podmínkám pro různé druhy sportů, ale i kulturní nabídce každoročně 

připravované na letní měsíce. Letošní širokou škálu akcí odstartuje svým 

druhým ročníkem hudební festival JBC FEST. Křehká krása 2017 a 

Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2017 připravovanou 

nabídkou uspokojí příznivce jabloneckého skla, bižuterie, šperkařství a 

mincovnictví. Já osobně si nenechám ujít JBC 4X Revelations, závod seriálu 

světové série ve fourcrossu, kdy budu držet palce jabloneckému Tomáši 

Slavíkovi. Milovníci hudby se mohou těšit na již tradiční projekt Město plné 

tónů, který svým bohatým programem rozezní různé části našeho města. 

Jablonecké pivní slavnosti na sklonku prázdnin potěší nejen příznivce 

zlatavého moku, ale nabídnou doprovodný program pro celé rodiny. Již nyní 

mohu prozradit, že pro návštěvníky je připraveno v rámci programu malé 

překvapení. Ti, co se nedostanou k moři, nemusí litovat, protože i my máme 

naše „Jablonecké moře“, o čemž se mohou přesvědčit návštěvníci stejnojmenné 

výstavy věnované jablonecké přehradě. Nabídek na aktivně strávený volný čas 

je mnoho a z vlastní zkušenosti vím, že není až tak důležité, kde svůj čas 

strávím, ale s kým ho strávím. Proto přeji všem čtenářům, aby využili všech 

možností, které léto nabízí, a hlavně, aby během svých cest a pobytů potkávali 

pouze příjemné a milé lidi. - Petr Beitl, primátor 

SOBOTA 1. 7. – Nemocnice Jablonec s ohledem na čerpání dovolených ohlásila na léto 

omezení provozu některých ambulancí a z důvodu modernizace uzavření lůžkového 

oddělení ortopedie. Předpokládá se, že stavební práce budou mít také vliv na přemístění 

ORL ambulance. Standardně je i po celé léto v provozu pohotovostní služba a lékárna. 

NEDĚLE 2. 7. – Od zítřka až do konce prázdnin bude každý všední den otevřené 

dětské dopravní hřiště v ulici Podskalí, kde si návštěvníci mohou zapůjčit jízdní kola, 

koloběžky a ti nejmenší odrážedla. Děti mohou také malovat křídami, házet pěnovými 

oštěpy, vyzkoušet svůj um na překážkové dráze nebo si zahrát ruské kuželky.  

PONDĚLÍ 3. 7. – ´Léto tančí´ je tradiční akce konaná vždy počátkem prázdnin 

v jabloneckém Eurocentru. Letošní již devatenáctý ročník této letní dílny pohybu, tance 

a rytmu zahájilo vystoupení bubeníků z Barrel Baterry, exotické Banda Brincadeira a 

představení Om Dance Academy. Týdenní program završilo vystoupení, kdy se na 

pódiu ve svých choreografiích představili lektoři i absolventi workshopů.  
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ÚTERÝ 4. 7. – Stejně jako v předcházejících letech počítal Jablonec i letos s letními 

opravami budov školských zařízení. V rozpočtu bylo připraveno 15 milionů korun na již 

tradiční práce, jako je výměna oken, opravy střech a sociálních zařízení či úpravy 

kuchyní. Počátkem prázdnin začalo zateplování pavilonu u ZŠ Šumava a MŠ Hřbitovní.  

STŘEDA 5. 7. - Policisté v Jablonci ve zkráceném přípravném řízení sdělili 38leté ženě 

podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se 

dopustila krátce po osmnácté hodině. V té době byla totiž kontrolována v Turnovské 

ulici za volantem vozidla Seat Ibiza policejní hlídkou, která jí naměřila v dechu 2,69 

promile alkoholu! * V noci z 5. na 6. července neznámý pachatel po vytlačení 

uzamčených vchodových dveří vnikl do rodinného domu ve Zlaté ulici, kde odcizil 

rybářské pruty, přibral aku pilu a mnohé další věci. Svým jednáním způsobil škodu za 

více jak pětatřicet tisíc korun a dopustil se trestných činů nejen krádeže, ale i porušování 

domovní svobody. Bude-li dopaden, hrozí mu trest odnětí svobody až na tři roky. 

ČTVRTEK 6. 7. – Letní scéna Eurocentra přivítala zajímavého zahraničního hosta. 

Vystoupila zde americko-španělská skupina Dead Bronco, kterou v roce 2012 založil 

Matt Horan z Floridy. Od pouličních koncertů se kapela přesunula na přední evropská 

pódia, kde si získala mnoha fanoušků svým specifickým žánrem honky-tonk country.  

PÁTEK 7. 7. - Jablonec získal státní dotaci 3,7 milionu korun na pořízení 1 200 

domácích kompostérů a štěpkovače. Radnice nyní připravuje výběrové řízení na 

dodavatele, na jaře 2018 by mohl být spuštěn proces zápůjček kompostérů občanům.  

SOBOTA 8. 7. - Parné dny vybízejí, někde se pěkně svlažit. Jako stvořené se k tomu 

vedle přehrad a koupališť zdají být i fontány a kašny. Není divu, že i na náměstí 

Farského před jabloneckým Eurocentrem se u moderní městské fontány v létě ochlazují 

zejména děti, které lákají tryskající proudy vody, měnící každou chvilku svoji intenzitu. 

Pro zajímavost souřadnice tohoto místa: 50° 43' 25.0686211“ N, 15° 10' 21.907711“ E.  

NEDĚLE 9. 7. – Festival ´Město plné tónů´ nabídnul v Tyršově parku jedinečné 

uskupení profesionálních instrumentalistů Escualo Quintet a zpěvačku Gabrielu 

Vermelho, držitelku ceny Alfréda Radoka. Program ´Tango Argentino´ zprostředkoval 

posluchačům dokonalé spojení temperamentu s uměleckým hudebním mistrovstvím.  

PONDĚLÍ 10. 7. - Řidička, kterou přemohl během jízdy mikrospánek, narazila s 

vozidlem do stromu. Stalo se tak patnáct minut po dvaadvacáté hodině ve Wolkerově 

ulici. Řidička utrpěla lehké zranění, škoda na autě dosáhla pětačtyřiceti tisíc korun.  

ÚTERÝ 11. 7. - Jablonecké kulturní a informační centrum se zaměřilo letos v rámci 

10. jubilejního cyklu ´Jablonecké kostely otevřeny´ na varhanní koncerty. Ten první 

s názvem ´Italský večer´ se odehrál v kostele Nejsvětější Trojice ve Mšeně, kde se 

představily varhanistka Jiřina Dvořáková Marešová a sopranistka Irena Troupová. 

STŘEDA 12. 7.  - Festival ´Město plné tónů´ nabídnul další koncert. Na náměstí před 

radnicí zahrály v odpoledním programu flétnistka Julie Séquardtová a klavíristka Miho 

Fukuda, absolventky pražské konzervatoře. V hodinovém programu zazněly mimo jiné 

skladby Bohuslava Martinů, Josefa Suka, Bedřicha Smetany či Francise Poulence. V 

informačním centru si diváci mohli zapůjčit proti padesátikorunové záloze 

podsedáky. Pohodlné posezení poslech hudby rozhodně zpříjemnilo.  
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ČTVRTEK 13. 7. – Dneškem počínaje byla v Jablonci pro veškerou dopravu uzavřena 

ulice Rádelská. Důvod? Výstavba dešťové kanalizace, která je součástí rekonstrukce 

ulice Vrkoslavická. Tam havárii způsobily letní přívalové deště již v roce 2013, které 

ostatně napáchaly škody na komunikacích a chodnících nejen zde. Vzhledem ke své 

poloze a návaznosti na Dobrou Vodu i Petřín je Vrkoslavická ulice dost frekventovaná, 

jezdí tu autobusy městské hromadné dopravy a hojně ji využívají i chodci. Město si 

nechalo vypracovat projekt na její rozšíření i na přistavění nového chodníku. K tomu 

však bylo nutné vykoupit ze soukromých rukou části pozemků, proto ta prodleva. 

PÁTEK 14. 7.  - V první polovině července si drobnými krádežemi ´přivydělával´ 

osmatřicetiletý recidivista. V prodejnách s oblečením, ale i v obchodech s drogistickým 

zbožím bral vše, co mu přišlo pod ruku. K jeho odhalení přispěly kamery, jimiž byly 

obchody vybaveny. Pachatel způsobil škodu za devět tisíc korun, účet mu dá policie.  

SOBOTA 15. 7. – Skončil čtyřdenní adrenalinový závod JBC 4X Revelations v 

cyklistickém fourcrossu v bikeparku. Letošní pátý díl divácky nesmírně atraktivního 

podniku v jabloneckém areálu Dobrá Voda nabídnul řadu novinek. Především se 

premiérově v Česku rozhodlo o celkovém vítězi světového šampionátu 4X Pro Tour. 

NEDĚLE 16. 7. - Eurocentrum nabídlo v Tyršových sadech koncert v rytmu swingu. 

Savoy Satellites z Berlína zahrál klasiku swingu 40. let: výběr z amerických standardů 

Great American Songbook, některé hotjazzové originály i novější svižné skladby.  

PONDĚLÍ 17. 7. - Liberecká novorenesanční radnice dominuje novým investičním 

medailím z jablonecké České mincovny. Na celou emisi kilogramových a 

půlkilogramových medailí padne na padesát kilogramů ryzího stříbra. Liberecká radnice 

se již jednou na medaili objevila. Šlo o ražbu, kterou si město v roce 2008 objednalo pro 

své partnery, rodáky a další osobnosti, tehdy ji do prodeje nenabídlo. Aktuální emise je 

naopak volně prodejná. Háček je ale v tom, že kilogramových medailí vznikne pouhých 

čtyřiadvacet a půlkilogramových osmačtyřicet kusů. Zájemci si tedy musí pospíšit. 

ÚTERÝ 18. 7. - Jablonec na letní prázdniny opět otevřel turistům své kostely, dneškem 

počínaje budou přístupné každé úterý až do konce srpna. Na léto zpřístupní Jablonec 

kostely už podesáté, každoročně je navštíví asi tři tisíce lidí. Stejně jako loni v nabídce 

není secesní starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže na náměstí B. Němcové, který se 

rekonstruuje. Za prohlídku kostelů se vstupné nevybírá, výjimkou je kostel sv. Anny. 

Naše nejstarší stavební památka je letos součástí mezinárodního trienále bižuterie a 

skla, v jejích prostorách je výstava ´No Limits´ z tvorby českých sklářských výtvarníků. 

STŘEDA 19. 7. - Prostředí dvou azylových domů v Liberci a Jablonci nad Nisou si při 

své zítřejší návštěvě Libereckého kraje hodlá prohlédnout náměstek ministra pro lidská 

práva Petr Krčál. Cílem návštěvy je zmapovat a poznat dočasná útočiště pro osoby bez 

přístřeší nejen u nás, ale ve všech krajích České republiky. 

ČTVRTEK 20. 7. – Jablonecké Eurocentrum připravilo v rámci ´Jabloneckého 

kulturního léta´ na dnešní podvečer na své letní scéně unikátní koncert, který spojil 

afrokubánský folklór, jazz a taneční groovy. Pouze pro tento program oslovila tuzemská 

kapela Timbasa kubánského zpěváka a perkusionistu Yomara Amadora Morejona, s 

nímž úspěšně vystupovala již v minulosti.  
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PÁTEK 21. 7. - Jablonecký výrobce sirupů a medovin Kitl oslavil deset let své 

existence. V rámci ´Dne otevřených dveří´ představil nově zrekonstruovanou a 

rozšířenou výrobnu. Miloň Čepelka, herec Cimrmanova divadla, pak pokřtil letošní letní 

novinku – Syrob Malinový. Firma vyrábí od roku 2007, kdy uvedla na trh svůj první 

likér Kitl Šláftruňk, což je medicinální víno na spaní. V současné době zažívá 

nejúspěšnější období od svého vzniku a začíná exportovat třeba do Austrálie. 

SOBOTA 22. 7. - V noci na dispečink městské policie volal svým kolegům strážník, 

jenž měl volný den, že viděl z okna ležet v ulici Čelakovského na zemi mladíka, který 

nemůže vstát. Vyzval hlídku, aby vyjela a sám se vydal zraněnému na pomoc. Protože 

se ukázalo, že má tržnou ránu na obličeji, přivolal ještě před příjezdem strážníků 

zdravotnickou záchranku. 

NEDĚLE 23. 7. – V rámci 

festivalu ´Město plné tónů´ 

se jazzem a swingem 

představil v Tyršových 

sadech band Melody Boys, 

jenž se snaží o autentickou 

interpretaci jazzu a swingu 

dvacátých, třicátých a 

raných 40. let. Základní 

sestavu tvoří kytarista Petr Tichý, po jehož boku exceluje pianista Mirek Lacko, 

saxofonista a klarinetista Pavel Jordánek, trumpetista Jiří Patócs a kontrabasista Petr 

Vlášek. Samozřejmostí pro toto seskupení je hra na dobové nástroje. 

PONDĚLÍ 24. 7. - Po čtyřech letech restaurování se na hlavní hřbitov v ulici Na Roli 

vrátila skleněná mozaika, která zdobila hrobku významné jablonecké rodiny Pfeiffer-

Kral. Secesní skvost byl ve velmi špatném stavu a restaurátoři ho obnovovali doslova 

kostičku po kostičce. Za restaurátorské práce radnice zaplatila čtyři sta tisíc korun.  

ÚTERÝ 25. 7.  - Výstava A. TO. MY! And that's us!, představující práce studentů 

českých i zahraničních oborových středních a vysokých škol, byla k vidění v Galerii N.  

STŘEDA 26. 7. - Mladí umělci z celého světa vystoupili v Jablonci v rámci projektu 

´Evropská hudební Akademie Teplice 2017´. Na programu Pucciniho opera Bohéma. 

ČTVRTEK 27. 7. - Letní scénu Eurocentra rozproudily rytmy z Balkánu. Vystoupil 

zde totiž dvanáctičlenný soubor Fanfare Ciocarlia z rumunské vesnice Zece, jenž patří 

mezi nejpopulárnější dechové orchestry. Hudba plná energie dodala dobrou náladu.  

PÁTEK 28. 7. – Vrcholil a ke svému závěru se blížil 7. ročník akce Letní prázdninový 

kemp, který pořádá Ski klub Jablonec. Určen byl pro běžce na lyžích, biatlonisty, 

skokany, sdruženáře a alpské disciplíny, a to děti a mládež s datem narození v roce 2001 

až 2007. Účastníky dvou letních turnusů čekala všeobecná přípravu mladých lyžařů 

běžců, a to formou běžeckých a cyklistických aktivit. Součástí programu byly i výlety 

do Jizerských hor, rozvoj dovednosti a obratnosti formou soutěží, noční orientační běh, 

výuka kanoistiky a horolezectví za dohledu profesionálních vodáků i lezců a také 

návštěva lanového centra. Letošní novinkou byla exkurze České mincovny. 
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VÍKEND 29. AŽ 30. 7. - Jablonec hostil v prostorách přehrady na Tajvanu sportovní 

akci s názvem ´Víkend plný nejen lezení´. Program začal v sobotu ráno, kdy ve 4. kole 

Rock Point Českého poháru v boulderingu změřili síly nejlepší lezci z celé ČR. Neděle 

patřila rodinám s dětmi. Na malých a lehkých stěnách si mohl s pomocí trenérů lezení 

vyzkoušet opravdu každý. Absolvovat šla i jízda na paddlebordech či dračích lodích.  

PONDĚLÍ 31. 7. – Na pěší zóně v Komenského ulici byla ukončena výstava ´Má vlast 

cestami proměn´, která od poloviny července na sedmi panelech představovala 

proměněné památky z Libereckého a Ústeckého kraje a také hlavního města Prahy. 

Jablonec nad Nisou reprezentoval vloni úspěšně zrestaurovaný barokní kamenný kříž 

v Proseči nad Nisou. Putovní výstava, přinášející svědectví o zvelebování opomíjených 

míst, o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty, o zkrášlených náměstích a 

návsích, nádražích i sakrálních stavbách, byla zahájena v polovině května na 

pražském Vyšehradě a po celý rok putuje po českých městech a obcích. 
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SRPEN: POLITICI JEDNALI I O PRÁZDNINÁCH 

ÚTERÝ 1. 8. – Za dětmi na příměstský tábor oblastního spolku Červeného kříže 

z Jablonce přijeli policisté zařazení v prvosledové hlídce. Nejprve holky a kluky 

seznámili s činností a povinnostmi policistů, následně jim ukázali a nechali i vyzkoušet 

některé součásti výstroje. Na památku dostaly děti certifikáty na otisky svých dlaní a 

drobné upomínkové předměty jako jsou omalovánky, pexeso či reflexní pásky. 

STŘEDA 2. 8. - Letos nově si mohou na naší přehradě zachytat i turisté, pro které je 

nyní jednodušší získat rybářské povolenky nejen pro pstruhové revíry. Po dohodě s 

Českým rybářským svazem je převzalo na zkoušku do prodeje turistické infocentrum 

jabloneckého magistrátu. Službu uvítali především zahraniční návštěvníci, kteří dříve 

naráželi na jazykovou bariéru i na dlouhé termíny pro vyřízení rybářského lístku. 

ČTVRTEK 3. 8. – Amfiteátr letní scény Eurocentra patřil unikátnímu projektu Kedem 

Ensemble. Zahrálo těleso složené z hudebníků čtyř států, jež čerpá z židovsko-

španělských písní ladino, raných izraelských nápěvů či íránské lidové hudby. 

PÁTEK 4. 8. - Kostel Farského v Podhorské ulici v Jablonci přišel o milodary. 

Neznámý zloděj vypáčil dřevěnou pokladničku, vzal si všechny mince, přibral i visací 

zámek. Kvůli necelé tisícikoruně se dopustil hříchu přímo na půdě svaté. Pokud ho 

dopadne policie, hrozí mu až dvouletý trest odnětí svobody. V pekle skončí však určitě.  

SOBOTA 5. 8. – Na čtrnáct dní přijelo na letní pobyt do našeho regionu šestatřicet 

ukrajinských dětí z partnerské oblasti Vinnytsia, s níž podepsal Liberecký kraj letos 

dohodu o spolupráci. V rámci programu děti navštívily i Jablonec, kde zavítaly do 

tenisového areálu v Proseči a na dračích lodích brázdily hladinu mšenské přehrady.  

NEDĚLE 6. 8. – Za jedenáct let tvrdé práce a non-stop turné si kapela Henhouse 

Prowlers z Chicaga vybudovala solidní pověst. Její hudba staví na kořenech bluegrassu 

a směřuje k vlastnímu charakteristickému a jedinečnému zvuku. V repertoáru se 

objevují jak sklady, které to valí dopředu, tak i romantické balady, originální kusy i 

tradiční či převzaté písně. Své umění hudebníci prezentovali nejen doma ve Spojených 

státech, ale také v subsaharské Africe, Rusku, Beneluxu a dalších zemích.  Dnes potěšili 

posluchače v Jablonci. Zahráli v Tyršových sadech v rámci festivalu Město plné tónů.  

PONDĚLÍ 7. 8. - V kině Radnice byla zahájena dlouho plánovaná rekonstrukce. 

Vyměněno bude topení v horním patře sálu - kino bylo jedním z posledních v republice, 

kde bylo parní vytápění. Po čtyřiceti letech budou obnoveny klasické i maskovací 

neboli formátové opony. Ty musí být pohyblivé, protože se mění podle velikosti daného 

filmu. Ty nové ulehčí práci promítačům, kteří je vždy před projekcí musí přizpůsobovat. 

ÚTERÝ 8. 8. - Pro statutární město Jablonec ve srovnání s loňským rokem pracuje 

letos v létě o něco méně pracovníků veřejně prospěšných prací. Přibylo ale lidí, kteří 

pracují v režimu veřejné služby. Aktuálně Jablonec zaměstnává 72 lidí na veřejně 

prospěšné práce a dalších osm desítek lidí dobrovolně působí v režimu veřejné služby. 

STŘEDA 9. 8. - Dalibor Dědek, zakladatel a majitel firmy Jablotron z Jablonce, se 

rozhodl vstoupit do politiky s tím, že povede osobně kandidátku do sněmovny pro hnutí 

Starostové a nezávislí v Ústeckém kraji. Již předem přislíbil, že bude hnutí 

finančně podporovat a shánět ´slušné lidi´ na jeho kandidátku. 
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ČTVRTEK 10. 8. - Ve velké zasedací síni budovy radnice se sešlo letošní sedmé 

zasedání zastupitelstva Jablonce. Šlo o schůzi mimořádnou, na jejímž programu byly 

mimo jiné body jako výstavba judo arény či nové informace o chystané výstavbě 

pavilonu interní medicíny v místní nemocnici. Zastupitelé také schválili, že podepíší 

smlouvu o spolupráci mezi městem, Libereckým krajem, kterému patří areál bývalé 

porodnice v Turnovské ulici, a firmou Jablotron, která projevila o objekt zájem.  

PÁTEK 11. 8. v 15:31 hodin - Pouhých 133 dní od svého otevření přivítal obchodní 

Central miliontého návštěvníka. Byla jí Michaela Korcová v doprovodu své malé dcery.  

SOBOTA 12. 8. - Netradiční putovní trhy oživily tržnici u jabloneckého autobusového 

nádraží. Prvně se tu uskutečnily Tatrhy - jejich název vznikl ze spojení slov tady a trhy, 

které nabídly nejen výrobky a jídlo, ale také zážitky v podobě divadla a workshopů. 

NEDĚLE 13. 8. – Skončil 6. ročník výstavy Křehká krása, kterou Svaz výrobců skla a 

bižuterie pořádal v Eurocentru. Návštěvníci měli jedinečnou možnost výhodně nakoupit 

přímo od výrobců skla a bižuterie, mnozí si tak vyřešili už v srpnu své vánoční nákupy. 

PONDĚLÍ 14. 8. – Letos třetím rokem pokračovala na Zimním stadionu v Jablonci 

hokejová škola. Tentokrát zkušenosti předával juniorský mistr světa a světový 

specialista na mentální trénink hokejistů Martin Holý. V červnu předcházela novinka 

v podobě přednášky ´Invaze přirozenosti v tréninku nejen hokejové mládeže´, kterou 

vedl dvojnásobný mistr světa v ledním hokeji, legendární hráč a trenér Luděk Bukač. 

ÚTERÝ 15. 8. - I letos se cyklisté v Jablonci na cyklostezce u přehrady setkali s 

prázdninovou preventivní akcí. Tým silniční bezpečnosti a městští strážníci poradili, jak 

má být vybaveno jízdní kolo. Pozornost patřila i správnému použití cyklistických přileb. 

STŘEDA 16. 8. - Jablonecká zastupitelka a zároveň poslankyně za hnutí ANO Jana 

Pastuchová vyhrála soudní spor s místní stavební firmou Ventax, kterou spoluvlastní 

předseda jablonecké ČSSD a bývalý poslanec Andrej Grega. Firma po Pastuchové 

požadovala omluvu za poškození pověsti a půlmilionové odškodné. Zastupitelka podle 

žaloby pohanila firmu tím, že v listopadu 2015 publikovala v radničním zpravodaji 

článek upozorňující na některé podezřelé veřejné zakázky v Jablonci, jež Ventax získal. 

ČTVRTEK 17. 8. - 

Začala demolice dvou 

domů na nepřehledné 

křižovatce Ostrý roh, 

jež leží na jedné z 

frekventovaných 

příjezdových tras od 

Liberce a odbočuje se 

z ní do zimních 

středisek v Jizerských 

horách. Do 

křižovatky vjíždějí i 

desítky aut od 

blízkého 
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supermarketu a čerpací stanice. Křižovatka leží v zatáčce a výhled navíc komplikují 

právě domy, které stojí až u silnice. K zemi proto půjde bývalá restaurace na křižovatce 

ulic Palackého a Janovská a bytový dům v Želivského ulici na protější straně. Na 

demolici Jablonec získal milionovou dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, zhruba půl 

milionu přidá město ze svého rozpočtu. Protože bourat se bude za provozu, stavby se 

postupně rozeberou jen mechanicky bez použití trhavin tak, aby demolice neohrožovaly 

bezpečnost ani stabilitu sousedních nemovitostí. Na místě pak vyroste okružní 

křižovatka, kterou za zhruba šestadvacet milionů korun vybuduje krajská správa silnic.  

PÁTEK 18. 8. - Dlouho očekávaná futuristická přístavba Muzea skla a bižuterie ve 

tvaru obřího broušeného bižuterního kamene má problémy. V září se mělo začít stavět a 

za dva roky se měla unikátní stavba za 60 miliónů korun otevřít jako dárek u příležitosti 

115. výročí existence muzea. Teď je vše jinak. Začátek stavby se minimálně o několik 

měsíců opozdí. Do soutěže o to, kdo futuristický krystal v Jablonci postaví, se totiž 

nikdo nepřihlásil. Problém byl pravděpodobně v termínu letních prázdnin, kdy bylo 

výběrové řízení vyhlášeno. Řada firem tak neměla dostatek kapacit na zajištění rozpočtu 

a potenciálních subdodavatelů. Muzeum proto vyhlásí výběrové řízení znovu.  

SOBOTA 19. 8. - Na opilého muže a ženu, kteří seděli odpoledne s dítětem v kočárku 

na lavičce u jablonecké přehrady, byli upozorněni městští strážníci. Ti na místě zjistili, 

že muž je silně opilý a alkohol byl cítit i z ženy. Měření ukázalo, že v dechu měla 2,85 

promile alkoholu a rozhodně nebyla ve stavu, kdy by se mohla postarat o malé dítě. Pro 

to si nakonec přišla babička a celá věc byla předána k řešení Policii ČR. 

NEDĚLE 20. 8. - Přestože je teprve srpen, některým lidem chybí zima natolik, že se 

rozhodli si lyžování a snowboarding připomenout v podobě akce ´Jablonec Summer 

Jibbing 2017´. A tak navozili organizátoři ke Slunečním lázním u přehrady sníh. Celý 

závod provázela pohodová atmosféra, více než o výsledky šlo o příjemně strávený den. 

PONDĚLÍ 21. 8. - Park generála Mrázka dějištěm vzpomínkového setkání na srpnové 

události roku 1968, jejich význam zhodnotil primátor Petr Beitl slovy: „Událost, při níž 

lidé usnuli ve svobodné zemi a probudili se v zemi okupované, by neměla 

nikdy nikoho nechat chladným. Všichni bychom měli mít stále na paměti, 
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že svoboda není samozřejmostí.“ Závěrem vyzval k minutě ticha nejen za oběti srpnové 

okupace, ale i za oběti nedávných teroristických útoků ve Španělsku. Atmosféru setkání 

doplnil houslista František Lamač melodií písně Karla Kryla ´Bratříčku, zavírej vrátka´. 

ÚTERÝ 22. 8. - ´Multikulturní podvečer´ v kostele sv. Anny - v naší nejstarší sakrální 

památce, nabídnul hudbu i pohled na umění současných sklářských výtvarníků. 

Moravský večer završil letošní desátý cyklus projektu Jablonecké kostely otevřeny. 

STŘEDA 23. 8. – Jablonečtí podnikatelé v Soukenné ulici a jejím okolí protestují proti 

plánované stavbě tramvajové trati do centra města. Podle nich to pro ně bude likvidační. 

Podobnou situaci řešili, když se rekonstruovalo Dolní náměstí a nechtějí to zažít znovu.  

ČTVRTEK 24. 8. – Začala rekonstrukce ulice U Nisy, kde bude za dva miliony korun 

rozšířena komunikace o cyklostezky v obou směrech. Součástí stavby je nový chodník.  

PÁTEK 25. 8.  - Na sedm desítek seniorů se vypravilo na další výlet v rámci akce 

Jablonecký škrpál. Tentokrát z Jablonce vystoupali do Jizerských hor na Prezidentskou 

chatu, kde je čekal nejen symbolický chléb se solí, ale také jablonecký primátor.  

SOBOTA 26. 8. – Slavnostem piva patřilo centrum Jablonce. Pivo teklo proudem, ale 

nejen to. Návštěvníky čekala i pořádná porce zábavy, kde si na své přišly celé rodiny. 

Kulturní program odstartoval hodinu po poledni na Mírovém náměstí před radnicí, a to 

vystoupením místní Mladé dechovky. Dolní náměstí patřilo dětem a živo bylo i na Letní 

scéně Eurocentra, kde program zahájila alternativní Brothers z Liberce. Největšími 

lákadly pak byly večerní koncerty legendárních skupin Abraxas a Buty. 

NEDĚLE 27. 8. - Ve dvě hodiny odpoledne strážníci na telefonické oznámení vyjížděli 

do ulice Karla Čapka, kde se do bytu své matky dobýval její opilý syn. Bouchal do 

dveří, byl vulgární a vyhrožoval, že podpálí dům. Strážníkům, kteří ho našli v kůlně na 

zahradě, tvrdil, že chtěl po matce jen prášky na bolest. Případ převzala Policie ČR.  

PONDĚLÍ 28. 8. - Komise prevence kriminality z jabloneckého magistrátu připravila 

pro seniory vzdělávací projekt, jehož cílem je osvěžit jejich teoretické znalosti i 

praktické dovednosti ochrany a obrany před napadením jinou osobou. První hodinová 

lekce se konala dnes na velkém sále Spolkového domu v ulici Emílie Floriánové. 

ÚTERÝ 29. 8. – Eurocentrum potěšilo malé diváky, pro něž připravilo na odpoledne 

pohádku ´Rozárčina postýlka´. Představení o nepořádné holčičce zahrálo Divadlo Praha. 

STŘEDA 30. 8. – Jen tři dny zbývaly do konce letního příměstského tábora 

jabloneckého Ekocentra. To připravilo na letošní prázdniny dva táborové turnusy pro 

děti ve věku od 6 do 12 let. Téma ´Čtyři živly: Země, Slunce, Vzduch, Voda´ nabídlo 

účastníkům venkovní hry a tvoření z přírodních materiálů, výlety i exkurze. 

ČTVRTEK 31. 8. – Prázdniny pomalu končí a do finále dorazil cyklus Jablonecké 

kostely otevřeny i festival Město plné tónů. V jeho rámci dnes do Jablonce zavítala 

v podvečer Kanaďanka Tami Neilson, jež projela Severní Ameriku s rodinnou kapelou 

The Neilsons. A kdo po jejím koncertě v Eurocentru neměl hudby dost, mohl večer zajít 

ještě do kamenného divadla na recitál klavíristy Ivo Kahánka, jenž má pověst jednoho z 

nejpůsobivějších umělců své generace. V letošním programu festivalu zbývá už jen 

pozvánka na jedno divadelní představení a závěrečný koncert. 



   KRONIKA roku 2017                                                                                 72  

 

ZÁŘÍ: CHYTŘE NA CESTU I DO ŠKOLY 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK, ÚVODNÍK: DOBRÝ ŠKOLNÍ ROK VŠEM - Letošní 

prázdniny byly, myslím, více než povedené. Hojně pršelo a bylo teplo, takže 

houbaři zažívali nebývalé časy a do lesa se skutečně dalo chodit s pověstnou 

kosou i nůší. Slunné a horké dny zase přály milovníkům vodních hrátek, jež jim 

v míře vrchovaté nabízela místní přehrada. Ti, kdo se rádi dívají na něco 

krásného, měli také na výběr, neboť právě letos byl Jablonec skutečně skleněný, 

a to hned na několika výstavních místech. Pokud jste snad zapomněli navštívit 

Křehkou krásu nebo Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec 2017, máte 

ještě poslední možnost vidět alespoň hlavní výstavu trienále TRENDY. DESIGN. 

PRODUKCE v Muzeu skla a bižuterie – výstava končí 28. října. Žně si užívali 

také milovníci hudby. Projekt Město plné tónů si za dobu existence vydobyl své 

místo na slunci. I letos bylo možné vybírat z koncertů nejrůznějších hudebních 

žánrů a hrálo se na místech, kde se obvykle nekoncertuje, jako například v 

Tyršových sadech či u přehrady. Lidé chodili, hudební hodinky si užívali a 

dobře se bavili. Nerozehnal je ani náhlý liják a to je dobře. Začátek školního 

roku patří někdy k těm toužebně očekávaným – v případě prvňáčků, jindy ke 

stresujícím, pokud jde o stavbaře pracující po celé prázdniny na opravách škol. 

A že těch oprav letos opět bylo, pracovalo se v interiéru i exteriéru škol. Na 

běžné opravy i velké rekonstrukce město letos vydalo okolo 37 milionů korun, 

což je částka jistě úctyhodná – více se o investicích do oprav školských zařízení 

dočtete na následující straně. Jen upozorním, že školáci ze ZŠ Šumava si 

prázdniny trochu prodlouží, protože do školních škamen zasednou až 11. září. 

A ti, kteří chodí do Mateřské školy ve Hřbitovní ulici, do ní poprvé vstoupí o 

týden později, tedy až 18. září. Nicméně všem školákům i studentům už teď 

přeji zajímavé úkoly, motivující učitele a chápající rodiče, kteří se nehroutí z 

nějaké té horší známky. - Miloš Zahradník, náměstek primátora. 

PÁTEK 1. 9. – Bylo kolem poledne, když rozčilený muž vulgárními výhružkami bránil 

pracovníkům veřejně prospěšných prací v úklidu hřiště v Lužické ulici. Protože se 

choval agresívně i vůči hlídce strážníků, skončil v poutech předvedený na Policii ČR. 

SOBOTA 2. 9.  - Už potřetí se na konci letních prázdnin vydali senioři z Jablonce na 

jednodenní poznávací výlet do Prahy. Zatímco v minulých dvou letech si prohlédli obě 

komory Parlamentu ČR, letos navštívili rezidenci českých premiérů, Kramářovu vilu.  

NEDĚLE 3. 9. – Křesťanský sbor Dobrá zpráva uspořádal u vodní nádrže Mšeno osmý 

ročník akcí pro děti. Na dvě stovky účastníků si vyzkoušelo na patnácti stanovištích hod 

na házecí hrazdu, skákání v pytlích, běh s míčkem na lžíci, kriket, naklápěcí bludiště, 

holandský biliard a mnohé další. Atrakce zabavily nejen ty nejmenší, ale i dospělé. 

PONDĚLÍ 4. 9. – Začala škola. V Jablonci se v devíti městských základních 

školách otevřely dvě desítky prvních tříd, do jejichž lavic zasedlo 515 dětí. 
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S prvním školním dnem nastoupili na přechody pro chodce strážníci a pracovníci 

veřejně prospěšných prací, aby dohlédli na bezpečí malých chodců, kteří se teprve učí 

orientovat se v provozu. Prázdniny prodloužené o jeden týden si užívali školáci ze ZŠ 

Šumava. Na budově školy nebyly totiž dokončené stavební práce k zateplení objektu.  

ÚTERÝ 5. 9. - Předvolební diskusní podvečer kandidátů do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR s podnikateli, osobnostmi veřejné i neveřejné sféry a hosty sezvali do 

velkého sálu Eurocentra organizátoři z Okresní hospodářské komory v Jablonci. 

STŘEDA 6. 9. – V ulici 28. října začalo působit pracoviště pro zbraně a bezpečnostní 

materiál. Bylo zde do roku 2011, kdy ho policie v rámci úsporných opatření zrušila. 

Nyní tedy majitelé střelných zbraní nemusí jezdit z Jablonecka do Semil či Liberce. 

ČTVRTEK 7. 9.  - Mezinárodně hledaného Jablonečana vypátrali místní policisté. 

Pětadvacetiletý muž byl po zadržení v Poštovní ulici umístěn do cely. Odtud na základě 

rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem putoval do věznice v Litoměřicích. 

PÁTEK 8. 9. - Po dvouměsíční rekonstrukci byla opět do provozu uvedena lůžková 

část ortopedického oddělení jablonecké nemocnice. Zmodernizované oddělení má nyní 

vlastní operační sál, který splňuje všechny podmínky pro ortopedickou operativu.   

SOBOTA 9. 9. - Sluneční lázně na jablonecké přehradě se ani napodruhé nestaly 

kulturní památkou. Nic už tak zřejmě nebrání vzniku Slunečního pavilonu podle návrhu 

libereckého architekta Petra Stolína. Proti němu ovšem protestovala řada Jablonečanů a 

vznikla i petice. Podle odpůrců se nový návrh k přehradě nehodí. Podnět na zapsání 

areálu z roku 1927 mezi památky podali loni památkáři společně s iniciátory petice. 

NEDĚLE 10. 9. - Jablonecká sportovní neděle byl název celodenní akce, jejíž druhý 

ročník připravil skvělou příležitost seznámit se s možnostmi aktivního trávení volného 

času a činností místních sportovních oddílů. Doprovodný program nabídnul například 

střelbu z laserových biatlonových zbraní, obří deskové hry, capoeiru či kánoe polo. 

PONDĚLÍ 11. 9. - Několik desítek seniorů z Jablonecka, Liberecka a Frýdlantu se 

vydalo na start posledního ze série pochodů Jabloneckého škrpálu. Trasa mířila z 

Ještědu na Rašovku, Milíře a zpět do Jablonce. ´Škrpál´ je série výletů napříč celým 

krajem, startuje na jaře a končí začátkem září. Trasy měří dohromady 100 kilometrů.  

ÚTERÝ 12. 9. - Základní školu Antonína Bratršovského v Jablonci založilo Biskupství 

litoměřické před pětadvaceti lety. V rámci letošních oslav jubilea se v kostele 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí uskutečnila mše svatá s vystoupením 

školního pěveckého sboru Fialenky. Současně probíhal Den otevřených dveří, a to 

dopoledne v budově 2. stupně v Saskově ulici a odpoledne v objektu v Opletalově ulici. 

STŘEDA 13. 9. – Stromy a křoviny, které nebyly v dobré kondici, ustoupily výstavbě v 

Sokolí ulici, kde se chystá stavba víceúčelového sportovního areálu za 16 milionů 

korun. Dnes začalo město s prvními zemními pracemi, hotovo by mělo být na podzim 

příštího roku. Nové sportoviště vznikne na zanedbaném školním pozemku, který sloužil 

v minulosti škole v 5. květnu pro pozemkovou výchovu. Areál poslouží nejen zdejším 

základním školám a mateřince z Lovecké ulice, ale i zájemcům z řad veřejnosti.  

ČTVRTEK 14. 9.  - Plán udržitelné mobility Liberec - Jablonec nad Nisou, 

který je řešením dostupnější dopravy šetrnější vůči životnímu prostředí, by 
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měl být hotov do konce tohoto roku. Přijde na zhruba tři a půl milionů korun s tím, že 

do rozpočtu přispějí rovným dílem obě uvedená města. 

K tvorbě plánu se mohli vyjadřovat také občané, a to 

buď vyplněním dotazníku nebo při veřejném 

projednávání. V Jablonci se diskutovalo v jednacím sále 

radnice dnes odpoledne. Šlo o druhé setkání, poprvé se 

zde sešla veřejnost se zadavateli letos v dubnu.  

PÁTEK 15. 9. – V přízemí radnice skončila výstava mapující 30 let úspěchů českého 

respektive jabloneckého biatlonu. Vedle mnohých trofejí byly vystaveny i dva velké 

křišťálové glóby. Ten ze sezóny 1989-1990, který získala Jiřina Pelcová Adamičková, i 

ten vybojovaný ve Světovém poháru 2015-2016 Gabrielou Koukalovou.  

SOBOTA 16. 9. - Den památek. Veřejnosti byly poprvé představeny zrekonstruované 

zasedací místnosti ve druhém patře jablonecké radnice. Z obou, novotou zářících 

prostor, doslova čiší duch architekta Karla Wintera a třicátá léta minulého století. 

„Jedním z úkolů, které jsem sám sobě dal, bylo vrátit funkcionalistické budově 

naší radnice, která je odborníky na architekturu pro stylovou čistotu vysoce 

ceněnou stavbou, původní podobu. Období normalizace se podepsalo zejména 

na radničních interiérech,“ řekl primátor Petr Beitl, který zájemce osobně provázel. 

NEDĚLE 17. 9. - Krátce před pátou hodinou odpolední pomohli strážníci Městské 

policie v Jablonci vysvobodit srnku nešťastně zaklíněnou v plotě ve Vzdušné ulici. 

PONDĚLÍ 18. 9. – Liberec hostil historicky první setkání římskokatolických 

duchovních působících na území našeho kraje. Tématem byla památková péče a 

spolupráce v oblasti církevní turistiky. Krajští úředníci představili dotační programy pro 

péči o památky, záměry v cestovním ruchu a projekty, kde se městům, obcím a spolkům 

daří s farnostmi realizovat. Jablonec prezentoval projekt Otevřené kostely, který město 

ve spolupráci s místním děkanstvím úspěšně pořádá vždy v létě už deset let.  

ÚTERÝ 19. 9. - Magistrát města potvrdil přijetí požadavku občanů na uspořádání 

referenda za odstranění výherních hracích přístrojů, video-loterních terminálů a dalších 

loterií z Jablonce. V zákonném 

úředním postupu nyní nastala 

formální kontrola a přepočítání 

platných podpisů, následně bude 

požadavek předložen k projednání 

zastupitelstvu na říjnovém zasedání. 

STŘEDA 20. 9. - Muzeum skla a 

bižuterie v Jablonci pořádalo 

přednášku o geniálním architektovi 

Janu Blažejovi Santini-Aichelovi 

(1677–1723), jenž se proslavil především rafinovaným spojováním baroka s gotikou. Z 

přednášky Jakuba Bachtíka se posluchači dozvěděli mnohé o životě architekta, co ho 

spojuje s poutní bazilikou v Hejnicích, proč byla katedrála v Sedlci zelená 

nebo i to, kdo slavného umělce nazval kulhavým ďáblem. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93072&x=800&y=570&test=ccc
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ČTVRTEK 21. 9. – Městské 

divadlo v Jablonci nad Nisou si 

letos připomínalo 110 let od 

svého otevření. Poprvé se jeho 

opona totiž slavnostně zvedla v 

sobotu 21. září 1907, tehdy 

večerem zněly tóny několika 

menších děl, vyvrcholením bylo 

uvedení veselohry Husarská 

horečka Gustava Kadelburga a 

Richarda Skowronka. Novodobé 

oslavy se nesly v duchu rozmanitosti. Již včera si na své přišli milovníci české klasiky, 

kteří zhlédli Prodanou nevěstu v provedení Divadla J. K. Tyla Plzeň.  Za dva dny 

diváky určitě pobaví komediální one woman show Shirley Valentine se Simonou 

Stašovou. Závěr oslav bude patřit dalšímu českému dílu. Divadlo Na Vinohradech 

k nám přijede s hrou Její Pastorkyňa, kde hlavní roli ztvárňuje Dagmar Havlová.  

PÁTEK 22. 9. - Jablonec a Jelení Hora slavily 10. výročí podpisu partnerské smlouvy. 

Při této příležitosti se konalo setkání zástupců obou měst v obřadní síni naší radnice. 

DNY 22. AŽ 23. 9. – JABLONECKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI pod organizační 

taktovkou města s Eurocentrem potvrdily, že jsou největší městskou slavností navazující 

na tradici výročních jarmarků. Pro zajímavost: povolených roku 1808 císařem 

Františkem I. při příležitosti povýšení Jablonce na městys. Kromě stylového trhu na 

Mírovém náměstí se mohli i letos návštěvníci potěšit programem, který zaplnil centrum 

města po celý pátek i sobotu. 

DÝŇOBRANÍ aneb Svátek dětí, 

dýní a strašidel se konal již 

tradičně před Domem vína 

v Jablonci za účasti tří desítek 

základních a mateřských škol. 

Tématem letošního již 12. ročníku 

výtvorů z  dýní byla zvířata. 

SOBOTA 23. 9. - V ranních 

hodinách byl u mšenské přehrady 

nalezen oheň a při další kontrole i 

ohořelé lidské tělo. Svědci z okna 

bytu zahlédli, jak strážci zákona 

ostatky přesouvají a zavírají do 

pytle pro převoz. „Šetřením 

nebyly zatím zjištěny skutečnosti, 

že by na smrti muže měla účast 

druhá osoba,“ znělo bez dalších 

podrobností od policie.  

 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92928&x=800&y=568&test=ccc
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DNY 23. AŽ 24. 9. - Na dvoudenním mezinárodním festivalu dechových hudeb 

Blasmusikfest v saském Bautzenu vystoupily v neděli společně dvě ´jablonecké´ kapely 

– naše Mladá dechovka a  Musikvereinigung z německého Neugablonz. Předcházel 

společný koncert v rámci Podzimních slavností na letní scéně Eurocentra v Jablonci.  

PONDĚLÍ 25. 9. - Mezinárodní den seniorů sice připadá až na 1. října, ale v Jablonci 

mu předchází Týden seniorů. Letošní 17. ročník odstartoval slavnostním zahájením v 

kostele sv. Anny, a to za přítomnosti mnoha diváků. Zazpíval sbor seniorů Izerína a 

prostor dostalo i mládí, zahrála kapela Nautica tvořená ze dvou dívek a dvou chlapců.  

ÚTERÝ 26. 9. – Týden seniorů v Jablonci pokračoval výstavou nazvanou Tvořivé ruce 

našich dědečků a babiček. Výrobky seniorů byly k vidění na malém sále Eurocentra.  

STŘEDA 27. 9. - V nabídce infocentra se objevila námořnická trika vhodná pro běh, 

atletiku i pro běžné nošení. Trička s motivem naší přehrady zajímavě doplnila výstavu 

Jablonecké moře v Domě Scheybalových. Ta ukazuje nejen vznik vodní nádrže, ale i 

spolkový život u přehrady, kde krátce po zprovoznění vznikly dva veslařské kluby. 

ČTVRTEK 28. 9.  - I dnes mohli zájemci navštívit v jabloneckém kostele svaté Anny 

výstavu ´Jizerské črty Miroslava Valenty´, jež byla situována k jubileu tohoto rytce skla 

a výtvarníka, jehož životním tématem jsou Jizerské hory. Výstava trvá do 26. října. 

PÁTEK 29. 9. - V okolí tří částí mšenské přehrady se konal pod organizační taktovkou 

jablonecké firmy Eleven noční běh ´Eleven Night Run´. Závod nabídnul 

pětikilometrovou trať běžcům z řad dospělých žen i mužů. Šanci závodit měly i děti.  

SOBOTA 30. 9. - Pražskou prodejnu jablonecké České mincovny navštívili zástupci 

ruské Federální kosmické agentury Roskosmos. Právě ta vypustila 4. října 1957 první 

umělou družici Země jménem Sputnik 1, čímž započala vesmírný program a 

odstartovala významnou kosmickou éru lidstva. Česká mincovna u příležitosti tohoto 

blížícího se výročí vydala stříbrnou jednouncovou minci s motivem Sputniku 1, která 

bude v prodeji od října v počtu 400 kusů. Autorem celé minisérie je jablonecký 

medailér Asamat Baltaev, který do detailu propracoval podobu družice vznášející se ve 

vesmíru. Celou sérii lze ukládat do plechové krabičky stříbrné barvy s ilustrací 

dvouplošníku kroužícího okolo Země. Všechny mince z tohoto cyklu jsou ve stříbrném 

provedení PROOF (špičková kvalita) s hladkou hranou a průměrem 37 milimetrů. 

 

 

ŘÍJEN: PIETU ZHATILA VICHŘICE 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK, ÚVODNÍK: MĚSTO SE STÁLE ROZVÍJÍ - Vážení 

spoluobčané, během léta se podařilo udělat spoustu práce. Například 

zrenovovat zasedací místnosti na radnici, díky nimž se na důležitých jednáních 

ocitáme v atmosféře 30. let, kdy se nosila vzájemná úcta, respekt, a čest nebyla 

jen slovo. Podařilo se také zrekonstruovat ortopedii v naší nemocnici, za což 

patří můj dík celému jejímu vedení i všem, kteří se o neustálý rozvoj jablonecké 

nemocnice zasazují. Stavbu pavilonu interní medicíny plánujeme 

zahájit na jaře příštího roku. Nejprve je třeba znovu vypsat výběrové 
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řízení na zhotovitele, jelikož se změnily podmínky na trhu stavebních prací a 

firma Metrostav oznámila, že není schopna garantovat cenu vysoutěženou na 

začátku letošního roku. To, co bych ale rád vyzdvihl, je vypsání architektonické 

soutěže na podobu dopravního terminálu v Kamenné ulici. Je to vůbec poprvé, 

co se Jablonec do tak náročné záležitosti pustil. Poučili jsme se ze způsobu 

vyhlášení architektonických soutěží, např. v Liberci na jeho terminál, nebo v 

pražském Národním muzeu. Dopravní terminál ovlivní podobu dolního centra 

města na mnoho let. S tímto vědomím jsme se pustili do náročného procesu. 

Požadavky na funkci, kterou máme my jako město, a požadavky architektů na 

vzhled, jsme museli pečlivě sladit s literou zákona. Při práci na zadání soutěže 

bylo nutné se popasovat se složitými zákonnými podmínkami, předvídat 

rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zároveň respektovat 

Českou komoru architektů, jejíž připomínky se leckdy se zákonem rozcházejí. 

Celý proces byl velmi náročný, všem, kteří se na něm podíleli, patří můj dík. 

Jsem hrdý, že se nám to v Jablonci podařilo a soutěž je dle všech zákonných 

regulí vyhlášená. Jsme zase o krok dál a o mnoho zkušeností bohatší. Je teď na 

architektech, kteří se přihlásí, jak se k zadání postaví. Jistou zárukou kvality 

při budoucím posuzování vidím v šíři odborné poroty, jejíž součástí je i 

belgický architekt Robbrecht, který má zkušenosti se stavbami budov v 

historických centrech měst.  - Petr Beitl, primátor 

VÍKEND 30. 9. - 1. 10. - Desítky budov a staveb po celé České republice otevřely své 

brány v rámci 7. ročníku akce Den architektury.  Několik památek bylo zpřístupněno i 

v našem kraji. V Jablonci se konala výtvarná dílna pro malé i velké ´Vlajka pro Mšeno´ 

pod vedením teoretičky umění Anežky Bártlové a uměleckého pedagoga Jana Pfeiffera. 

Účastníci se zabývali tím, co je to vlastně panelové sídliště a jak se k němu chovat.  

PONDĚLÍ 2. 10. - Jablonec se opět připojil k již 9. ročníku celostátního Týdne 

sociálních služeb. Letos trvá od 2. do 8. října a má podtitul ´Jedeme v tom společně´. 

Poskytovatelé sociálních služeb u nás otevřeli dveře všem, kteří se přišli na něco zeptat, 

zajímal je jejich provoz nebo prostě jen chtěli nakouknout do dosud neznámého světa.  

ÚTERÝ 3. 10. - Krajský soud v Brně zrušil pokutu 80 000 korun od Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže (ÚOHS) pro město Jablonec. Nicméně zakázkou na rekonstrukci 

mostu v Kamenné ulici z roku 2011 se bude muset radnice znovu zabývat, protože 

nevypsala otevřený tendr, ale formou dodatku zadala zakázku společnosti Technické 

služby Jablonec nad Nisou. ÚOHS dosud tvrdil, že takto postupovat nelze a postup 

mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Cena zakázky byla téměř 9 milionů korun. 

STŘEDA 4. 10. – V rámci právě probíhajícího 21. ročníku Týdne knihoven se mohli 

do Městské knihovny v Jablonci přijít zdarma zaregistrovat noví čtenáři a zájemci o 

knihy měli možnost si za pouhou jednu korunu koupit některou z vyřazených knih. 

Vyhlášena byla také literární soutěž pro mladé autory. Tentokrát její téma 

znělo: Štěstí samo nepřijde, pojďme mu tedy naproti!  
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ČTVRTEK 5. 10.  - Liberecký kraj vyhlásil pro školní rok 2017-2018 nový dotační 

program s tématem Poznáváme kulturu. Odbor kultury, památkové péče a cestovního 

ruchu začal přijímat první žádosti o příspěvek od škol z regionu. Do programu jsou 

zapojeny i některé příspěvkové organizace jako Severočeské muzeum a Oblastní galerie 

Liberec, Muzeum Českého ráje v Turnově a Vlastivědné muzeum a galerie v České 

Lípě a dalších šest sbírkotvorných institucí včetně Muzea skla a bižuterie v Jablonci. 

PÁTEK 6. 10. – Den seniorů 

nabídnul v sále jablonecké 

sokolovny přednášku hasičů 

na téma Senioři v bezpečí. 

Účastníci se dozvěděli mnohé 

zajímavé informace, jako 

například správný postup 

volání na tísňovou linku a 

nahlášení mimořádné události. 

SOBOTA 7. 10. – 34. ročník 

výměnné a prodejní výstavy 

minerálů, drahých kamenů, 

zkamenělin a šperků z kamenů 

pořádal Minerál klub Jablonec 

v Gymnáziu U Balvanu.  

NEDĚLE 8. 10. - Nejvýše 

položená osada Jizerka v 

Jizerských horách, jež je 

vyhlášena za oblast tmavé 

oblohy, má úžasnou 

atmosféru. Konají se tu mnohé 

akce, ať jde o hvězdičkovou noc, svatoanenskou pouť, ekologické přednášky s 

praktickými ukázkami až po podzimní Dětský den s vílou Izerínou. Ten se konal včera a 

přes špatné vyhlídky na počasí sem přišla spousta lidí z širokého okolí. Zázemí našli ve 

Sklárně. Nechyběla pohádka, řemeslné dílničky, lezení na umělé stěně ani astronomové. 

PONDĚLÍ 9. 10. - Policisté navštívili klienty Domova a Centra denních služeb 

v Jablonci s přednáškou o zásadách bezpečného chování. V rámci akce si klienti nejen 

prohlédli a dokonce i vyzkoušeli výstroj, ale především se dozvěděli cenné informace.  

ÚTERÝ 10. 10. - Kaple jablonecké nemocnice patřila budoucím rodičům a akci 

Těšíme se na miminko. Tématem byla celková péče o dítě, jeho správný tělesný i 

duševní vývoj. Nechyběly ukázky výrobků, které v péči o miminko pomáhají. Program, 

v jehož úvodu zazpíval dětský pěvecký sbor Skřivánek, připravili zdravotníci z 

pediatrického, gynekologicko-porodnického a rehabilitačního oddělení nemocnice. 

STŘEDA 11. 10. - Kurz swingového tance pro začátečníky, který připravila škola 

Lindy Hop, sliboval deset středečních lekcí plných tanečního pohybu. První z nich byla 

dnes večer zahájena v jabloneckém klubu Woko.  
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ČTVRTEK 12. 10. – Krajský soud v Liberci začal řešit kauzu výroby amfetaminu 

(stimulující rekreační droga speed) v centru Jablonce. Hlavní líčení mělo pokračovat 

včera výslechem spolupracujícího hlavního obžalovaného Richarda Rákosníka, výslech 

byl odložen kvůli absenci tlumočníka z maďarštiny. Devětapadesátiletý muž, který byl 

podle obžaloby hlavním výrobcem drogy, vypovídal až dnes. Před soudem stanulo již 

osm z devíti obžalovaných, poslední zemřel ve vazební věznici. Muži měli vyrobit 

drogy za více než 200 miliónů korun a podle obžaloby několik let zásobovali drogou 

téměř celé Švédsko. Obžalovaným teď hrozí až 18 let vězení. – VIZ KRONIKA 2016 

PÁTEK 13. 10. - Stanice Hasičského záchranného sboru v Liberci, České Lípě, 

Semilech a také v Jablonci nad Nisou se otevřely veřejnosti. Už na dopoledne byl 

připraven program pro školy, odpoledne dorazily rodiny s dětmi. Čekala je prohlídka 

stanic s ukázkou vybavení nutných při zásahu. Hasiči také představili svou knížku 

Hasičských pohádek. Publikace obsahuje čtrnáct příběhů, které sepsali sami příslušníci 

z celého Hasičského záchranného sboru ČR. Liberečtí hasiči mají v knize dvě pohádky, 

a to Dráček ohniváček a O plamínkovi. 

* Celá akce byla záměrně směrována na 

13. říjen, který vyhlásilo OSN v roce 

1989 jako Mezinárodní den omezení 

přírodních katastrof (International 

Day for Natural Disaster Reduction). 
Právě při živelných pohromách jako jsou 

povodně, přívalové deště či větrné 

smrště jsou hasiči totiž vidět nejvíce, 

jsou zkrátka univerzálními záchranáři, 

kteří jsou tam, kde je třeba pomoci. 

Pátek 13. října je navíc Dnem požární 

bezpečnosti, jehož hlavním tématem je 

´Bezpečné užívání komínů a tepelných 

spotřebičů´. Hasiči tak upozornili 

návštěvníky stanic na výhody detektorů 

požáru, detekci nebezpečných plynů či 

vybavení přenosnými hasicími přístroji. 

SOBOTA 14. 10. - Klub Na Rampě v Jablonci hostil večer kapelu Timudej. 

Černošicko-balkánská sestava, jež se pohybuje na rozhraní mnoha hudebních stylů od 

world music, tanečních rytmů přes elektroswing až po elektronické beaty, české 

veřejnosti předkládá také téměř neznámou Ritu Mitsouko – výtečnou francouzskou 

zpěvačku s minulostí pornoherečky nebo pozapomenutý příběh zlínského obuvníka 

Tomáše Bati, který se na počátku své slavné dráhy zapletl s tajemnou Surikatou.  

NEDĚLE 15. 10. – Jablonecké studio Tasmina slavilo v Klubu Na Rampě deváté 

výročí od svého založení. V celovečerním programu předvedly tanečnice studia nejen 

orientální variace, ale nechyběli ani hosté. Z Liberce přivezl irský tanec Divokej Ir a 

z Prahy dorazila skupina Matahari Group.  
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PONDĚLÍ 16. 10. – Jablonec se rozhodl pustit do obnovy zeleně v zahradách tří 

mateřských škol. Oddělení správy veřejné zeleně magistrátu naplánovalo, že se budou 

ošetřovat a kácet vybrané stromy, likvidovat pařezy a vysazovat nová zeleň.  Zahrady se 

prosvětlí, budou bezpečnější a zajímavější. Předpokládané náklady: 1,6 milionu korun.  

ÚTERÝ 17. 10. - Opoziční jablonecká zastupitelka Jana Pastuchová z hnutí ANO si 

stěžovala, že v říjnovém vydání radničního zpravodaje nebyl otištěn její článek o 

vítězné soudní při se stavební firmou Ventax, kterou spoluvlastní předseda jablonecké 

ČSSD a bývalý poslanec Andrej Grega. Z reakce radničního periodika vyplývá, že 

článek je v rozporu s volebním zákonem. Pastuchová je totiž na kandidátní listině hnutí 

ANO pro sněmovní volby a zákon hovoří o tom, že kandidující osoba nesmí využít ke 

své kampani médií vydávaných krajem či obcí. Jenže na stránkách říjnového zpravodaje 

vyšel také článek zastupitele Jakuba Macka, který do sněmovny kandiduje za Zelené. 

STŘEDA 18. 10. - Přednáška prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc. nazvaná ´Marie 

Terezie - česká královna bez mýtů´ se 

zaměřila na její vztah k českým zemím a její 

početné reformy. Konala se dnes v podvečer 

v atelieru Muzea skla a bižuterie v Jablonci u 

příležitosti 300. výročí narození této 

významné panovnice. * Jaroslav Čechura je 

český historik specializující se na období 

raného novověku a novodobé 

hospodářské a sociální dějiny Čech v 

středoevropském kontextu. Vzhledem k 

nebývalému rozsahu jeho knižní tvorby, 

jež cílí na odborného i laického konzumenta, patří k nejvýznamnějším 

současným českým představitelům historie orientované především na lidovou 

kulturu a konkrétní příslušníky nižších společenských vrstev. 

ČTVRTEK 19. 10. - Jablonec čeká referendum, v němž obyvatelé rozhodnou o 

budoucnosti výherních automatů. Dnes to schválili zastupitelé.  Referendum bude 

vyhlášeno na základě petice, kterou podepsalo na čtyři tisíce Jablonečanů s tím, že 

termín konání referenda bude společně s prvním kolem prezidentských voleb v lednu 

2018. Nepůjde však o úplné vymýcení hazardu. Kasina s živou hrou ve městě zůstanou. 

PÁTEK 20. 10. – Úderem čtrnácté hodiny 

začaly dvoudenní volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, které jsou v pořadí 

už sedmé za 24 let existence Česka. O přízeň 

zhruba osmi milionů voličů usilovalo 

rekordních 31 volebních uskupení, lidé vybírali 

ze 7 500 kandidátů. Jablonec si připsal rekord v 

počtu vydaných voličských průkazů. Zatímco v 

roce 2013 jich magistrát města vydal 

dvaatřicet, nyní jich bylo 399. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93288&x=579&y=432&test=ccc
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SOBOTA 21. 10. - Hannelore 

Singer, pravnučka prvního 

jabloneckého starosty Josefa 

Pfeiffera, oslavila své devadesátiny 

ve svém  rodném Jablonci. 

Dopoledne přijala společně se svým 

synem Wolfgangem a vnoučaty 

Karin, Ninou a Bastianem pozvání 

na radnici. Při neformálním posezení 

s představiteli města (na snímku) ji 

primátor Petr Beitl předal děkovnou medaili Gratias Tibi Ago, jež vznikla v loňském 

roce k významnému 150. výročí povýšení Jablonce na město. 

NEDĚLE 22. 10. - Výstava ´Jablonecké moře´ věnovaná naší přehradě byla pro velký 

ohlas u návštěvníků prodloužena do listopadu. Zájmu se těšila i včerejší doprovodná 

akce k výstavě, kdy byla nabídnuta procházka štolou pod hrází vodní nádrže. 

PONDĚLÍ 23. 10. - V noci na tísňovou linku městské policie volal muž s obavou, že se 

skupinka občanů pokouší odcizit střešní krytinu z kapličky v Dobré Vodě. Na místo 

byly neprodleně vyslány dvě hlídky strážníků, které zjistily, že se zde nacházejí tři muži 

hrající virtuální hru na svých mobilních telefonech. O ničení tedy šlo, ale pouze 

virtuální. „Volajícího asi zmátly hlasy hráčů ponořených do hry,“ znělo od strážníků.   

ÚTERÝ 24. 10. odpoledne - Asistentka prevence kriminality našla na autobusovém 

nádraží zmatenou starší paní, která u sebe neměla doklady a nevěděla, kde je. S pomocí 

strážníka a policistů byla zjištěna totožnost paní, kterou si následně převzala její dcera. 

* Institut asistenta prevence kriminality je v Jablonci obsazován od roku 2015. Jde 

především o lidi s autoritou, kteří se umějí pohybovat v problematických lokalitách. 

STŘEDA 25. 10. - Novinkou letošního 31. ročníku celostátní přehlídky scénického 

tance mládeže a dospělých ´Tanec, tanec 2017´ bylo 1. evropské sympózium amatérské 

taneční platformy. Městské divadlo a Eurocentrum v Jablonci patřily tanci do 29. října.   

ČTVRTEK 26. 10.  - Ocenění nejlepších policistů u příležitosti 99. výročí vzniku 

samostatného československého státu se konalo odpoledne v železnobrodském divadle 

za účasti mnoha osobností z celého regionu. Nechyběl jablonecký primátor Petr Beitl, 

který poděkováním ocenil nejlepší policisty působící v městech a obcích Jablonecka.  

PÁTEK 27. 10. - Slavnostní připomenutí 99. výročí vzniku republiky se konalo 

v Jablonci u Památníku obětem 1. světové války v Tyršově parku. Květiny a věnce 

k památníku položili členové vedení města, zástupci Vězeňské služby ČR, Centra 

sociálních služeb a dalších organizací. Růžemi ozdobili žulový monument také občané 

města. Primátor Petr Beitl vyzval k ochraně české státnosti a uvědomění si povinnosti 

současníků zachovat svobodný, demokratický a suverénní stát pro příští generace.  

SOBOTA 28. 10. - Ve velkém stylu byl ukončen rozsahem jedinečný výstavní projekt 

Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec 2017, na němž se od června prezentovalo 

dvanáct zemí, dvě desítky škol, pětadvacet výtvarníků a 89 firemních značek. 

Závěrečná sláva se uskutečnila dnes mezi devátou a sedmnáctou hodinou 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93295&x=855&y=570&test=ccc
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v Muzeu skla a bižuterie, kde návštěvníky čekalo vystoupení s unikátní skleněnou 

harfou, Mirror Man, beseda s nejuznávanějším 

současným designérem Maximem Velčovským 

a také tvůrčí dílna pro děti i dospělé. 

VÍKEND 28. - 29. 10.  - S blížícím se dnem 

Památky zesnulých byla poslední říjnový 

víkend prodloužena otvírací doba hřbitovů od 

sedmi do 19 hodin. Ve stejnou dobu byly 

městské hřbitovy otevřené i na Dušičky 2. listopadu. V neděli ve 14 hodin se mělo na 

rozptylové loučce na hlavním městském hřbitově v ulici Na Roli uskutečnit tradiční 

pietní shromáždění k památce zesnulých. Žel, nestalo se tak. Plány zhatila víkendová 

vichřice, která i na místech posledního odpočinku lámala větve a kácela stromy. Protože 

hrozilo, že dřeviny zasáhnou návštěvníky, magistrát v neděli ráno z důvodu bezpečnosti 

uzavřel všechny hřbitovy, zrušen byl i vzpomínkový akt na rozptylové loučce. Ne 

všichni lidé zákazu vstupu dbali a navzdory nebezpečí šli ke hrobům i za silného větru. 

PONDĚLÍ 30. 10. - K budově Muzea skla a bižuterie v Jablonci přibude skvostná 

přístavba. Stále ale není jasné, kdo a za kolik ji postaví. Další kolo výběrového řízení na 

zhotovení stavby ve formě obřího proskleného krystalu se chýlí ke konci, 7. listopad je 

posledním dnem pro podání nabídek. Zájem zatím projevila jedna renomovaná firma. 

ÚTERÝ 31. 10. - Klub Na Rampě v Jablonci připravil ´Free´ večer pro každou kapelu. 

I začínající si mohli vyzkoušet zahrát na jevišti s dobrým ozvučením. * Eurocentrum 

v tom čase nabídlo koncert Radúzy, která se po půlroční odmlce vrátila na pódia. * Kino 

Junior zase avizovalo: Přece bychom vás nepřipravili o každoroční degustační 

menu haloweenského děsu, iShorts; Monster kabaret se vrací! Krev bude. 

Stejně jako řev, monstra, psychopati, ale taky trochu zvrácená sranda. * Kino 

Radnice už dopoledne umírněně lákalo (nejen) seniory na francouzský film Víno nás 

spojuje. K doplnění stránky mimořádně z obsahu: Jean (Pio Marmai) už deset let 

cestuje po světě a zpřetrhal pouta, jež ho spojovala s rodinou v Burgundsku. 

Jeho otec ale vážně onemocní, a tak se po letech musí vrátit do krajiny svého 

dětství. Je konec léta, blíží se vinobraní a po otcově smrti se Jean musí se svými 

sourozenci Juliettou (Anna Girardot) a Jéremym (François Civil) domluvit, co 

se zděděným rodinným vinohradem. Otec jim odkázal vinohrad i dům s 

podmínkou, že bez souhlasu sourozenců žádný z nich nesmí volně nakládat se 

svým podílem, a navíc každý má předkupní právo na podíly ostatních. Také 

musí zaplatit dědickou daň, což je postaví před dilema – mají vinohrady, dům i 

vinařství udržet či prodat? Těžké rozhodování je především před Jeanem, jenž 

zanechal v Austrálii partnerku i syna. Tři sourozenci tak od vinobraní do 

vinobraní, během jednoho vinařského roku a v rytmu střídajících se ročních 

období, postupně upevňují nejen vztah k vinohradu, ale i vztahy mezi sebou 

samými, mezi svými nejbližšími. Postupně je spojuje společná práce, vzpomínky 

na prožité dětství, a především láska k vínu a vinařskému řemeslu.   
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LISTOPAD: VZPOMÍNKOVÁ SETKÁNÍ 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK, ÚVODNÍK: LISTOPADOVÉ VZPOMÍNÁNÍ - Listopad 

definitivně zbaví stromy jejich pestrobarevného hávu vybarveného v odstínech 

zlata a mědi a připraví je k obléknutí bílého sněhového kožichu. Zároveň 

přichází s časem dušičkovým. S časem, kdy se dle dávných tradic – snad už 

keltských – propojují svět náš a svět onen. Více než kdy jindy vzpomínáme na 

naše blízké, kteří už nejsou s námi. A také to je čas, kdy se vzpomínalo a 

vzpomíná na padlé a konec světové války – Den válečných veteránů. Mně a 

mým kolegům začalo to hledění do minulosti o trochu dříve. A to v okamžiku, 

kdy jsme hleděli do otevřeného válečného hrobu pod mohylou v Kokoníně. Na 

světle denním se po více jak sto letech opět objevily kosti mladého člověka, 

jehož život byl zmařen v roce 1866. Pod pomníkem byly totiž uloženy ostatky 

vojáka Carla Gustava Pählkeho z pruského 4. magdeburského pěšího pluku, 

který padl 26. června 1866 u Rychnova nešťastnou náhodou a zbytečně. 

Ostatky byly vyzvednuty, očištěny, přeloženy do nové schrány a opět jsou již 

uložené. Na krátkou dobu opustily místo odpočinku, aby stavbaři mohli zpevnit 

břeh pod pomníkem, připravit základy a desku pro vztyčení zrestaurované 

pyramidy. Nyní už voják Gustav odpočívá pod náhrobkem, který mu kdysi 

věnovali kokonínští občané. Opět bude v plném lesku a znovu ho hlídají i 

zmizelí lvi. K opravám pomníků se budeme vracet také příští rok. Soustředit se 

budeme na ty, které připomínají padlé v 1. světové válce. A to včetně toho 

největšího v Tyršově parku. Právě příští rok si budeme připomínat už sto let od 

jejího ukončení a zároveň vznik Československé republiky. A ti, kdo tehdy 

položili za vlast život – ať na jedné, či druhé straně, si určitě zaslouží, abychom 

o jejich památku pečovali i dnes. Hold si zaslouží i jejich tehdejší blízcí, kteří o 

několik let později zřizovali pomníky na veřejných prostranstvích. Často tak 

vznikla hodnotná umělecká díla. Každá obec měla vlastní pomník padlým 

synům. Dnes jsou to místní části, proto jich máme dodnes i v našem Jablonci 

několik. A tak zapalte svíčku za své drahé, položte květinu na jejich hrob nebo 

si na ně zavzpomínejte nad albem starých fotografií. Je vlastně jedno, jak 

budete vzpomínat. Ale je to tradice tohoto ročního času, a k listopadu zkrátka 

neodmyslitelně patří. Přeji vám slunný listopad s prvním sněhem, 

svatomartinskou husou a vínem. - Lukáš Pleticha, náměstek primátora 

STŘEDA 1. 11. – Odpoledne v Jablonci lidé potkávali policisty, kteří je zastavovali a 

připomínali dodržování zásady vidět a být viděn, a to v rámci projektu Vidíme se?  

Zdůrazňována byla nutnost používání reflexních prvků za snížené viditelnosti. Právě 

reflexní předměty v podobě tkaničky či placky policisté rozdávali. * Klub Na Rampě 

připravil na večer Rockování hudebního publicisty Jiřího Černého, který 

provedl posluchače současnými novinkami, a to nejen hudebními. * Městské 
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divadlo ve stejný čas nabízelo Graffovo kvarteto, jež patří mezi přední české soubory 

střední generace a navazuje na bohatou interpretační tradici české kvartetní školy.  

ČTVRTEK 2. 11. – Den, kdy lidé navštěvují hřbitovy. Lidově Dušičky a také: 

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, 

Svátek zesnulých, Památka zesnulých. V římskokatolické církvi je 2. listopad 

dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Obřady slouží v tento 

čas i Církev československá husitská, která vzešla z prostředí katolického 

modernismu po první světové válce. Vzpomínky na zemřelé se drží ve všech 

koutech světa, ovšem v podstatně jiné formě než u nás. Nejznámější variantou 

tohoto svátku, který se postupně dostává i k nám, je Halloween. V souvislosti s 

uctěním zesnulých přichystala policie v Libereckém kraji opatření na silnicích, ale i v 

blízkosti hřbitovů. Upozorňovala, že do aut sedají i tzv. ´sváteční řidiči´, kteří mohou v 

silničním provozu reagovat nepřiměřeně a také, že se ke hřbitovům stahují zloději. 

PÁTEK 3. 11. – Do Jablonce dorazil Andrej Babiš, vítěz voleb a šéf hnutí ANO, aby 

poděkoval svým voličům. Při besedě naznačil, že triumf je pro něj kvůli negativním 

reakcím poněkud hořký. Řada voličů se prý obává přiznat, že ve volbách hlasovala pro 

jeho hnutí. * Jablonec přivítal policejní hokejový tým Buron Eagles z partnerského 

města Kaufbeuren. Večer se hosté na zimním stadionu utkali s týmem Lední medvědi.  

SOBOTA 4. 11. - Společně nejen na jevišti: 15. ročník komponovaného pořadu dal 

možnost handicapovaným i zdravým umělcům vystoupit na jevišti jabloneckého 

divadla. Celý večer byl tlumočen do znakového jazyka, součástí byly i pohybové dílny. 

NEDĚLE 5. 11. – Na rozptylové loučce na hlavním hřbitově v Jablonci se sešlo pietní 

setkání k Památce zesnulých. Vzpomínkové shromáždění se konalo v náhradním 

termínu, v neděli 29. října bylo zrušeno kvůli silnému větru, hrozil pád větví či stromů. 

PONDĚLÍ 6. 11. - Profesionální hasiči z Jablonce společně s dobrovolnými jednotkami 

z Kokonína a z Rychnova vyjeli před osmou hodinou ranní k požáru nákladního 

automobilu Tatra 815 na silnici I. třídy ve směru z Rychnova na Jablonec. Oheň zcela 

zasáhl přední a zadní nápravu, motorovou část, část korby i kabiny. Požár byl za hodinu 

zlikvidován dvěma proudy vody, ale kvůli masivnímu úniku nafty byl celé dopoledne v 

místě události uzavřen jeden jízdní pruh. Škoda byla odhadnutá na půl milionu korun.  

ÚTERÝ 7. 11. - Nejhodnotnější přeshraniční partnerství a nejlepší studentské práce 

ocenila v deváté Ceně Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2017 mezinárodní porota. Klání 

vyvrcholilo dnes předáním cen v centru Steinhaus v Budyšíně za přítomnosti více jak 

stovky osobností se zájmem o přeshraniční spolupráci v Euroregionu Nisa. Za českou 

stranu získala prvenství Krajská vědecká knihovna v Liberci, druhé místo si odneslo 

město Raspenava a Mateřská škola z Lovecké ulice v Jablonci, oceněná za přeshraniční 

spolupráci s dětmi společně s Integrovaným dětským zařízením Knirpsenland. 

STŘEDA 8. 11. - Proč je designerů v bižuterii pomálu, kdo určoval podobu bižuterie, 

kdo ji kupoval? To vše bylo tématem středečního večera v knihkupectví u Fryče v 

Liberci. Přednášel a s posluchači debatoval zasvěcený odborník Petr Nový, hlavní 

kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci. * Týden vědy a techniky 

Akademie věd ČR představil na pěti stovkách akcí po celé republice řadu 
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výstav, přednášek, dokumentárních filmů i workshopů. Jablonec nezůstal pozadu. Kino 

Junior nabídlo filmové ozvěny vědeckého festivalu, když od 8. do 10. listopadu 

promítlo následující snímky: dokumentární film s přednáškou Tiché hrozby, snímek o 

ekologické hrozbě Cowspiracy: klíč k udržitelnosti a dokument Je s námi konec? 

ČTVRTEK 9. 11. - Jablonec i v letošním roce pokračoval v obnově drobných památek 

na svém území. Jak je již u nás 

zvykem, bývají na svět přivítány 

malou slavností spojenou s 

požehnáním. Na křižovatce ulic 

Lesní a Pod Hájem byl dnes takto 

požehnán znovuobjevený kříž, 

který nechal Paul Schöler zřídit na 

své zahradě v roce 1822. Zatímco 

kamenný podstavec je původní a 

zůstal zarostlý v soukromé 

zahradě, tělo kříže se 

nedochovalo. Při návrhu nového 

vycházel umělecký kovář Jan Nikendey z dobové fotografie, kamenických prací se ujal 

kameník a restaurátor Martin Wagner. Doplňme, že letos se podařilo opravit či znovu 

obnovit ještě dva kříže v Rýnovicích a jeden na Tyršově stezce v Kokoníně. Rýnovice 

se dočkají požehnání v adventním čase, Kokonín v příštím roce. * Teď na téma kříže 

trochu jinak. Jednotka profesionálních hasičů z Jablonce vyjela k neobvyklému zásahu 

do Jindřichovic pod Smrkem. Tam totiž větrem ulomený kříž na věži barokního kostela 

visel dolů a hrozilo, že se úplně ulomí. Jabloneckým hasičům se podařilo pomocí 

automobilové plošiny, jejíž rameno dosáhne do výšky 42 metrů, kříž zcela odstranit.  

DNY 10. – 12. 11. – Jablonec má svůj vlastní filmový festival Kinofest! A je čím se 

chlubit. K promítání byla připravena dvacítka filmů, všechny šlo zhlédnout za jednu 

permanentku v ceně devětadevadesát korun. Při slavnostním zahájení v kině 

Radnice měl premiéru dlouho očekávaný film Vražda v Orient expres. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93439&x=800&y=575&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?&subakce=events&lanG=cs&app=&detail=5980
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?&subakce=events&lanG=cs&app=&detail=5981
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?&subakce=events&lanG=cs&app=&detail=5982
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SOBOTA 11. 11. - Den veteránů nebo také Den 

vzpomínek se celosvětově slaví právě jedenáctého 

listopadu. Od roku 2001 si tento významný den 

připomínáme i v České republice a již tradičně také 

v Jablonci, kde čtvrtým rokem v tento den dostávají 

klienti informačního střediska magistrátu 

symbolické květy vlčích máků. Letos si červený květ odnesli z radnice již v pátek. * 

Jablonecká hudební skupina Mandragora slavila v klubu Woko své pětadvacetiny. 

Výroční koncert patřil vedle oslavence i mnoha zajímavým hudebním hostům.      

NEDĚLE 12. 11. - Před půl sedmou večer anonym na linku 156 oznámil, že v blízkosti 

prodejny Albert v ulici Na Vršku leží opilý muž. Oznamovatel podle řeči také nebyl 

střízlivý. Strážníci ale na místě nikoho nenašli. Po půl sedmé se podnapilý volající ozval 

znovu a opět žádal příjezd strážníků kvůli podnapilosti svého bratra. Na místě se 

přihlásila ke strážníkům střízlivá žena, jež se velice omlouvala za své dva syny, kteří 

popíjeli, a poté nemohl jeden najít druhého. Dodala, že už jsou oba v pořádku doma. 

PONDĚLÍ 13. 11. – Nejen návštěvníkům nabízí turistické infocentrum nově originální 

Korálkové víno inspirované jabloneckou bižuterií. Ve dvou variantách bylo exkluzivně 

vyrobeno a určeno k zakoupení výhradně v Domě Scheybalových, láhev za 139 korun. 

ÚTERÝ 14. 11. – Film Sama nabídlo dopoledne kino Radnice v Jablonci v projektu 

Promítání nejen pro seniory. * Na besedu nazvanou Po českých stopách na 

podkarpatské Rusi zvala odpoledne městská knihovna. * Přednášku na téma internetové 

závislosti připravil na podvečer Spolkový dům, kde organizátoři zajistili také hlídání 

dětí. * V Klubu Na Rampě měl večer koncert James Harries, osobitý britský písničkář. 

STŘEDA 15. 11. - Dobrovolní dárci krve převzali na radnici stříbrné a zlaté medaile 

Dr. Janského za 20 a 40 bezplatných odběrů. Dárce ocenil primátor Petr Beitl 

spolu s ředitelkou spolku Českého červeného kříže Kateřinou Havlovou, 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85803&x=629&y=664&test=ccc
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která hovořila o nenahraditelnosti drahocenné lidské tekutiny a apelovala na přítomné, 

aby k dárcovství vedli i své děti. Slavnost podtrhlo hudební vystoupení žáků ZUŠ.  

ČTVRTEK 16. 11. – Dopoledne se konalo u pomníku v ulici Generála Mrázka 

vzpomínkové setkání u příležitosti 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii. 

Vedle tradičních účastníků, představitelů města, policie, vězeňské služby i armády se 

zúčastnila i početná skupina studentů uměleckoprůmyslové školy a široká veřejnost. 

Proslov primátora Petra Beitla: Dámy a pánové, vážení přítomní, milí studenti, 

sedmnáctý listopad je dnes státním svátkem, dnem, kdy vzpomínáme oběti boje 

za svobodu a demokracii. Je připomínkou boje proti fašismu a popravených 

studentů v roce 1939 a boje proti komunistickému totalitnímu režimu a 

studentských demonstrací v roce 1989. Smrtí Jana Opletala, Václava Sedláčka 

a dalších studentských vůdců začala jedna z nejtragičtějších etap našich 

moderních dějin. Tragická pro tisíce našich občanů, kteří obětovali život v 

odporu proti nacistické ideologii, ať v odboji nebo v koncentračních táborech. 

Ve svém důsledku druhá světová válka otevřela cestu i pro naše druhé 

historické trauma – další ztrátu svobody, tenkrát v režii ruské komunistické 

diktatury. Ta druhá totalita, která skončila sametovou revolucí v roce 1989, 

vypadala v mnohém ohledu beznadějněji, protože jsme se na jejím vzniku 

podíleli sami. Však také trvala více jak čtyřicet let. Poválečné komunistické 

propagandě podlehlo mnoho lidí. Po deziluzi z předválečného selhání 

západních velmocí hledaly naše demokratické politické elity změnu a jiné 

cesty, až nakonec skončily v sovětské náruči na východě. Tím díky tragicky 

špatnému vyhodnocení příčin a následků někteří vědomě, jiní nevědomě – 

spolupracovali na vytvoření společenského podhoubí, které bylo později 

zneužito k protidemokratickému, komunistickému převratu. Obě ideologie, jak 

nacistická, tak komunistická, ve svých dobách tak silné a nezpochybnitelné, 

přivedly společnost do morálního i ekonomického úpadku a stály 
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tisíce lidských životů. Návrat těchto konkrétních, obludných a těžko 

hájitelných ideologií není pravděpodobný, ale to neznamená, že máme 

vyhráno. Na počátku jejich nástupu k moci nebyly nějaké zkažené špatné 

národy Evropy. Na počátku byly zhoubné ideje, myšlenky rozdělující lidskou 

společnost, myšlenky slibující jednoduché změny k lepšímu, myšlenky 

označující určité vrstvy společnosti, ať už ekonomické, náboženské či rasové, 

za viníky a nepřátele. A zrůdnost těchto ideologií se projevila teprve, až bylo 

pozdě, když se jejich nositelům podařilo získat politickou a ekonomickou moc k 

jejich prosazovaní. Ruku v ruce s tím se objevily brutální metody jak tuto moc 

udržet a rozvíjet. Tyto zkoušky má náš národ naštěstí za sebou, důležité však 

je, co si z nich musíme odnést pro budoucnost. Nevěřme, že by problémy 

našeho současného života mohly být vyřešeny bez našeho vlastního přičinění. 

Vyřešeny nějakým novým revolučním zvratem, založeným na pokusu o 

uskutečnění těch či oněch idealizovaných představ. Nevěřme na spasitele a 

osvícené diktátory. Demokracie není dokonalá, ale právě pluralitní systém je 

nejlepší pojistkou proti fatálním chybám vedoucím ke konečné ztrátě svobody. 

Dnes, i díky 17. listopadu 1939 a 1989, žijeme ve svobodě a ve stabilizované 

demokracii, a proto je každý z nás strůjcem svého vlastního štěstí v takové 

míře, jak tomu nikdy v minulosti nebylo. Bylo a je na každém z nás, jak tuto 

šanci využije. Šanci, kterou nám vybojovali hrdinové listopadových výročí. 

Prosím, abychom jim nyní věnovali minutu ticha. 

ČTVRTEK 16. 11. – Jazz h Factor slavil pětadvacet let na jazzové scéně koncertem v 

Klubu Ex. Mezi gratulanty jablonecké sestavy byly Swing Society i Big O Band. 

PÁTEK 17. 11. - Oddělení klinické biochemie a hematologie jablonecké nemocnice se 

opět zapojilo do Evropského testovacího týdne HIV. Pátý ročník kampaně zpřístupnil 

bezplatné testování na HIV infekci ve dnech 17. až 24. listopadu. Podle informací na 

stránkách Národního programu boje proti AIDS vykazuje HIV infekce v Česku 

vzestupný trend. Testování na HIV je jedním ze základních nástrojů prevence a pomáhá 

odhalit včasná stadia infekce, čímž může zajistit léčbu a zamezit dalšímu šíření infekce. 

VÍKEND 18. – 19. 11. patřil krajským přeborům plavců, které uspořádal plavecký 

klub Bižuterie Jablonec. V přeplněném bazénu se ve třech půldnech na bloky postavily 

více jak dvě stovky soutěžících ze sedmi oddílů Libereckého kraje. Domácí zastupovalo 

52 nadějných plavců vesměs v žákovských kategoriích. Ti pak využili domácího 

prostředí s fandícími příznivci a získali pro klub Bižuterie dvaapadesát zlatých medailí. 

NEDĚLE 19. 11. - V baru v Jizerské ulici měli v neděli po půlnoci veselo. Až tak, že 

obsluha musela volat strážníky. Skupinka čtyř hostů totiž odmítala odejít po zavírací 

době a navzdory zákazu začala v baru kouřit. Dva hosté u sebe neměli osobní doklady a 

zbylí dva, muž a žena se odmítali legitimovat a na strážníky byla zvláště žena sprostá a 

arogantní. Strážníci přivolali Policii ČR, která zasáhla a zjistila totožnost všech hostů.  

PONDĚLÍ 20. 11. - O dotace na další etapu zateplení ZŠ Šumava a na 

zateplení domu s pečovatelskou službou v ulici Palackého, v němž žijí 
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především senioři, zažádala jablonecká radnice. Náklady na opravu školy se odhadují na 

necelých 20 milionu a na zateplení domu v Palackého zhruba 28,5 milionu korun.  

ÚTERÝ 21. 11. – Den restorativní justice pořádala Probační a mediační služba 

v Jablonci. Její pracovníci osvětlili uvedenou problematiku: Cílem restorativní justice je 

v co největší možné míře zapojit do řešení následků trestného činu pachatele, jeho oběť 

i jejich širší okolí, které bylo trestným činem rovněž zasaženo. Jde o to, aby svým 

aktivním přístupem měli možnost ovlivnit výsledek trestního řízení. To je obrovský rozdíl 

oproti tomu, když pachatel a oběť jen pasivně čekají na výsledek - uložení trestu. 

V programu uvedeného dne byla také představena trestní mediace jako jiná cesta ke 

spravedlnosti a činnost poradny pro oběti trestných činů, a to v rámci projektu Proč 

zrovna já? * Proton! Městské divadlo v Jablonci uvedlo večer na jevišti rozhlasovou 

reportáž o objevu zapadlé ostravské kapely. Představení sehrálo Divadlo Vosto5 Praha. 

STŘEDA 22. 11. – Obyvatelé Jablonce mohli začít žádat o půjčky na zlepšení úrovně 

svého bydlení. Příští rok na ně budou v městském fondu připraveny dva miliony korun - 

milion pro fyzické osoby a milion pro právnické. Peníze jsou úročeny dvěma procenty a 

zájemci o ně mohou požádat do konce února 2018. Fond na zlepšení úrovně bydlení je 

součástí jabloneckého rozpočtu již od roku 2002. O půjčky mohou žádat vlastníci 

obytných domů na území našeho města. Peníze lze použít na opravy domů a bytů, 

obnovu fasád, výměnu oken, ale také na modernizaci výtahů nebo kanalizace, zateplení 

budov a střech. Půjčku získávají i ti, kteří se chtějí připojit na centrální systém vytápění. 

ČTVRTEK 23. 11. – V klubu Woko byla v podvečer zahájena akce Noc venku, kterou 

pořádá skupina dobrovolníků střídavě v Liberci a v Jablonci. Zážitková záležitost pro 

širokou veřejnost se koná na podporu lidí bez domova. První ročník se uskutečnil v roce 

2012 v Ostravě, odtud se akce rozšířila do mnoha dalších českých a slovenských měst. 

PÁTEK 24. 11. - Slovenská kapela Horkýže slíže, která je velmi oblíbená i v České 

republice a pravidelně zde koncertuje, vyrazila na turné oslavující jejich pětadvacet let 

na hudební scéně. Jeden z koncertů se konal dnes večer v jabloneckém Eurocentru.  

SOBOTA 25. 11. - Atletický oddíl TJ LIAZ, který je pokračovatelem předchozích 

atletických oddílů v Jablonci, slavil 70 let svého trvání. Nové prostředí restaurace 

Střelnice patřilo dnes bývalým atletům i příznivcům atletiky, kteří přišli zavzpomínat, 

ale především společně oslavit velké jubileum. * V. benefiční ples Českého červeného 

kříže Jablonec se konal v zrenovovaném sále Hotelu Praha. Dárci krve měli zvýhodněné 

vstupné, držitelé zlatých křížů za osmdesát a více odběrů pak vstup zdarma. 

NEDĚLE 26. 11. - Dům Scheybalových ozdobil krásný 

vánoční stromek. Jablonecké kulturní a informační centrum, 

které v objektu sídlí, začalo po úspěšné letní sezoně – 

rekordní návštěvnost více jak deseti tisíc lidí, připravovat 

bohatý program i pro zimní období. Od prosince bude 

zpřístupněna nová výstava s pohádkovou tematikou.  

PONDĚLÍ 27. 11. - Téměř jedenáctimetrová jedle stojí od 

poledne uprostřed Mírového náměstí. Najít letos vánoční 

strom pro Jablonec nebylo vůbec snadné. Strom, který do města přinese 
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sváteční atmosféru, musí být dobře rostlý, správně velký a dalším důležitým aspektem 

je, aby se k němu dobře dostala technika při kácení a jeřáb 

při nakládání. Letošní jedle je od soukromých majitelů a 

vyrostla v ulici Antala Staška nedaleko centra města. 

Kácení proběhlo bez větších obtíží a vcelku hladce se 

podařilo rozměrný náklad dopravit do centra města na 

Mírové náměstí. Během tohoto týdne dostane strom 

vánoční osvětlení a ozdoby. Slavnostní rozsvícení je 

naplánováno na první adventní neděli 3. prosince.  

ÚTERÝ 28. 11. - Jablotron je o kus blíže k získání do 

vlastnictví léta chátrající budovu bývalé porodnice 

v Turnovské ulici v Jablonci. Světový výrobce 

elektronických zabezpečovacích a signalizačních systémů, 

který patří do podnikatelského impéria miliardáře Dalibora 

Dědka, dostal aktuálně požehnání od vlastníka pozemků tj. 

Libereckého kraje. Jeho zastupitelé totiž schválili dohodu o 

spolupráci mezi firmou, krajem a jabloneckou radnicí. 

Jablotron do konce roku oznámí, zda objekt koupí. 

STŘEDA 29. 11. - Před půl čtvrtou ráno upozornil telefonát městské strážníky na 

podezřelého muže v jablonecké Táboritské ulici. „Mohl by to být zloděj,“ obával se 

volající. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o muže z Jaroměře. Uvedl, že se pohádal 

s matkou bydlící nedaleko, tak čeká, než mu pojede první ranní autobus do Prahy. 

ČTVRTEK 30. 11. – DRUHÁ STRANA MINCE nese název výstava v Muzeu skla a 

bižuterie, která nabídla návštěvníkům zcela netradiční téma. Prostřednictvím předmětů 

představuje dramatické dějiny válek a povstání od 17. století až po moderní současnost. 

K vidění je nejen sklo, bižuterie, mince a medaile, ale také zbraně, součásti uniforem a 

vojenská optika. Muzeum se zde pyšní mimo jiné i historickými unikáty, jako je 

skleněný ruční granát z první světové války. K vidění je i památeční šrapnel z bitvy u 

Hradce Králové nebo vzácné ryté sklo s napoleonskými motivy. Dnešní podvečerní 

vernisáž výstavy zpestřilo vystoupení vojenské historické skupiny Infanterie Regiment 

Graf von Gaisruck, která je součástí skupiny Steinmetz Terezin 1780. Výstava samotná 

bude otevřená až do 15. dubna příštího roku. * JIZERSKÉ HORY ANEB 

MIKROSVĚT OKEM MAKROOBJEKTIVU - Hned za informacemi v jablonecké 

nemocnici byla poslední den k vidění výstava fotografií, kterou připravil Jaroslav Burda 

ze zdejšího oddělení centrální sterilizace. Autor zval k prohlídce slovy: Poznejte 

mikrosvět Jizerských hor – pralesy lišejníků, mechová úbočí, zrádné mokřady, kaliště 

a jezírka plná roztodivných živočichů, hub a mikroorganismů. Zdánlivě nedůležitých 

a obyčejných, avšak pro život na naší nádherné planetě bezpochyby 

nepostradatelných. Vítejte v mikrosvětě, který nás obklopuje, který je pro mě vším. 

Věřím, že mé snímky budou inspirativním zážitkem. * ADVENTNÍ KONCERT v kapli 

jablonecké nemocnice patří k tradičním předvánočním akcím. Nejinak tomu 

bylo i letos, kdy posluchače potěšili sólisté Národního divadla v Praze. 
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PROSINEC S ADVENTNÍ NADÍLKOU   

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: OPĚT NESU DOBRÉ ZPRÁVY - Také máte pocit, že 

čas stále více kvapí? Rok uteče rychleji, než by se člověk nadál, a přede mnou 

stojí již téměř pravidelný předvánoční úkol, připravit úvodník našeho 

měsíčníku. Těší mě, jaký nadpis jsem mohl zvolit. Před dvanácti měsíci jsem 

konstatoval, že město je v dobré finanční kondici, a nyní mohu říci, že je na tom 

ještě lépe. Zadlužení Jablonce kleslo po sedmi letech z původních 455 milionů 

korun na 75 milionů. Přeje nám i vývoj ekonomické situace země a s ním 

související nárůst daňových příjmů města. Meziročně šlo o nárůst o 53 milionů 

korun. Když jsou finance v pořádku, je možné uvažovat o rozvoji a plánovat i 

velké akce. Jsem rád, že zastupitelé mohli rozhodnout o zájmu financovat z 

rozpočtu města stavbu pavilonu intenzivní medicíny v naší nemocnici za 150 

milionů. Ale nejen velké akce jsou na pořadu dne. Symbolem dobrých časů 

mohou být i dvě unikátní lucerny ve vstupu do radnice. Svítidla do těchto 

prostor původně navrhl stavitel radnice, architekt Karel Winter. Při samotné 

stavbě na začátku 30. let minulého století nezbyly na jejich výrobu peníze. Do 

budovy se tak dostaly nyní po více než 80 letech, kdy jsme na jejich výrobu 

našli finanční prostředky. Ukončeny byly rekonstrukce zasedacích místností ve 

druhém poschodí radnice. Obě do detailů získaly svoji původní podobu tak, jak 

byly navrženy architektem Winterem, a i zde byla vyrobena svítidla dle 

původních návrhů. Aby bylo možné prostory využívat v 21. století, nechybí 

důmyslně skryté moderní technologie. Vítám, že Jablonec poskytuje dotace na 

domovní čistírny, půjčuje peníze z fondu na zlepšení úrovně bydlení na opravu 

domů či rekonstrukce bytů, poskytuje dotace na domy, které stojí v památkové 

zóně, ale nemohou žádat o dotace ministerstvo kultury. Vše jsou to drobné 

kroky k zlepšení celkového vzhledu města. Věřím, že se Jablonci bude dařit i 

nadále, a to nejen po finanční stránce. Město jsou i jeho lidé, vy a vám všem 

bych rád nyní na sklonku roku popřál, abyste mohli pro příští rok plánovat 

smělé soukromé projekty, těšili se pevnému zdraví a u vánoční tabule se sešli se 

všemi blízkými a užili si veselé svátky. - Miloš Vele, náměstek primátora  

PÁTEK 1. 12. - Dům česko-německého porozumění, Rýnovice: KORÁLKOVÁ 

DÍLNA s Lídou Dutou. * Eurocentrum: MNOHO TVÁŘÍ ORIENTU - večer plný 

tance, exotických kostýmů, barev a vůní. * Městské divadlo: FEŠÁCI 50 LET - 

jubilejní koncert skupiny s hosty Hanou Mladou a Ivanem Haladou, křest nového alba a 

knihy. * Klub Na Rampě: STUDIO KOKOS A ŽÍZEŇ - lektorský koncert a country 

bluegrassová kapela. * Kino Radnice: METALLICA, QUEBEC MAGNETIC - 

koncertní klenot v jediný večer na plátnech českých kin. * D-EPPL music&board club: 

DJ s KERKA, DIOPTRICK, SHLUCK & REMARQUE. * OC Central: 

ADVENTNÍ DÍLNIČKY s neziskovými sdruženími z Jablonce.  
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JABLONEC MÁ VÝZDOBU NA ADVENT V JEDNOTNÉM STYLU 
1. 12. 2017, Jablonecký deník, str. 1 – Pozítří se Jablonec rozzáří a nejen před radnicí 

krásně osvětleným stromem, jímž je letos jedle, ale na sloupech veřejného osvětlení se 

představí zcela nová výzdoba, která se vločkami doslova hemží. Pěší zóna v ulici 

Komenského navíc pomyslně propojí jabloneckou radnici a obchodní centrum. Obě tyto 

budovy budou osvětleny v jednotném stylu. V loňském roce se poprvé na městském 

stromě ukázaly dřevné ozdoby, které navíc zobrazovaly důležité stavby v Jablonci. Ty 

letos doplní i dvacetimetrový 

řetěz a další ozdoby. „Jedná se 

o úsporné LED diody, které 

splňují veškeré bezpečnostní 

normy,“ sdělil náměstek 

primátora Miloš Vele. Městská 

kasa za novou vánoční výzdobu 

zaplatila 800 tisíc korun. 

Rozsvítí ji společně s vánočním 

stromkem. „Poprvé po mnoha 

letech navíc na náměstí 

nebude smrk, ale jedle,“ 

doplnila tisková mluvčí 

magistrátu Markéta Hozová. 

Nová výzdoba ovšem nebude 

pouze na radnici a v ulici 

Komenského, ale také v ulici 

Lidická, Kamenná a Podhorská. 

Ani stará výzdoba nepřijde na 

zmar. Město ji plánuje umístit 

do dalších částí svého centra. 

SEJDEME SE NA SVAŘÁKU U RADNICE - Nová vánoční výzdoba ale není to 

jediné, co Jablonec pro své obyvatele chystá. „Letos otevřeme na celý advent na 

náměstí před radnicí stánek s občerstvením, po němž občané již několik let 

volají,“ přichází s dobrou zprávou primátor Jablonce Petr Beitl. Dřevěný stánek 

včetně dvou zastřešených stolků pořídil magistrát, provozovat jej bude 

soukromý subjekt na základě uzavřeného smluvního vztahu. „Prodejem 

svařáku, čaje a dalšího drobného občerstvení chceme Jablonečanům zpříjemnit 

předvánoční čas v centru města. Advent má být obdobím setkávání a proč se 

tedy nesetkat právě u stromečku,“ usmívá se primátor Beitl. Stánek bude na 

Mírovém náměstí od 3. prosince až do 1. ledna. * SOBOTA 2. 12. - Muzeum skla 

a bižuterie: BIŽUTERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ - vánoční ozdoby šité z broušených 

perliček. * Atletická hala Střelnice: POMERANČOVÝ MÍTINK - největší atletický 

mítink mládeže v ČR. * Kavárna Pokec: WORKSHOP Z HERBÁŘE. * 
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DDM Vikýř: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA S JABLÍČKEM. * Sokolovna Kokonín: 

MIKULÁŠSKÝ REJ ANEB ČERTA K DĚTEM NEPUSTÍME - soutěže, tvořivé 

dílničky, písničky. Masky malých Mikulášů, andílků i čertíků vítány. * Městské 

divadlo: VÁNOCE S NISANKOU - pásmo lidových zvyků, tanců a písní z Podještědí, 

Pojizeří a Podkrkonoší, účinkují folklorní soubor Nisanka, Nisanka Plus a Malá 

Nisanka, host Hradecká cimbálová muzika. * Kostel sv. Anny: POŽEHNÁNÍ A 

DÍLNIČKA ADVENTNÍCH VĚNCŮ - první adventní nešpory s žehnáním věnců, které 

si lidé mohou přinést nebo vyrobit s pomocí lektorky v Domě Jany a Josefa V. 

Scheybalových. * Kavárna Pokec: KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO POKECU! Koncert – 

účinkují Roman Hampacher, Daniel Císař a David Watzl. * Klub Na Rampě: TOMÁŠ 

KOČKO & ORCHESTR - adventní turné, repertoár z alba Koleda a mnohé další. * 

Eurocentrum: TŘI SESTRY & ALKEHOL - Sudová přitažlivost Tour.  

POZVÁNKA: PRO DĚTI I DOSPĚLÉ - V sobotu 2. 12. proběhne již 12. adventní 

setkání pro děti i dospělé, které se uskutečňuje v rámci 14. ročníku 

regionálního projektu Tvoříme duší, konaného pod záštitou ARTEFAKTUM-CZ 

a Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Setkání proběhne 

ve Spolkovém domě v Jablonci, kde bude připraven kulturní program a 

prodejní výstava děl, výrobků chráněných dílen a výtvarníků. Součástí je i 

adventní setkání u Jizerského betléma v kostele Dr. Farského, kde se od 

čtrnácti hodin uskuteční adventní hudební koncert. Vstup volný.  

NEDĚLE 3. 12. – Eurocentrum: ADVENT S VIKÝŘEM - vánoční dílničky, výroba 

nebo nákup dárečků, kulturní program. * 

Atletická hala Střelnice: 

POMERANČOVÝ MÍTINK - trojboj 

nejmladšího žactva. * Kino Junior: 

NEDĚLE ZA PŮL +  Tvořík – dílna pro 

děti a film PŘÍŠERÁKOVI. * Městské 

divadlo: O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH - 

pohádka v podání Divadla Rozmanitostí 

Most. * Kostel sv. Anny: ADVENTNÍ 

ZPÍVÁNÍ a zapálení první adventní svíce. 

Adventní koncert smíšeného komorního 

sboru MyJenNěkdy a souboru žesťových 

nástrojů Brass Jablonec. * Klub Na Rampě: 

MIKULÁŠ DĚTEM - písničky, hrátky a 

nadílka bez čerta pro děti od 2 let. * Dům 

J. a J. V. Scheybalových: VÁNOČNÍ 

POHÁDKY S MILOSLAVEM JÁGREM - 

zahájení výstavy jednoho z nejlepších 

evropských ilustrátorů. * POZVÁNKA: 

 POHÁDKOVÝ MILOSLAV JÁGR V JABLONCI - Přijměte 

pozvání na výstavu Vánoční pohádky s Miloslavem Jágrem, která 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93563&x=566&y=800&test=ccc
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bude o první adventní neděli zahájena v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových. 

Pojďte s námi navštívit poetický svět tvorby jednoho z nejlepších evropských 

ilustrátorů. Svět, v němž stále žijí všichni ti Krakonošové, čerti, draci, tetky a 

strejcové, které si pamatujeme z dětství. „Pohádky k Vánocům odjakživa patří. 

Výstava, kterou Jablonecké kulturní a informační centrum pro své návštěvníky 

připravilo, je vzpomínkou na výjimečného výtvarníka, ilustrátora a autora 

dětských knížek – Miloslava Jágra. Letos by oslavil devadesáté narozeniny. 

Jablonec byl jeho druhým domovem a určitě by měl obrovskou radost, že právě 

jablonecké děti může ve vánočním čase potěšit svými obrázky,“ říká Petr 

Vobořil, organizátor výstavy. * Mírové náměstí: ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 

STROMU s kulturním programem. * Tisková zpráva ze dne 4. 12. 2017 pod titulkem: 

JABLONEČTÍ POZVALI DO MĚSTA VÁNOCE  - Advent v Jablonci začal v neděli 

3. prosince zapálením 1. svíce na 

adventním věnci v kostele sv. 

Anny a slavnostním rozsvícením 

vánočního stromu na Mírovém 

náměstí. Rozsvěcení stromu se 

zbrusu novými světelnými 

ozdobami i nově vyzdobené 

radnice přihlíželo zcela zaplněné 

náměstí. Po krátkém úvodu, kde 

nechyběly koledy - v podání 

dětského pěveckého sboru 

Vrabčáci, a tradičním duchovním 

slovu, které letos pronesla 

farářka Církve Československé 

husitské Miroslava Mlýnková, odpočítal primátor Petr Beitl za pomoci všech 

přítomných rozsvícení vánočního stromu. „Přeji všem krásný advent, mnoho 

úsměvů, které pomohou prosvětlit zimní 

čas a prožití klidných Vánoc v kruhu 

vašich blízkých,“ popřál primátor Beitl před 

rozsvícením. Hvězdou na jabloneckém 

adventním nebi byl letos zpěvák a hudební 

skladatel David Deyl, který na slavnostně 

rozsvíceném náměstí dotvořil krásnou 

atmosféru vánočními písněmi. Zazpíval si s 

Vrabčáky i duet s Lenkou Konvičkovou a 

potěšil malé i velké. Radnice je slavnostně 

vyzdobená zvenku i uvnitř. Ve vestibulu stojí 

jako již tradičně velký betlém od Tomáše 

Gärtnera s figurami vyřezanými z 

lipového dřeva a také ozdobený 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93584&x=811&y=570&test=ccc
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vánoční stromek. Výlohu informačního centra opět zdobí krásný keramický betlém, 

který vyráběly děti a učitelky jabloneckých školek. Stromek v budově radnice již 

čtvrtým rokem zdobí produkty od regionálních výrobců. Letos to je JM Koral z 

Bratříkova a firma Goja z Jablonce. 

PONDĚLÍ 4. 12. - Klub Na Rampě: MAREK HILŠER - setkání a diskuze s 

občanským kandidátem na post prezidenta ČR. * ÚTERÝ 5. 12. - Central aneb cesta z 

pekla až do nebe: MIKULÁŠSKÁ PRO DĚTI. * Galerie N: ZAOSTŘENO 2 -  vernisáž 

výstavy -  Vladimír Komňacký (šperky) a Tomáš Plesl (obrazy). * Klub Na Rampě: 

KVÍZ  -  poskládejte tým a otestujte znalosti. * Eurocentrum: LADISLAV ZIBURA: 

UŽ NIKDY PĚŠKY PO ARMÉNII A GRUZII - stand-up svérázného cestovatele. * 

Kino Junior: ČESKÁ CESTA - projekce a debata s režisérem. * OC Central: 

MIKULÁŠ ANEB CESTA Z PEKLA AŽ DO NEBE. * STŘEDA 6. 12. - Dům česko-

německého porozumění, Rýnovice: KLUB PŘÁTEL NĚMECKÉ KULTURY a třetí 

pokračování výstavy OSUDY NĚMCŮ Z JIZERSKÝCH HOR V LETECH 1969–1989. 

* Kino Radnice: Promítání nejen pro seniory - film MILADA. * Klub Na Rampě: 

STUDIO PALM OFF: JAK SBALIT ŽENU - divadelní verze českého bestselleru. * 

VÝSTAVY - Galerie N do 10. 1. 2018: ZAOSTŘENO. Vladimír Komňacký – šperky a 

Tomáš Plesl – obrazy. * Dům česko-německého porozumění, Rýnovice: OSUDY 

NĚMCŮ Z JIZERSKÝCH HOR V LETECH 1969–1989. Třetí pokračování výstavy 

osudy místních Němců v době totality a jak poválečný odsun tří milionů lidí významně 

proměnil i Jizerské hory. Výstava fotografií HISTORICKÉ SNÍMKY RÝNOVIC. * 

Galerie Kapička Mšeno do 8. 12.: ŽENA ZA PLUTEM. Markéta Bendová a Takeshi 

Ito, výstava k nahlédnutí prosklenými dveřmi kapličky. * Eurocentrum do 15. 1. 2018: 

BALVAN A VIKÝŘ - společná výstava fotografií fotoklubu Balvan a DDM Vikýř. * 

Muzeum hraček: VÁNOCE A HRAČKY - expozice hraček převážně z období 1940 až 

1989 doplněná o vánoční tematiku. Původní jablonecké stromečky, staré vánoční 

kolekce a čokolády, výroba loutky. * Městská knihovna: POHLEDY ČTYŘMI 

OBJEKTIVY - výstava fotoklubu Nekras od jeho členů. Fotograf Zdeněk Baudyš, Josef 

Macek, František Mrva a Karel Rakušan. * Muzeum skla a bižuterie do 15. 4. 2018: 

SKLO Z DESNÉ 1847–2017 aneb 170 let křišťálového skla ze skláren v Desné v 

Jizerských horách. 170 let na hraně mezi uměním, řemeslem a průmyslem. DRUHÁ 

STRANA MINCE: MEDAILE, BIŽUTERIE A SKLO – odraz válečných konfliktů 

v medailích, bižuterii a skle. K vidění i netradiční vánoční ozdoby s válečnými motivy.  

VÁNOČNÍ PROPAGANDA? HITLER NA STROMKU - 2. 12. 2017, Mladá fronta 

DNES, str. 17 - Kraj Liberecký. Jan Mikulička - Války jsou zlo, které stojí životy 

statisíců. Přesto díky nim vznikají umělecká díla. Některá šokují dodnes, 

ačkoliv od válek v nichž vznikly, uplynuly celé dekády. Nová výstava v 

jabloneckém Muzeu skla a bižuterie pod názvem Druhá strana mince 

představuje mimořádně široký průřez uměleckými díly, jejichž vznik 

zapříčinilo právě válečné běsnění. Některé motivy na německých vánočních 

ozdobách z dob první a druhé světové války jsou až šokující. „Ozdoby 

jsou ve tvaru vzducholodi Zeppelin, dělostřeleckého granátu, hlavy 
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německého císaře nebo říšského kancléře Adolfa Hitlera. Nechybí ani nacisty 

zneužitý motiv svastiky. Mimochodem, ozdoby s některými z těchto motivů se 

vyrábějí dodnes – pochopitelně ne ty nacistické,“ doplnil kurátor výstavy 

Zdeněk Štafl. K vidění je třeba i váza se svastikou a nápisem Pro německý lid 

není nic nemožné, což byl citát Herrmanna Göringa. „Za druhé světové války 

jela propaganda na plné obrátky,“ potvrdil Štafl. Smíšené pocity přicházejí též 

při pohledu na dřevěnou destičku s výmluvným nápisem Glas Handgranate. K 

ní je totiž připevněno cosi skleněného ve tvaru ručního granátu. „Máme dva 

artefakty tohoto typu, o nichž se moc neví. Jeden je tlustostěnný, druhý má 

stěny tenké. Pravděpodobně se nejedná o upomínkový předmět. Mohl to být 

pokus o výrobu skleněné zbraně,“ rozvažuje Štafl. „Vidíte? Tady má dokonce 

závit.“ Exponáty jsou seřazené ve vitrínách chronologicky – od třicetileté až po 

druhou světovou válku. Atmosféru podbarvuje diorama vojenského ležení. 

„Pochází ze sedmileté války. Konkrétně z bitvy u Liberce roku 1757,“ zmínil 

Štefl. Připravila jej společnost Archa 13, která se věnuje připomínání okamžiků 

regionální historie a mimo jiné připravuje rok co rok v libereckém Vesci právě 

rekonstrukci bitvy u Liberce. * MEDAILE ODKÁZAL MUZEU SPONZOR 

BOTANICKÉ ZAHRADY * Na otočných tabulích uprostřed místnosti je zase 

upevněna kolekce medailí, přičemž tabule jsou pohyblivé tak, aby si exponáty 

mohl každý osvítit podle potřeby. „Pocházejí z kolekce Emila Zimmera, 

spolumajitele firmy Zimmer & Schmidt, v jejímž exportním domě dnes muzeum 

sídlí,“ zmínil Štafl. Zimmer, který byl mimo jiné třeba i donátorem dnes již 

zaniklé jablonecké botanické zahrady, svou sbírku, v níž byly nejen mince a 

medaile, ale třeba i hodinky, městskému muzeu odkázal. Podle druhého 

kurátora Petra Čížka je pozoruhodné, jak důležitou roli ve válkách hraje sklo. 

„Provází bojovníky v podstatě už od té třicetileté války, v níž se objevily první 

dalekohledy. Dnešní vojáky zase v obrněném vozidle kryjí neprůstřelná skla a 

využívají zaměřovače, noční vidění. I v elektronice, kterou armády používají, 

jsou skleněné komponenty,“ řekl Čížek. Kuriozitou expozice je třeba čtyři 

století starý pohár, který Kateřina z Redernu nechala vyrobit roku 1612 ve 

sklárně v Bedřichově a darovala svému bratru Jáchymu Šlikovi. Ten byl o pár 

let později coby jeden z vůdců stavovského povstání popraven. „Je to ohromný 

pocit, ta věc je stará čtyři sta let. Co asi za tu dobu viděla,“ zasnil se Čížek. * 

Výstava v jabloneckém muzeu potrvá do poloviny dubna příštího roku.  

ČTVRTEK 7. 12. - Muzeum skla a bižuterie: SKLO Z DESNÉ 1847–2017 - vernisáž 

výstavy. * Klub Na Rampě: STANISLAV MAYER A  REDBULL X-ALPS - hovory a 

promítání s nejúspěšnějším českým paraglidingovým závodníkem. * PÁTEK 8. 12. - 

Palace Plus: VÁNOCE V PALACE PLUS - předvádění výroby vánočních ozdob s 

dílnami pro veřejnost. * OC Central: ADVENTNÍ DÍLNIČKY s 

neziskovými sdruženími z Jablonce. * Plavecký bazén: PŘEDVÁNOČNÍ 
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PLAVÁNÍ ANEB ŠTAFETKA 3x25m - sportovní akce pro veřejnost, zejména vítány 

rodinné týmy. * Klub Na Rampě: KOHOUTÍ STOPA A THE LAB – dvojkoncert, 

coververze známých skladeb. * Woko klub: MIG 21 - koncert české kapely s Jiřím 

Macháčkem (zpěv). * D-EPPL music & board club: DJ ZAK + GUEST Hip Hop. * 

Obchodní centrum Central: ADVENTNÍ DÍLNIČKY s neziskovými sdruženími 

z Jablonce. * Dům česko-německého porozumění: RÝNOVICE SOBĚ! - Otevření trhu 

drobných radostí, požehnání opravenému křížku a rozsvícení vánočního stromu.   

PŘIJĎTE PŘIVÍTAT RÝNOVICKÉ KŘÍŽE! POZVÁNKA - Rýnovice nově 

zdobí další dva opravené 

křížky. Kříž naproti Domu 

česko-německého 

porozumění je nemovitou 

památkou a na jeho obnovu 

přispělo Ministerstvo kultury 

ČR. Slavnostního požehnání 

kříže se v pátek 8. prosince 

za účasti představitelů 

města ujme starokatolický 

farář Karel Koláček. Malý 

obřad začne v 16 hodin, 

následovat bude od 17 hodin 

rozsvícení rýnovického 

vánočního stromu. Kříž u 

kostelní zdi v Rýnovicích 

dříve stával u zdi hřbitovní. 

Při stavbě velkého pomníku 

padlým v 1. světové válce v 

roce 1936 byl kříž přemístěn ke zdi katolického kostela, kde po něm zbyl jen 

kamenný podstavec. Ten se letos dočkal nového kříže s tělem Ježíše Krista a na 

svět jej můžeme přivítat ve středu 14. prosince v 15 hodin. Kříži požehná děkan 

římskokatolické farnosti v Jablonci nad Nisou Oldřich Kolář. 

SOBOTA 9. 12.  - Palace Plus, centrum české bižuterie a skla: VÁNOCE V PALACE 

PLUS – foukání a zdobení skleněných kouliček, výroba dárků a dekorací. 

CHRISTMAS TRENDS NA ČESKÉHO JEŽÍŠKA NEPLATÍ -  9. 12. 2017, 

tydenvlk.cz - Lifestylové časopisy svými tipy nám vnucují pocit, že chlubit se 

přátelům vánočním stromkem ozdobeným tak, jak je ve vaší rodině letitou 

tradicí, je stejný trapas, jako přijít do prvních tanečních v obleku, ve kterém 

maturoval váš tatínek. Tak jsme se na letošní trendy a na to, co na ně říkají 

Češi, podívali. Jako výchozí bod pro takový průzkum jsme si zvolili 

jablonecký Palace Plus. Jednak to je největší prodejna skla a bižuterie 
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v Evropě a za druhé zde dnes a po celý víkend probíhají ČESKÉ VÁNOCE V 

PALACE PLUS (v sobotu 9 - 18, v neděli 9 - 16 hodin), kdy si na devíti 

pracovištích můžete pod vedením profesionálů a žáků SŠ řemesel a služeb v 

Jablonci, tedy budoucích profesionálů, vyrobit vlastní vánoční ozdoby. Paní 

Irena Bulířová, vedoucí Palace Plus, vánoční módu diktovanou mezinárodními 

veletrhy dobře zná: "Letošním trendem je frost, prostě seversky ledová mrazivá 

bílá, krémová, matná a k tomu v kontrastu dramatická fialová s bílou, se 

zelenou, to je dramatická kombinace. Druhou možností jsou decentní pastelové 

kombinace. Ale musím říci, že zákazníci na to nehledí, každý má svoji 

oblíbenou barvu nebo již má stromeček částečně ozdobený a hledá další 

doplňky. Jde také o to, v jakém odstínu máte interiér. Že by někdo respektoval, 

co přijde ze světových veletrhů jako trend, to rozhodně ne, to možná platí v 

Americe, kde prý někteří lidé po Vánocích vyhazují celé stromky a další rok 

koupí zbrusu novou výbavu. My žádný větší odbyt takzvaně trendových barev 

nepociťujeme." Zajímají nás nejen barvy, ale i oblíbené tvary a paní Bulířová 

ochotně pokračuje ve výkladu: "Z tvarů vedou koule, oblíbené jsou zvonečky, 

olivky a špičky, špičku do barvy ke koulím chce každý. Velmi žádaným 

doplňkovým artiklem ke koulím jsou figurky, dříve určené spíše pro cizince. 

Nyní je hojně kupují i Češi. Podívejte, dnes nám nezbyl jediný ptáček, ale 

nebojte se, na cestě jsou další. Ve srovnání s uplynulými lety náš obrat vzrostl 

zhruba o patnáct procent, lidé objevili kvalitu ručně vyráběné bižuterie."  

La kavárna: DESIGNMARKET DOGALA! * Kavárna Pokec: FRANCOUZSKÉ 

VÁNOCE s písničkářkou Evou Cendors a francouzskými palačinkami. * Kulturní dům 

Kokonín: ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V KOKONÍNĚ + vánoční dílničky. 

* Kino Radnice: PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - přímý přenos z Metropolitní opery 

New York. * Eurocentrum: IVA BITTOVÁ & ČIKORI – koncert. * Klub na Rampě: 

INSANIA A PRVNÍ HOŘE – koncert.  
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BUSLINE VYPRAVIL TRADIČNÍ ČERTOVSKÉ AUTOBUSY - 9. 12. 2017, 

libereckenovinky.cz - BusLine již tradičně u příležitosti svátku svatého Mikuláše 

vypravil čertovské autobusy. V Turnově bylo v pondělí navázáno na „retro  

čerťák“ z předchozích ročníků v podobě jízd v historickém autobusu Škoda 

RTO.  V Jablonci nad Nisou v úterý jezdil moderní autobus příměstského typu. 

„Oblíbené čertovské autobusy jsme letos vypravili už po desáté, a to v pondělí v 

Turnově v podobě pekelných retro jízd v červeném „čermáku“ a v úterý v 

moderním autobusu příměstského typu v Jablonci nad Nisou. Do našeho 

„pojízdného pekla“ mohly děti nastoupit zdarma. Setkaly se s naším 

Mikulášem, andělem a dvěma čerty, pro které už většinou měly dopředu 

připravenou básničku nebo písničku, za což byly odměněny sladkostí. Jde o 

tradici, která každoročně pobaví nejen naše malé pasažéry, ale i jejich rodiče, 

přeci jen historický autobus není vidět v provozu každý den a možnosti 

zavzpomínat na cestování za dob svých prarodičů rádi využijí,“ sdělil Radek 

Chobot, ředitel společnosti. O čertovské jízdy je z řad dětí i dospělých 

každoročně veliký zájem. V Jablonci nad Nisou se v úterý čertovským 

autobusem provezly děti například z MŠ Arbesova, která se akce zúčastnila již 

po několikáté a děti byly jako již tradičně oblečeny do krásných masek čertíků 

a andílků. Nově se letos připojila MŠ z Rádla a tamní děti i paní učitelky byly z 

čertovské jízdy naprosto nadšené. Další zapojenou mateřskou školou byla MŠ 

Lovecká, která na akci přizvala i svoji partnerskou německou školku z 

Oderwitz. V odpoledních hodinách už pekelné jízdy patřily dětem s rodiči.  

NEDĚLE 10. 12. - Palace Plus, centrum české bižuterie a skla: VÁNOCE V PALACE 

PLUS. * Kino Junior: FILMBRRUNCH s promítáním filmu BAJKEŘI. * Eurocentrum: 

MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ - zábavné odpoledne pro děti pořádá DDM Vikýř. * 

Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova: ZAPALME SVÍČKU – mše a připomínka 

Světového dne památky zesnulých dětí s vystoupením pěveckého sboru Vrabčata.   

SVĚTOVÝ DEN PAMÁTKY ZESNULÝCH DĚTÍ - nasejablonecko.cz - Stejně 

jako v předchozích letech i letos pořádá spolek Dlouhá cesta akci nazvanou 

Zapalme svíčku. Na různých místech v naší zemi se 10. prosince konají 

otevřená setkání rodin, přátel a veřejnosti. V Jablonci se letos vzpomínkový 

koncert uskuteční již popáté. Koncert začne v 16.45 hodin v kostele 

Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí a vystoupí zde, již tradičně, 

dětský pěvecký sbor Vrabčata pod vedením sbormistra Pavla Žura. V 18 hodin 

bude následovat mše svatá za všechny zemřelé děti. Další vzpomínkové akce 

proběhnou například v Praze, ve Zlíně, v Jihlavě, v Lanškrouně, v Kraslicích, v 

Opavě, v Domažlicích, v Pelhřimově, v Havlíčkově Brodě, ve Svitavách, v 

Jaroměři, v Ostravě a na dalších místech. I vy se můžete zapojit do podpory 

tohoto dne - účastí na setkání nebo připomínkou na nějaké jiné 

veřejné akci nebo vzpomínkou doma se svou rodinou a přáteli. 
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Důležitý je pocit sounáležitosti. * Mít děti není samozřejmost. V běhu všedních 

radostí a starostí si to často neuvědomujeme. Zastavme se na chvíli. Zapalme 

svíčku a uctěme památku všech dětí a mladých lidí, kteří odešli ze světa dříve, 

než stačili dospět a zestárnout. V médiích často slyšíme o tragédiích a 

nemocech, které potkávají děti a mladé lidi. Všichni se shodují na tom, že 

nejbolestivěji tyto ztráty zasahují pozůstalé rodiče. Jsou zde ale i další příbuzní 

a jsou zde i spolužáci, kamarádi, sousedé, kterých se ztráty také bolestně 

dotýkají. Po dětech, které předčasně odešly, zůstává prázdné místo nejen 

v rodinách. Druhá neděle v prosinci je Světovým dnem památky zesnulých dětí. 

Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě. Svíčky se zapalují vždy v 19 

hodin místních časů a tvoří virtuální vlnu světla po celé zeměkouli.  
Městské divadlo: MUSICA BOHEMICA & IUVENTUS, GAUDE! Předvánoční 

setkání souboru Jaroslava Krčka a dětí pěveckých sborů ZUŠ. * ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU U PŘEHRADY – sousedské setkání se zpíváním koled.  

POZVÁNKA: ROZSVÍCENÍ STROMU VE MŠENĚ - Osadní výbor Mšeno pořádá 

4. rozsvícení vánočního stromu u přehrady. To se uskuteční 2. adventní neděli 

16. prosince na hrázi u prutu v 16.00 hodin. „Zveme proto všechny občany ze 

Mšena a okolí, aby si přišli spolu s dětmi z mateřské školky Mšeňáček zazpívat 

klasické vánoční koledy. Zároveň zveme jablonecké pěvecké sbory a skupiny, 

aby svým zpěvem přišly podpořit zpěv vánočních koled,“ zve spoluobčany na 

rozsvícení Marie Maturová, z pořádajícího osadního výboru.  

PONDĚLÍ 11. 12. – Klub Na Rampě: ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ - fotky, videa, 

informace, rady a návody. * Městské divadlo: VÁNOČNÍ KONCERT BIG’O’BANDU 

M. OTTLA - hosté Dan Bárta a DPS Vrabčáci. * ÚTERÝ 12. 12. – Kino Radnice: 

PROMÍTÁNÍ NEJEN PRO SENIORY – film Vražda v Orient expresu. * Klub Na 

Rampě: RAMPA FREE PRO KAŽDOU KAPELU - přijďte si zahrát. 

JABLONECKÝ VÁNOČNÍ STROM MUSEL USTOUPIT BEZPEČNOSTI - 

Tisková zpráva ze dne 12. 12. 2017: Silné poryvy větru způsobily, že se vánoční jedle 

na Mírovém náměstí během úterního dne naklonila a hrozilo její spadnutí. Situaci 

museli okamžitě řešit pracovníci 

Technických služeb Jablonec a vedení 

města. Jednat se muselo rychle nejen 

kvůli bezpečnosti občanů, ale také 

vzhledem k připravovaným Vánočním 

trhům. „Ve středu od rána mají začít na 

Mírovém náměstí pravidelné trhy, které 

jsou hojně navštěvovány,“ řekla Iva 

Bendová, pracovnice Eurocentra 

Jablonec, která má organizaci trhů na 

starosti. Bylo nutné rychle 

rozhodnout, jak s nahnutým 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93629&x=849&y=570&test=ccc
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stromem naložit. Po zjištění, že vlivem větru byl kmen jedle narušen, se vedení radnice 

přiklonilo k jejímu odstranění. „Po vyhodnocení situace jsme rozhodli, že vánoční strom 

odstrojíme a nový bude na náměstí postaven až po Vánočních trzích,“ řekl náměstek 

primátora Miloš Vele a dodal: „Nechceme riskovat, že by strom na někoho spadl.“ 

Vzhledem k povětrnostním podmínkám bude strom odstrojen až v nočních hodinách. 

Do té doby je prostor Mírového náměstí hlídán městskou policií. Stánky se objeví na 

náměstí ve středu ráno a Vánoční trhy budou moci přivítat své návštěvníky.  

STŘEDA 13. 12. – (do 16. 12.) VÁNOČNÍ SLAVNOSTI - trhy s adventním 

programem na Mírovém náměstí: 10 hod. MŠ Hláska, 10.15 hod. DPS Notička, 10.30 

hod. MŠ Kapička, 10.45 hod. DPS Sluníčko, 11.00 hod. MŠ Mšeňáček, 11.15 hod. MŠ 

Vratislavice, 13 hod. Bonus kvartet, 14 hod. Kvartet trubačů Podkrkonošské dechovky, 

15 hodin Divadlo 100 opic: Josef, můj kochaný, 16 hod. Pueri, gaudete! 16.30 hod. SPS 

Janáček, 15–17 hod. Divadelníci Vikýř: Oživlý Betlém s dobročinnou akcí pro pejska a 

kočičku. * Dům Scheybalových: ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY – v jeden čas na jednom 

místě společné zpívání pěti koled v rámci celostátní adventní akce s Deníkem.  

KOLEDY ZNĚLY I U BETLÉMA - NA JABLONECKU SE KE ZPĚVU PŘIDALO 

OSM SET LIDÍ - 13. 12. 2017, jablonecky.denik.cz – Na osmi 

místech Jablonecka se lidé připojili k celorepublikové 

akci Česko zpívá koledy. Celkem osm stovek z našeho 

regionu zpívalo nejen pod širým nebem, ale i v teple u 

kávy.  K výjimečným místům letos patřilo pódium 

jabloneckého divadla, kde se při generální zkoušce na 

večerní koncert s koledami připojili ke sboru Vrabčáci i sólista Metropolitní 

opery New York Štefan Kocán, sopranistka Maryna Vyskvorkina a tenorista 

Richard Samek. Se svařáčkem se zpívalo před pobočkou Cestovní kanceláře 

Blue Style, která právě slavnostně otevírala. Ke slovu se dostali chlapci z 

přípravného sboru Iuventus, Gaude! ZUŠ Jablonec pod vedením Tomáše 

Pospíšila. Zazpívali nejen pětici koled a závěrečnou Vánoce, Vánoce přicházejí, 

ale také průřez svým repertoárem s adventní tématikou. K obveselení dětí 

přispěl i krokodýlí maskot. Zpívalo se ale také za zdmi Věznice Rýnovice, kde se 

odsouzení sešli u perníkového betléma, který sami upekli. S věřícími muži si v 

kapli při bohoslužbě zazpíval i ředitel zdejší věznice Vlastimil Kříž.  
Městské divadlo: NÁŠ DOMOV - SLAVNOSTNÍ KONCERT EVROPA se sólistou 

Metropolitní opery v New Yorku Štefanem Kocánem a dalšími špičkovými hudebníky. 

* Klub Na Rampě: FOTODÍLNA OPRAVDU PRO KAŽDÉHO + K2. KLÁRA. 

KRÁSNO - povídání a promítání s horolezkyní Klárou Kolouchovou, nejen o K2. * 

Kino Radnice: PŮLNOČNÍ PREMIÉRA filmu STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ.  

PROSINCOVÁ UPOZORNĚNÍ Z MAGISTRÁTU: NA HORNÍM NÁMĚSTÍ 

OMEZENÉ PARKOVÁNÍ - Z důvodu pořádání vánočních slavností je od středy 13. do 

soboty 16. prosince omezeno parkování na větší části parkoviště na Horním 

náměstí. S parkovací kartou bude možno použít jiné parkoviště s parkovacím 
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automatem v okolí, případně okolní ulice v souladu s dopravním značením a předpisy. 

ODVOZ ODPADU JEŠTĚ PŘED VÁNOCI - Ve čtvrtek 14. prosince budou v Jablonci 

přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Občané do nich mohou odložit 

nábytek, matrace, koberce, linolea, lyže, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové 

vany a podobně. Kontejnery budou k dispozici až do pátečního rána, kdy se začnou 

postupně odvážet. Seznam míst najdou zájemci na webových stránkách města. 

POZVÁNKA: JANKA LEDECKÉHO DOPROVODÍ VRABČÁCI - Vánočně laděné 

písně, stěžejní hity i songy z nového alba. Takové bude Vánoční turné 2017, na 

kterém Janka Ledeckého vedle kapely doprovodí i jablonecký dětský pěvecký 

sbor Vrabčáci. „Vánoční turné je komorní záležitost, hraji na něm deset 

vánočních písniček a pak dalších patnáct, na které moji fanoušci čekají. Dojde 

však i na skladby, které jindy nehrávám, třeba na Dylana a Stinga,“ popsal 

Janek Ledecký. Koncert v rámci turné Janek Ledecký Vánoční Tour 2017 

vypukne ve čtvrtek 14. prosince v 19 hodin v Městském divadle v Jablonci. 

ČTVRTEK 14. 12. - Městské divadlo: JANEK LEDECKÝ - Vánoční tour 2017, host 

pěvecký sbor Vrabčáci. * Kino Junior: RADUJME SE, VESELME SE - adventní 

představení pro děti od 3 let v podání Divadla U staré herečky. * Městská knihovna: 

STŘÍDAVÁ PÉČE O DĚTI VÝHODY A ÚSKALÍ - o uvedené problematice s 

psycholožkou Jitkou Selingerovou, vedoucí poradny pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy. * VÁNOČNÍ SLAVNOSTI v centru města: (do 16. 12.) - trhy s 

adventním programem na Mírovém náměstí: 10 hod. MŠ Slunečná, 10.15 hod. DPS Pod 

Peřinkou, 10.30 hod. MŠ Pampeliška, 10.45 hod. MŠ Montessori, 11 hod. MŠ 

Mechová, 11.30 hod. DPS Fialenky, 13 hod. Dechový kvintet ZUŠ Železný Brod, 14 

hod. Brass Quintet Železný Brod, 15 hod. Mladá dechovka, 16 hod. Rychnovské trio, 

16.30 hod. Folklórní soubor Šafrán: Živý Betlém, 17 hod. Rosex Liberec, 15–17 hodin 

Primátorský svařák se sbírkou pro Svaz tělesně postižených ČR v Jablonci.  

PRIMÁTORSKÝ SVAŘÁK OPĚT PODPOŘIL DOBROU VĚC 

Tisková zpráva  - Letošní již 11. ročník tradiční dobročinné předvánoční akce 

Primátorský svařák se hodně přiblížil loňskému rekordu. „Celkem jsme prodali 781 

hrnků za 45 273 korun a rozlili jsme 230 litrů vína a 15 litrů čaje. Děkujeme 

všem, kteří přišli a podpořili dobrou věc,“ říká primátor Jablonce nad Nisou Petr 

Beitl, který spolu s kolegy náměstky rozléval svařené víno a horký čaj. Výtěžek dostane 

jablonecká organizace Svazu tělesně 

postižených v ČR. Stejně jako v minulých 

letech čekali lidé v dlouhé frontě už před 

třetí hodinou. Letos poprvé primátor s 

kolegy hrnečky se svařákem či čajem 

prodávali z nového dřevěného stánku, 

který se na náměstí objevil o první 

adventní neděli a zůstane tam až do 

Nového roku. Primátorský 

svařák se rozléval do hrnečku 
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s novým motivem, kterým je věžička kontrolní šachty na hrázi jablonecké přehrady. 

Autorem je tradičně akademický sochař Jiří Dostál. Hrnky se prodávají za minimální 

cenu 50 korun, víno nebo čaj pak lidé dostávají od představitelů města zdarma. 

PÁTEK 15. 12. VÁNOČNÍ SLAVNOSTI (do 16. 12.) - trhy s adventním programem 

na Mírovém náměstí: 10 hod. DPS Cimbálek, 10.30 hod. DPS Skřivánek, 11 hod. DPS 

Zvoneček, 12 hod. DPS Rolnička, 13 hod. SPS Izerína, 14 hod. ZUŠ Jablonec nad 

Jizerou, 14.30 hod. Celestýnka, 15.30 hod. Jablonecká píšťalka, 16 hod. Harmonia 

Tanvald, 16.30 hod. Generace Gospel Choir (Jablonec/Liberec), Ekocentrum 9–18 

hodin Vánoční dílna. * Kostel Povýšení sv. Kříže: VÁNOČNÍ KONCERT - dětský sbor 

Fialenky. * Městské divadlo: DÁMSKÝ KREJČÍ - komedie Činoherního klubu Praha, 

hrají Ondřej Sokol, Radek Holub, Mahulena Bočanová, Barbora Seidlová, Jaromír 

Dulava. * Klub Na Rampě: VYPSANÁ FIXA - pop-punkový koncert. * D-EPPL 

music&board club: BJÖRN'S FABLER NIGHT - hudební večírek s DJs Johnny Adela 

+ Hustej Názef, Björn Fabler. * OC Central: ADVENTNÍ DÍLNIČKY s neziskovkami.  

KANDIDÁT NA PREZIDENTA NA ADVENTNÍM SETKÁNÍ 

POZVÁNKA  - Řadu adventních setkání připravuje v nejrůznějších místech 

České republiky prezidentský kandidát Michal Horáček, spisovatel, textař a 

sociální antropolog. Kromě besedy se lze vždy těšit na známé hudební 

interprety i lokální kapely a umělce. Třetí adventní setkání proběhne v Jablonci 

v pátek 15. prosince. Vystoupí mažoretky Jablonecká Jablíčka, soubor  Jazztet 

ze Základní umělecké školy Jablonec a muzikálová diva Kamila Nývltová. Večer 

začíná v 19 hodin v historickém sále Hotelu Praha. Vstup na akci je zdarma. 

MAGISTRÁT INFORMUJE: OMEZENÍ PROVOZU ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU - 

V pátek 15. prosince bude z důvodu centrální odstávky systému Registru 

živnostenského podnikání omezen provoz Živnostenského úřadu na jabloneckém 

magistrátu v budově v Komenského ulici. Referentky úřadu budou moci přijímat pouze 

písemné žádosti. Kvůli odstávce nebude možno zadávat data, ani nahlížet a vydávat 

výpisy ze živnostenského rejstříku. Provoz by měl být obnoven v pondělí 18. prosince.  

SOBOTA 16. 12. - VÁNOČNÍ SLAVNOSTI: trhy s adventním programem na 

Mírovém náměstí: 10, 11 a 12.15 hodin Pardubičtí pozounéři Ekocentrum, 9–14 hodin 

Vánoční dílna. * Městské divadlo: VÁNOCE S MAGDALÉNOU - účinkují žáci a 

studenti Tanečního a pohybového studia Magdaléna, Konzervatoře Duncan Centreé a 

DPS Vrabčáci. * La kavárna: ČTENÍ VÁNOČNÍCH PŘÍBĚHŮ s hudebním 

doprovodem a koncertem. * Eurocentrum: KRUCIPÜSK - turné k novému albu Sine 

amore nihil, host Lidopop. * Klub Na Rampě: HOREČKA SOBOTNÍ NOCI - rockové 

hity na plátně uvádí Petr Vobořil. * NEDĚLE 17. 12. – 

Kino Radnice: MALÝ PRINC - pohádka v rámci 

městského adventního programu (vstup volný do naplnění 

kapacity sálu). * Kostel Povýšení sv. Kříže: ADVENTNÍ 

KONCERT - Petr Tomeš varhany, sbor SDM Desná a 

komorní soubor Classicis. * Eurocentrum: 

CELESTÝNKA - taneční odpoledne s 
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dechovkou. * Kostel sv. Anny: RODINNÝ ADVENTNÍ KONCERT - Eva Cendors a 

Iuventus, gaude!, v rámci městského adventního programu (vstup volný do naplnění 

kapacity kostela). * Městské divadlo: SWINGOVÉ VÁNOCE 2017 - galakoncert, ve 

kterém vystoupí Dasha a Jan Smigmator v doprovodu Big Bandu Felixe Slováčka. * 

Klub Na Rampě: VÁNOČNÍ BESÍDKA KOKOS - koncert žáků. * PONDĚLÍ 18. 12. - 

Městské divadlo: MOCNÁ AFRODÍTÉ - komedie Divadla Pod Palmovkou Praha. * 

ÚTERÝ 19. 12. – Městská knihovna: PRAŽSKÉ ČTVRTI – SEVER - cestopisný 

pořad Lubora Laciny. * Klub Na Rampě: KVÍZ NA RAMPĚ. * Městské divadlo: HEJ, 

MISTŘE! - autorská inscenace o životě J. J. Ryby Východočeského divadla Pardubice.  

POZVÁNKA: VRABČÁCI ZAZPÍVAJÍ S HOSTY NA ADVENTNÍM KONCERTU  - 

Už 24. adventní koncert dětského pěveckého sboru 

Vrabčáci se koná ve středu 20. prosince od 19 hodin v 

jabloneckém divadle.  Účinkují: DPS Vrabčata, Vrabčáci 

a jejich hosté - zpěvák Josef Vágner ml. a DPS Javořičky 

Plzeň. Klavírní doprovod obstará Romana Halamová.  

STŘEDA 20. 12. – Kino Junior: MIMIKINO - EARTH: DEN 

NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ. * Kino Radnice: Promítání nejen pro seniory - film 

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK. * Městské divadlo: ADVENTNÍ KONCERT DPS 

VRABČÁCI. * La kavárna: SVAŘÁK PRO DOBROU VĚC - Dpos triou, jam session. 

* Eurocentrum: DONNA BROWN & THE GOLDEN GOSPEL PEARLS.  

KONCERT DONNA BROWN & THE GOLDEN GOSPEL PEARLS 

 - nasejablonecko.cz - Koncert harlemského gospelového souboru Donna Brown 

& The Golden Gospel Pearls se konal ve středu 20. prosince v jabloneckém 

Eurocentru. Předskokanem byla česká kapela Gospel Generation. Koncert 

končil společným zpěvem Happy Day a vzájemným fotografováním selfíček.  

ČTVRTEK 21. 12. - Městské divadlo: LINHA SINGERS - vánoční koncert zpěváků a 

instrumentalistů. * Pátek 22. 12. - Klub Na Rampě: VICHR Z HOR + NŮŽ - 

vystoupení divadelního spolku a koncert. * D-EPPL music&board club: DJ EAZY + 

GUEST - House. * SOBOTA 23. 12.  - Kostel Dr. Farského: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 

HEJ, MISTŘE! - veřejná generální zkouška na mši J. J. Ryby. * NEDĚLE 24. 12. - 

ŠTĚDRÝ DEN V KOSTELÍCH -Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Římskokatolická 

církev): 13–17 hod. otevření betlému, 16 hod. mše dětská, 24 hod. půlnoční slavnost 

Narození Páně. Kostel Dr. Farského (Církev československá husitská): 12–18 hod. 

Jizerský betlém, 22.30 hod. Česká mše vánoční Hej, mistře (J. J. Ryba). Kostel sv. 

Anny (ve správě JKIC): 10–23 hod. vánoční výzdoba k nahlédnutí z předsíně kostela po 

setmění nasvícena Getsemanská zahrada u bývalé fary. * Zimní stadion: VEŘEJNÉ 

BRUSLENÍ. * Klub Na Rampě: JEŽÍŠEK TU NECHAL PRO VÁS… - dárek, hudbu 

na přání a pohodu. * D-EPPL music&board club:  X-MASAKR, hudební večírek.  

BETLÉMY: JIZERSKÝ BETLÉM - Kostel Dr. Farského 20. 12. – 8. 1. 2018, denně 

12–18 hodin dřevěné sochy v životní velikosti. * TRADIČNÍ ŘÍMSKOKATOLICKÝ 

BETLÉM - Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní náměstí 24. prosince 

13–17 hodin, 25. 12. – 7. 1. 2018 v čase 9–17.30 hodin.  
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ŠTĚDRÝ DEN S OSAMĚLÝMI JE TRADICÍ - Tisková zpráva: Na slavnostní 

oběd pozval primátor Petr Beitl osamělé jablonecké seniory i letos. Ve vánočně 

vyzdobeném sále Spolkového domu se jich sešlo 43 a tradičně se podávalo klasické 

štědrovečerní menu, nechyběl ani štrůdl a cukroví. „Posezení s osamělými lidmi na 
Štědrý den je pěkná tradice, kterou jsem zdědil po svých předchůdcích a rád ji 
dodržuji, stejně bych se doma pletl,“ směje se primátor. „Jde o to, abychom lidem, 
kteří doma nemají nikoho blízkého, pomohli překonat tíživé okamžiky a aby si 
mohli Vánoce užít,“ dodává Karla Hackelová, z kanceláře primátora, která měla letos 

akci na starosti. Kromě povídání s primátorem na přítomné letos, stejně jako každý rok, 

čekal i hudební program. Koledy a vánoční i nevánoční písničky zazněly v podání 

Jaroslava Žanty a jeho kolegů. Primátor Beitl na Štědrý den od osamělých občanů ještě 

zamířil do azylového domu Naděje, kam odnesl několik porcí štědrovečerního menu a 

popřál lidem bez domova klidné svátky. Posezení s osamělými pořádá město už od dob 

starostování Jiřího Čeřovského. Míst, kde se představitelé města s osamělými scházeli, 

bylo několik: Hotel Petřín, Eurocentrum a nyní pátým rokem Spolkový dům, kde 

pohoštění chystá chráněná dílna FOKUS - Kavárna Floriánka.  

 

PONDĚLÍ 25. 12. - Klub Na Rampě: CO ZŮSTALO POD STROMKEM - muzika, 

filmy a akční dárky. *  D-EPPL music&board club: PODSTROMECEKBEAT - DJ 

Johnny Adela (Nu-Disco, Funk, House). * ÚTERÝ 26. 12. – Kino Radnice: 

PROMÍTÁNÍ NEJEN PRO SENIORY - film KVARTETO. * Hotel Praha: VÁNOČNÍ 

KONCERT SBORU JANÁČEK - pásmo vánočních písní a koled a Česká mše vánoční 

J. J. Ryby v podání Smíšeného pěveckého sboru Janáček se sólisty za doprovodu 

orchestru Miroslava Halamy. * Eurocentrum: SUPERHERO KILLERS, funkový 

koncert. * Klub Rampa: AFTER SHK - afterpárty po koncertě Superherokillers. * 

STŘEDA 27. 12. - Dům česko-německého porozumění, Rýnovice: HOVORY, 

OVŠEM - autorský pořad Milana Brože, hostem Saša G., autor knihy Matoucí 

encyklopedie. * D-EPPL music&board club: PODSTROMECEKBEAT s DJ Björn 

Fabler (Deep House, Tech House). * POZVÁNKA: ZAREGISTRUJTE SE NA - 

SILVESTROVSKÝ BĚH KOLEM PŘEHRAD – Silvestrovský běh okolo tří 

přehrad se opět poběží 31. prosince. Třetí ročník běhu přinese spoustu novinek. Zůstává 

zachována atraktivní trasa okolo přehrad, mění se ale místo startu a cíle. 

Zázemí závodu bude v areálu pivovaru Volt přímo u přehrady. Start je u 
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hráze naproti plaveckému bazénu. V jedenáct hodin startují muži, o deset minut později 

ženy. Trasa dlouhá pět kilometrů vede okolo všech tří částí přehrady Mšeno. Závodit 

můžete v kategoriích muži a ženy 16 a více let nebo chlapci a dívky do patnácti let. 

Startovné je pro muže a ženy 150 Kč, chlapci a dívky zaplatí 50 Kč. Registrace probíhá 

pouze předem prostřednictvím online formuláře. Uzávěrka přihlášek je 27. prosince ve 

24 hodin. Bez provedené platby je přihláška neplatná. Dodatečné pozdní registrace na 

místě jsou možné ve výjimečných případech. 

POZVÁNKA: VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V MUZEU - Tradiční akce Vánoční tvoření se 

uskuteční ve čtvrtek 28. prosince 2017 

od 9 do 17 hodin ve vestibulu Muzea 

skla a bižuterie v Jablonci.  Můžete si 

přijít vyzkoušet svoji zručnost při 

foukání a malování skleněných 

vánočních ozdob i skládání origami ve 

tvaru krystalů. Vstup je zdarma. 

ČTVRTEK 28. 12. - Muzeum skla a 

bižuterie: VÁNOČNÍ TVOŘENÍ -  foukání 

a malování skleněných vánočních ozdob s firmou GOJA a tvůrčí dílna Vánoční krystal 

pro všechny generace. * Kostel Povýšení sv. Kříže: KONCERT DURA NUX - 

středověká vánoční hudba. * Klub Na Rampě: KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS - 

koncert českého „rockového Ježíše“ s kapelou. * D-EPPL music&board club: 

PODSTROMECEKBEAT s DJ Johnny Adela (Funk, Break, House, Tech House). * 

PÁTEK 29. 12. – Eurocentrum: A JEŠTĚ TROCHU SWINGU PŘED SILVESTREM 

- taneční večer s Orchestrem Rudy Janovského. * Sokolovna Kokonín: COUNTRY 

SISTERS - koncert. * Klub Na Rampě: ECHT! A BAY BAY - koncert pražské 

pubrockové skupiny a jablonecké kapely. * Chronos - Sokolovna Jablonecké Paseky: 

PŘEDSILVESTR I. * D-EPPL music&board club: PODSTROMECEKBEAT s DJ Zak 

(Hip Hop, Funk, Reggae). * SOBOTA 30. 12. - Klub Na Rampě: 10 LET EXOTS - 

rockový koncert, hosté The Paper Cuts a The Widowers. * Chronos - Sokolovna 

Jablonecké Paseky: PŘEDSILVESTR II. * NEDĚLE 31. 12. - Atletická hala Střelnice: 

SILVESTROVSKÝ DESETIBOJ – v tradičních disciplínách oslaví atleti závěr roku. * 

Přehrada: SILVESTROVSKÝ BĚH 

OKOLO TŘÍ PŘEHRAD - 

pohodový závod na pět km, start v 

areálu pivovaru Volt. *  Woko klub: 

PESS SILVESTR - hudební večírek. 

* Chronos - Sokolovna Jablonecké 

Paseky: ROCKOVÝ SILVESTR. * 

D-EPPL music&board club: 

SILVESTROVSKÁ PÁRTY - 

hudební večírek s local DJ. 
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V ANGLII SE ZDOBÍ OKURKAMI, ČEŠI CHTĚJÍ KULATOU KLASIKU -  

4. 12. 2017, Hospodářské noviny, str. 16. Příloha – Podnikání. Lenka Petrášová - 

Vejdete a nechcete odejít. Nevíte totiž, kam se podívat dřív a na co všechno si 

ve firmě Ornex sáhnout. Jsou tu tisíce českých vánočních ozdob všech tvarů, na 

které si jen vzpomenete. Komu by se nelíbil takový návrat do dětství. Na 

Moravě se jim říká „baňky“, spisovně pak vánoční ozdoby. A nechť prominou 

lidé, kteří milují slámu a jablíčka na vánočním stromečku, pro člověka, jenž 

obdivuje skoro dvě stě let staré umění českých sklářů v podobě foukaných 

ozdob, je jablonecká firma Ornex pohádkovým rájem. Přesněji: dnes jsou to víc 

ženy než muži skláři, kdo tu křehkou krásu vytváří a drží tradiční řemeslo nad 

vodou. I když je to mnohdy těžké, jak říká Petr Šourek, jeden ze 

spoluzakladatelů firmy, protože největší sláva českých ručně vyráběných 

ozdob podle něj už prý pominula.  Sotva se tomu dá věřit, když stojíte ve 

vzorkovně podniku a obdivujete více než 15 tisíc ozdob vystavených od 

podlahy až do stropu ve všech myslitelných barvách a 

formách: od osvědčené klasiky v podobě koulí, šišek a 

hvězdiček přes ptáčky, srdíčka, tulící se koťata až k 

extravagantním tvarům, jako jsou sladké muffiny, 

černošští andělé, trpaslíci, nebo dokonce třeba salátové 

okurky, melouny či brokolice.  Chybí snad jen Hello Kitty.  

„Ty postavičky, bizarnosti a sladkosti nejvíc baví americký 

trh,“ ukazuje finanční šéf firmy Zdeněk Thorovský. Ale 

třeba okurka je velkým hitem v Anglii. To Češi mají 

nejraději osvědčenou klasiku v červené, bílé a zelené a tradičně kulaté ozdoby. 

Do módy se navíc vrací také retro, tedy ozdoby, které na stromek věšely naše 

maminky a babičky zhruba před 40 lety. Ty jsou pestrobarevné a patří sem 

kromě koulí i domečky, ptáčci, šišky nebo také muchomůrky ve skleněné kouli. 

Nostalgii současných čtyřicátníků a padesátníků po tom, v čem 

jako malí vyrůstali, Ornex vyšel vstříc speciální retrokolekcí. 

Patří sem třeba i skleněný foukaný řetěz v podobě vláčku nebo 

bílo zlaté starobylé rádio. Ceny přitom nejsou nijak závratné. 

Pohybují se od stokoruny za sadu ozdob 

až po necelých pět set korun za tu 

nejdražší. Výrobky se tu sice nedají koupit 

ve firemní prodejně, ale zákazníci si je 

mohou sehnat přes e-shop. „Potíž je, že 

dřív jsme prodávali ozdoby běžně na sady, 

dnes už spíš jen na jednotlivé kusy,“ 

povzdechne si Petr Šourek.  
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UMĚLOU HMOTU TU NENAJDETE, ZLATO ANO - Není náhoda, že tradice ručně 

vyráběných ozdob se soustředila právě v Jablonci nad Nisou. Skláři je tu 

vytvářejí od konce osmnáctého století a před revolucí tu měl silné slovo podnik 

Jablonex. Právě z něj vzešli lidé, kteří se postarali, aby tradiční české řemeslo 

neuvadlo. Přes čtvrt století drží podnik nad vodou. „Tehdy, v 

jedenadevadesátém, se sešlo šest lidí, kteří v této branži dělali. Oslovili jsme 

všechny nejvýznamnější výrobce a začali jsme pro ně vzorkovat, shánět barvy, 

perličky na navlékané hvězdy a pak nabízet jejich výrobky do světa i u nás 

doma,“ vzpomíná Šourek na počátky podnikání. Firma měla tehdy 

mnohamilionové obraty, dnes už své finanční výsledky spoluzakladatel 

společnosti raději sdělovat nechce a mává rukou. „Stačí se podívat, kdo jsou 

dnes v Česku největší výrobci ozdob. Jde asi o tři nebo čtyři podniky, většinou o 

chráněné dílny nebo výrobní družstva. To vážně není ziskový obor,“ vysvětluje.  

Solidní byznys to byl podle Zdeňka Thorovského zhruba do konce tisíciletí. 

„Podívejte, zrovna tato ozdoba byla vytvořena ke konci milénia a prodalo se jí 

rekordní počet kusů,“ sahá překvapivě na jednu z celkem nenápadných tmavě 

modrých koulí s číslovkou 2000. Od té doby však podle něj tradiční ruční 

výrobu čím dál víc nahrazují levné kousky z čínského dovozu. A také umělá 

hmota. „Nákupní centra se ráda pochlubí krásně vyzdobenými a nasvícenými 

vánočními stromy až do stropu. Ale foukanou ruční výrobu si kupovat 

nebudou. Zajímají je ty nejlevnější plastové věci z dovozu,“ popisuje Šourek. A 

ukazuje na opodál na zemi ležící košíček s asi patnácti vzorky koulí 

připravenými pro zahraničního zákazníka z Itálie. „Potíž s nimi je, že přijdou 

do firmy, vidí naše nazdobené stromečky v různém stylu, udělají ´jééé‘ a pak 

stejně ukážou na něco jiného, mnohem levnějšího, a omluvně dodají: Toto bych 

doma neprodal.“ Zrovna stojíme u stěny s nejdražšími „baňkami“ – ta nejdražší 

přijde asi na patnáct eur. „Jenže na ceně se odráží pracnost výroby a použité 

materiály. Nemůžete mít člověka z ulice. To chce někoho, kdo to léta dělá, má 

hodně zkušeností a citu v ruce, protože všechno je ruční výroba. Takže je 

pracné vytvořit takovou 

citlivou krásu,“ říká Zdeněk 

Thorovský a dodává, že 

druhá věc jsou použité 

materiály. „Máme tu 

dokonce i ozdoby zlacené 

zlatem. Nanáší se na koule v 

tekuté formě a pak se 

vypalují v peci,“ přibližuje 

proces výroby. Na 
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nejdražší ozdoby od deseti eur za kus se také využívají coby zdobení broušené 

kameny z Preciosy, nákladné laky, barvy či posypy. Podobnou krizi, o jaké muži 

z vedení Ornexu mluví, však už české skleněné ozdoby jednou zažily. Po roce 

1908 začaly tuzemskou produkci z trhů vytlačovat levnější japonské výrobky. 

Dnes je to Čína. Z nouze se tehdy zrodil nápad a šikovné zdejší ženy začaly 

vytvářet jablonecké vánoční ozdoby skládané z perel. Nejčastěji jde o stříbrné 

či zlaté hvězdičky, které se prodávají dodnes a patří k tomu nejdražšímu, co 

Ornex nabízí – právě kvůli pracnosti výroby. Ale také jsou v celém světě 

unikátem, který se nikde jinde nevyrábí. Takže, jak ukazuje historie, existuje 

naděje, že i současnou krizi české sklářství a foukané vánoční ozdoby přežijí.  

PTÁČCI SE DOTVARUJÍ RUČNĚ -  Ke zdobení vánočních ozdob se používá 

stříbření, zlacení, barvení, ledování či ovíjení zdobnými třásněmi. „Baňky“ jsou 

nejčastěji ze sodno-draselného skla nebo z technického skla. Fouká se tenkými 

trubičkami buď do předem připravených forem – třeba autíčka, nebo - pokud 

má vzniknout koule, tak jen volně do prostoru. Naučit se je vyrábět tak, aby 

byly stejně velké v celé sadě obvyklých šesti kusů, trvá několik měsíců. Oblíbení 

ptáčci se však i přes vyfouknutí do formy znovu nahřívají a ručně ještě za tepla 

dotvarují.  Mezi největší experty v tomto oboru patří například lidé z výrobního 

družstva DUV ve Dvoře Králové. Ozdoby se tu vyrábí už přes 80 let. Když sem 

však chce přijít nový zaměstnanec, musí se připravit i na neúspěch. Třeba 

nejsložitější tvary se jen ti šikovní naučí vytvářet během tří až pěti let, takže 

není divu, že poměr těch, kteří umí a kteří to nezvládnou, je pět ke stu. Od 

foukačů pak ozdoby putují do stříbřírny, kde průsvitné sklo získává barvu 

zevnitř, a pak jde do barvírny, kde se na něj nanáší vnější barvy. Poté přichází 

na řadu šikovné ruce malířek, které ozdoby ručně malují. Po zaschnutí jako 

poslední na řadu přichází korunka s očkem, za níž se ozdoby věší na stromek.  

TRENDEM LETOŠNÍCH VÁNOC JSOU FUCHSIOVÁ ČI FIALOVÁ - Tak jako 

oblečení, bydlení nebo jídlo v restauracích, i vánoční ozdoby podléhají módě. 

Zatímco loni byla v kurzu pastelově modrá, růžová či mentolová, letos tento 

trend pomalu odeznívá a do módy přicházejí sytější fuchsiová či fialová s 

růžovými podtóny. Ti, kteří upřednostňují eleganci, mají na výběr dekorace v 

barvách jemně zlaté, hnědé a skořicové. „Německé trhy jsou hodně 

konzervativní, tam barevné ani tvarové výstřelky moc nepěstují. Francouzi či 

Američané jsou odvážnější,“ popisuje Petr Šourek. Většina ozdob jde podle něj 

na vývoz, čeští zákazníci tvoří jen asi pět procent trhu. Vzhledem k 

tomu, že se do prostor podniku obvykle dostanou jen nákupčí, těší 

se vedení podniku na to, že spolu s jabloneckým Muzeem skla a 

bižuterie dovybaví stálou expozici v muzeu – půjde o průřez 

historií výroby ručních foukaných ozdob v kraji.  
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ORNEX Z ORNAMENTS EXPORT, SPOLEČNOST S R. O. 

ORNEX, spol. s r.o., založena v roce 1991.  

Adresa sídla: Turnovská 22, Jablonec nad Nisou.  

Název vývozní společnosti vznikl zkrácením anglických slov ORNAMENTS EXPORT 

a vyjadřuje náplň činnosti firmy. * Ornex se zabývá 

výhradně exportem skleněných ručně foukaných a ručně 

dekorovaných vánočních ozdob a dalších výrobků, které 

dotvářejí atmosféru Vánoc. Odběratelům z celého světa tak může firma 

nabídnout široký sortiment vánočního zboží, který za dobu existence firmy čítá 

desetitisíce různých vzorů a dekorů. Více než patnáct tisíc z nich je vystaveno 

ve vzorkovnách firmy v Jablonci nad Nisou. Návrháři firmy Ornex každoročně 

vytvářejí módní kolekci vánočních ozdob pro následující sezónu. Jednotlivé 

modely respektují aktuální barevné módní trendy a módní vzory. Každý rok 

tak firma prezentuje svým zákazníkům ucelený sortiment novinek, který čítá 

tisíce modelů. Je samozřejmostí, 

že na přání zákazníka se tento 

sortiment upravuje či doplňuje 

tak, aby v něm každý klient 

našel to, co přesně vyhovuje jeho 

individuálním požadavkům. 

 Ornex spolupracuje 

s významnými českými 

a slovenskými výrobci 

skleněných vánočních ozdob.  

Každým rokem se firma účastní 

veletrhu Christmas World 

ve Frankfurtu nad Mohanem 

v Německu. Prezentovala zde i 

novou kolekci pro sezónu 

2017. Podle aktuálních potřeb 

vystavuje svoji kolekci i na 

dalších menších výstavách 

a veletrzích. 

 

VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE JSOU ČERPÁNY Z WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI ORNEX. 

ZE STEJNÉHO ZDROJE JSOU I VŠECHNY FOTOGRAFIE PŘEKRÁSNÝCH VÁNOČNÍCH OZDOB 

VYROBENÝCH FIRMOU ORNEX, KTERÉ ZDOBÍ PROSINCOVÉ ŘÁDKY KRONIKY 2017. 
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LIDÉ: ZÁKLADNÍ STATISTIKA 

Statistika nuda je? Kdeže! Má přec cenné údaje! A někdy i holá čísla praští do 

očí a přinutí nás zamyslet se. Třeba, proč je v roce 2017 lidí na celém světě 

dvojnásobně, než jich bylo před padesáti lety, tedy v roce 1967.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračujme v ohlédnutí do historie, ale zajděme ještě hlouběji. Od počátku letopočtu 

trvalo 1 700 let, než se počet obyvatel Země zdvojnásobil. Pak už to šlo ráz na ráz. 

K dalšímu zdvojnásobení došlo za 150 let, poté za pětadevadesát a pak už za 

osmadvacet let. Pět miliard nás bylo 11. července 1987, sedm miliard už v říjnu 2011. 

Každou vteřinu je na Zemi o tři lidi víc, každý den o 365 tisíc a každý rok o 93 milionů. 

Některým myslitelům lidstvo připomíná králíky nebo kobylky. Pesimistickou tradici 

založil v roce 1798 britský demograf Thomas Robert Malthus (13.2.1766 – 23.12.1834), 

který vydal Esej o principu populace. V roce 1803 následovalo rozsáhlejší 

druhé vydání, které podávalo vysvětlení jeho populační teorie. Přednesl tezi, 
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že příčinou bídy (v tehdejší Anglii rostla nezaměstnanost) jsou lidské pudy (potravní a 

rozmnožovací). Lidstvo nemá neomezené možnosti, ale naopak je spoutáno populačním 

zákonem. Podmínky obživy rostou lineárně (aritmeticky), zatímco populace 

geometricky. Byl proto nazýván ekonomem ponuré budoucnosti. Na Malthuse navázal 

americký vědec a ekolog Paul Ehrlich (narozený 29. 5. 1932). Jeho půl století stará 

kniha Populační bomba začíná slovy: „Boj o nasycení lidstva je u konce. 

V sedmdesátých letech čekají svět hladomory. Stamiliony lidí zemřou hladem.“ Dnes už 

víme, že se mýlil. Naštěstí. A co pohled do budoucnosti, je tam jasněji? Kdepak, 

v odhadech populačního vývoje se neshodují ani experti OSN. Pro rok 2050 přišli 

s čísly v rozmezí 9 až 36 miliard lidí, což připomíná věštění z křišťálové koule. Prostě 

jen víme, že nevíme, kolik nás bude. Dodejme ještě, že co se týká velikosti světové 

populace, tak přesná čísla neexistují, máme k dispozici jen více či méně přesné odhady. 

V řadě zemí světa totiž pravidelné sčítání obyvatel buď neprobíhá, nebo je nepřesné. U 

nás se sčítání lidu a domů uskutečnilo naposledy k 26. 3. 2011. Opusťme minulost i 

budoucnost, vraťme se do současnosti a přidejme ještě něco údajů z jiného průzkumu 

letošního roku. Z jeho dat vyplývá, že Češi se nikdy necítili tak šťastně jako nyní. Počet 

lidí, kteří o sobě prohlásili, že jsou velmi šťastní, podle sociologů roste stabilním 

tempem a rozdíl mezi léty 1991 až 2017 je dokonce víc než dvojnásobný, ze sedmi 

stoupl na osmnáct procent. Součet procentuálního počtu lidí, kteří se cítí být celkem 

šťastní i velmi šťastní, dokonce dosáhl 90 procent. Pocit štěstí vědci srovnali i mezi 

jednotlivými regiony a věkovými skupinami. Mladá populace je nejšťastnější na 

Moravě. Zatímco v Praze se za velmi šťastné označilo pouze čtrnáct procent lidí, na 

Moravě to byl dvojnásobek. O něco šťastnější jsou na Moravě také senioři, jejichž 

hodnoty jsou však napříč regiony srovnatelné. "Je to dobrá zpráva o české 

společnosti, která se z tohoto hlediska řadí k podobně subjektivně šťastným 

zemím, jako je Norsko, Francie, země Beneluxu nebo Švýcarsko, jež vykázaly 

při podobném měření v roce 2008 obdobné hodnoty," zní z Ústavu populačních 

studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Z výzkumu pozitivně vyšla také 

míra pocitu spokojenosti s vlastním životem. I ta od roku 1991 zaznamenala podstatný 

nárůst. Výsledky mezi jednotlivými regiony a věkovými skupinami se však tentokrát 

poněkud liší. Mladá generace je suverénně nejspokojenější v Praze. Za spokojené se 

v hlavním městě prohlásilo 80 procent respondentů. Obecně jsou však lidé na Moravě 

spokojenější než v Čechách a senioři jsou nejvíce spokojeni opět na Moravě. „Výsledky 

nejsou nijak překvapivé. Když si vezmeme v úvahu všechny okolnosti, tak Česká 

republika je skutečně dobré místo k životu. Nemáme tu žádné výrazné 

ekonomické problémy nebo výrazné rozdíly mezi bohatými a chudými. Je to 

země, která je z hlediska kriminality velmi bezpečná, země, která se zatím 

nepotýkala s žádnými teroristickými útoky. Navíc jsme v období ekonomického 

růstu. To všechno vytváří velmi dobrý pocit nejen štěstí, ale i spokojenosti," 

uzavírají sociologové. A jak se lidem žije v Jablonci? Snad něco napovědí následující 

řádky této kroniky. Když nic jiného, přinášejí statistiku. Někdy čísla hovoří možná tak 

trochu nudnou řečí, ale ve finále vlastně pragmaticky jasnou.  
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POČTY OBYVATEL, VĚKOVÉ SLOŽENÍ, PŘISTĚHOVALÍ, 

ODSTĚHOVALÍ, SŇATKY, ROZVODY  

POČTY OBYVATEL – K  31. prosinci 2017 žilo v Jablonci nad Nisou 45 771 obyvatel 

(v roce 2016: 45 702, 2015: 45 510, 2014: 45 594, 2013: 45 453, 2012: 45 305).  

Z toho bylo 21 895 mužů (v roce 2016: 21 863, 2015: 21 764, 2014: 21 885, 2013: 

21 793, 2012: 21 736) a žen bylo 23 876.  

 Jak ze statistiky vyplývá, počet obyvatel roste, oproti loňsku nás je o 69 více. 

 Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel Jablonce v předcházejících letech: rok 

2016/ + 192, 2015 / -84, 2014 / 141, 2013 / 148, 2012 / 99, 2011 / 175, 2010 / 

28, 2009 / 74, 2008 / 203, 2007 / 229, 2006 / 74, 2005 / 177. 

 Přirozený přírůstek (úbytek) obyvatel v Jablonci: 2017/47, 2016/130, 2015/61, 

2014/53, 2013/52, 2012/80, 2011/77, 2010/107, 2009/106, 2008/105, 2007/76.    

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL JABLONCE NAD NISOU  

 Do čtrnácti let 7 475 (rok 2016: 7 352, 2015: 7 184, 2014: 7 076),  

 15 - 64 let 29 031 (rok 2016: 29 317, 2015: 29 644, 2014: 30 132),  

 nad 65 let 9 265 (rok 2016: 9 033, 2015: 8 682, 2014: 8 386).  

 Index stáří (65+ / 0-14) v roce 2017: 123,9 (v roce 2016: 122,9 * 2015: 120,9 * 

2014: 118,5 * 2013: 116,5 a před deseti lety 98,6).  

 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: 42,0 * 2017: 42,2.  

PŘISTĚHOVALÍ, ODSTĚHOVALÍ 

 Stejně jako vloni a v letech předchozích více než porodnost zvedli počet 

obyvatel v Jablonci nově přistěhovalí. V roce 2017 se k nám přistěhovalo 1 012 

lidí, což je oproti loňsku o 83 méně, protože v roce 2016 se k nám přistěhovalo 

1 095 lidí. V roce 2015: 1 056 lidí, 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 odstěhovalo 990 osob, což je oproti loňsku o 43 méně. 

V roce 2016 se odstěhovalo 1 033 osob, 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 2017: 22, 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 před deseti lety bylo uzavřeno 276 sňatků a vloni 232, v roce 2017 

´ano´ zaznělo na 243 svatbách. Dále platí, že nejvíce sňatků v posledních 

letech bylo uzavřeno v roce 2007 / 276 a nejméně v roce 2010 / 176. 
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 Rozvodů bylo v roce 2017: 117. Dále tedy platí, že loňský počet 104 rozvodů je 

nejnižším číslem v posledních letech. 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.   

PRO ZAJÍMAVOST: V roce 2017 žilo v České republice 10 589 526 obyvatel, od 

minulého roku přibylo 24 242 osob a počet je tak nejvyšší od konce druhé světové 

války. Průměrný věk obyvatel se zvýšil ze 42 na 42,2 let. Bylo uzavřeno 52 567 sňatků, 

nejvíce za posledních deset let. Rozvodů bylo zaznamenáno 25 755. Živě narozených 

dětí bylo loni 114 405, zemřelo 111 443 lidí, což je nejvíce za posledních dvacet let. 

Bylo uzavřeno 52 567 sňatků a rozvedeno 25 755 manželství. Přistěhovalo se téměř 

šestačtyřicet tisíc lidí, převládali Ukrajinci, Slováci, Rusové a Vietnamci. Naopak 

z Česka do zahraničí se vystěhovalo 17 684 lidí. * Liberecký kraj již ke konci 

předcházejícího roku překročil hranici 440 tisíc osob (přesně to bylo 440 636). Na 

přírůstku obyvatel se větší měrou podílel přirozený pohyb obyvatel (+575 osob) než 

stěhování (+422 osob). Nejvíce obyvatel měl Liberecký kraj od roku 1990 v roce 2010, 

kdy počet dosáhl 439 942. Nejvíce se sem lidé stěhovali v roce 2007, tehdy jich přibylo 

7 349. Počet obyvatel vzrostl ve třech okresech Libereckého kraje – v okrese Liberec o 

701 osob, v okrese Jablonec nad Nisou o 284 osob a v okrese Semily o 58 osob.  

ODEŠLI:  STANISLAV KOUTNÝ, ANTONÍN LANGHAMER, KAREL KOLÁŘ 

Do řádků o lidech patří i údaje o zemřelých. Podívejme se nejprve na statistiku, a 

pak si připomeňme některé významné osobnosti, které v roce 2016 odešly.  

 Rok 2017 - 463 zemřelých (rok 2016: 423, 2015: 455, 2014: 428, 2013: 441, 

2012: 419, 2011: 409, 2010: 419, 2009: 446, 2008: 401, 2007: 446, 2006: 447, 

2005: 398). 

Smutnou zprávu přinesl 10. 4. 2017 na straně 13 Jablonecký deník. Pod titulkem 

ODEŠEL ÚPLNĚ PRVNÍ SPORŤÁK autor pod zkratkou (hk) vzpomíná: – Kdysi 

Týdeník Noviny Jablonecka měly svoji dlouhou historii a svého času patřily 

mezi oblíbené tiskoviny tehdejšího mediálního prostoru. Chloubou byla 

sportovní stránka, od samotného počátku silná stránka této tiskoviny. Její 

redaktoři se snažili, prakticky všichni pocházeli z tehdejší firmy Jablonex. Tím 

prvním byl Standa Koutný, který právě opustil tento svět. To prvenství mu 

zůstane. Záviděl jsem mu, že mohl psát třeba o Láďovi Čulíkovi, Josefu Pfefrovi 

či Frantovi Pačesovi a celé té plejádě tehdejších jabloneckých kopálistů. 

Každou středu mnozí stáli na náměstí před Radnicí, kde na rohu měl novinový 

stánek první jablonecký fotbalový předseda Max Adamíra, aby hltali v „drbně“, 

co se v Jablonci za ten týden událo nového. V roce 1961 začal s redakcí 

spolupracovat Jirka Šourek, také pracovník Jablonexu. Převzal kormidlo po 

Standovi, který tehdy odjel služebně do Austrálie. * Rozloučení se Stanislavem 

Koutným se konalo 10. dubna v 10 hodin na hlavním hřbitově v Jablonci.  
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ODEŠEL VÝZNAMNÝ TEORETIK ČESKÉHO SKLA ANTONÍN LANGHAMER 

Ve věku 80 let skonal v Jablonci 4. května semilský rodák Antonín Langhamer, 

kurátor výstav obrazů, soch, skla, šperků i užitého umění, autor řady publikací 

a odborných textů, laureát Sklářské ceny České sklářské společnosti za rok 

2002 a medaile GRATIAS TIBI AGO statutárního města Jablonce.  
Muzeum skla a bižuterie k němu uvádí: Jeho cesta ke sklu nebyla přímočará a uhlazená. 

Dlouhá léta mu profesní kariéru komplikoval nevhodný ´třídní původ´. Na gymnázium 

nemohl. Vyučil se tedy mezi lety 1951–1953 sklářem na Základní odborné škole 

sklářské v Železném Brodě a poté nastoupil jako foukač laboratorního skla do 

národního podniku Technické sklo v Držkově, kde pracoval do roku 1958. Teprve poté 

se jeho cesta začala stáčet směrem ke sklářské teorii. Nejprve působil jako metodik 

Okresního domu osvěty v Semilech (1959–1961), pak nastoupil na místo odborného 

pracovníka v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie (1961–1977). Jako redaktor se zde 

zasloužil o prvních pět ročníků dodnes ceněného sborníku Ars vitraria. Externě 

absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě (1961–

1964) a dálkově Fakultu sociálních věd a publicistiky na pražské Karlově Univerzitě 

(1965–1970). V roce 1977 Antonín Langhamer z jabloneckého muzea odešel (nikoliv 

zcela dobrovolně) a nastoupil jako historik umění v liberecké Oblastní galerii (1978–

1990). Posledních šest let před odchodem do důchodu strávil jako ředitel Muzea skla a 

bižuterie v Jablonci, které pod jeho vedením uspořádalo řadu důležitých výstav 

mapujících aktuální stav české sklářské výtvarné scény. Připravil přes tři sta výstav 

obrazů, soch, skla, šperků a užitého umění, redigoval sborníky Ars vitraria, publikoval v 

odborném tisku. Odchodem z muzea jeho aktivní působení v oboru rozhodně 

neskončilo. Až to s odstupem vypadá, že se spíše obrodilo a zesílilo poté, co byl zbaven 

každodenní zátěže ředitelského postu. Úzce například spolupracoval s Galerií DETESK 

v Železném Brodě, Muzeem a Pojizerskou galerií v Semilech a časopisem Sklář a 

keramik. Byl autorem nebo spoluautorem mnoha publikací, např. Kapitoly z 

podnikatelské historie Jablonecka (1997), Václav Pokorný – malíř a grafik (1999, 

2004), Legenda o českém skle (1999), Vyšší odborná škola sklářská a Střední 

průmyslová škola sklářská Nový Bor (2000, 2002), Miloslav Janků. Vzpomínky na 

mládí (2006), Sklo a světlo. 150 let sklářské školy v Kamenickém Šenově (2006), 

Jaroslav Svoboda (2008), Vladimír Komárek (2008), Jablonecké diáře (2009, 2019, 

2011), 100% SKLO. Sklářská škola v Železném Brodě 1920–2010 (2010), Jaroslav 

Brychta (2014), Alois Metelák (2015), Katalog sbírky skla a bižuterie MMŽB (2015) aj. 

V posledních letech připravil zásadní monografii o Jaroslavu Brychtovi či publikaci 

Výtvarní umělci Jablonecka a Železnobrodska 1945–2015. 

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ -  10. 5. 2017, nasejablonecko.cz. - Ve věku 80 let zemřel 

dne 4. května 2017 Antonín Langhamer, významný znalec českého skla a výtvarného 

umění a semilský rodák. Byl i externím spolupracovníkem naší redakce, když se podílel 

na článcích o výstavách v železnobrodské galerii Detesk. Ještě ve čtvrtek 27. dubna 

uvedl zdejší výstavu Barevná chvění Blanky Brožové, proto je úmrtí i pro jeho známé 

překvapivé. * Poslední rozloučení se koná 18. května ve dvanáct hodin v 

obřadní síni na hřbitově v Jablonci nad Nisou. 
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ATLETIKA TRUCHLÍ. ZEMŘEL KAREL KOLÁŘ 

Jeden z nejlepších českých běžců na krátké tratě Karel Kolář skonal 4. října po 

krátké, těžké nemoci ve věku 61 let.  Svého času patřil mezi nejlepší čtvrtkaře v 

Evropě. Svědčí o tom stříbrná a bronzová medaile z mistrovství Evropy v Praze 

1978 nebo zlato za výhru na halovém mistrovství Evropy ve Vídni 1980.  

Kolář se neprosadil jen ve sportu, ale i v politice. Byl v zastupitelstvu v Jablonci. 

Dostal se tam za ČSSD, ze které ale později vystoupil. Za svůj největší politický 

úspěch považoval, že se mu spolu s kolegy podařilo sehnat peníze na 

rekonstrukci stadionu Střelnice a na výstavbu sportovní haly u přehrady. 

KAREL KOLÁŘ BYL LEGENDOU ATLETIKY. ZE SLÁVY NEZPANŠTĚL - 10. 10. 

2017, Mladá fronta DNES, str. 17. Kraj Liberecký. Miloslav Lubas - Do atletického 

nebe minulý týden odešel Karel Kolář, slavný čtvrtkař, ale také dobrosrdečný člověk, 

jemuž sláva nestoupla do hlavy. „Karel dosáhl skvělých výsledků díky výborné 

tréninkové morálce,“ vzpomíná Josef Trdla, Kolářův současník z atletického oddílu 

Liaz Jablonec. „I po svých úspěších zůstal obyčejným člověkem, který nezkazil žádnou 

legraci.“ Kolářovy hvězdné chvíle spadají do temných let, o nichž se dnes mluví jako o 

éře systematického, státem řízeného dopingu. „Karel ale měl své medaile jen ze své 

dřiny,“ prohlašuje Trdla. Kolář se MF DNES před lety svěřil, že sice utíkal z tvrdých 

soustředění na pivo, ale zakázané anabolické steroidy vždy odmítal. „Na olympiádě v 

Moskvě jsem skončil v semifinále a byl jsem asi jediný čistý…“  

JAK VZPOMÍNAJÍ NA KARLA KOLÁŘE KAMARÁDI A ZNÁMÍ - 5. 10. 2017, 

jablonecky.denik.cz. Dagmar Březinová - „Byl jsem u jeho atletických začátků v 

Jablonci, když přišel z Rudé Hvězdy Praha. Věděl jsem od jednoho svého svěřence, že 

má mimořádné předpoklady pro čtvrtku. V Jablonci začal trénovat s Láďou Zelinkou. A 

to spojení bylo velice šťastné. V roce 1978 získal stříbrnou medaili na Mistrovství 

Evropy v Praze,“ zavzpomínal sekretář atletického oddílu TJ LIAZ Pavel Procházka. 

„Karel u nás, v AC Jablonec, tři roky trénoval mládež. Vedl úspěšnou sprinterskou 

skupinu a předával jí své zkušenosti. Velmi si ho vážím. Minulý týden jsem s ním byl v 

Břeclavi na závodech, kde ještě předával medaile. Oba jsme špatně zaparkovali a dostali 

jsme pokutu. Když jsem oznámil místní policii, že je se mnou úspěšný atlet Karel Kolář, 

dobře věděli, že se jedná o mistra Evropy,“ vybavil si v paměti poslední společné 

okamžiky Miroslav Rucký z AC Jablonec. Před několika týdny se s ním také na 

evropské atletické akci v Brně potkala trenérka TJ LIAZ Eva Mikulová. „Karel tam 

částečně moderoval a hlavně předával medaile úspěšným mládežníkům. Byl to prima 

člověk, fajn kamarád, byla s ním legrace. Na tréninku byl neuvěřitelný dříč a taky byl 

správný chlap. Byla jsem v Brně moc ráda, že ho vidím. Plánovali jsme, že se uvidíme 

25. listopadu na 70. výročí jablonecké atletiky. Jeho smrt byla velmi nečekaná.“ 

 * Kolář se na své hlavní trati, čtyřstovce, stal halovým mistrem Evropy v roce 1979 ve 

Vídni, jeho čas 46.21 byl v tu chvíli (neoficiální) světový rekord. O rok dříve zazářil na 

venkovním evropském šampionátu v Praze, kde si doběhl výkonem 45.77 pro stříbro, a 

ještě významně pomohl k bronzu štafety jako finišman. Oba zmíněné časy platily více 

než tři desítky let jako národní rekordy, než je v jediném roce - 2012 - 
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překonal Pavel Maslák, kterému jeho předchůdce i osobně gratuloval. Mezi Kolářovy 

mezinárodní úspěchy patří také stříbro z HME v Sindelfingenu 1980 či ve stejném roce 

semifinále olympijských her v Moskvě - plus zde se štafetou byl sedmý. „Karel byl 

velice kamarádský, nezkazil žádnou legraci. A ochotně pomáhal klukům třeba i ve 

sprintérské štafetě, i když sprintér nebyl. Byl šikovný, hrál také rád fotbal, ale k atletice 

měl blíž. Běhy od nejkratších sprintů až po osmistovku, to byl jeho život. Karel byl 

dobrý člověk,“ charakterizoval jabloneckého atleta ještě Pavel Procházka. Sám také 

trenér atletů se s ním vídal každý den a znali se velice dobře i osobně. Karel Kolář 

získal doma devět československých titulů, z toho osm individuálních - pět venku, tři v 

hale, a vedle toho se stal také sedmkrát českým mistrem. Na šampionátech v letech 

1979 a 1980 ovládl současně 400 i 200 metrů. Vedle zmíněných rekordů na 400 m se 

podílel i na dvou národních rekordech na 4x400 m - 3:04.0 (1978) a 3:03.5 (1980). 

Reprezentoval celkem v devíti mezistátních utkáních (1977-81), z toho čtyřikrát při 

Evropském poháru. Jeho osobní rekord na dvoustovku měl hodnotu 21.16 (1980), na 

čtvrtce již zmíněných 45.77 (1978). 

HROBY, HROBKY, HŘBITOVY 

JABLONECKÝ HŘBITOV SE OPĚT PYŠNÍ UNIKÁTNÍ SKLENĚNOU MOZAIKOU - 

Statutární město Jablonec vlastní sedm hřbitovů - hlavní, urnový, Jablonecké Paseky, 

Vrkoslavice, Kokonín, Rýnovice a Proseč. Jejich údržba ročně stojí 1,7 milionu korun. 

Za opravy cestiček, kamenných zdí a dalších součástí hřbitovů radnice v roce 2017 

zaplatila sedmdesát tisíc korun. Přes 700 tisíc pak stála obnova unikátní mozaiky… 

Vedení města se každoročně snaží přispět 

k lepšímu vzhledu hlavního jabloneckého 

hřbitova v ulici Na Roli. Připomeňme si, 

že po nákladné kompletní rekonstrukci 

smuteční síně v roce 2013 za téměř čtyři 

miliony korun, přišel na řadu domek 

hřbitovní správy. V letech 2014 a 2015 

dostal novou střechu a okna, vstupní 

dveře i fasádu. Rekonstrukcí také prošly 

toalety pro veřejnost v zadním traktu 

budovy. Opravy se dočkala i dlažba ve 

vstupním prostoru hřbitova a brána. To 

vše za dva miliony korun. Letos došlo po 

čtyřleté práci restaurátorů k obnovení 

hrobky významné jablonecké rodiny 

Pfeiffer Kral, která se nachází v pravém 

rohu hlavního hřbitova a je součástí 

hřbitovní zdi. O opravě hrobky bylo 

rozhodnuto v roce 2012. Jak zní z vedení 

města a z odboru právy majetku: „Nechali 

jsme odborně sejmout to, co 

zbylo z mozaiky, která celé 
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hrobce dominovala. Mozaiku se díky pečlivé práci restaurátorského týmu Magdaléna 

Kracík Štorkánová podařilo zrekonstruovat do původní podoby. Náklady ve výši 475 

tisíc korun jsme uhradili z městského rozpočtu, pouze na sejmutí mozaiky jsme měli 

dotaci 50 tisíc korun od Severočeského muzea Liberec. Zároveň s osazením mozaiky 

restaurátoři hrobku očistili, ošetřili kamenné prvky a také velký bronzový medailon, 

který je další dominantou hrobky Pfeiffer Kral. Tyto práce stály cca 250 tisíc korun. 

Další bronzové prvky a písmena, které kdysi na hrobce byly, ale jsou odcizeny, se 

v současné době doplňovat nebudou. V příštích letech radnice plánuje opravit cesty na 

hřbitově, s tím související rozvody inženýrských sítí a také úpravu zeleně.  

ROZKRESLOVALI JSME KAŽDOU KOSTIČKU, ŘÍKÁ RESTAURÁTORKA. - 28. 7. 

2017, krajskelisty.cz, Liberecký kraj, Lenka Sloupová - Hrobka významné rodiny 

Pfeiffer – Kral je opět ozdobou jabloneckého městského hřbitova. Letos se na hrobku 

po čtyřech letech restaurátorských prací vrací unikátní skleněná mozaika, jejíhož 

restaurování se ujala Magdaléna Kracík Štorkánová se svým týmem. „Mozaika byla ze 

dvou třetin hodně porušená 

a podařilo se nám ji 

zrekonstruovat do původní 

podoby. Je nyní rozdělená 

na čtyři panely. Práce byla 

náročná a zdlouhavá, 

rozkreslovali jsme každou 

kostičku a pečlivě volili 

barvy skleněných kostiček, 

tzv. teser,“ vysvětluje 

restaurátorka a dodává, že 

původní práce byla velmi 

kvalitní. Bohužel se 

nedochovaly žádné 

dokumenty ani fotografie, 

neznámý je i autor 

původního díla. Mozaiku se 

podařilo zachránit i díky 

tomu, že ji tvoří opakující se 

motiv květin… 

 

NOVÉ KREMATORIUM VEDLE TOVÁREN A POMNÍKU ZAJATCŮ? 
12. 7. 2017, Mladá fronta DNES, str. 14 - Průmyslová zóna v Jablonci nad Nisou se 

možná rozroste o další stavbu. Nepůjde ovšem o výrobní halu fabriky či skladiště. 

Majitel jablonecké pohřební služby Ladislav Kopal chce v této průmyslové zóně 

krematorium. Pokud by budova v sousedství památníků obětem 2. světové války 

skutečně vznikla, šlo by o první krematorium, které se v Česku vztyčilo od poloviny 

devadesátých let. Vedení města je však prozatím k záměru skeptické. 

Krematorium totiž nevyhovuje územnímu plánu… 
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ŽIVOT JE DNES JINÝ, ALE SMRT ZŮSTALA STÁLE STEJNÁ 

23. 10. 2017. Jablonecký deník, str. 8, Lenka Klimentová - Jsou etapy lidského života, 

které se nedají oddálit, i kdybychom chtěli. Narození a smrt. Oba milníky našeho života 

doprovázejí slzy. Jedny ze štěstí, druhé ze smutku. Zatímco zrození většinou očekáváme 

s radostnou touhou, odchod z toho světa je pro pozůstalé a blízké bolestí. I tento úsek 

života podléhá vývoji. Zatímco bývalo zvykem držet smutek pro vdovu či vdovce půl 

roku, chodit v černém či s páskou na rukávu při úmrtí v rodině několik týdnů, dnes není 

neobvyklé, že si manažer na pohřeb vlastní matky odskočí ve vycházkovém obleku. Inu, 

řeknete si, život je jinačí. Život možná, ale smrt je stále stejná. Dennodenně s tímto 

tématem přichází do styku majitel Pohřební služby Jablonec, Ladislav Kopal. Jeho 

firma spravuje všechna jablonecká místa posledního odpočinku: Hlavní hřbitov Na Roli, 

Jablonecké Paseky, Rýnovice, Proseč nad Nisou, Vrkoslavice a Kokonín. * Na 

hlavním hřbitově jsou občas potíže s opuštěnými hroby. Situace se nezlepšuje, 

ale vy podnikáte kroky k co nejšetrnějšímu odstranění následků. Jak? * Jedná se 

o opuštěné hroby po lidech, respektive rodinách, které byly odsunuty v roce 1945. To 

jsou tzv. německé hroby. Často jsou nedílnou součástí hřbitovní zdi, i tak byly stavěny a 

jejich majitelé na vybudování hřbitova dali nemalé peníze. Správa hřbitova se o ně snaží 

starat, aby nějak vypadaly. * Průlom byla novela zákona? * Naštěstí od letošního 

prvního září platí novela zákona o pohřebnictví a dala za pravdu tomu, co říkám od 

začátku. Ti lidé tady žili, také tady zemřeli a přáli si tu být pohřbeni. My to 

respektujeme. Město nikdy zatím nepřistoupilo k tomu, že by je prodávalo a dělaly by 

se tam nové hroby. Kapacita jabloneckých hřbitovů je dostatečná na to, aby si každý 

vybral místo tam, kde je volno. * Bylo potřeba některé hroby odstranit? * K 

demontáži přistupujeme až v momentě, kdy je hrob třeba za šedesát let bez řádné 

údržby a padá. Přece jen některé velké věci se hroutí a jsou pro návštěvníky 

nebezpečím. Naopak se některé podařilo pěkně zrekonstruovat a jsou chloubou. * Co 

když si někdo místo, kde býval německý hrob, přesto vybere? * Pokud o takové 

místo projeví zájem, ale je tam nějaká německá deska s posledním datem třeba 1926, 

město s pronájmem svolí s tím, že co je pod zemí, se tam nechá. * To budou nebožtíci 

spolu? * Třeba se tam postaví urnový pomníček, kde se nekope dolů a neukládá se tam 

rakev. Tím se respektuje, že tam někdo byl, takže se i deska dá dolů ke zdi. Že se v 

Jablonci chováme správně, v tom nám dala za pravdu i zmíněná změna zákona. * 

Zřízení hrobu není nejlevnější záležitostí, máte jiné alternativy? * V kurzu jsou 

malé hroby jen na uložení urny, situované u cestiček vedoucích za velkými hrobkami. 

Takové místo přijde na polovinu ceny. * Jak je to s kapacitou jabloneckého 

hlavního hřbitova? Dá se procentuálně vyjádřit obsazenost? * Můžeme říct, že 

kapacita je pokryta z 60 % na rozdíl od jiných měst. Třeba v Liberci je to obrovský 

problém. My jej nemáme. Můžeme zřizovat další a další oddělení, protože ploch v 

rámci jednoho hřbitova máme dostatek. * O hřbitově se mluvilo i při územním 

plánování. * Ano, do nového územního plánu se dostaly další plochy pro možné 

rozšíření a rozvoj hřbitova, je dobře, že na to město myslelo. Přímo pod 

hlavním hřbitovem směrem k jízdárně. To jsou tak zvané rezervy k využití 
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pro pohřebnictví, tedy hřbitov, obřadní síň, krematorium. Pokud by se objevila podpora 

z EU, byly vypsány dotace, tak město určitě přistoupí k rozšíření, vybudování zdi a 

bude tam třeba stát i kolumbárium. To v Jablonci nemáme. * Nemalými prostředky 

město zrekonstruovalo obřadní síň, aby nabídla dostatečné zázemí 

pozůstalým, určitě by se dalo udělat ještě víc. * Byl to vlastně zázrak, že se 

podařilo alespoň to, co se udělalo. Obřadní síň se vrátila do své původní podoby, aby 

respektovala historii, odkryla se i vitrážová okna. Novinkou, která nikdy nebyla, je její 

vytápění. Ale nezvětšila se její kapacita, nemá odpovídající zázemí pro pohřební službu. 

* Místo posledního rozloučení zůstalo bariérové. * Ano. Stále tam tento problém 

trvá. Máme tam ty nešťastné tři schody. Bylo na zvážení, zda dělat nájezdovou rampu, 

která se k obřadní síni nehodí, a celou dobu na ni koukat nebo pokračovat v tom, co je 

tu zavedeno. Pokud na imobilního člověka pohřební službu někdo dopředu upozorní, 

pak mu do obřadní síně pomůžeme. I za cenu, že jej tam vyneseme. * Na velikost 

Jablonce by si možná město zasloužilo vlastní krematorium. * Jednání již 

proběhla, protože tato stavba je těžce specifická. Politické vedení města je i této vizi 

nakloněno. My bychom to jako pohřební služba přivítali. * Mezi lidmi se hovoří o 

areálu bývalého LIAZ. * Bylo to jedno z možných řešení, je hotov i projekt. Ale 

narazili jsme na složité stavební řešení, tak jsme tuto myšlenku nadobro opustili. Jak 

jsem zmínil, je na tento druh stavby pamatováno v novém územním plánu pod hlavním 

hřbitovem. Mám vizi rodinného krematoria. Vznikají například v Polsku. Za posledních 

pět let jich tam postavili sedmačtyřicet. * Co si představit pod termínem rodinné 

krematorium? * Pozůstalí přijdou na pohřební službu a ta disponuje vším, od začátku 

až do konce. Vše má ve své režii a se svými zaměstnanci. Tady v Jablonci přijdou ke 

Kopalům a Kopalovi je provedou tímto úsekem života až do konce. Neexistuje, že by 

pak jejich tatínka, babičku odvezli do Liberce a tam rakev svěřili jiné firmě. * Lidé 

chtějí být s nebožtíkem úplně do konce? * Ano. Množí se nám požadavky, že 

nechtějí rozloučení v obřadní síni, zveřejňovat svoji bolest, ale chtěli by se důstojně 

rozloučit. Doprovodit mrtvého až přímo k peci. Přesvědčit se, že skutečně v té rakvi, 

kterou zaplatili, je. Má to velmi důležitý psychologický aspekt. Za čtyřicet minut 

odejdou s urnou a vše je uzavřeno. Nenásleduje to sdělení, co nyní: Za tři týdny se 

stavte na hřbitovní správě pro urnu, kterou přivezeme z Liberce. Oni se za tři týdny 

znovu týrají, protože si vše znovu zopakují, když jdou pro urnu. * Čistě ekonomicky, 

kolik takové malé krematorium stojí? * Pokud by mělo mít komfort pro pozůstalé i 

pro zaměstnance, tak nadčasová stavba na zelené louce je investice ve výši mezi 

patnácti až dvaceti miliony korun. V řeči bankéřů je návratnost dvacet dva let, ti se při 

takovém konstatování zhrozí. * Pamatuje na takové projekty nějaký dotační titul? 

* Poslední vyjádření příslušného ministerstva hovoří o tom, že obor poskytování 

pohřebních služeb a ostatních není zahrnut mezi příjemce evropských dotací. Raději 

budeme stavět golfová hřiště a privátní hotely, ale městům na rozvoj hřbitovů 

nepomůžeme. Na opravy zdí, cest či síní, osvětlení, rozvody vody a kamerový systém 

na to peníze z Evropské unie nejsou. To si musí každé město hradit ze svého. 

* Jsou hřbitovy samo-financovatelné? * Provozování hřbitovů je 
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výdělečné ze šedesáti procent, to se vybere na poplatcích. Zbytek každý rok dotuje 

město. O to zrůdnější mi připadá, že nejsou dotace na opravy a investice. Hřbitovy jsou 

historickým majetkem měst. Chápu, že není dotační program pro pohřební služby, to je 

podnikání jako každé jiné. To beru, ať si na sebe vydělají… (kráceno). 

STATISTIKA - na jeden metr čtvereční hrobového místa přispěl Jablonec v roce 2017 

částkou 44,84 Kč (v roce 2016: 53,87 * 2015: 55,20 * 2014: 54,73 * 2013: 60,11 Kč). 

PYRAMIDA V KOKONÍNĚ JE 

VÁLEČNÝM HROBEM - Na konci léta 

se začalo s opravou Pyramidy v Rychnovské 

ulici v Kokoníně. Jedná se o památník na 

prusko-rakouskou válku v roce 1866 a 

zároveň válečný hrob. Pod pomníkem jsou 

totiž uloženy ostatky vojáka Carla Gustava 

Pählkeho z pruského 4. magdeburského 

pěšího pluku, jenž padl 26. června 1866 u 

Rychnova. Pomník vznikl v roce 1874, o dvacet let později byl na vrcholový jehlan 

doplněn seznam kokonínských občanů, kteří padli 3. července 1866 v bitvě u Hradce 

Králové a 24. července 1866 v bitvě u italské Custozzy. Jak vyplývá z tiskové zprávy 

města, v souvislosti s opravou je nutné nejprve staticky zajistit pomalu ujíždějící svah, 

na němž pomník stojí. Uvolněné jsou jak obrubníky, tak základové stupně. Samotné 

kamenné části se musí očistit od mechu, zrekonstruovat, znovu obnovit texty a doplnit 

chybějící části, jimiž jsou kamenná koule s bronzovou pruskou orlicí na vrcholu 

pomníku a také bronzové lví hlavičky, které na sloupcích držely obvodové kovové 

řetězy. Dojde i na úpravu zeleně v bezprostředním okolí. Do obnovy pomníku se zapojil 

Komitét pro udržování památek z války roku 1866, jenž v roce 1888 založil Jan 

Nepomuk Steinský, přezdívaný otec válečných hrobů. „Komitét zajistí výrobu chybějící 

žulové koule, orlice i pamětní desky v podobě z roku 1912. Této spolupráce si velmi 

vážíme,“ říká Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí, pod 

niž spadá památková péče. Text desky informoval o veteránském spolku v Kokoníně, z 

jehož iniciativy byla uskutečněna přestavba památníku v roce 1912. Opravy a instalace 

dalších kovových prvků a kamenných částí se ujal jablonecký umělecký kovář a 

restaurátor Jan Nikendey s kolegy. Celková oprava včetně zabezpečení svahu a úpravy 

okolí si podle odhadů vyžádá téměř milion korun. Z Ministerstva obrany ČR Jablonec 

získal dotaci ve výši 562 tisíc korun, město by se mělo podílet zbývající částkou. * 

Ostatky vojáka Pählkeho budou po dobu rekonstrukce památníku a hrobu uloženy v 

souladu se zákonem u pohřební služby. Zájem o jejich bližší prozkoumání projevil 

archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský. * Poznámka: Péči o 

válečné hroby upravuje zákon o válečných hrobech a pietních místech a zákon o 

pohřebnictví. Údaje o válečných hrobech v rámci svého správního obvodu shromažďují 

a aktualizují obce s rozšířenou působností, tedy i Jablonec nad Nisou. Odbor územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje spustil 

v roce 2017 Interaktivní mapu válečných hrobů a pietních míst. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93145&x=800&y=557&test=ccc
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PRVNÍ MIMINKO I TA DALŠÍ 

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 2017 - 207 potratů (rok 2016: 227, 2015: 260, 2014: 249, více v letech 

2009: 287, 2008: 273, 2005: 282, 2004: 283). 

 Rok 2017 - 510 živě narozených (rok 2016: 553, 2015: 516, 2014: 481, 2013: 

493, 2012: 499, 2011: 486, 2010: 526, 2009: 552, 2008: 506, 2007: 522, 2006: 

435, 2005: 429, 2004: 481).   

PRVNÍ MIMINKO ROKU 2017 se narodilo v jablonecké porodnici 1. ledna v 16:31 

hodin. Jmenuje se Oliver Hnízdil. Chlapeček přišel na svět s mírami 4,01 kg a 50 cm. 

Pro rodiče Lucii a Jana, kteří jsou z Hodkovic, to je první dítě. * První miminko roku 

narozené v Jablonci přivítali v pondělí 2. ledna primátor Petr Beitl, zástupci 

Sboru pro občanské záležitosti a ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček. 

Primátor předal malému Oliverovi tradičně zlatý dukát. * Holčička Luisa, první 

miminko Libereckého kraje, se narodila v Jilemnici 1. ledna 2017 ve 2:45 hodin.  

ROKY PŘEDCHÁZEJÍCÍ:  

 1. 1. 2016 v 1:17 hodin se narodila holčička Dominika (3,05 kg / 46 cm). 

 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).  

V JABLONECKÉ PORODNICI přišlo na svět v roce 2017 celkem 1 464 dětí (v roce 

2016 rekordních 1 580, 2015: 1 363), z toho chlapců bylo 771 (2016: 808, 2015: 717) a 

dívek 693 (2016: 772, 2015: 646), dvojčat 8 (2016: 12, 2015: 8). Nejtěžším dítětem byl 

chlapeček, který vážil 5,16 kg (v roce 2016: 4,79 kg / 57 cm, 2015: 4,90 kg / 56 cm). 

Poslední den v roce se narodily tři děti. Poslední miminko roku 2017 přišlo 

na svět 31. 12. ve 22:10 hodin (2016: 31. 12. v 18:54).  
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JAK UKAZUJE GRAF, dost dlouho držel rekord v počtu miminek narozených 

v Jablonci rok 2012, kdy se narodilo 1 453 kluků a holčiček. Rok 2016 ho překonal o 

127 větším počtem narozených dětí. Číslo 1 580 nepřekonal ani rok 2017. Připomeňme 

si, že boom v počtu novorozeňat 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. Čehož důkazem je i první letošní 

miminko narozené v Jablonci, které má rodiče z Hodkovic. 

V LIBERECKÉM KRAJI se v polovině roku zvýšila porodnost, přičemž nejvyšší 

nárůst zaznamenala českolipská porodnice. Větší nápor si lze vysvětlit uzavřením jediné 

porodnice v Rumburku, kde se přes veškerou snahu nepodařilo sehnat nového 

porodníka, a tak letos v dubnu museli oddělení zavřít. Již zmíněná českolipská 

porodnici přesáhla za červen stovku porodů, přesně jich bylo 108, přičemž v loňském 

roce se za stejný měsíc narodilo 58 miminek. Podobně na tom byly i ostatní porodnice v 

kraji. V Jablonci se v červnu narodilo 118 dětí, od ledna do konce června pak 735. 

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ zorganizoval Sbor pro občanské záležitosti 

v obřadní síni jablonecké radnice v roce 2017 dvanáctkrát, a to za účasti 412 nově 

narozených miminek s jejich rodiči (rok 2016: 391, 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 seznamy dětí, jež se vítání zúčastnily:   

o SOBOTA 28. 1. 2017 - Lukáš Zich, Nelly Čejdíková, Adéla Mai, Eliška 

Štefancová, Sofia Ziogasová, Miroslav Tomeš, Tobias Třešňák, Amálie Vlková, 

Kristýna Pelouchová, Marie Špačková, Matyáš Kopecký, Martin Koutný, Jan 

Piskáček, Jan Štekr, Vojtěch Kosek, Sofie Jedličková, Jakub Teischel, Sylva 

Jandíková, Jakub Wierczek, Rozálie Zappe, Elis Škrašková, Martin Amir Andar, 

Filip Herrmann, Marek Knapp, Josef Hásek. 

o SOBOTA 25. 2. 2017 - Kristýna Spurná, Sára Korenačková, Tereza Krausová, 

Matyáš Zahálka, Václav Černý, Ema Jiroutová, Filip Dvořák, Adam Šaroch, 

Ema Vlková, Markéta Lochmanová, Ela Trejbalová, Natálie Vejnarová, Matěj 

Polomský, Linda Fischerová, Jan Fotr, Florián Kadrmas, Nella Fliťarová, 

Theodor Holec, Matyáš Patřičný, Ondřej Kazda, Karolína Morávková, Adéla 

Halamová, Karolína Klein. 

o SOBOTA 18. 3. 2017 - Tereza Brožková, David Rusin, Jiří Škranc, Magdaléna 

Hronková, Kristián Rusek, Linda Plívová, Valérie Vorlová, Katharine 

Červeňáková, Ellen Kubáčková, Karolína Komárovská, Johana Drozdová, Sofie 

Vávrová, Ondřej Kopecký, Vojta Paulina, Jakub Míšek, Victoria Kubistová, 

Nicol Tomešová, Viktorie Šedivá, Filip Endler, František Fořtík, Alex Volf, 

Melichar Verner, Dorota Raslová, Jakub Kokrda, Sára Matúšková. 

o SOBOTA 22. 4. 2017 - Vendula Krause, Marie Kosatíková, Metoděj Dvořák, 

Filip Jareš, Tereza Komárková, Natálie Spejchalová, Bedřich Jisl, Christian 

Calvitti, David Sais, Karolína Brožková, Sabina Pokorná, Lukáš Jágr, David 

Preisler, Josefína Šimková, Lucie Hybnerová, Samuel Žváček, Maxmilián 
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Vondruška, Matyas Dušek, Mariana Miksová, Ondřej Bayer, Aneta Valentová, 

Alena Procházková, Tomáš Hlubuček, Sophia Šimková. 

o SOBOTA 13. 5. 2017 - Filip Klimpera, Alex Fichna, Adam Vítkovský, 

Vítězslav Svoboda, Anna Trdlová, Vít Stonáček, Alena Urbanová, Miroslav 

Bien, Jindřich Strnad, Richard Honzl, Čestmír Semelka, Viktorie Foitová, 

Christian Mašek, Alena Jakubů, Eveline Dlugošová, Josef Macháček, Samuel 

Miler, Daniel Moravszki, Štěpán Novotný, Karolína Jana Hápová. 

o  SOBOTA 24. 6. 2017 - Antonín Novák, Andrea Jáklová, Jan Masár, Matěj 

Svítek, Vojtěch Mitlener, Veronika Beránková, Jiří Böhm, Šimon Budina, 

Karolína Francová, Jakub Smíšek, Sofie Anna Foretová, Gabriela Konečná, 

Tereza Šedivková, Natálie Kosinová, Magdaléna Dumková, Aneta Abrahamová, 

Daniel Moric, Karel Linka, Václav Šimon, Bruno Říha, Nicolas Němec, Tobiáš 

Bartoň, Jonáš Cach, Tadeáš Tvrzník, Petr Jindra, Karin Mizeráková. 

o SOBOTA 2. 9. 2017 - Vojtěch Kovač, Michaela Palasová, Adam Konopásek, 

Vilém Pavelka, Mikuláš a Martin Demeterovi, Tobiáš Lahoda, Jana Dreslerová, 

Pavel Vainer, Viktorie Berková, Nikol Šulcová, Kristián Tomeš, Soňa 

Paldusová, Amélie Fiedlerová, Natálie a Šimon Kycovi, Natálie Kuthanová, 

Sofie Kováčová, Mojmír Vacarda, Kristýna Hrabánková, Antonín Riedl, Jan 

Kroutil, Jan Hulčík, Anastázie Němcová, Matyáš Matějka, Ema Zapadlová, 

Jindřich Rozporka, Timotej Patka, Šimon Strouhal, Karolína Štíchová, Emily 

Halamová, Dominik Šilhán, Jan Marek. 

o SOBOTA 14. 10. 2017 - Štěpán Vacátko, Dominik Dvořák, Ondřej Podroužek, 

Ella Victoria Rasko, Anna Axmannová, Natálie Svobodová, Tobby Zemler, Vít 

Hauer, Martin Vančura, Gustav Dvořák, Martin Chvátal, Kateřina Pikešová, 

Daniel Neumann, Teodor Damián Kozderka, Maxmilián Ulman, Liliana 

Lisáková, Břetislav Lupínek, Daymond John Opatřil, Adam Trsek, Jakub 

Jinoch, Ida a Ella Královy, Ella Ulrychová, Josefína Hübnerová, Anna 

Kyselová, Daniel Duchovič, Elena Jindráková, Samuel Protivínský, Jiří Doškář, 

Nora Oczadly, Albert a Malvína Ferfeckých, Ondřej Josef Šikola. 

o SOBOTA 4. LISTOPADU 2017 - František Dvořák, Karolína Habartová, Eliška 

Hančová, Stella Kotůčková, Klaudie Najmanová, Adéla Bičíková, Petr Vasko, 

Helena Drobníková, Nela Jindřišková, Vivien Boudová, Anežka Balcarová, 

Evelína Skálová, Ludmila Křížková, Ema Kousalová, Lukáš Repa, Ema 

Geigrová, Filip Hakl, Sebastián Hrádek, Daniel Marek, Jan Jeřábek, Mikoláš 

Tuček, Patrik Bursa, Anežka Šatrová, Magdaléna Stadtherrová, Rozálie 

Zajícová, Alexandr Kocián, Matyáš Žídek, Robin Blatník, Thea Devine, Tomáš 

Baudisch, Antonín Martinek, Veronika Bořilová, Jakub Šolc, Emma Kozelková, 

Miroslav Jakubík, Violeta Suržinová. 

o SOBOTA 18. LISTOPADU 2017 - Tereza Patková, Michal Brož, Karel Krejsa, 

Šimon Januš, Viktorie Niepelová, Julie Majerová, Sergej Gabor, Bedřich Ederer, 

Tadeáš Galla, Teodor Pavlík, Bořek Bodlák, Zuzana Hegerová, Markéta 

Šikolová, Barbora Kouřilová, Dominik Huk, Alice Černá, Nikolas Krejčík, 

Tobias Fischer, Natálie Melicheríková, Ondřej Blažek, Ella Hippmannová, 
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Viktorie Bartoníčková, Emma Řeháčková, Josef Brzek, Štěpán Hujer, Natálie 

Linhartová, Jiří Rydval, Matyáš Čapek, Jan Beran, Emma Kopecká, Veronika 

Cimbálová, Petr Vondra, Veronika Šamárková, Anna Jínová. 

o SOBOTA 9. PROSINCE 2017 - Eliška Koutová, Tereza Hartigová, Hynek 

Tomeš, Matouš Rejsek, Anna Marie Pobříslová, Amálie Kodejšová, Veronika 

Paříková, Kristýna Bočánková, Martin Milan Rybář, Běta Brázdová, Jakub 

Zelenka, Adriana Fielko, Kvído Pavlíček, Matyáš Pokorný, Ema Baťková, Vítek 

Novotný, Lukáš Koch, Emília Kornelová, Ema Vtípilová, Matteo Rapana, Petr 

Vlastimil Sýkora, Jana Mikulášková, Marie Nesvadbová, Štěpán Sýkora, Jonáš 

Kodejš, Elena Jahodová, Jan Kopecký, Sabina Vaňátková, Oliver Zuzánek, 

Viktor Vavřich, Jan Krupa. 

 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:  JUBILANTI, OBŘADY I SETKÁNÍ 
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) řídí z magistrátu tajemnice, které v roce 2017 

bezplatně pomáhalo 35 dobrovolnic (v roce 2016: 37, 2015: 36).  

TAJEMNICE SPOZ se starala i v roce 2017 

 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; 

 spoluorganizovala již tradiční Štědrovečerní odpoledne pro starší osamělé 

občany, které se konalo ve Spolkovém domě za účasti 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. 

 

MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ -  Absolventi devíti maturitních tříd ze čtyř středních škol 

obdrželi v obřadní síni radnice maturitní vysvědčení a studenti dvou tříd pak diplom o 

ukončení pomaturitního studia na vyšší odborné škole mezinárodního obchodu. 

Slavnostní akt předání spoluorganizoval SPOZ se školami. 

Vedle uvedené akce ´Vítání občánků´ je jednou z hlavních náplní Sboru pro občanské 

záležitosti evidence a následně návštěva starších spoluobčanů žijících v Jablonci, kteří 

slaví nějaké významné jubileum.  

JUBILANTI - V roce 2017 obdrželo domů do poštovní schránky 611 osob gratulaci k 

70. narozeninám (v roce 2016: 583, 2015: 526, 2014: 510). Dárek s gratulací pak 

dostalo 1 187 jubilantů slavících půlkulatiny a kulatiny od pětasedmdesátky výše  

(v roce 2016: 1 124, 2015: 1 055, 2014: 1 060).  
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DEVADESÁTILETÉ OSLAVENKYNĚ S ŽIVOTNÍM MOTTEM: OPTIMISMUS 

HANNELORE SINGER (narozena 22. října 1927) je pravnučkou prvního jabloneckého 

starosty Josefa Pfeiffera. V Jablonci nad Nisou vychodila základní školu a navštěvovala 

gymnázium, ale po válce byla spolu s rodiči 

odsunuta. Od té doby žije v německém 

Neugbalonz, kde odmaturovala a vyučila se 

švadlenou. Své 90. narozeniny se rozhodla oslavit 

v rodném Jablonci nad Nisou, kam se vždy ráda 

vrací. V sobotu 21. října přijala pozvání primátora 

na radnici společně se svým synem Wolfgangem a 

vnoučaty Karin, Ninou a Bastianem. Dopoledne 

strávila v příjemné společnosti nejen primátora města 

Petra Beitla, ale i dalších radních. Během 

neformálního posezení převzala děkovnou medaili Gratias 

Tibi Ago, která vznikla vloni u příležitosti 150. výročí 

povýšení Jablonce na město. Medaile má sloužit jako 

poděkování lidem, kteří pro Jablonec pracovali nebo pracují a 

přispívají tak k dobré pověsti našeho města. „Děkuji vám za 

vše, co jste pro Jablonec a českoněmecké vztahy 

udělala a vážím si toho. Mohu vám také slíbit, že ve 

vzájemné spolupráci budeme pokračovat,“ s těmito 

slovy Petr Beitl předal vitální dámě medaili a květinu. Hosté si pak s velkým zájmem 

prohlédli nově zrekonstruované zasedací místnosti. Večer oslavenkyně ještě 

absolvovala narozeninovou večeři se svou rodinou a jabloneckými přáteli. Na otázku, 

jaké životní krédo ji provází, oslavenkyně prozradila: Mým životním mottem je 

optimismus, víra v boží požehnání a opora v rodině a v přátelích. Navzdory 

všem ranám osudu, jako byl odsun, ztráta dvou dětí a manžela, považuji svůj 

život za šťastný. Věřím, že mě čeká ještě mnoho krásných okamžiků.  

JIŘINA BENEŠOVÁ – Jablonecký měsíčník v prosincovém vydání otiskl blahopřání - 

V sobotu 23. prosince oslaví 90. narozeniny Jiřina Benešová z Jablonce, která je 

od roku 1954 stále aktivní cvičitelkou Tělovýchovné jednoty Bižuterie a 

zakladatelkou cvičení seniorů v Jablonci 

nad Nisou. Přejeme jí do dalších let nejen 

hodně zdraví, aby jí stále těšil pohyb v 

tělocvičně i na zahradě. * Jubilantka 

oslavila narozeniny především se svými 

cvičenkami, které ji zahrnuly nejen dárky. 

Nechyběla samozřejmě rodinná oslava, kde si 

užívala svých pěti pravnoučat – Kryštofa, 

Jáchyma, Adama, Beátku a nejmladší 

Jeanettku, s níž je na fotografii.    

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93149&x=761&y=557&test=ccc
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SVATBY: SEDMIČKOVÉ TERMÍNY ZADÁNY 

SVATBY: ZLATÁ /50 SPOLEČNĚ PROŽITÝCH LET, SMARAGDOVÁ / 55, 

DIAMANTOVÁ / 60, KAMENNÁ / 65, PLATINOVÁ / 70 - V roce 2017 některou ze 

svateb slavilo v Jablonci 14 manželských párů (v roce 2016 jich bylo 6, 2015: 12). 

Jablonecký měsíčník zveřejnil následující blahopřání:  Olga a Petr Jeřábkovi oslavili 

v sobotu 14. ledna na jablonecké radnici zlatou svatbu. Mnoho zdraví, štěstí a 

radosti jim přejí dcery s rodinami. * V sobotu 4. února oslaví manželé Věra a 

Miroslav Hlaváčovi zlatou svatbu. Dcery Věra a Miroslava s rodinami přejí do 

dalších společných let mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti. * V úterý 11. března 

oslavili zlatou svatbu Zdeňka a Karel Linkovi. Děti s rodinami jim přejí mnoho 

lásky a zdraví do dalších společných let. *Manželé Eva a Pavel Rokosovi oslaví 

v sobotu 1. dubna padesát let společného žití. Zdraví, štěstí a lásku jim i v 

následujícím období přejí děti s rodinami. * Manželé Věra a Jindřich Jiránkovi 

oslavili 3. června zlatou svatbu. Do dalších společných let ve zdraví jim vše 

nejlepší přeje syn s rodinou. * Jana a Jaroslav Hamplovi oslaví 16. července 

padesát let společného žití. K výročí zlaté svatby, mnoho lásky, štěstí, radosti a 

zdraví přejí dcery s rodinami. * Manželé Hana a Milan Bémovi oslavili 22. 

července zlatou svatbu. Dcera Martina a syn Tomáš s rodinami přejí mnoho 

lásky, radosti a štěstí do dalších společných let. * V sobotu 11. listopadu oslaví 

zlatou svatbu manželé Václav a Hana Hájkovi. Do dalších let jim hodně zdraví, 

spokojenosti a pohody přejí děti Tomáš a Renata s rodinami. * Ve středu 11. 

října oslaví diamantovou svatbu manželé Jaroslava a Miroslav Feixovi. Děti, 

Renča, Míša a Míra s rodinami jim přeji mnoho lásky, radosti a zdraví. * Ve 

středu 12. dubna oslavili kamennou svatbu – 65 let společného žití manželé 

Jiřina a Jiří Ertlovi. Dcery s rodinami jim přejí zdraví, lásku, radost a mnoho 

dalších společných dnů. * Sedm desítek let společného života je významná a 

ojedinělá událost nejen pro oslavence, ale i pro město, kde manželský pár žije. Jablonec 

platinovou svatbou zažil vloni – VIZ KRONIKA 2016, ale také v roce 2017. Čehož 

důkazem je poslední gratulace. * Manželé Karel a Milada Jégrovi oslaví v sobotu 

4.11. v obřadní síni jablonecké radnice platinovou svatbu – 70 let společného 

žití. Mnoho lásky a zdraví do dalších společných let přejí děti s rodinami. 

MATRIKA INFORMUJE - SVATEBNÍ OBŘAD si v současné době mohou snoubenci 

zařídit, kde si jen budou přát. Kromě klasického na radnici není výjimkou svatba na 

různých místech, např. na louce pod širým nebem nebo v oblíbeném kostelíku. Matriční 

úřad v Jablonci takto v posledních letech zajišťuje až 80 % svatebních obřadů, a to na 

území celého matričního obvodu. Do něho spadají vedle Jablonce také obce Janov nad 

Nisou, Bedřichov, Josefův Důl, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Maršovice a 

Dalešice. „A přesto, že není v jabloneckém matričním obvodu žádný hrad nebo 

zámek a svatební obřady se konají převážně v Jizerských horách, 



   KRONIKA roku 2017                                                                                 128  

 

některé termíny jsou již od počátku roku beznadějně obsazeny,“ upozorňovala 

již v březnu Marcela Gottwaldová, vedoucí oddělení matriky a ověřování jabloneckého 

magistrátu s tím, že v letošním roce je to právě číslo 7, které je pro mnohé snoubence 

číslem šťastným. Proto termíny 17. 6. 2017, 1. 7. 2017 a také 7. 7. 2017 byly obsazeny 

jako první. „Snoubenci, kteří chtějí ještě v letošním roce v letních měsících 

uzavřít manželství, musí po zvážení vybraného místa a termínu obřadu co 

nejrychleji navštívit nebo telefonicky kontaktovat matriční úřad a místo, den a 

hodinu obřadu si rezervovat,“ doporučovala matrikářka. Bez této rezervace na 

matrice si nemohou budoucí manželé zajišťovat obřad ve svém vybraném místě, protože 

při pozdější návštěvě matriky by mohli zjistit, že jimi zvolený termín je již obsazen. 

Matrika termín rezervuje přibližně dva měsíce. Do té doby je třeba, aby snoubenci 

osobně matriku navštívili a zařídili úřední záležitosti ohledně svého svatebního obřadu. 

Předloží vyplněný tiskopis tj. dotazník k uzavření manželství spolu s občanskými 

průkazy a rodnými listy a v případě obřadu, který se bude konat mimo obřadní síň, 

předloží také žádost o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě. Při podání 

žádosti snoubenci uhradí stanovené poplatky a s matrikářkou dohodnou vše, co se týká 

organizace jejich svatebního obřadu.  

DÁRCI KRVE PŘEVZALI MEDAILE I KŘÍŽE  - Ve spolupráci s jabloneckým 

spolkem Českého červeného kříže uskutečnil Sbor pro občanské záležitosti tři setkání 

s dárci krve. Předávány jim byly stříbrné a zlaté medaile i zlaté kříže dr. Janského.  

STŘEDA 1. BŘEZNA 2017 – Dárci krve, kteří převzali na radnici stříbrné a zlaté 

medaile Dr. Janského, ocenil primátor Petr Beitl spolu s ředitelkou jabloneckého spolku 

Českého červeného kříže Kateřinou Havlovou a Radkem Černým, plukovníkem 

generálního štábu Armády ČR. Na oceněné dárce čekaly kromě medailí a slov uznání i 

drobné dárky a také pěvecké vystoupení dívčího tria ze ZUŠ Jablonec.  

 Stříbrná medaile (za 20 bezplatných odběrů) - Jan Kopal, Jan Král, Ladislav 

Marko, Martin Tichý, Helena Kočová, Michal Štekr, Pavla Vlašicová. 

 Zlatá medaile (za 40 bezplatných odběrů) - Pavel Mašek, Tomáš Patrman, Alena 

Přichystalová, Dagmar Šebestová, Jiří Popelka, Miroslav Blatník, Věra 

Vondřičková, František Jaceňko. 

STŘEDA 7. ČERVNA 2017 - Dobrovolní dárci krve převzali zlaté medaile Dr. 

Janského za 40 bezplatných odběrů a zlaté kříže 3. třídy za 80 bezplatných odběrů.  

 Zlatá medaile (40 odběrů): Martin Kosík, Stanislav Pilbauer, Patrik Trneček.  

 Zlatý kříž 3. třídy (za 80 bezplatných odběrů): Jan Lochman, Lukáš Zemánek, 

Libuše Šrajbrová, Tomáš Lajdar, Josef Švejda, Jan Chládek. 

ZLATÝ KŘÍŽ 1. TŘÍDY – Český červený kříž jím oceňuje hluboce humánní 

přístup těch bezpříspěvkových dárců krve, kteří darovali svou krev či její 

složku již 160krát. Na slavnostním shromáždění 2. června 2017 v prostorách 

barokního Kaiserštejnského paláce v Praze se ocenění dárci, mezi kterými byli 

i občané Jablonce Petr Černý a Hana Dohelská, zařadili do rodiny 2 

196 nositelů tohoto ocenění v České republice. Poděkovat dárcům 
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krve spolu s prezidentem ČČK Markem Juklem přišel i Petr Turek, předseda 

Národní transfúzní komise Ministerstva zdravotnictví ČR.  

STŘEDA 15. LISTOPADU 2017 - Dárce krve, kteří převzali na radnici stříbrné a zlaté 

medaile Dr. Janského, ocenil primátor Petr Beitl spolu s ředitelkou jabloneckého spolku 

Českého červeného kříže Kateřinou Havlovou a náměstkem hejtmana pověřeným 

řízením rezortu zdravotnictví MUDr. Přemyslem Sobotkou. Ten oceněným poděkoval a 

popřál hodně zdraví pro další odběry. „Jako lékař vím, co znamená zachránit život, 

žádný dík za to, co děláte, není dost velký,“ řekl. Milé setkání obětavých lidí uzavřelo 

malé pohoštění připravené chráněnou dílnou kavárny Floriánka. 

 Stříbrná medaile (za 20 bezplatných odběrů): Roman Adámek, Daniel Černý, 

Tomáš Červenka, Václav Gebouský, Michal Holý, Libor Hořejš, Zdeněk Kolář, 

Richard Málek, Ivan Pylypko, Martin Szirti, Václav Zeman. 

 Zlatá medaile (za 40 bezplatných odběrů): Jaroslav Bahník, Lukáš Handlíř, Petr 

Hojsák, Jindřich Hujer, David Jiroš, Iveta Ritterová, Petr Růžička, David 

Vegricht, Zdeňka Vodvárková. 

 

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.  

1. 1. 2017 za rok 2016:  

o Jan Vízek - 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 Jan Strnad - Za zpřístupňování lokálního a regionálního historického a 

kulturního bohatství, včetně publikační a výstavní činnosti.  

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=75159&x=708&y=800
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NA SKLONKU ROKU 2017 - Na základě doporučení odborné komise na svém 

říjnovém zasedání zastupitelé schválili medaili města Pro Meritis dvěma lékařům.  

o MUDr. Ivo Jörg, bývalý primář interny Nemocnice Jablonec – za významný 

podíl na rozvoji nemocnice, stál u zrodu myšlenky její nové výstavby. 

o MUDr. Pavel Šochman, 27 let působil ve funkci primáře pediatrického oddělení 

jablonecké nemocnice - za významný přínos v oblasti dětské pediatrie. 

CENA MĚSTA PRO MERITIS 2016 

NOVOROČNÍ KONCERT - Statutární město Jablonec nad Nisou si takto od roku 2012 

připomíná výročí vzniku samostatné České republiky 1. ledna 1993. Nebylo tomu jinak 

ani 1. ledna 2017, kdy hudební program obstarala, stejně perfektně jako každý rok, 

Filharmonie Hradec Králové pod vedením dirigenta Istvána Dénese 

s mezzosopranistkou Editou Adlerovou. Ta se také skvěle zhostila české státní hymny 

v úvodu slavnostního večera. Po ní již tradičně primátor města Petr Beitl předal Ceny 

města Pro Meritis. Tentokrát Janu Strnadovi a Janu Vízkovi. Jejich nominace vzešla 

z loňské výzvy k zasílání návrhů na ocenění jabloneckých medailí Gratias Tibi Ago. 

Mgr. Jan Strnad, galerista Městské galerie MY, cenu Pro Meritis získal za dlouhodobý a 

významný přínos v oblasti propagace města a Jizerských hor, za prohlubování 

povědomí obyvatel o zdejší historii a tradicích, za rozsáhlou publikační a výstavní 

činnost a systematické budování Městské galerie MY jako kulturní instituce města. Při 

přebírání ceny Jan Strnad vzpomněl na své spolupracovníky a výtvarníky, kteří se spolu 

s ním podíleli na vzniku galerie, která právě v letošním roce oslaví 25 let své existence. 

„Rád bych se s nimi podělil o tuto cenu a minimálně její polovina patří mojí 

ženě,“ řekl mimo jiné. Ing. Jan Vízek, zakladatel a první ředitel České mincovny, 

převzal cenu Pro Meritis za úspěšné uvedení první české mincovny mezi evropské a 

světové mincovny. Svojí existencí jablonecká mincovna obohatila spektrum 

jabloneckého průmyslu a přidala Jablonci přízvisko „mincovní město“. I Jan Vízek při 

přebírání ocenění poděkoval své ženě a také svým bývalým kolegům a 

spolupracovníkům. Přímo na jeviště mu pak jménem České mincovny přišel poděkovat 

výrobní ředitel Stanislav Bachtík. * Oba vyznamenané na cenu města nominoval 

akademický sochař a medailér Jiří Dostál. 

JAN STRNAD se narodil roku 1958 v Semilech, s rodiči žil v Jablonci nad Nisou a 

později také v Nigérii. Vyučil se rytcem a cizelérem a vystudoval jabloneckou 

umělecko-průmyslovou školu. Tam také po absolvování vysoké školy působil jako 

pedagog. Jan Strnad patří k jabloneckým patriotům a věnuje se popularizaci místní 

kulturní historie. Byl šéfredaktorem a spoluautorem časopisu Jizerská kóta. Jako autor 

či spoluautor je podepsaný pod celou řadou knih pojednávacích o minulosti i 

současnosti Jablonce. Je rovněž autorem knihy věnované stavební historii města a jeho 

stavebním památkám. Městskou galerii MY, kde připravil desítky výstav, vede od roku 

2000. Inicioval obnovu domu manželů Scheybalových v Kostelní ulici, v němž dnes 

sídlí Galerie MY společně s Jabloneckým kulturním a informačním centrem. Jan Strnad 

je autorem stezky manželů Scheybalových, expozice rychnovského malířství 
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a podepsaný je i pod katalogy a publikacemi o místních umělcích. Jan Strnad je ženatý a 

má tři syny. * Galerista Jan Strnad (na snímku zleva) získal Cenu města Pro 

Meritis za zpřístupňování lokálního a regionálního historického a kulturního 

bohatství, včetně publikační 

a výstavní činnosti.  

JAN VÍZEK se narodil v květnu 

1946 v Žantově u Nového 

Bydžova. I přes dobré studijní 

výsledku nemohl z politických 

důvodů nastoupit na 

gymnázium, a tak vystudoval 

ekonomickou školu se 

zaměřením na zemědělství, poté 

absolvoval Vysokou školu 

ekonomickou v Praze. Po 

studiích společně se svou ženou 

zamířil do Jablonce na generální ředitelství koncernu Bižuterie, kde pracoval na úseku 

odměňování. Po rozdělení Československa, kdy bylo třeba pro novou republiku zajistit 

výrobu mincí, se zasadil o vznik České mincovny pod křídly akciové společnosti 

Bižuterie. Dne 1. 7. 1993 vyrazila jablonecká mincovna první minci – padesátihaléř. Jan 

Vízek vedl mincovnu jako ředitel i po její přeměně na samostatnou společnost až do 

roku 2010, kdy odešel do důchodu. Pro odborný časopis Mince a bankovky připravuje 

seriál svých vzpomínek s názvem „Jak se dělá mincovna“. Jan Vízek žije se svou ženou 

v Jablonci, má dva syny a čtyři vnučky. * Janu Vízkovi byla udělena Cena Pro 

Meritis za zvýšení prestiže města Jablonec nad Nisou. Zejména za úspěšné 

uvedení první české mincovny mezi evropské a světové mincovny. Svojí 

existencí jablonecká mincovna obohatila spektrum místního průmyslu a 

přidala Jablonci přízvisko „mincovní město“.  

MĚSTO OCENILO: NADANÉ, PEČOVATELKY I STRÁŽNÍKY   

CENA PRO NADANÉ ZA SPORT, STUDIUM, UMĚNÍ A MIMOŘÁDNÝ POČIN - 

Jablonec pořádal ve středu 14. června v divadle 2. ročník Ceny pro nadané. Šestatřicet 

jablíček, z toho tři zlatá v kategorii mimořádný počin, putovalo k letošním držitelům 

tedy k žákům a studentům základních a středních škol, kteří jsou úspěšní ve svém 

oboru. Jablka vytištěná na 3D tiskárně (autorkou je Veronika Černá, studentka SUPŠ a 

VOŠ, vloni si odnesla jedno z jablek v kategorii umění), se předávala ve čtyřech 

kategoriích – sport, studium, umění a mimořádný počin. Do kterékoliv z prvních tří 

může každá jablonecká základní a střední škola včetně domu dětí Vikýř a základní 

umělecké školy nominovat dva zástupce. V kategorie mimořádný počin, jak název 

napovídá, jablko přebírají ti, kteří někomu nezištně pomáhají nebo dokonce zachránili 

lidský život. Letos získalo město nové partnery, kterými byly Nadace Preciosa, Nadace 

Jablotron a Sport Jablonec. Novinkou byli i patroni jednotlivých kategorií. 
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Sportu se ujala bývalá akrobatická lyžařka Nikola Matějcová Sudová, patronem studia 

byl majitel firmy a Nadace Jablotron Dalibor Dědek a cenu v kategorii umění předával 

zpěvák a moderátor Jakub Děkan. Mimořádný počin 

náležel Andree Kroupové, ředitelce Nadace Preciosa. 

Letošní ročník měl ještě další rozměr, a to charitativní. 

Každý z oceněných dostal malého andílka, jenž je součástí 

projektu Nadace Preciosa ´Křišťálové tvoření pomáhá´. 

Tentokrát andílci byly příspěvkem pro malého Matýska z 

Jablonce, který trpí cystickou fibrózou. * Ceny získali:  

KATEGORIE SPORTU: Kristian Čárný, ZŠ Liberecká 31 * Matěj Fadrhons, ZŠ 

Arbesova * Denisa Folková, ZŠ Rychnovská, Kokonín * Matouš Fuchs, ZŠ Pivovarská 

* Vojtěch Janata, ZŠ Na Šumavě * Vanesa Klápšťová, ZŠ 5. Května * Veronika 

Míková, ZŠ Liberecká 31 * Jan Sejkora, ZŠ Antonína Bratršovského * Jáchym Štancl, 

ZŠ Pasířská * Barbora Tarabcová, ZŠ Mozartova * Richard Zachoval, ZŠ Liberecká 26 

* Josef Egrt, Gymnázium Dr. Antonína Randy * Filip Vejdělek, SPŠ technická.  

KATEGORIE STUDIUM: Tereza Čmejrková, ZŠ Arbesova * Adéla Dolenská, ZŠ 5. 

Května * Filip Hejna, Svobodná základní škola * Jakub Ježek, ZŠ Pod Vodárnou * 

Klára Kiesewettrová, ZŠ Na Šumavě * Zuzana Vélová, ZŠ Pivovarská * Beata 

Vrajíková, ZŠ Ant. Bratršovského * Zuzana Hanajová, Gymnázium U Balvanu * 

Karolína Hovorková, Gymnázium Dr. Ant. Randy * Daniel Klápště, SPŠ technická * 

Michal Řehoř, Gymnázium U Balvanu * Adéla Vojtěchová, SUPŠ a VOŠ.  

KATEGORIE UMĚNÍ: Natálie Jebavá, ZŠ Mozartova * Ondra Lelek, Středisko volného 

času Vikýř * Denisa Ulrychová, ZŠ Pasířská * Andrea Bělíková, Základní umělecká 

škola * Eva Černá, SUPŠ a VOŠ * Tereza Glosová, ZUŠ * Terezie Hanzlová, OA a 

VOŠ * Klára Mašínová, Středisko volného času Vikýř.  

KATEGORIE MIMOŘÁDNÝ POČIN: Lucie Jelínková, ZŠ Liberecká 26 * Andrea 

Bendíková, OA a VOŠ * Anna Loudová, Gymnázium Dr. Ant. Randy. 

 

JABLONECKÁ PEČOVATELKA - I letos pořádal Jablonec slavnostní koncert ke 

Světovému dni proti násilí na seniorech, který se konal 16. června v divadle. V úvodu 

programu byla předána ocenění Jablonecká pečovatelka 2017. Titul se uděloval u nás 

poprvé v roce 2013, tehdy nejlepší pečovatelky a osobní asistentky nominovaly tři 

subjekty, postupně se jejich počet navyšoval. Ocenění Jablonecká pečovatelka jako 

výraz úcty a poděkování pro lidi pracující v sociálních službách uděluje statutární město 

ve spolupráci s místní Diakonií. V předvečer koncertu se všechny nominované ženy 

setkaly s představiteli města a ředitelkou Diakonie Michaelou Albrechtovou. Mimo jiné 

se hovořilo o potížích, s nimiž se potkávají zdravotně postižení či senioři 

v jabloneckých ulicích, o minimálním provázání zdravotních a sociálních služeb, o 

financování v sociálním sektoru obecně, i o mzdách. Žádná z žen si na výši platu 

nestěžovala, ale většina z nich přiznala, že bez druhého zaměstnání či opory 

v manželovi by práci pečovatelky či osobní asistentky vykonávat nemohly. „Neziskové 

organizace jsou nezbytnou součástí systému sociální péče a je alarmující, že 

systém neumožňuje, aby lidé v nich pracující byli adekvátně odměňováni. 
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Výše hrubé mzdy kolem třinácti tisíc je šokující, ale podle stávajících tarifních tabulek a 

objemu státní dotace nemohou být pečovatelky lépe odměňovány. Musíme o tom 

hovořit nahlas, protože nedostatek personálu v pečovatelských domech a terénní péči 

začíná být kritický. Jako město se snažíme ze svého rozpočtu systémově sociální služby 

podporovat, ale hlavní úkol má stát,“ řekl primátor Petr Beitl. * Zodpovědné, 

empatické, ochotné pomáhat. Takové jsou ženy s titulem Jablonecká pečovatelka 2017: 

 LENKA KONVIČKOVÁ - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje: 

Práci osobní asistentky vykonává 11 let. Na titul ji nominovaly kolegyně. Je 

velmi oblíbená u klientů seniorského věku, které navštěvuje nejraději. Učí se od 

svých klientů a z jejich zkušeností čerpá sílu překonávat překážky a jít dál. 

 LENKA KOCOURKOVÁ - Centrum sociálních služeb Jablonec: Jako 

pečovatelka pracuje 9 a půl roku. Jde o zkušenou pečovatelkou s profesionálním 

a lidským přístupem. Je nekonfliktní, ale přímá v komunikaci, ohleduplná a umí 

naslouchat. V současné době pracuje v odlehčovací službě a váží si spolupráce s 

fungujícími rodinami klientů. 

 PAVLA MOTEJLKOVÁ - Diakonie CČE, Jablonec: V Diakonii pracuje 4 roky. 

Je všímavá k potřebám klientů, motivuje je a podporuje. Dokáže si poradit v 

krizových situacích. Je trpělivá a vstřícná nejen ve vztahu s klienty, ale i ke 

svým kolegyním. Práce pečovatelky je pro ni srdeční záležitostí. 

 DIANA NOVÁČKOVÁ - Domov důchodců Jablonecké Paseky: Jako 

pečovatelka pracuje 7 a půl roku. Šíří kolem sebe pozitivní energii, ukazuje 

klientům, že příchodem do domova život nekončí. Dokáže povzbudit klienty, ale 

i kolegyně. Přichází také s návrhy a pomocí při řešení provozních záležitostí. 

 MARTINA VIKTORÍNOVÁ – Domov pro seniory U Přehrady: V domově 

pracuje dva roky, její praxe v sociálních službách je ale už pětiletá. Baví ji 

rozmanitost osobností uživatelů domova, k nimž přistupuje nenásilně a s 

maximální vstřícností. Přichází s nápady, které posilují dobré jméno Domova. 

Smysl své práce vidí v navracení sebeúcty a pocitu důstojného postavení klientů. 

 ROMANA HAMPLOVÁ - Hospic sv. Zdislavy: V terénní hospicové péči pracuje 

čtyři roky. Své práci dává více, než definuje její pracovní náplň a své nadšení 

přenáší i na ostatní kolegy. Práce s umírajícími lidmi a jejich rodinami jí dává 

jiný náhled na život a vedla k přeskupení žebříčku hodnot. 

 EVA TESAŘOVÁ - Rodina 24: Práci osobní asistentky vykonává třetím rokem. 

Pracuje převážně s lidmi s demencí trpícími poruchami paměti a orientace. Je 

velmi empatická a komunikativní. Klienti se v její přítomnosti cítí klidní a v 

bezpečí. Přesně ví, kdy a o čem je vhodné s nimi mluvit, plně respektuje jejich 

přání a zachovává jejich důstojnost.  

 

STRÁŽNÍK ROKU – Titul uděluje Městská policie z Jablonce ve spolupráci 

s vedením města od roku 2008, přičemž mezi základní kritéria hodnocení patří plnění 

povinností vyplývajících ze zákona o policii, plnění úkolů nad rámec 

pracovních povinností, množství zjištěných a následně řešených událostí, 
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kvalita zpracování spisového materiálu a úroveň vystupování. Návrhy na ocenění 

strážníků podávají vedoucí operačního střediska a vedení městské policie.   

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: Lukáš Juřík – strážník dopravní a hlídkové 

služby, Luboš Nigrin – okrskář Mšeno, Oborník Aleš – strážník dopravní a hlídkové 

služby. * Za 15 odpracovaných let: 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. 

STRÁŽNÍK ROKU 2017 - Za účasti primátora a jabloneckých zastupitelů, zástupců 

Policie ČR, krajských záchranářů a Vězeňské služby se konalo v březnu 2018 slavnostní 

vyhlášení nejlepších strážníků loňského roku. Strážníkem roku 2017 se stal: 

1. Jan Brožek - strážník dopravní a hlídkové služby. Oceněn za příkladné plnění 

pracovních povinností, podíl při zabezpečení prezentační akce Městské policie 

Jablonec na IDET 2017 v Brně.  Strážník roku 2008 – 2. místo. Převzal také 

poděkování za dvacet odpracovaných let v uniformě městského strážníka. 

2. Bronislav Novák – okrskář Žižkův Vrch, příkladné plnění pracovních 

povinností, velmi dobrá spolupráce s okrskářem Policie ČR. Strážník roku 2010 

a 2012 – 2. místo a na 3. místě v roce 2013 a 2016. Převzal také poděkování za 

deset odpracovaných let u městské police.  

3. Luboš Hušek - operační středisko, za příkladné plnění pracovních povinností. 

Strážník roku 2012 3. místo. Poděkování za dvacet let u městských strážníků. 

PODĚKOVÁNÍ za 10 odpracovaných let obdrželi: Ing. Aleš Gilar, okrskář Vrkoslavice a 

Kokonín, Strážník roku 2011 – 1. místo. Jiří Hartman, strážník dopravní a hlídkové 

služby. Strážník roku 2014 – 1. místo. Jaroslav Jirák, strážník dopravní a hlídkové 

služby. Zbyněk Plešinger, strážník dopravní a hlídkové služby. Pavla Sochorová, 

strážnice dopravní a hlídkové služby. Vyhodnocena na 1. místě Strážníka roku 2013 a 3. 

místě Strážníka roku 2011. Stanislav Svatý, strážník dopravní a hlídkové služby. Petr 

Vedral, operátor městského kamerového dohlížecího systému. Strážník roku 2009 – 2. 

místo a 3. místě v roce 2013. * Za 15 let oceněni: Bronislava Plešingerová, 

vyhodnocena na 2. místě Strážníka roku 2013. * 20 let u městské policie: Jan Červeň a 

Jaromír Nosek, oba z operačního střediska. * 25 let – Magistrát města a z toho 10 let u 

Městské policie Jablonec: Pavla Knížková, referentka administrativy. 
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KRAJ OCENIL: ŽENU REGIONU, PEDAGOGY I OKRSKÁŘE  

KRAJSKÉ OCENĚNÍ PEDAGOGŮ – Již po patnácté zaplnili učitelé multimediální sál 

Krajského úřadu v Liberci, aby u příležitosti Dne učitelů zhlédli zajímavý kulturní 

program v podání žáků a učitelů Základní umělecké školy v Liberci, ale hlavně, aby 

pogratulovali čerstvě oceněným kolegům. Dvaadvacet pedagogických pracovníků 

z celého kraje v rámci setkání převzalo ocenění roku 2017. Jejich kolegové, vedení či 

zřizovatelé, kteří je na vyznamenání navrhli, jim tak poděkovali za dlouhodobou či 

celoživotní práci ve školství, mimořádný přínos či zásluhy o rozvoj školství v 

Libereckém kraji. Není bez zajímavosti, že zajímavou a křehkou cenu ´Strom poznání´ 

pro vyznamenané pedagogy vyrobili žáci Střední školy řemesel a služeb v Jablonci. 

Mladí lidé se podíleli i na aranžmá řezaných květin, které zajistila liberecká Střední 

odborná škola Jablonecká ulice a o pohoštění se pro všechny přítomné postarala Střední 

škola gastronomie a služeb v Liberci. Zbývá se pochlubit, že mezi oceněnými za 

dlouhodobou pedagogickou činnost byli i učitelé z našeho města: 

 Jiřina Štrynclová - učitelka odborného výcviku oboru výrobce bižuterie a 

dekorativních předmětů na Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou. 

 Ivana Hrubošová - zástupkyně ředitelky Mateřské školy speciální v Jablonci. 

 Lubomír Mlejnek - učitel matematiky a výtvarné výchovy a ředitel Základní 

školy Pivovarská v Jablonci nad Nisou. 

POLICIE ČR: OKRSKÁŘ ROKU 2017 - V pondělí 11. prosince 2017 byl v Liberci 

vyhlášen vítěz čtvrtého ročníku krajského projektu Okrskář roku. Soutěž pořádá odbor 

služby pořádkové policie Libereckého kraje, kromě jižní Moravy podobný projekt jinde 

v České republice není. Letošního ročníku se zúčastnilo 32 policistů a policistek z 

celého Libereckého kraje, do užšího finále bylo vybrána desítka nejlepších. 1. místo 

získal pprap. Jan Horáček z Turnova, druhé místo obsadil prap. Zdeněk Slovák z Doks a 

jako třetí se umístil prap. Filip Darený z obvodního oddělení Policie ČR v Jablonci.  

ŽENA REGIONU - V letošním ročníku soutěže v Libereckém kraji o titul usilovalo 

šestnáct žen. Vyhrála Hana Böhme z Nového Boru, jež mimo jiné cvičí psy, kteří v 

Africe odhalují nelegální obchod se zvířaty. Druhá skončila Ilona Kopecká, pedagožka 

a zdravotní sestra z Liberce a na třetím místě stanula Jana Pastuchová, poslankyně za 

Liberecký kraj a zastupitelka města Jablonec nad Nisou, která zachraňuje životy. 

CENA EUROREGIONU NISA: ATLETŮM TJ LIAZ - V prosinci se konalo v 

kulturním centru  Steinhaus v Bautzenu předávání cen Euroregionu Nisa. Atletický 

oddíl LIAZ Jablonec, navržený na ocenění za přeshraniční spolupráci s atletickým 

oddílem HSG Turbine Žitava, získal první cenu. Spolupráce obou klubů probíhala 

během celého roku za výrazné podpory Euroregionu. Základem byla účast na 

žákovských závodech, které byly pořádány v Žitavě a v Jablonci. Vyvrcholením bylo 

zorganizování výcvikového tábora mladých nadějí za účasti atletů z obou klubů. Během 

soustředění došlo k přátelské výměně zkušeností nejen ze života obou zemí, ale i k 

výměně tréninkových metod. V programu bylo také poznání města Jablonec a výlet na 

Ještěd. Ve spolupráci hodlají oba partneři pokračovat i v příštím roce. Již 

dnes jsou známé termíny závodů, kterých se atleti společně zúčastní.  
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OBČANÉ: RODÁCI A PATRIOTI 
PŘÍBUZNÍ PRVNÍHO JABLONECKÉHO STAROSTY U NÁS 

ULRICH SCHWEHN - příbuzný prvního jabloneckého starosty Josefa Pfeiffera, k nám 

zavítal z německého Haigeru v polovině března, aby na radnici předal obrazy Josefa 

Pfeiffera a jeho ženy Heleny rozené Fouskové. Přivezl rovněž další dokumenty z 

pozůstalosti této rodiny. Pan Schwehn je podle rodokmenu synovcem paní Anny Luisy 

Pfeiffer, rozené Schwehn, která se provdala za vnuka Josefa Pfeiffera ml. Bruna. Není 

tedy přímým potomkem někdejšího starosty, ale 

po své tetě zdědil pozůstalost, jejíž část daroval 

zpět do Jablonce. Při návštěvě radnice předalo 

její vedení Ulrichu Schwehnovi unikátní 

městskou medaili Josefa Pfeiffera, která byla 

vyražena před devíti lety u příležitosti dvoustého 

výročí povýšení Jablonce na městys. Právě tato 

medaile nepřímo rozhodla o tom, že Jablonec 

obraz starosty od Schwehna získal. „Na medaili 

jsem narazil při prohlížení internetu, když 

jsem se pídil po Jablonci. Oslovil mě portrét 

Pfeiffera a dojalo mě, že medaile je dvojjazyčná. V tom momentě jsem se 

rozhodl věnovat obrazy starosty a jeho ženy,“ prozradil Schwehn, který u nás 

navštívil i Státní okresní archiv v Turnovské ulici, kde nahlédl do rodokmene rodiny 

Pfeifferových. V programu jeho návštěvy nechyběla prohlídka Muzea skla a bižuterie, 

Domu manželů Scheybalových a Domu česko-německého porozumění v Rýnovicích. 

Jablonec také pravidelně navštěvuje prapravnučka starosty Pfeiffera Hannelore 

Singerová, která v Jablonci strávila část svého dětství. Letos zde oslavila své 

devadesátiny – VIZ JUBILANTI. Ulrich Schwehn je tak dalším známým příbuzným 

slavné jablonecké rodiny. * Josef Pfeiffer – VIZ KRONIKA 2016 pod heslem: Muži, 

kteří měnili město. Součástí jsou i podrobnosti o výše zmiňované městské medaili.  

 

DŮM SCHEYBALOVÝCH: VÝSTAVY K VÝROČÍ 

JOSEF SCHEYBAL - VÝZNAMNÝ SBĚRATEL, soudní znalec i starožitník. Narodil 

se 30. dubna 1897 v Neustupově, zemřel 1. října 1967 v Jablonci nad Nisou. V letošním 

roce uplynulo 120 let od jeho narození a 50 let od jeho úmrtí. * Josef Scheybal starší 

přišel do severních Čech při plnění vojenské služby. Tady se seznámil se svou budoucí 

ženou Annou, s níž společně vybudovali svůj domov v Kristiánově, nedaleko Heřmanic 

na Frýdlantsku. V roce 1928 se jim narodil syn, budoucí významný dokumentátor a 

etnograf Josef Václav Scheybal. Manželé provozovali dílnu na drobné dekorativní 

předměty a vytvářeli též divadelní dekorace. J. Scheybal vlastnil nakladatelství 

turistických pohlednic, byl ustanoven soudním znalcem a získal licenci starožitníka. Po 

svém otci zdědil zálibu ve sběratelství nejen knih a postupně začínal vytvářet 

i další sbírky. Navštěvoval zdejší archivy, sepisoval místní památky a 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=71272&x=458&y=480&test=ccc
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pořizoval seznamy regionální literatury. Po nuceném odchodu ze Sudet v říjnu 1938 

našla rodina nový domov v Turnově. Část sbírek se podařilo přestěhovat, zbytek zůstal 

nenávratně mimo jejich dosah. V Turnově byl J. Scheybal obklopen řadou významných 

osobností z kulturního života, se kterými pořádali výlety po okolí za lidovou 

architekturou. Ve zdejším muzeu zpracovával knihovnu, své příspěvky publikoval v 

regionálním tisku. Díky odborným znalostem byl jmenován v roce 1945 do komise pro 

zabezpečení movitých památek, které zůstaly v poválečné době bez dozoru. V této době 

se rodina přestěhovala na zámek Sychrov. To již má J. Scheybal vybudovanou jednu z 

největších soukromých knihoven a množství sbírek grafických listů zahrnující například 

karikatury, mapy, tovaryšské listy, devocionální tisky, pohlednice s největší soukromou 

sbírkou kramářských písní v Čechách. Při hledání nového domova kladla rodina důraz 

především na prostor, kam by se umístily rozsáhlé sbírky, a knihovnu, kterou si J. 

Scheybal přál zpřístupnit veřejnosti. Domovem se jim stala bývalá fara v Kostelní ulici 

v Jablonci, kterou se snažili zachovat v původní podobě. Anna Scheybalová se od roku 

1966, téměř 20 let, věnovala malbě kopií starých lidových sklomaleb pro zdejší 

muzeum. Významným dokumentátorem se stal jejich syn Josef Václav (31. 12. 1928 v 

Kristiánově u Frýdlantu - 28. 9 2001 v Jablonci nad Nisou). * PŘÍKLADNÁ PÍSEŇ O 

MORDU - Karikatury, svaté obrázky, hrací karty, mapy, tovaryšské listy, ale i tehdejší 

pouliční plakáty nebo jarmareční písně… - to vše sbíral a uchovával pro další generace 

Josef Scheybal starší. Ukázky z jeho sbírek byly k vidění od dubna do května 2017 v 

Domě manželů Scheybalových v Jablonci na výstavě s názvem Příkladná píseň o 

mordu. Součástí této výstavy byly komentované prohlídky a dvě tematické besedy: 

Vzpomínky na Josefa Scheybala st. a Památky zestátněné po 2. světové válce. 

VÁNOČNÍ POHÁDKY S MILOSLAVEM JÁGREM  - výstava byla zahájena o první 

adventní neděli v Domě Scheybalových coby vzpomínka na výjimečného výtvarníka, 

ilustrátora a autora dětských knížek. Miloslav Jágr (1927–1997), pro něhož byl Jablonec 

druhým domovem, by letos oslavil devadesáté narozeniny. Miloslav Jágr se narodil sice 

v Semilech, ale v letech 1945–1958 žil střídavě v Jablonci nad Nisou. S manželkou 

Hanou se sice přestěhovali za prací do Prahy, ale přesto mu zůstal Jablonec, kam jezdil 

do domku za rodiči, druhým domovem. Později pak často pobýval v bytě u přehrady a 

brával tam i svou jedinou vnučku Terezku. Jak prozradila Jágrova dcera Hana 

Trynerová, mezi jeho místní přátele patřil například Stanislav Urban, jablonecký patriot 

a tehdejší ředitel Muzea skla a bižuterie. Spolu putovali krajem sklářů a zapadlých 

vlastenců. Miloslav Jágr si ho velmi vážil, a když Stanislav Urban zemřel, v nekrologu 

o něm napsal, že dal muzeu filozofii a obsah, že chtěl vrátit lidem kořeny identity a úctu 

k tvořivé práci. V posledních letech života se velmi sblížil s Petrem Vobořilem, bral ho 

skoro jako svého syna. Časopis Jizerská kóta, který Petr Vobořil vydával, ilustroval a 

graficky upravoval, udělali spolu taky několik knížek. Není tedy překvapením, že právě 

Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra, stál za zrodem 

vánoční výstavy, jež nabídla poetický svět tvorby jednoho z nejlepších evropských 

ilustrátorů. Svět, v němž stále žijí Krakonošové, čerti, draci, tetky a strejcové, 

které si většina z nás pamatuje z dětství…  
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VÝTVARNÍCI A SPISOVATELÉ 

BAREVNÁ CHVĚNÍ BLANKY BROŽOVÉ - Muzeum a Galerie Detesk v Železném 

Brodě každou výstavou neseznamuje jen s dalším umělcem žijícím a tvořícím v našem 

kraji, ale i s dalším pohledem na výtvarnou práci a tvůrčí přístup k ní. Od 27. dubna do 

18. června zde vystavovala obrazy Blanka Brožová, absolventka Výtvarné školy 

Václava Hollara (1986-1989), pražské Akademie výtvarných umění (1991-1996) a 

bruselské Královské Akademii výtvarných umění (1993-1994). Narodila se v roce 1971, 

žije a tvoří v Jablonci nad Nisou. Na pražské Akademii, kde studovala u profesorky 

Jitky Svobodové, se věnovala monumentální kresbě. Hodně z toho přenesla do vlastní 

tvorby, i když uhel nahradila barvou: nejčastěji pastelem a akvarelem. Po dokončení 

studia vedla výtvarný kroužek na Základní katolické škole v Jablonci a čtyři roky 

arteterapii v rýnovické věznici. Od roku 2006 vede soukromé kurzy kreslení pro dospělé 

i děti, které připravuje k přijímacím zkouškám na střední umělecké školy nejen v 

Jablonci či Železném Brodě. Mezníků v životě a tvorbě měla několik, ale k 

nejvýznamnějším patřila před deseti lety návštěva Francie a poznání odkazu mistrů 

holandského zátiší. Nenapodobila je, ale v duchu postmoderny na ně navázala.  

Vytvořila cyklus metrových a větších zátiší - Ovoce stromů rajských, s maximálně 

zvětšeným granátovým jablkem a dalšími plody. Vystavila je a dosáhla úspěchu i ve 

výtvarných kruzích. Od té doby pracuje na dalších cyklech přírodních motivů, ale také 

zvířat i dívek. Často vystavuje, ale většinou jen malé kolekce obrazů - naposledy v 

březnu v jabloneckém divadle. Výstava s názvem BAREVNÉ CHVĚNÍ v Železném 

Brodě se čtyřiceti pastely a akvarely patřila zatím k jejím největším. 

MARTIN JOŠT POUZAR - Plastika vysoká 360 cm vyrobená z akrylátu, duralu a oceli 

zdobila interiér kostela svaté Anny. Její autor - mladý výtvarník Martin Jošt Pouzar, ji 

nazval Mr. T.  Poprvé návštěvníci plastiku obdivovali v Liberci na výstavě Jiřího 

Dostála ´Srdce v lázních´ – VIZ KRONIKA 2016. * Martin Jošt Pouzar patří mezi 

úspěšné absolventy jablonecké uměleckoprůmyslové školy a zařadil se mezi 21 autorů, 

kteří společně se svým profesorem a bývalým ředitelem školy představili svá díla. Sám 

Pouzar o plastice, která vznikla jako poslední a zatím největší kus z cyklu Stavebnice, 

říká: „Cyklem se zabývám od roku 2007, nejprve obsahoval komorní objekty a 

šperky převážně z nerez oceli, v současnosti realizuji i rozměrnější díla určená 

do vnitřních i venkovních prostor. Stavebnice je vzpomínkou na mé dětství, 

jakousi pokračující hrou, ve které mě nepřestává fascinovat svět jednoduchých 

geometrických tvarů, z nichž tvořím prostorové kompozice.“  Plastika Mr. T se 

skládá ze 162 čtverců o rozměru 21×21 cm. V horní části plastiky je pět červených 

čtverců, které se při vhodném úhlu pohledu spojí do písmena T. * Poznámka:  Symbol T 

se objevuje již ve starověkém Egyptě, ale nejznámější je asi jeho spojení se sv. 

Františkem z Assisi nebo Antonínem Paduánským. Jako poslední písmeno hebrejské 

abecedy (tav) připomínal prvním křesťanům znak T Kristova slova „Já jsem Alfa i 

Omega, počátek i konec.“ Znalci současného umění vědí, že písmeno T je uměleckou 

signaturou Jiřího Dostála. * Plastika byla k vidění od dubna po celé léto. 
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PETR NOVÝ, KURÁTOR A SPISOVATEL - Na pultech knihkupectví se letos objevila 

kniha VE SLUŽBÁCH MÓDY A STYLU: ČESKÁ BIŽUTERIE V OBDOBÍ PRVNÍ 

REPUBLIKY (1918–1938). Jejím autorem je hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v 

Jablonci Petr Nový, který o knize s trochou nadsázky tvrdí, že vznikala skoro 20 let. Je 

v ní řada věcí, na kterých pracoval již dříve a tématem se zabývá dlouhodobě.  Pomáhá i 

to, že průběžně publikuje. Na otázku, kdo přišel s názvem knihy, odpovídá: „Je to 

autorský název, vymyslel jsem ho včetně podtitulu. Aby se kniha jmenovala jen 

Česká bižuterie, to mi přišlo smutné. Bižuterie je služebná záležitost, k něčemu 

slouží. Je o tom, že celá ta branže a všichni lidi, co v ní pracují, tak jejich životy 

slouží módě a stylu, který ale neurčují. Ona není jedna móda, jeden styl. Těch 

mód a stylů je hodně, co trh, to jiný styl a jiný trend.“ Nabídku k vydání dostal od 

nakladatelství Academia, jež chtěla rozšířit edici První republiky. Jednalo se o první 

spolupráci a výsledem je spokojenost na obou stranách. Dodejme, že kniha má tři 

lektory, kterými jsou: profesor Ivan Jakubec působící na Ústavu hospodářských a 

sociálních dějin na Karlově univerzitě, inženýr Koucký, jeden z předních bižuterních 

technologů a Zbyněk Černý, ředitel muzea v Chebu. Ohledně svých plánů na další 

knihu, Petr Nový prozrazuje: „Už ji píšu. Počítal jsem to, a průměrně to vychází co 

rok, to kniha. A nezahrnuji do toho drobné katalogy, byť jsou dost pracné. V 

nejbližší době vyjde kniha Sklo z Desné 1847–2017." 

JAK SE JIZERSKÉ HORY V ČASE PROMĚNILY - Do třetice všeho dobrého. Tak by 

se dal označit nový počin literáta a místního patriota Marka Řeháčka (tajemník 

jabloneckého magistrátu) a fotografů Jana a Šimona Pikouse. Počátkem roku totiž vyšel 

třetí díl oblíbené série titulů JIZERSKÉ HORY VČERA A DNES, který opět přinesl 

srovnávací fotografie, pořízené s odstupem desítek let. „První dva díly textově 

opatřil další jizerskohorský patriot Otokar Simm a některé fotky mi dodal i 

můj bratr Šimon Pikous, díl třetí popsal můj kamarád a spolupoutník Marek 

Řeháček, se kterým se touláme českou a saskou krajinou a vydali jsme spolu už 

řadu knih,“ konstatoval Pikous. Na bezmála dvou stech stranách tak čtenáři zase 

mohou vandrovat v čase lesy, skalami i městy a obcemi Jizerských hor. Jsou to částečně 

ty samé oblasti, které se nalézají v předchozích dvou knihách, ale jsou to obrázky 

vybrané z jiných historických období a také pohledy z jiných míst. Dost zajímavé. 

JABLEČNÉ LÁZNĚ V KNIZE O MĚSTECH A LIDECH - Třiatřicet měst. Třiatřicet 

míst. Třiatřicet osobních příběhů lidí, kteří se v českých regionech snaží oživit veřejný 

prostor. Jsou mezi nimi i jablonecké Jablečné lázně. O MĚSTECH A LIDECH je knižní 

debut dramaturgyně, produkční a kulturní manažerky Michaely Hečkové z projektu 

Piána na ulici. Mapuje příběhy těch, kteří se rozhodli nezlomit hůl nad menším městem 

a chtějí z něj udělat místo, kde se lépe žije. Zachycuje dočasné kavárny, venkovní 

galerie, architektonické intervence, sousedské slavnosti, ale i referenda a první vstupy 

do místního zastupitelstva. Na konci loňského roku oslovila autorka knihy 

předsedkyni spolku ArtproProstor Annu Strnadovou, aby s ní udělala 
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rozhovor o projektu Jablečných lázní a mohla tak Jablonec nad Nisou zařadit vedle 

dalších měst, kde se aktivní lidé rozhodli věnovat svůj čas a energii do rozžívání 

veřejného prostoru. Připomeňme, že spolek ArtproProstor se snaží oživit bývalé 

městské lázně v Jablonci tím, že zde vytvořil nový kulturní prostor pro současné umění. 

Michaela Hečková se ve své knize mimo jiné snaží poukázat na rozdílné podmínky 

práce mezi Prahou a menšími regiony. Na toto téma narazila i v rozhovoru se 

Strnadovou, která situaci okomentovala takto (citace z knihy): „To, že existují 

překážky, mě vlastně baví. Víme, že můžeme skončit s holým zadkem a budeme 

se muset přesunout jinam. Ale to, že se snažíš lidem ukázat jiný směr, jakým se 

dá uvažovat o opuštěných místech, je skvělý. O tohle podle mě Pražáci 

přicházej. Žijí v bublině, spoustu věcí už vysvětlovat nemusíš, přesvědčuješ 

přesvědčený. A nabízíš to, co nabídlo deset lidí před tebou. Dělat takový věci v 

Jablonci, kde by to za mě neudělal nikdo, nebo jen málokdo, mi dává větší 

smysl.“ Kniha O městech a lidech byla k dostání v jabloneckém knihkupectví Serius, 

kde se navíc 7. dubna konala přednáška Michaely Hečkové s besedou, do které se 

zapojila i Anna Strnadová za Jablečné lázně. 

CÍLOVÁ SKUPINA: SENIOŘI 

SENIOŘI Z JABLONCE se rozhodně nehodlají nudit a radnice jejich mnohé aktivity 

podporuje dlouhodobě. Přispívá především prostřednictvím Centra sociálních služeb. 

Podpora se vyplatila i na seniorské tréninky v jablonecké kuželně, což přispělo ke 

skvělým výsledkům v turnaji tří měst. Konal se poslední dubnový pátek v kuželně 

liberecké Home credit arény a jablonečtí senioři měli, stejně jako Frýdlant a Liberec, 

zastoupení čtyř družstev. Jablonec zvítězil v celkovém pořadí a navíc první tři hráči 

s největším počtem naházených bodů byli také naši. Získali skleněnou trofej - pohár 

jabloneckého primátora. * KURZY SEBEOBRANY - Třicet seniorů z Jablonce se během 

podzimu učilo ovládat některé prvky bojového umění krav maga. Magistrát totiž pro ně 

na podnět komise prevence kriminality otevřel kurzy sebeobrany, jejichž cílem nebylo 

naučit seniory bojovat, ale aby uměli zareagovat na nečekanou situaci a případného 

útočníka či zloděje svým chováním odradili. Náklady na deset lekcí pilotního programu 

ve výši sedmnáct tisíc korun uhradilo město. * AKADEMIE SENIORŮ je preventivně 

vzdělávací projekt Centra sociálních služeb Jablonec, který začal v září 2011. Poslední 

přednáška 1. semestru 4. cyklu akademie byla 24. května 2017 a zakončení se odehrálo 

začátkem června v obřadní síni radnice. Třicet šest žen a jeden muž absolvovali během 

dokončeného semestru sedm seminářů na téma právo a bezpečnost. Další semestr je 

naplánován na jaro 2018. * KLOBOUKOVÁ SLAVNOST - Tenistky, běžci, cyklistky, 

plavci, ba i hokejisti zaplnili jedno odpoledne jídelnu domu zvláštního určení 

v Novoveské ulici. Konala se totiž tradiční Klobouková slavnost, jejímž letošním 

tématem byl sport. Jako vždy vzali senioři převleky opravdu vážně. Hokejistka 

Jaroslava Žďárská dorazila nejen v dresu, ale i s hokejkou, v helmě a dokonce 

v rukavicích. Byl to výkon, protože teploměr stoupal nad 20 stupňů.  Ale vyplatilo se, 

získala Cenu primátora za nejlepší masku. Hrála hudba, tančilo se, ze 

zahrady se linula vůně grilovaných klobás a všechny osvěžilo točené pivo. 
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TVOŘIVÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ je výstava, která je nedílnou součástí zářijového 

Týdne seniorů. Ten tradičně pořádá město Jablonec společně s Centrem sociálních 

služeb. I letos byl pro seniory připraven bohatý program. Vstup zdarma měli zajištěni ti, 

kteří přispěli na výstavu svým uměleckým dílem či rukodělným výrobkem dle vlastní 

fantazie. *JABLONECKÝ ŠKRPÁL je cyklus výletů, na jejichž organizaci se významně 

podílejí jablonecké kluby seniorů už od roku 2013. První ročník organizoval Dia-club 

senior s pomocí Centra sociálních služeb v Jablonci a výlety se konaly v okolí Jablonce 

a Liberce. Později už škrpálníci vyrazili dál - do Krkonoš, Českého ráje, na Jičínsko 

nebo Frýdlantsko, byli i v německém Oybinu. Aktivity seniorů podporuje statutární 

město Jablonec prostřednictvím Centra sociálních služeb a v případě delších výletů 

příspěvkem na dopravu. Chůzí k lepší kondici a k dobré náladě - to je hlavní motivací 

účastníků série turistických výletů. Letošní pátý ročník byl zahájen předposlední 

dubnový pátek na vyhlídce mrakodrapu Krajského úřadu Libereckého kraje za 

přítomnosti náměstka hejtmana pro sociální resort Pavla Svobody, jenž převzal nad akcí 

záštitu. Škrpálníky čekalo 11 výletů napříč celým krajem, zejména po Jizerských 

horách, Krkonoších a v Českém ráji. Uprostřed září byl letošní ročník ukončen štafetou 

z Ještědu do jabloneckého Spolkového domu. Společné výlety absolvují senioři nejen z 

Jablonecka, ale i z Frýdlantu či Liberce, průměrně chodí vždy na pět desítek účastníků. 

Největší vytrvalci nachodili až sto kilometrů. Senioři nejenže dělají něco pro své zdraví 

a poznávají přírodu v našem kraji, ale každý výlet je pro ně i společenskou událostí. 

Účastníci mají turistické deníčky, do nichž sbírají za každý výšlap razítka s 

vyobrazením škrpálu. K chůzi si nezřídka zanotují letošní hymnu od autora Mirai, jejíž 

refrén zní: Když nemůžeš, tak přidej víc * Zakřič prostě z plných plic * Že slovo 

nejde – neexistuje * Slovo nejde – neexistuje * Když nemůžeš, tak přidej víc * 

Zakřič prostě z plných plic * Že to dáš, na to máš * Že to dáš…  

O VÝZDOBU VÁNOČNÍHO STROMKU před kaplí v nemocnici se i letos postaraly 

seniorky z Klubu jabloneckých seniorů, který funguje pod hlavičkou Centra sociálních 

služeb. Ženy si připravily ručně vyrobené vánoční ozdoby včetně látkových stromečků.  

KLUB SENIOREK PŘI ČESKÉM SVAZU ŽEN si letos připomněl 50. výročí založení 

svazu, jehož činnost byla do roku 1989 zaměřena na pomoc ve veřejném životě, 

organizovány byly různé brigády a sbírky. Četné byly kulturní akce, různé soutěže, 

ukázky ručních prací a vánoční výzdoby. V té době se organizaci dařilo a vyznačovala 

se velkou členskou základnou. Po roce 1989 se činnost odvíjela od formování 

společnosti a více se zaměřuje na vzdělávání a na osvětu v oblasti sociální, právní i 

zdravotní. Organizují se výlety, návštěvy divadel, koncertů a společná setkání k různým 

příležitostem. I jablonecká organizace, včetně klubu seniorek, se připojila k oslavám 50. 

výročí založení Českého svazu žen. V červnu ženy podpořily celostátní akci vypouštění 

balónků, od jablonecké přehrady tehdy vzlétlo symbolických 50 balónků. Jednotlivá 

léta činnosti připomněla výstava fotografií, která byla ke zhlédnutí v Městské knihovně 

v Jablonci. Pro zasloužilé členky pak začátek září bylo určené slavnostní setkání. 

PŘÍBĚH JEDNOHO JABLONECKÉHO VETERÁNA - Podzimní slunce se opírá 

hladiny mšenské přehrady, po hrázi se šourají penzisté v kabátech a 
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proti nim vyráží na svou pravidelnou štreku Vítězslav Jantsch. V trenkách, v 

tričku a lehké bundě vybíhá do svahu a zatáčí mezi stromy. Stezka kolem 

přehrady měří tři kilometry a jablonecký rodák si ji dnes proběhne dvakrát… 

Nechce to přehánět, o víkendu měl dva závody, v sobotu šestikilometrový kros a v 

neděli jedenáct kilometrů Českým rájem. Oba závody ve své kategorii vyhrál. Ročně 

naběhá dva tisíce kilometrů a rád by vyhrál ve své kategorii proslulý závod Běchovice 

Praha. Vloni tuto desetikilometrovou trať ve zvlněném terénu a s prudkým kopcem na 

závěr běžel rychlostí jedenáct kilometrů za hodinu, tedy rychleji než běžný cyklista na 

kole. Ten vytrvalec se jmenuje Vítězslav Jantsch, a letos mu je dvaaosmdesát let. 

„Začal jsem běhat, abych neumřel. Kornatěly mi tepny a doktor řekl ‚běhat‘. To 

mi bylo pětačtyřicet,“ říká drobný muž ve svém panelákovém bytě ve Mšeně na břehu 

přehrady. Na stěně za ním visí úctyhodné množství medailí, na poličce se lesknou 

poháry a fotografie. Když mu bylo padesát, běhal maraton pod tři hodiny. O patnáct let 

později mu trvalo o jedenáct minut déle. A když oslavil 75. narozeniny, zvládl 

půlmaraton pod 1:43. Je veteránským mistrem Evropy na deset kilometrů a z 

půlmaratonu má stříbro. Jablonecký veterán a člen Eleven test teamu je pečlivý po 

všech stránkách. Ze stolku bere sešit a ukazuje tréninkový deník. Zaznamenává si každý 

běh za více než půl století své nečekané kariéry. Má naběháno něco přes šestadevadesát 

tisíc kilometrů. Do té stovky by to chtěl prý dotáhnout. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SENIOŘI  

MAGISTRÁT: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb - Byty 

zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve vlastnictví 

statutárního města Jablonec n. N. (dříve domy s pečovatelskou službou)  

 V roce 2017 bylo přijato 58 žádostí o umístění (v roce 2008: 43, 2009: 31, 2010: 

21, 2011: 29, 2012: 31, 2013: 31, 2014: 43, 2015: 46, 2016: 40).   

 Umístěno bylo 17 jednotlivců (v roce 2008: 8, 2009: 14, 2010: 7, 2011: 15, 

2012: 15, 2013: 18, 2014: 19, 2015: 13, 2016: 17) a 5 dvojic (2008: 6, 2009: 0, 

2010: 4, 2011: 3, 2012: 0, 2013: 0, 2014: 2, 2015: 4, 2016: 3).  

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE - Od 1. ledna 2012 byly v důsledku sociální reformy 

převedeny agendy nepojistných dávek, včetně jejich výplaty, z pověřených obcí a obcí s 

rozšířenou působností na Úřady práce České republiky.  Převedeny tak byly dávky 

pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, mimořádné výhody - průkazy TP, ZTP, 

ZTP/P, příspěvek na mobilitu a ostatní dávky pro osoby se zdravotním postižením - 

příspěvek na zvláštní pomůcky. Realizaci činnosti sociální práce na obci však nadále 

ukládá zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále 

zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

Základním cílem sociální práce na obcích tak zůstala zejména podpora ´sociálního 

fungování´ klienta. Z tohoto důvodu tak od 1. ledna 2012 vzniklo nové oddělení sociální 

péče. Vedle sociálních pracovníků zde pracují i sociální kurátor pro dospělé a 

pracovníci pověření k výkonu veřejného opatrovnictví.  
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SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI - Sociální pracovníci pomáhají klientům řešit nepříznivou 

sociální situaci, která může vzniknout v důsledku například ztráty zaměstnání, nízkých 

příjmů, ztráty bydlení, závislosti na návykových látkách, zdravotního postižení, nemoci, 

věku apod. Proto se sociální pracovníci zaměřují nejčastěji na práci s osobami se 

zdravotním nebo duševním onemocněním, seniory, osobami žijícími rizikovým 

způsobem života, osobami bez přístřeší, s materiálními problémy, nezaměstnanými, 

obětmi agrese nebo domácího násilí, cizinci, atd. V roce 2017 přišlo na oddělení 

sociální péče požádat o pomoc 793 občanů (v roce 2014: 478, 2015: 717, 2016: 942), 

z toho 136 seniorů (v roce 2014: 81, 2015: 148, 2016: 81. Některým z nich bylo 

poskytnuto třeba jen sociální poradenství, s jinými bylo pracováno dlouhodoběji.  

STŘÍPKY Z ČERNÉ KRONIKY 
POLICIE A SENIOŘI - ODEŠEL Z NEMOCNICE: Osmdesátiletý muž 

s Alzheimerovou chorobou odešel první červnovou sobotu brzy ráno z nemocnice. 

Naštěstí si toho sestřičky včas všimly a požádaly o pomoc městskou polici. O chvíli 

později nahlásila obsluha nedaleké čerpací stanice, že tam mají starého zmateného 

muže. Strážníci záhy dopravili pacienta zpět do nemocnice. * ZMATENÁ ŽENA: jedno 

říjnové úterý odpoledne našla asistentka prevence kriminality na autobusovém nádraží 

zmatenou starší paní, která neměla doklady a nevěděla, kde je. S pomocí strážníků a 

Policie ČR byla zjištěna její totožnost. Byla kontaktována  její dcera a ta si maminku 

převzala. * NEDŮVĚŘIVÁ SENIORKA: Polsky mluvící podvodníci se snažili 

v listopadu vyzrát na seniorku a vymámit z ní čtyřicet tisíc korun. Začalo to tak, že se 

dostali na zahradu v Novoveské ulici. Následně na místě montovali okapy a poté ženu 

požádali o zaplacení výše zmíněné částky. Ta v tu chvíli zavolala svému synovi a ten se 

obrátil na městskou policii. Když se neznámým mužům nepodařilo uspět, začali okapy 

sundávat. Po příjezdu strážníků velice narychlo odjeli. Případ byl předán Policii ČR. 

OBŘÍ VARNA DROG V CENTRU JABLONCE ´proslavila´ vloni naše město. 

Zájem médií vypukl ve středu 20. července 2016, kdy policie a specialisté protidrogové 

centrály uvolnili k celému případu informace a zveřejnili, že se podařilo odhalit 

historicky první varnu amfetaminu na území ČR – VÍCE KRONIKA 2016.  Případ 

vloni, ba ani letos neskončil, takže jen krácená rekapitulace kauzy v roce 2017.  

MILIARDOVÁ VARNA AMFETAMINU V ČESKU: 'RUSKÝ RECEPT' NA DROGU 

NAŠEL VE ŠVÉDSKÉ KNIHOVNĚ - 10. 10. 2017, irozhlas.cz - Razii ve vůbec první 

odhalené varně amfetaminu v České republice provedla policie v červenci loňského 

roku v Jablonci nad Nisou. Podle znalců se v ní mohlo za roky fungování vyrobit až 3,5 

tuny drogy, která na švédském trhu, kam ji pachatelé distribuovali, mohla vynést i 

miliardu korun. Osmička obžalovaných se začne v úterý před Krajským soudem v 

Liberci zodpovídat z výroby, vývozu a distribuce drog… 

GANG, KTERÝ ZÁSOBOVAL ŠVÉDSKO DROGAMI, UŽ STANUL PŘED SOUDEM - 

10. 10. 2017, jablonecky.denik.cz. Zločiny a soudy – Liberecký krajský soud 

začal projednávat drogovou kauzu nebývalého rozsahu. Osm obžalovaných 
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mělo vyrobit a distribuovat do Švédska stovky kilogramů amfetaminu. Drogu měl 

vyrábět jeden z obžalovaných, Richard Rákosník, v centru Jablonce nad Nisou ve 

sklepě bývalého obchodního domu Eveco. Amfetamin pak podle spisu vozili kurýři 

autobusem nebo autem po desítkách kilogramů do švédského Malmö. Nejméně v 

jednom případě pak drogu převáželi i letecky… 

V JABLONCI VYROBILI METRÁKY SPEEDU ZA 200 MILIÓNŮ, PACHATELŮM 

HROZÍ TREST AŽ 18 LET - 10. 10. 2017. novinky.cz, str. 0. Krimi. Michael Polák - … 

Ze sklepa obchodního domu Eveco v centru Jablonce nad Nisou vycházel až do 

loňského roku nepříjemný zápach. Nikomu to nepřišlo podezřelé. Majitelé obchodů v 

domě to přičítali nedaleké fotolaboratoři. Ve skutečnosti probíhala ve sklepě domu 

nepřetržitě několik let utajená výroba zakázaného amfetaminu, používaného jako 

stimulující rekreační droga speed. S ní se pak čile obchodovalo, z Jablonce putovala 

napříč Evropou v zásilkách od 10 do 40 kilogramů až do Švédska … 

ZAČAL SOUD S GANGEM, KTERÝ MĚL VYROBIT STOVKY KILOGRAMŮ DROG - 

10. 10. 2017, Prima, str. 10 - 19:20 Krimi zprávy - Michal Janotka, moderátor:  Měli 

vyrobit drogy za stovky milionů a pašovat je do Švédska. Gang Čechů a cizinců 

zásoboval švédské dealery amfetaminem opravdu ve velkém. K převozu dokonce 

používali i malé sportovní letadlo. Jenže teď všichni stanuli před soudem… 

GANG VYROBIL DROGY ODHADEM ZA MILIARDU KORUN - 10. 10. 2017, TV 

Nova, str. 2, 19:30. Televizní noviny. Reynolds Koranteng, moderátor - Osm členů 

gangu, který měl podle obžaloby vyrobit drogy za miliardu korun, stanul před Krajským 

soudem v Liberci. Podle obžaloby skupina nejméně 5 let zásobovala amfetaminem 

téměř celé Švédsko. U zásahu národní protidrogové centrály byla tehdy televize Nova 

jako jediná. * Ivan Berka, redaktor - Proces začal bez přítomnosti kamer, osm 

obžalovaných se v jednací síni zpovídá z jedné z největších drogových kauz … 

KAUZA DROG ZA STAMILIONY: LABORATOŘ BYLA V CENTRU MĚSTA - 11. 10. 

2017, Mladá fronta DNES, str. 13. Adam Pluhař. Bezpečnost -  …Obžaloba postihuje 

rozmezí let 2013 až 2016. V této době je podle státní zástupkyně prokázané, že skupina 

vyrobila 263 kilogramů amfetaminu. Část drogy se podařilo prodat, část policisté 

zadrželi při záchytech v České republice, Německu a ve Švédsku. Hodnota drogy je 

nejméně 75,6 milionů korun. Na českém území nesla operace krycí název Trajekt. Gang 

ale na výrobě a rozvážení drogy spolupracoval ještě delší dobu. Během policejního 

vyšetřování znalci uvedli, že ve varně mohl gang vyrobit dokonce 650 až 880 kilogramů 

stimulační látky amfetamin. Jejím prodejem se dalo získat až 250 milionů korun… 

KURÝR SI PŘEVÁŽENÍM DROG DO ŠVÉDSKA VYDĚLAL SKORO 1,3 MILIONU 

11. 10. 2017, lidovky.cz, ČTK - Převážením drog z Česka do Švédska si vydělal 

třicetiletý Alexandr Cepek kolem 50 000 eur (skoro 1,3 milionu Kč). Cepek to ve středu 

uvedl u soudu v Liberci. Je jedním z osmi obžalovaných v případu rozsáhlé výroby 

amfetaminu, který byl určený pro švédský trh. Laboratoř na výrobu amfetaminu byla v 

suterénu obchodního centra v Jablonci nad Nisou. Policisté ji odhalili loni, podle znalců 

se v ní mohlo vyrobit 650 až 880 kilogramů drogy. Obžaloba se týká období 2013 až 

2016 a výroby a prodeje 263 kilogramů amfetaminu v hodnotě 75 milionů. 

Zhruba třetinu z toho se podařilo policistům v Česku a zahraničí zadržet… 
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DROGY ZA MILIÓNY POSÍLALI DO ŠVÉDSKA - 11. 10. 2017, Právo, str. 8. 

Zpravodajství. Michael Polák - …Za zločiny nedovolené výroby a nakládání s 

omamnými látkami a jedy, legalizaci výnosů z trestné činnosti a účasti na zločinné 

organizované skupině hrozí některým z obžalovaných až 18 let vězení. Policisté obvinili 

a obžalovali celkem devět lidí, před soudem jich ale stojí pouze osm. Devátý, Srb Ilja 

Chaldaroski, dva dny před zahájením soudu v české vazební věznici zemřel… 

KAUZA VARNY POKRAČUJE - 13. 10. 2017, Jablonecký deník, str. 1. Titulní strana 

(gb) – Hlavní líčení v případě jablonecké „továrny na amfetamin“, kterou policisté 

objevili v objektu Eveco, mělo včera pokračovat výslechem spolupracujícího 

obžalovaného Richarda Rákosníka. Devětapadesátiletý muž, který byl podle obžaloby 

hlavním výrobcem drogy, bude zřejmě vypovídat až dnes. Výslech byl odložen kvůli 

absenci tlumočníka z maďarštiny, který překládá dalšímu z obžalovaných… 

VÝROBCE DROGY VYSLECHNE SOUD V PÁTEK, DNES NEPŘIŠEL TLUMOČNÍK - 

12. 10. 2017,  libereckadrbna.cz, str. 0. Bezpečnost - Výslech jabloneckého výrobce 

stovek kilogramů amfetaminu Richarda Rákosníka musel soud v Liberci odložit na 

pátek, dnes nepřišel jeden z tlumočníků. Jednání se kvůli některým obžalovaným 

překládá do maďarštiny a švédštiny. Dnes soudce četl výpovědi svědků…  

POD VLIVEM DROG – Naše město je nejen vyhlášeno odhalenými varnami, ale 

potkat zde lze bohužel také uživatele drog. V jeden srpnový den policisté z 

pohotovostního a eskortního oddělení z Liberce odhalili na Podhorské ulici v Jablonci 

tři lidi pod vlivem drog. Jeden jel na kole, další šel pěšky a třetí seděl za volantem 

luxusního automobilu. Jako první na sebe nejistou jízdou upozornil cyklista. Policisté 

mu za pomoci testu naměřili požití marihuany a amfetaminu - levnější verze tzv. 

perníku. Cyklistovi zakázali další jízdu, z místa tedy odešel po svých, navíc mu byl 

zabaven sáček s marihuanou. Jen se policisté otočili, zaujal je chodec a i u něj našli 

malé množství marihuany. Navečer pak policisté kontrolovali řidiče VW Passat, který 

po Podhorské nejel zcela v pohodě. Když mu nenaměřili alkohol, sáhli k testu na 

přítomnost omamných a psychotropních látek a ten přinesl zajímavé výsledky. Muž 

řídil pod vlivem perníku, marihuany a dokonce kokainu. Ve vozidle navíc převážel 

sáček s bílou práškovou látkou a plastovou krabičku se sušenou rostlinou. Dle množství 

kvalifikovali policisté jeho jednání jako přečin přechovávání omamné a psychotropní 

látky a jedu v množství větším než je malé. Muži hrozí až dvouletý trest odnětí 

svobody. * Zfetovaný mladík pobíhá s kladivem v ruce na náměstí doktora 

Farského, tak znělo telefonické oznámení na linku jablonecké městské policie na sv. 

Václava krátce po poledni. Volající měl obavu, aby muž neublížil sobě či 

kolemjdoucím. Na místo byly vyslány dvě hlídky strážníků, které mladíka našly 

v Soukenné ulici. Uvedl, že měl epileptický záchvat a požil neznámé množství 

pervitinu. Protože byl značně zmatený, strážníci přivolali záchranáře. Ti shledali, že 

hospitalizace ve zdravotnickém zařízení není nutná a sedmnáctiletý mladík není 

ohrožen na zdraví ani na životě. Jelikož mladý muž byl oblečen jen do půl těla, byl bos 

a neměl mobilní telefon, ani klíče od bytu, kontaktovali městští strážníci jeho 

rodiče. Nezdárného syna si vyzvedla a odvedla jeho matka. 
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RÝNOVICKÁ VĚZNICE V OBLEŽENÍ  
Pokud by obžalovaní z výše uvedené kauzy skončili za katrem v jabloneckých 

Rýnovicích, mohli by se zde zapojit do pracovního procesu či získat výuční listy. Zdejší 

věznice má totiž práci pro devět odsouzených z deseti, přičemž přednostně ji dostávají 

odsouzení s vyživovací povinností na své děti. Že na pomoc vězňů spoléhají firmy 

zápolící s nedostatkem pracovních sil, dokazuje společnost Trevos z Turnova, která má 

díky šestadvaceti vězňům z Rýnovic postaráno o dvaadvacet procent výroby. Tato 

továrna na svítidla dosáhla v roce 2017 obrat přibližně 900 milionů korun. Na pracovišti 

ve věznici smontují odsouzení měsíčně dvacet pět tisíc svítidel, pokud dělají celý měsíc, 

berou 4500 korun. Při montáži pak získávají dovednosti, které se jim hodí po návratu z 

výkonu trestu. Po propuštění tak mohou lépe získat zaměstnání, což jim pomáhá, aby 

znovu nesklouzli ke kriminalitě. Odsouzení dělají pro Trevos od června 2015. Věznice 

pro ně upravila pracoviště ve třetí výrobní hale, později rekonstruovala nové prostory a 

výroba se tam přestěhovala vloni v dubnu. Na příští rok připravuje věznice ve výrobní 

hale rekonstrukci střechy, výměnu oken a zateplení fasády. Zaškolování odsouzených 

na práci pro Trevos trvá nejvýše tři měsíce, firma si vězně nejdříve vyzkouší jako 

brigádníky. V Rýnovicích odsouzení nejenom pracují. Věznice jim nabízí šanci na 

výuční list. Od roku 1983 ho obdrželo skoro tisíc vězňů. Hlavním tříletým učebním 

oborem je obráběč kovů. Učební obor končí písemnou, ústní a praktickou zkouškou, což 

v minulém školním roce zvládlo třicet odsouzených, druhý ročník jich ukončilo 33. Do 

prvního ročníku letos nastoupilo 48 odsouzených. V rýnovické věznici si v roce 2017 

odpykávalo trest 519 vězňů.  Byl mezi nimi na doživotí odsouzený vrah Jiří Kajínek, 

díky němuž se rýnovická věznice stala v květnu doslova turistickou atrakcí, a to 

v momentě, kdy prezident Miloš Zeman avizoval, že po svém návratu z návštěvy Číny 

podepíše pro Kajínka milost. Tímto prohlášením způsobil, že před věznicí řadu dní 

čekali novináři internetových a tištěných médií, televizní štáby i řada zvědavců. Mnozí 

z nich se na místo vraceli denně v naději, že budou mít možnost se s Kajínkem potkat, 

jiní ani neodjížděli a rovnou před věznicí kempovali. Ve stručnosti připomeňme, že 

nejznámější český vězeň Jiří Kajínek strávil za mřížemi 23 let. Média na sebe upozornil 

útěkem z přísně střežené věznice Mírov. Ve čtvrtek 25. 5. prezident Miloš Zeman 

podepsal milost pro doživotně odsouzeného Jiřího Kajínka, který byl propuštěn z 

rýnovické věznice v Jablonci. Součástí milosti byla i sedmiletá podmínka, kdy se 

Kajínek nesmí dopustit trestného činu. Prezident tak reagoval na některé obavy, že se 

Kajínek bude mstít po svém propuštění z vězení. Podle průzkumu agentury Median pro 

Českou televizi souhlasilo s milostí pro Kajínka 54 procent lidí, proti je 36 procent. 

Závěrem něco málo ohlasů z médií. * 22. 5. 2017 - RÝNOVICKÁ VĚZNICE SE PŘES 

VÍKEND STALA ATRAKCÍ, MEDIÁLNÍ BLAMÁŽ ROKU POKRAČUJE - genusplus.cz, 

čtk, uba - Málokterý mediální výstup je o tom, že se nic nestalo. Výjimku tvoří 

zpráva o nepropuštění vězně Jiřího Kajínka z rýnovické věznice. Po celý víkend, 

už od čtvrtka, před ní hlídkovali novináři se zadáním zachytit jeho první kroky 

na svobodě. Kajínek se odchodu z věznice zatím nedočkal, protože prezident 

Miloš Zeman, který mu milost veřejně slíbil, držel víkend. Stejně tak 
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příslušné soudy. Mediální blamáž roku se tak přehoupla do dalšího týdne… * 

BÝVALÝ VĚZEŇ Z ÚSTÍ JEL PODPOŘIT KAJÍNKA. PŘIVEZL MU TISÍC KORUN - 

jablonecky.denik.cz - K věznici v Rýnovicích dnes 22. května před druhou hodinou 

odpolední přijel příznivec Jiřího Kajínka. S sebou měl kartonovou ceduli s nápisem 

„Kajínek je oběť justiční mafie! Policie spáchala zločin" a tisícikorunu připravenou 

předat ji propuštěnému Kajínkovi. * 23. 5. 2017 - Mladá fronta DNES, str. 3 pod 

titulkem: NA KAJÍNKA ČEKAJÍ S PENĚZI I LIMUZÍNOU * Rádio Praha pod titulkem: 

PREZIDENT ZEMAN PODEPSAL MILOST PRO DOŽIVOTNĚ ODSOUZENÉHO JIŘÍHO 

KAJÍNKA * 25. 5. 2017 - Aha! str. 2 pod titulkem: PROČ SE STAL NÁJEMNÝ VRAH 

JIŘÍ KAJÍNEK (56) ODSOUZENÝ ZA VRAŽDY IDOLEM DAM? PSYCHOLOGOVÉ: 

JE NEBEZPEČNÝ, A TO JE VZRUŠUJE! * Anketa Aha! S otázkou: Dostala ho z basy 

popularita, nebo milosrdenství? Mezi oslovenými respondenty odpovídal i jablonecký 

zastupitel a poslanec Lukáš Pleticha (42, ČSSD) z Ústavně právního výboru Parlamentu 

ČR: „Těžko říct, do hlavy pana prezidenta nevidím. Pochybnosti v kauze 

Kajínka jsou obecně známé. Případ se stal navíc i v dosti divoké době. Případ – 

míněno spis – jsem neměl možnost studovat a bez toho nelze zaujmout žádný 

soud.“ * Konec? * 1. 9. 2017 - KORUNNÍ SVĚDEK POKOŠ PODAL NA KAJÍNKA 

TRESTNÍ OZNÁMENÍ, MF DNES - Vojtěch Pokoš podal na nedávno propuštěného 

Jiřího Kajínka trestní oznámení. Korunní svědek z jeho případu ho viní z pomluvy. 

Oznámením se zabývají policisté v Jablonci nad Nisou… 

KAUZY, PROBLÉMY, STÍŽNOSTI 

Jablonec v roce 2017 zviditelnila nejen varna drog či nejznámější český vězeň 

Kajínek, ale také fotbalový boss, politik a realitní magnát v jedné osobě. 

MIROSLAV PELTA - Bývalý fotbalový brankář TJ LIAZ, v současnosti fotbalový 

funkcionář FK Jablonec, šestým rokem předseda Fotbalové asociace České republiky. 

Coby člen ODS kandidoval za tuto politickou stranu i v posledních komunálních 

volbách a byl zvolen do zastupitelstva. Po revoluci začal kupovat nemovitosti. V roce 

2010 mu patřilo několik domů, pozemky a podíl ve společnosti Prosečská investiční. 

Začal renovovat slavnou kavárnu Jizera v centru Jablonce. Jak tento muž plnil stránky 

internetových i tištěných médií, naznačují následující řádky. Komentář si dodejte sami. 

3. 5. 2017 - ZADRŽENÍ PELTY: PŘEROZDĚLOVÁNÍ PENĚZ VE FOTBALE SE MI 

NELÍBÍ, HLÁSÍ Z BORU - ceskolipsky.denik.cz - Policie od středečního rána zasahuje v 

sídle Fotbalové asociace České republiky (FAČR), na ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy i na dalších místech včetně Jablonce. Patrně hledá důkazy o zneužití 

dotací… * VOREL: POKUD BY SE S MÍROU PELTOU NĚCO STALO, TAK JE V 

JABLONCI PO FOTBALE - jablonecky.denik.cz * 4. 5. ZADRŽENÍ BOSSE PELTY SE 

DALO ČEKAT, ŘÍKAJÍ MÍSTNÍ POLITICI - liberec.iDNES * V KAUZE KOLEM PELTY 

JDE O ZNEUŽÍVÁNÍ DOTACÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ - nasliberec.cz - V současné 

době je v případu kolem Fotbalové asociace České republiky vyšetřováno 
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nejméně šest lidí, kteří mají být zapleteni do zneužívání dotací z programů ministerstva 

školství. Fotbalový boss Miroslav Pelta je jedním z nich. * ZNEUŽITÍ PODPORY 

SPORTU?  ČT 24 - 07:00 Zprávy * POLICIE UŽ NEPROHLEDÁVÁ KANCELÁŘE 

JABLONECKÉHO FOTBALOVÉHO KLUBU - ČRo Region v 13:00 Události regionu * 

Exkluzivní video: JAK PROBÍHAL ZÁSAH POLICISTŮ V PELTOVĚ JABLONCI - 

sport.aktualne.centrum.cz * ZADRŽENÍ PELTY? DALO SE TO ČEKAT, ŘÍKAJÍ 

MÍSTNÍ POLITICI - Mladá fronta DNES, strana 15 * PELTA JE DLOUHODOBĚ VE 

STŘETU ZÁJMŮ, ŘEKL V ROZSTŘELU PRAŽSKÝ RADNÍ WOLF - 

ekonomika.iDNES.cz - Středeční razie v sídle Fotbalové asociace ČR a na ministerstvu 

školství nesouvisí s činností magistrátu. Řekl to v Rozstřelu pražský radní Jan Wolf, 

podle něhož je Miroslav Pelta, toho času vyslýchaný policií v kauze dotačních 

programů, dlouhodobě ve střetu zájmů…* 5. 5. SOUD POSLAL DO VAZBY 

MIROSLAVA PELTU - malostranskadrbna.cz * 6. 5. SOUD POSLAL PELTU DO 

VAZBY - Jablonecký deník, strana 1 * BUDE PELTA V JABLONCI DÁL 

ZASTUPITELEM? ODS ZATÍM ČEKÁ -  Mladá fronta DNES, str. 17 (ČTK, lib) - 

Jablonecká ODS se zatím nezabývala situací kolem svého člena, předsedy fotbalové 

asociace Miroslava Pelty. Pelta byl obviněn, čelí podezření, že se podílel na zneužívání 

dotací pro sport, a včera ho soud poslal do vazby. Za občanské demokraty je Pelta v 

jabloneckém zastupitelstvu od roku 1994. Místopředseda místní organizace a primátor 

města Petr Beitl odmítá spekulovat, jak budou místní občanští demokraté postupovat … 

* 11. 5. ŠÉF FOTBALOVÉ ASOCIACE PELTA JE VE VAZBĚ. LOBBOVAL JSEM, 

TVRDÍ - genusplus.cz    str. 0 - V noci na pátek ČTK vydala zprávu, že žalobci navrhli 

vazbu i pro předsedu Fotbalové asociace ČR Miroslava Peltu v souvislosti s 

vyšetřováním dotací z ministerstva školství na sport. Oznámila to v prohlášení fotbalová 

asociace, která bude situaci řešit na mimořádném zasedání výkonného výboru v pondělí 

8. května. Dvaapadesátiletý Pelta je předsedou FAČR od roku 2011. Funkci by měl 

obhajovat na valné hromadě 2. června v Praze. Dobře informované zdroje dávají razii a 

následnou totální diskreditaci Pelty do souvislosti s jeho oznámením, že chce obhajovat 

post šéfa českého fotbalu. Z vazby to může udělat těžko…* PELTA MĚL MÍT DOTACE 

PEVNĚ V RUKOU, NA SCHŮZKY SI PRONAJÍMAL BYT - nasliberec.cz - Podle 

policistů měl šéf Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta ovlivňovat až půl miliardu 

dotací přes blízký vztah s náměstkyní ministryně školství. Scházeli se kvůli tomu v 

pronajatém bytě. Pelta měl mít dotace pevně v rukou… * 15. 5. KAUZA PELTA: 

POLICIE VYŠETŘUJE DOTACI JUNIORU V TEPLICÍCH - jablonecky.denik.cz - Na 

seznamu dotací, které protlačoval šéf českého fotbalu Miroslav Pelta, a který unikl do 

médií, má být i ta na rekonstrukci hřiště s umělou trávou v trnovanském areálu Anger, 

jenž patří SK Junior Teplice…* 16. 5. PELTŮV SKANDÁL STOJÍ DESÍTKY MILIONŮ. 

STAVBY SPORTOVIŠŤ V KRAJI SE ZASEKLY - Mladá fronta DNES, str. 13 - Kvůli 

skandálu kolem fotbalové asociace a Miroslava Pelty zatím nepřijdou do kraje desítky 

milionů na obnovu sportovišť… Při víkendovém fotbalovém derby mezi 
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Libercem a Jabloncem se fanoušci domácího Slovanu netajili svým postojem k 

Miroslavu Peltovi a na tribuně vyvěsili transparent proti jabloneckému fotbalovému 

bossovi … * 19. 5. NYMBURSKÝ FOTBAL PŘIŠEL S PELTOVOU KAUZOU O 

DOTACI - Mladá fronta DNES, str. 13 * 30. 5. PELTŮV SYSTÉM? ZAKÁZKY, PRO 

NĚŽ BYLY URČENY DOTACE, ZÍSKALI SPONZOŘI JEHO JABLONCE - seznam.cz * 

5. 6. JAK JE VNÍMÁN MIROSLAV PELTA V JABLONCI NAD NISOU - nasliberec.cz - 

Pocházím z Jablonce nad Nisou a do komunální politiky jsem zde mimo jiné vstupovala 

se zájmem zjistit, jestli to tu je skutečně skoro vše pod taktovkou Miroslava Pelty a 

název Peltov je používán lidmi oprávněně. Miroslav Pelta je zde řadovým zastupitelem 

za ODS, ODS je v koalici a má pozici primátora a jednoho ze tří jeho náměstků. Pana 

Peltu jsem poznala poprvé, když mě svezl jako stopařku z Prahy do Jablonce v dobách 

mého vysokoškolského studia. Už tehdy působil tak, že ho zajímají úspěšní lidé a že je 

svým způsobem, ač pro mě zvláštním, srdcař. Spousta Jablonečanů má pocit, že Pelta 

Jabloncem vládne. Někteří jsou za něj rádi a jsou rádi za to, že do Jablonce dostane 

peníze a je jim jedno jakým způsobem. Je jim jedno, jaké konexe a informace použije. 

Asi jako do fotbalu. Proto se domnívám, že pro hodně lidí nejsou existující podezření 

extrémně velkým překvapením, protože tak nějak si říkali, že to tak prostě chodí. Pro 

mě naštěstí se v Jablonci začíná více ozývat mladší generace, které se již tyto praktiky 

90. let, tak jak je označila i ministryně Valachová, nelíbí a začínají žádat transparentní 

jednání. Mezi ně počítám i sebe a pár mých kolegů ze zastupitelstva. I my jsme se v 

konkrétních kauzách snažili ostatním zastupitelům včetně Miroslava Pelty vysvětlovat, 

že např. rozdělování sportovních dotací, které letos byly poprvé rozděleny na 3 roky 

dopředu, aniž bylo počkáno na výsledky analýzy KPMG, která byla vytvořena za 

veřejné prostředky a měla zmapovat potřeby sportu v Jablonci a stanovit pravidla pro 

transparentní rozdělování, není spravedlivé a vytváří místo pro spekulace… - Michaela 

Tejmlová, zastupitelka za Změnu pro Jablonec. * 10. 7. TĚM DÁME, TO JSOU KLUCI 

ZLATÍ, říká Pelta na odposleších. Firmy předem věděly, kdo získá zakázku - seznam.cz 

* PODLE POLICIE Z DOTACÍ TĚŽIL JABLONEC - Kluci zlatí, dávají dva miliony do 

fotbalu, říká Pelta v odposleších - zpravy.rozhlas.cz * 20. 7. JABLONECKÝ BYZNYS 

FOTBALOVÉHO BOSSE PELTY: průkazka ODS mu otvírá cestu k pozemkům i dotacím 

pro fotbal - seznam.cz - Když bylo potřeba, vyvezl krajské a městské politiky na utkání 

Evropské ligy. Kupuje levně pozemky od města a pak na nich staví. Miroslav Pelta je 

kromě angažmá ve fotbalu také úspěšným byznysmenem. S podezřením na střet 

zájmů… Pelta má ve městě pověst jednoho z nejvlivnějších lidí, který z pozice člena 

ODS v zastupitelstvu dokáže velmi úspěšně lobbovat jak za svůj fotbalový klub, tak i za 

svůj byznys. Jako třeba právě v lokalitě Proseč - od města tady před lety koupil velkou 

část z 6,4 hektaru pozemků a stejné město mu pak umožnilo změnu územního plánu, 

aby se parcely daly zastavět… * 21. 7. PELTOVA DOTAČNÍ TREFA: Dostal 35 

milionů na budovu pro sportovce. Konaly se v ní diskotéky - seznam.cz - Zatímco 

města a vesnice braly v roce 2013 od státu „drobné" na opravu hřišť, šéf fotbalu 

Miroslav Pelta dokázal pro svůj jablonecký klub dostat tučnou dotaci od 

ministerstva financí. Že měl Miroslav Pelta vždycky dobrý čich na dotace, se 
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ví už dlouho. Ostatně - právě rozdělování státních příspěvků na sport mu vyneslo 

aktuální stíhání z půlmiliardových machinací. * 27. 7. JABLONECKÝ FOTBALOVÝ 

BOSS PELTA UŽ V TOM NENÍ SÁM, V KAUZE PADLA DALŠÍ JMÉNA - Jablonecký 

deník, str. 2… a jak si stojí jablonecký fotbal? Prý dobře, finanční potíže a štědří 

partneři se zády k Jablonci neobrátili. Alespoň tak se nechal na tiskové konferenci k 

zahájení sezony slyšet výkonný ředitel klubu Petr Flodrman. Podle našich informací 

svou podporu hráčům, kteří by ústy trenéra rádi bojovali v tabulce zhruba v polovině 

první desítky, přišel do šaten vyjádřit i Miroslav Pelta. Jak se Deníku podařilo zjistit, 

byl v dobré kondici a odpočinutý po dovolené s manželkou v Řecku… * 8. 8. 

JABLONECKÁ ODS STOJÍ ZA BOSSEM - Lidové noviny, str. 2 - Občanští demokraté 

ze severu Čech drží nad svým významným členem ochrannou ruku. Obviněný 

expředseda fotbalové asociace Miroslav Pelta by měl kauzu přežít i v městském 

dopravním podniku, kde hlídá hospodaření společnosti z pozice šéfa dozorčí rady… * 

PRO OBVINĚNÉHO PELTU PRESUMPCE VINY NEPLATÍ. JEHO ODS HO 

PODRŽELA - lidovky.cz * 9. 8. - JE JABLONEC NAD NISOU DŮVĚRYHODNÉ 

MĚSTO? - Liberecký deník, str. 2 – Lenka Klimentová položila čtenářům Deníku 

několik otázek týkajících se Jablonce. Na otázku, zda by měli jablonečtí zastupitelé 

vyslovit Miroslavu Peltovi důvěru, se respondenti nadpoloviční většinou přiklonili k 

tomu, že by o důvěře zastupitelé neměli hlasovat vůbec a ctít presumpci neviny. Měl by 

sám Miroslav Pelta požádat o odstoupení ze zastupitelstva Jablonce do doby vyřešení 

kauzy s dotacemi? – 85 procent řeklo ano. K otázce, jaký dopad bude mít kauza s 

dotacemi a vyšetřování na nahlížení republiky na Jablonec se většina vyslovila ve 

smyslu, že to žádný vliv mít nebude a lidé si to vůbec s Jabloncem nespojují. Dotace se 

rozdělují opravdu podle lobingu, a tak důvěryhodnost Jablonce kauza nepoškodí, pokud 

bude jasně ověřitelné, komu a na co dotace jdou… * 10. 8. PELTOVO ODCHÁZENÍ Z 

FUNKCÍ POKRAČUJE, opustil dozorčí rady dopravních podniků v Liberci a Jablonci - 

aktualne.cz – ČTK - Pelta je nadále zastupitelem Jablonce a vede fotbalový klub 

v Jablonci… * PELTA MÁ ZA SEBOU DALŠÍ REZIGNACI. VZDAL SE POSTU V 

DOPRAVNÍM PODNIKU - liberec.iDNES.cz -  Další rezignaci má za sebou Miroslav 

Pelta (ODS). Poté, co v červnu opustil post předsedy fotbalové asociace, ve čtvrtek na 

mimořádném jednání jabloneckého zastupitelstva složil funkci člena dozorčí rady 

Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce. Důvod svého rozhodnutí Pelta odmítl 

komentovat… * DALŠÍ REZIGNACI MÁ ZA SEBOU MIROSLAV PELTA - Kiss 

Morava – Ostrava, str. 1, 16:45 Zprávy * MIROSLAV PELTA REZIGNOVAL NA 

MÍSTO V DOZORČÍ RADĚ DP MĚST LIBERCE A JABLONCE - Frekvence 1, str. 3, 

18:00 Rozhlasové noviny * PELTA REZIGNOVAL NA DALŠÍ POST. UŽ NEBUDE V 

DOPRAVNÍM PODNIKU - tyden.cz * 11. 8. PELTA ODEŠEL Z DOZORČÍ RADY 

DOPRAVNÍHO PODNIKU - Hospodářské noviny, str. 5 * MIROSLAV PELTA 

ODSTOUPIL Z FUNKCE - Jablonecký deník, str. 1 * PELTA SLOŽIL DALŠÍ FUNKCI, 

VZDAL SE POSTU V DOPRAVNÍM PODNIKU - Mladá fronta DNES, str. 17 
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* 30. 8. KAUZA PELTA: INVESTIČNÍ DOTACE JAKO ODMĚNA SPONZORŮM - 

Česká pozice * 3. 10. KAUZA PELTA: Z DRESŮ FK JABLONEC ZMIZELY 

REKLAMY SPONZORŮ - ceskapozice.cz - Ukazuje se, že bývalý šéf Fotbalové asociace 

ČR Miroslav Pelta, který skončil ve vazbě kvůli údajným machinacím se sportovními 

dotacemi, odměňoval či se snažil zvýhodnit firmy sponzorující jím hýčkaný klub FK 

Jablonec. Zalekly se firmy Peltova vyšetřování a nechaly skrýt svá loga z jabloneckých 

dresů, aby nepřitahovaly pozornost? Nestává se často, aby menší fotbalový klub dýchal 

na záda předním českým týmům. Kasa jabloneckého klubu však byla naditá. Utrácel za 

hráče tolik, že si vysloužil přezdívku „galácticos“… * 4. 11. OBVINĚNÍ PELTY 

ODDÁLILO OPRAVU KAVÁRNY. TEĎ ZAČALA - Mladá fronta DNES, str. 17 - 

Fotbalový boss a jablonecký zastupitel Miroslav Pelta obviněný v kauze machinací s 

dotacemi uvedl, že začal rekonstruovat kdysi slavnou kavárnu Jizera v centru města 

naproti radnici. Té chce vrátit lesk, který měla na začátku 20. století…* 22. 12. PELTA 

OPRAVUJE JIZERU A ŘEŠÍ PARKOVÁNÍ - Mladá fronta DNES, str. 14, Martin Trdla    

- Oprava kdysi věhlasné kavárny Jizera v centru Jablonce je v plném proudu. Její 

majitel, fotbalový boss a městský zastupitel Miroslav Pelta nyní ale řeší problém s 

parkováním. Budova postavená ve stylu geometrické secese z roku 1908 je totiž sevřena 

okolními domy a není tu příliš možností. Zároveň ale také odhalil, že zde bude mimo 

mléčného baru i čtrnáct bytů… Miroslav Pelta již dříve sdělil, že chce památkově 

chráněný dům vrátit takřka do původní podoby ze začátku 20. století. „Už mám nájemce 

do nebytových prostor domu. Určitě tady ale obnovím oblíbený mléčný bufet. Chci, aby 

si Jablonečané připomněli minulost, i já na Jizeru rád vzpomínám a těším se na posezení 

v ní,“ řekl Pelta v březnu. Ještě dříve poznamenal, že Jizera vyžaduje velké investice a 

že je ve velmi dezolátním stavu, i když to zvenčí nevypadá. Jaroslav Zeman z krajské 

pobočky Národního památkového úřadu před několika měsíci uvedl, že nebude problém 

se přiblížit původní podobě kavárny z roku 1908, jelikož v jabloneckém stavebním 

archivu leží rozsáhlá dokumentace a existují fotografie původního vzhledu budovy. 

Navíc interiéry Jizery nejsou v ideálním stavu, ale nejde ani o havarijní stav. Kavárna 

Jizera nesla v období Rakouska-Uherska název Café Habsburg, po pádu monarchie se 

přejmenovala na Café Metzler. Dům měl i balkony, které ale byly v 80. letech minulého 

století kvůli havarijnímu stavu strženy. I ty slíbil Miroslav Pelta obnovit… 

NA TÉMA: ALKOHOL - Na magistrát dorazil v říjnu dopis podepsaný 120 

obyvateli ulic Sadová, Nová Pasířská a U Balvanu, který se týkal bezpečnostní situace v 

této lokalitě. Pisatelé si stěžovali na přítomnost a vulgární chování často podnapilých 

skupin nepřizpůsobivých obyvatel, kteří jim i jejich dětem znepříjemňují život. Na 

základě této a dalších stížností schválili zastupitelé na listopadovém zasedání rozšíření 

přílohy k obecně závazné vyhlášce o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství o další tři oblasti, a to prostor ohraničený ulicemi: 

 Nová Pasířská, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, Sadová, Pražská a U Balvanu,  

 Na Vršku a Liberecká, 

 Liberecká, Budovatelů a Lípová. 
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„Ve všech těchto oblastech si místní stěžují na shlukování různých skupin 

obyvatel, které popíjejí alkohol, což doprovázejí hlasitým a vulgárním 

projevem a přilehlou zeleň využívají jako toalety. Na základě stížností obyvatel 

jsme prověřili možnosti řešení situace a zvolili rozšíření tzv. bezalkoholových 

zón ve vyhlášce. Městská policie se důsledně zaměří na vymáhání dodržování 

vyhlášky v těchto i dalších lokalitách. Bohužel jinak, než represí tyto lidi 

pravděpodobně nevychováme,“ usnesli se radní. * PŘÍLOHA Č. 1 VYHLÁŠKY tak 

nově místo pětadvaceti obsahuje 28 bezalkoholových oblastí. Nová, respektive 

rozšířená vyhláška č. 9/2017 nahrazující č. 4/2010, začala platit po nabytí právní moci, 

tedy 5. prosince 2017. * MÉDIA INFORMOVALA: ULICE NA VRŠKU ŽIJE. LIDÉ SE 

ALE BOJÍ INFEKCE, 14. 11., Jablonecký deník. Titulní strana - Na jablonecký magistrát 

dorazil další dopis se stížnostmi na veřejný pořádek na místním sídlišti… * 

PROBLÉMY S OPILCI POBLÍŽ PARKU CHTĚJÍ ŘEŠIT VYHLÁŠKOU, 14. 11., Mladá 

fronta DNES, str. 15 -Vedení jablonecké radnice došla trpělivost s lidmi, kteří obtěžují 

obyvatele v okolí parku v Tyršových sadech. Zastupitelé budou proto ve čtvrtek 

schvalovat vyhlášku, která rozšíří počet míst, kde se na veřejnosti nesmí pít alkohol. 

Pokud návrh projde, opilcům bude nově hrozit postih například na prostranstvích 

vymezených ulicemi… * JABLONEC: ROZŠÍŘENÍ TZV. „BEZALKOHOLOVÝCH 

ZÓN“ 22. 11., parlamentnilisty.cz  - Jablonečtí zastupitelé schválili rozšíření veřejných 

prostranství, na nichž se nesmí konzumovat alkoholické nápoje. Oblasti jsou 

vyjmenovány v příloze vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů…  

S lidmi posilněnými alkoholem mají často co do činění muži zákona. Tady jsou 

další střípky z policejní kroniky: MÍSTO BRZDY PLYN - Dopravní policisté řešili 

druhou červencovou neděli nezvyklou nehodu. Řidiče Felicie ve Vrkoslavicích vylekal 

protijedoucí Fiat, který chtěl odbočit vlevo na benzínovou pumpu. Řidič chtěl šlápnout 

na brzdu a zastavit, jenže si spletl pedály a místo toho přidal plyn. Do druhého auta 

narazil a nakonec skončil v přístřešku na dřevo.  Alkohol byl u řidiče Fiatu vyloučen 

dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ovšem u řidiče Felicie byla 

zkouška pozitivní a ukázala hladinu alkoholu v dechu 1,66 promile. Naštěstí nedošlo ke 

zranění, škoda odhadnuta na 56 tisíc korun. Policisté z Dopravního inspektorátu v 

Jablonci zahájili úkony trestního 

řízení pro podezření ze spáchání 

trestného činu ohrožení pod vlivem 

návykové látky. * OPILÁ MATKA 

– Jablonečtí strážníci při dechové 

zkoušce naměřili 2,6 promile 

alkoholu ženě, kvůli které je lidé 

jedno červencové pondělí 

vpodvečer přivolali do baru 

v Liberecké ulici. Opilá 

matka zde nadávala 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93492&x=800&y=533&test=ccc
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svým dvěma malým dětem a házela po nich kameny. Při tom verbálně urážela i ostatní 

hosty baru. Strážníci ženu zpacifikovali a i s dětmi převezli na oddělení Policie ČR. * 

OPILÝ MUŽ poslední srpnový pátek večer na zahrádce na Mírovém náměstí vulgárně 

napadal ostatní hosty, vztekle o zem rozbil pár půllitrů a po příjezdu městské policie se 

chtěl prát se strážníky. Dokonce utrhl kus plastového krytu na sloupku policejního 

vozidla. Když se strážníkům podařilo muže zpacifikovat, ´nechali ho dýchnout´ a 

naměřili 2,5 promile alkoholu. Pak už spolupracoval, podepsal prohlášení o přestupku, a 

protože se nedopustil trestného činu, byl jeho případ předán oddělení přestupků 

jabloneckého magistrátu. * PROBUDIL SE V PIVNICI - Představte si, že se po 

alkoholovém dýchánku proberete na toaletě pro vás neznámé pivnice a ani netušíte, kde 

jste. Tak přesně takovou situaci zažil v září muž, který si na pomoc zavolal jablonecké 

městské strážníky. Těm se po půlnoci svěřil s těžko uvěřitelným příběhem, že je 

zavřený v restauraci a spustil alarm. Zároveň přiznal, že se opil a neví, kde je. Myslel si, 

že je v Kokoníně. Už po telefonu se podařilo několika dotazy zjistit, že dotyčný není v 

Kokoníně, ale v penzionu ve Mšeně a na místo vyjela hlídka. Ta našla majitele 

restaurace a přivezla ho, aby objekt otevřel. Opilý muž se mezitím přesunul k baru, kde 

tvrdě usnul. * RUŠNÉ NOCI - Strážníci asistovali policistům při hospodské rvačce 

v baru v Palackého ulici v půl třetí v noci z pátka na sobotu 30. září. V neděli v půl třetí 

ráno vyjela hlídka městské policie do stejného baru znovu, tentokrát došlo na pouta a 

agresivní opilý muž putoval na záchytku. * V noci ze soboty na neděli se strhla rodinná 

potyčka v centru města. Strážníci na základě telefonického oznámení nasměrovali 

kamery na Podhorskou a na Mírové náměstí, kde se skutečně pralo 5 lidí. Vše začalo 

hádkou podnapilého přítele s dcerou muže, který celou věc oznámil. Opilý přítel 

vyhrožoval zabitím jak své partnerce, kterou obviňoval z nevěry, tak její sestře. Ostatní 

členové rodiny obě slečny bránili. Na místo vyjely dvě hlídky. Před Eurocentrem byl 

shluk lidí, kteří se vzájemně obviňovali a ostatní přihlíželi. Dívka, která měla být svým 

přítelem napadena, strážníkům sdělila, že si s partnerem již všechno vysvětlili. Nakonec 

si celou záležitost převzala Policie ČR. * POKUTU DOSTAL HOST jednoho 

z jabloneckých barů, který nechtěl platit útratu. Upozornili na to ostatní hosté. Údajně 

den předem nezaplatil za pizzu v jiné provozovně. K tomu, že skutečně nechce zaplatit, 

se strážníkům sám přiznal. Potvrdil, že si chtěl dát pivo tak za 200 korun a odejít bez 

placení. Zatím si dal dvě piva za 58 korun a neměl na zaplacení. Lustrace v policejních 

systémech zjistila, že se podobného přestupku předtím nedopustil a není ani v hledáčku 

Policie ČR. Strážníci mu udělili pokutu. * NA ŽENU S OTEVŘENOU LAHVÍ PIVA 

v tramvaji platili to říjnové odpoledne až městští strážníci. S řidičem, který ji upozornil, 

že v souladu s předpisy nemůže pokračovat v jízdě, dokud bude mít u sebe otevřenou 

lahev, se dohadovala a nechtěla vystoupit.  Řidič tedy zavolal hlídku městské policie. 

Žena řekla, že si neuvědomila zákaz v tramvaji požívat alkohol, a upozorněním řidiče se 

cítila být dotčena. Následně se uklidnila, uznala svou chybu a počkala na další spoj. * 

ZLOMENÉ SRDCE LÉČIL ALKOHOLEM - V pátek 1. prosince vpodvečer strážníci na 

oznámení vyjížděli do ulice Na Roli, kde ležel před hřbitovem na zemi podnapilý muž. 

Ten hlídce sdělil, že má zlomené srdce, což musel zapít a pak si chtěl jen 
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trochu odpočinout. Na zdraví či životě se necítil ohrožen a lékaře nevyžadoval. Policisté 

mu pomohli vstát na nohy a muž odešel. * O PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI v půl deváté 

večer přijalo operační středisko Městské policie v Jablonci tísňové volání, že u vchodu 

do Tyršových sadů v ulici U Balvanu je mladík, který fyzicky napadá svoji přítelkyni, 

jež sedí na zemi. Na místě hlídce alkoholem ovlivněná slečna sdělila, že se s 

kamarádkami zdržela v restauraci déle, než bylo zdrávo a z uvedeného důvodu je její 

přítel oprávněně rozzlobený. Situace se prý však ještě před příjezdem hlídky vyjasnila. 

Muž strážníkům slíbil, že přítelkyni doprovodí domů a k hádkám již nebude docházet. * 

NA MUŽE LEŽÍCÍHO V MECHOVÉ ULICI upozornil Městskou policii v Jablonci 

telefonát v sobotu 16. prosince před půl jedenáctou v noci. Volající uvedl, že neví, jestli 

je muž opilý nebo nemocný. Ležící muž strážníkům na místě sdělil, že si dal o nějaké to 

pivo víc a potřeboval si jen odpočinout. Strážníci mu pomohli na nohy a doprovodili ho 

domů k manželce. * V ČASE ADVENTNÍM se v Komenského ulici poprali dva bratři 

posilnění alkoholem. Strážníci se je snažili zpacifikovat, ale muži byli agresivní a 

odmítali prokázat totožnost. Povedlo se to až na obvodním oddělení Policie ČR. Za 

porušování veřejného pořádku dostali pokutu, navzdory času adventnímu…  

NA TÉMA: ZVÍŘATA - Psí exkrementy jsou majitelé čtyřnohých miláčků povinni 

uklízet, pokud je při venčení zanechají na veřejném prostranství. Bohužel, stále je 

mnoho těch, kdo tak nečiní. Zejména v zimních měsících je patrné, kde pejsek vykonal 

potřebu a s jarním táním je takových míst k vidění ještě více, darmo mluvit! V Jablonci 

je přitom nainstalovalo 144 košů se zásobníky na sáčky na psí exkrementy. Některé 

koše se vyvážejí podle harmonogramu denně, další pětkrát za dva týdny. Pro rok 2017 

bylo připraveno 1 662 000 kusů sáčků.  Všechno něco stojí, takže i vývoz košů, nákup a 

doplňování sáčků není zadarmo. Za rok je to téměř jeden milion korun. Pejskaři se 

občas vymlouvají, že sáčky u košů nejsou. Úklid psích exkrementů ovšem nemůže být 

podmíněný výskytem sáčků v zásobnících. Ty by měly sloužit jen jako pojistka pro 

případ, že si majitel psa nevezme vlastní pytlík. „Dlouhá léta jsem žádné sáčky 

nevyužívala, ačkoliv podle názorů mnohých platím nemalé poplatky za psy. Město 

vydává na sáčky, na koše, na jejich údržbu a další nemalé peníze, neumím si ale 

představit, že nějací pracovníci radnice budou u košů stát a přidělovat lidem jednotlivé 

sáčky. Je to nezodpovědnost těch lidí, kteří si dokážou vzít celou várku právě dodaných 

sáčků sami pro sebe, a tím pádem pro další sáčky chybí. Stává se také, že někdo je 

prostě ze stojanu utrhne a odhodí do křoví apod. S chybějícími sáčky ve stojanech je 

nekonečný boj, který se podle mě nedá vyhrát. Je ale přeci na každém z nás mít po 

kapsách svoje vlastní sáčky, které stojí pár korun, nebo si je nashromáždím zdarma po 

nákupech v marketu,“ má názor Jana Veselá, jednatelka sdružení Dobrmani v nouzi a 

také majitelka psa. * Není povinností města po psech uklízet, ale osoby, která psa 

venčí, říká obecně závazná vyhláška 2014/1 – pravidla pohybu psů a zvířat. V případě, 

že někdo po svém psovi neuklidí, dopouští se přestupku a může být pokutován až pěti 

tisíci korunami. Základem je samozřejmě přestupek majiteli psa prokázat. Pokutu může 

udělit strážník, osoba pověřená magistrátem a správní orgán.  
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STATISTIKA - oddělení rozpočtu a poplatků magistrátu vybralo v roce 2017 

v poplatcích za psy 1 431 000 Kč (v letech předcházejících /v tis. Kč / 2009: 1 708, 

2010: 1 671, 2011: 1 632, 2012: 1 521, 2013: 1 444, 2014: 1 437, 2015: 1 431, 2016: 

1 441). Na území města bylo v roce 2017 odchyceno:  

 103 psů (v roce 2012: 138, 2013: 120, 2014: 144, 2015: 115, 2016: 95)  

 200 koček (v roce 2012:160, 2013: 166, 2014: 156, 2015: 206, 2016: 199).  

Jak vysoké jsou vynaložené náklady: 

 na odchyt a pobyt v útulcích 381 000 Kč (v roce 2012: 387 000, 2013: 424 000, 

2014: 393 000, 2015: 431 000, 2015: 364 000),  

 za veterinární péči 447 000 Kč (v roce 2012: 405 000, 2013: 383 000, 2014: 

379 000, 2015: 402 000, 2016: 492 000),  

 deratizace a odchyt holubů 218 000 Kč (2012: 55 000, 2013: 117 000, 2014: 

69 000, 2015: 70 000, 2016: 148 000).  

V roce 2017 byla dále na území města odchycena tato zvířata: zakrslý králík, morče, 

rorýs a kuna. V roce 2017 bylo odchyceno a vykastrováno 82 kocourů a koček - část 

byla po ošetření vrácena do původních lokalit, a 40 psů v útulku. Do náhradní péče bylo 

umístěno 71 psů. Na území města bylo sebráno 144 kadaveru domestikovaných zvířat.  

Také se zvířátky – a nejen s pejsky, mají často co do činění muži zákona. Tady 

jsou další střípky z policejní kroniky: DVA PSY PŘED BAZÉNEM uvázaly první 

červnový čtvrtek odpoledne dvě ženy a šly si zaplavat. Na uvázané pejsky upozornily 

městské strážníky pracovnice městského bazénu. Policisté zjistili obě nezodpovědné 

majitelky a poučili je, že nemohou na tak dlouhou dobu nechat uvázané psy bez dozoru. 

* PES SE VYDAL NAKUPOVAT. I tak by se dal s nadsázkou popsat případ toulavého 

chlupáče. Díky číslu na známce ale strážnici zjistili, komu patří psík, který se jeden 

srpnový den volně proháněl mezi regály v Kauflandu a nechtěl se nechat chytit. Hlídka 

městské policie ho odchytla a vrátila majitelce. Ta jako omluvu uvedla, že pes utekl, 

protože jim někdo v noci vylomil vrata do zahrady. * KOTĚ NA BALKÓNĚ - Ve čtvrtek 

10. srpna večer sundávali strážníci malé kotě z balkónu v prvním poschodí v Křišťálové 

ulici. Do příchodu majitelů se malého cestovatele ujala sousedka, která strážníky 

požádala o pomoc s obavou, aby koťátko z balkónu nevypadlo. * ZRANĚNÁ FENA 

OHROŽOVALA PROVOZ - První zářijový den před polednem přijala stálá služba 

městské policie anonymní oznámení, že u kruhové křižovatky v ulici 5. května volně 

pobíhá pes. Hlídka vyslaná na místo nalezla fenu, jež napadala na levou zadní nohu. 

Proto ji strážníci odvezli k veterináři, který fenku ošetřil a kontaktoval útulek. * 

KOČKA Z OKNA – Jedno pondělní odpoledne v září nahlásila žena na tísňovou linku 

městské policie, že z domu na Horním náměstí někdo vyhodil z okna kočku. Ta se měla 

odplazit do čínské restaurace.  Přivolaná hlídka na místě zjistila, že se pravděpodobně 

jedná o některý z bytů nad vchodem do restaurace Q-Burger. Strážníci kontaktovali 

nájemníky bytů v daném domě a u jednoho z nich vzniklo podezření, že kočku z okna 

vyhodil. Po prošetření se ukázalo, že dotyčný v té době doma nebyl a kočka vypadla 

ven otevřeným oknem sama. Tím bylo vyloučeno týrání zvířat. Majitel kočky 
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byl na místě poučen pracovnicí z Ligy na ochranu zvířat, která byla rovněž na místo 

zavolána, jak v budoucnu zabránit podobným případům a jak pečovat o zraněnou 

kočku, která si při pádu rozrazila dolní pysk na tlamě. * SRNEC NA ZAHRADĚ - Před 

šestou hodinou ráno volala strážníky žena z Janáčkovy ulice, že má na zahradě mladého 

srnce. Bála se ho sama vyhnat, ale nechtěla ho nechat ani na zahradě, jelikož tam mají 

sráz, ze kterého už v zimě spadla srna a zabila se. Strážníci na místě navrhli, že odstraní 

v rohu zahrady z plotu čtyři plaňky, aby srnec mohl zahradu opustit. Majitelka s tím 

souhlasila a srneček skutečně vzniklou dírou odešel. * VÝLOVEM RYB z chovného 

rybníku v Novoveské ulici si chtěla přilepšit trojice mužů. Jejich čin však překonala 

osoba, která celou záležitost oznámila na policii. Na místě strážníci zjistili, že se 

opravdu jedná o tři muže, kteří nezákonně ryby loví. Auto, kam ale údajně měli své 

úlovky schovávat, bylo prázdné. K rybaření využili profesionálního vybavení, jelikož 

jedním z pachatelů byl rybář s platným rybářským lístkem. Ten se ovšem na tento 

rybník nevztahuje. Celou záležitost předala policie hospodářství rybářského svazu. 

HRDINA V JABLONCI ODLÁKAL AGRESIVNÍHO PSA OD DĚTÍ: SKONČIL 

POKOUSANÝ, POLICIE ZVÍŘE ZASTŘELILA - 27. 9. 2017, blesk.cz - Masakr vyšetřuje 

od pondělí policie v Jablonci nad Nisou. Dvojice agresivních psů se potloukala v ulicích 

a útočili proti místním. Jeden muž skončil pokousaný, přesto ale neváhal před zvířetem 

uchránit děti. Policisté, které jeden ze psů také napadl, nakonec zvíře museli zastřelit. * 

Dvojice psů - fena křížence staforda a pes kříženec brazilské fily - se bez páníčka 

potloukala po Žižkově vrchu v Jablonci. Agresivní pes napadal kolemjdoucí. Mladý 

muž, kterého pes pokousal na noze a pozadí, se ukryl do auta. Když ale viděl, že zvíře 

míří ke skupince dětí, rozhodl se ho odlákat. "Jelikož měl o zdraví a životy dětí obavy, 

vystoupil a upoutal pozornost psů na sebe. Před psy, kteří se proti němu opět rozběhli, 

utekl k dětskému hřišti, kde vylezl na oplocení a psi pod ním běhali a štěkali až do 

příjezdu strážníků,“ popsala mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová. Ještě 

předtím muž totiž přivolal městskou policii. Strážníci se na místě dlouho pokoušeli psy 

odchytit - u feny se jim to podařilo bez úhony, pes se ale odmítal vzdát tak snadno. 
"Agresivita psa se stupňovala a nakonec zaútočil na strážníka. Je zcela pochopitelné, že 

policista nečekal a na svou obranu použil zbraň. Pes byl zastřen jednou ranou," popsala 

předsedkyně Ligy na ochranu zvířat Dagmar Kubištová. Pes podle ní neútočil poprvé. 

Majitelem je muž, který se v současné době nachází ve vazbě, psa mu hlídal kamarád, 

majitel fenky, která pobíhala po Jablonci s agresivním psem. "Opět se potvrdilo, že 

dredovaní feťáci si pořizují velká a temperamentní plemena, aby byli in a měli vedle 

sebe silného, ostrého psa. To, že taková plemena potřebují výcvik, správnou socializaci 

a kvalitní domov už neřeší," rozčiluje se Kubištová a dodává: "Psa mi je strašně líto a 

můžu vás ujistit, že i klukům z městské policie. Zasahující strážníky znám a vím, že by 

do psa nestříleli bezhlavě." * Lidé městské strážníky volají ke zvířatům někdy 

kvůli jejich záchraně, jindy z obavy o život svůj. Tak tomu bylo u výše 

zmíněných agresivních psů, anebo v následujícím případě, kdy se na policisty 

obrátila v obavě o manželův život majitelka bytu v jablonecké ulici 

Budovatelů. Co se stalo? V noci jim vlétlo otevřeným oknem domů 
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sršeň. Strážníci hmyz z bytu ´vypoklonkovali´ a šli pomáhat v prekérnějších 

situacích. Takže naposledy z policejní kroniky, tentokrát o pomoci lidem. 

NEVOLNO SE UDĚLALO invalidnímu muži na elektrickém vozíku, který cestoval 

tramvají do Jablonce. Naštěstí už byl na konečné v Tyršových sadech a na zavolání 

dorazili jak strážníci, tak záchranka. Záchranáři si vyžádali asistenci městské policie a 

požádali je o předání elektrického invalidního vozíku rodině. Sami se ujali pacienta a 

převezli jej do nemocnice. * DIABETIK MĚL ZDRAVOTNÍ POTÍŽE -  V úterý večer 

volal na linku 156 muž, který se představil a uvedl, že sedí v Tyršově parku, je diabetik 

a jde na něj záchvat, inzulin má, ale bojí se zůstat venku. Strážníci přivolali záchranku a 

sami ihned vyjeli na místo také. Po příjezdu záchranářů se ukázalo, že muž má hladinu 

cukru v normě, ale silnou nevolnost způsobily jiné obtíže, kvůli nimž ho převzali do 

ošetření a převezli do nemocnice. * VŠÍMAVÍ SOUSEDÉ – První červnový čtvrtek před 

polednem sousedé přivolali pomoc k osmdesátileté stařence, která upadla ve svém bytě 

a nemohla vstát. Nikdo ze sousedů ale neměl klíče. Strážníci zavolali záchranku i 

hasiče, kteří se nakonec do bytu dostali. Záchranáři poskytli paní zdravotní péči a po 

vyhodnocení situace ji nechali v bytě spolu se sousedkou, která se slíbila o ni postarat 

do příjezdu příbuzných. * O ASISTENCI při naložení pacientky žádali strážníky 

kolegové ze záchranky poslední srpnový čtvrtek večer. V Anenské ulici se pokoušeli 

naložit opilou paní, jež krvácela ze zadní části hlavy. Sama uvedla, že toho dost vypila. 

Kvůli zranění na hlavě místo na záchytku putovala spolu se záchranáři do nemocnice. * 

BYLO MU NEVOLNO - V pátek ve večerních hodinách oznámila žena, že před jejich 

domem v Polní ulici leží na chodníku muž. Vyslaná hlídka nalezla muže, který sdělil, že 

se mu udělalo nevolno, upadl a nemůže vstát. Dotyčný byl navíc cukrovkář. Strážníci 

přivolali záchranku, která ho převzala do své péče. * POKUS O SEBEVRAŽDU - 

V pátek 29. září před sedmou hodinou večer žádala záchranka o asistenci hlídky 

městské policie v ulici Palackého na zastávce autobusu u Jablonexu, kde by se měla 

nacházet žena, která se zřejmě pokusí spáchat sebevraždu skokem do přehrady. Žena na 

místě strážníkům sdělila, že trpí depresemi a čeká na příjezd lékaře. Strážníci s paní 

počkali do příjezdu záchranářů, kteří si ji převzali. * S OBAVAMI o zdraví nebo 

dokonce život své švagrové z Podzimní ulice volala paní na tísňovou linku 156. 

Příbuzná, jíž se už tři dny snažila marně dovolat, prý špatně chodí a je možné, že se jí 

něco stalo. Hlídka vyjela na místo, kde zjistila, že paní je zcela v pořádku, jen špatně 

zavěsila telefonní sluchátko. * STRÁŽNÍCI POMÁHALI na nohy osmdesátileté ženě 

v domě zvláštního určení v Palackého ulici. Na pomoc je přivolal další z obyvatel 

domu. Paní spadla z postele, udělalo se jí nevolno a nemohla vstát. Strážníci ženu zvedli 

a přivolali záchranáře, aby posoudili její zdravotní stav. * SPOKOJENĚ SPÍCÍHO MUŽE, 

jenž se rozhodl strávit noc u bankomatu, probudila až hlídka policie. Dle výpovědi 

muže ze Slovenska vyplynulo, že neměl kde spát, a proto si našel toto netradiční místo. 

Dokonce za sebou zavřel bezpečnostní dveře. Policie vyřešila přestupek pokutou, kterou 

udělila na místě. * MUŽ SPADL DO BAZÉNU – Městští strážníci pomohli 

podchlazenému muži, který spadl do bazénu v Ještědské ulici. Zabalili jej do 

termofolie a přivolali záchranku. Stalo se nad ránem v sobotu 2. prosince. 
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III. MĚSTO 
BRÁNA DO JIZERSKÝCH HOR 

 Jablonec nad Nisou je druhým největším 

městem Libereckého kraje. Jeho věhlas šířily 

v minulých desetiletích zejména automobily 

značky LIAZ a jejich rallye saharskou pouští 

do Dakaru a samozřejmě bižuterie neboli 

bižu, jak říká Arnošt Goldflam v pohádce 

Lotrando a Zubejda. Zájem o ní ostatně opět 

roste a Jablonec je po porevolučním pádu 

státního podniku Jablonex díky drobným 

výrobcům a jejich umu a obchodnímu duchu 

opět často skloňovaným městem ve světě 

módního průmyslu a byznysu. Sportovce zase v souvislosti s vyslovením jména 

Jablonec nad Nisou okamžitě napadne kolo, běžky a turistika. Jablonec je 

bránou do Jizerských hor a dá se odtud na kole či na běžkách vyjet na Jizerskou 

magistrálu nebo po svých vyrazit na výlet po rozhlednách, kterých je kolem 

našeho města víc než dost. I televizní sportovní fanoušci o Jablonci dobře vědí, 

že sportovně zde vyrostla a stále se k nám vrací třeba hvězda biatlonového 

nebe Gábina Koukalová nebo vynikající oštěpařka Bára Špotáková. Naše město 

je vůbec líhní vynikajících sportovců – atletů, ale i fotbalistů, běžkařů a 

biatlonistů. V posledních letech ho dobře znají i adrenalinoví bikeři, 

každoročně se u nás totiž koná závod světové série ve fourcrossu. Ze svého 

sídla u jablonecké přehrady o sobě dává vědět i Česká mincovna, která razí 

nejen pamětní medaile a mince, ale zejména české koruny. Jablonec je živým 

městem. Je městem skla a bižuterie, městem sportu i městem mincovním. 

Městem, kde žijí a pracují takové osobnosti jako filantrop a podnikatel, 

zakladatel Jablotronu Dalibor Dědek nebo výtvarník a medailér Jiří Dostál. 

Významných lidí je u nás samozřejmě víc a my si jich vážíme. Přispívají k 

dobrému jménu Jablonce… - tolik úvodem slova primátora Petra Beitla, který 

pokračuje: Z pozice občana i z pozice primátora si uvědomuji, že Jablonec je městem s 

velkým potenciálem v mnoha oblastech. A tento potenciál, ať už jde o obchod, sport, 

kulturu či průmysl, se spolu se svými kolegy ve vedení města snažím rozvíjet a 

podporovat aktivity, které vedou nejen ke zviditelnění města, ale hlavně ke 

spokojenému a plnohodnotnému životu jeho obyvatel. Jizerské hory jsou 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92413&x=800&y=565
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rodinným stříbrem nejen naším, dělíme se o ně s obcemi v okolí, které jsou na 

cestovním ruchu v Jizerkách často závislé. Jablonec je přirozeným centrem regionu a 

jako takový je schopen nabídnout turistům i obyvatelům odpovídající zázemí, ať už jde 

o úřady, banky či volnočasové aktivity. Se starosty okolních obcí se několikrát do roka 

scházím a kromě cestovního ruchu spolupracujeme i v dalších oblastech. Nedávný 

projekt spolupráce mezi obcemi Svazu měst a obcí jen prohloubil naše vzájemné vazby.  

A JAK SE V JABLONCI ŽIJE? Jak už jsem předznamenal, jsou Jablonečáci lidé se 

sportovním duchem, touhou vyhrávat a vědomím, že nic není zadarmo. Stejně tvrdě 

jako lidé, kteří kdysi v malé osadě uprostřed lesů budovali své sklárny, výrobny 

korálků, drikety a mačkárny, a pak zboží v nich vyrobené prodávali na dlouhých 

obchodních cestách, museli pracovat i lidé v novodobé poválečné historii. Jablonec byl 

poznamenaný odsunem tehdy většinového německého obyvatelstva. Město bylo z 

hlediska svého vývoje a rozvoje za první republiky na vrcholu a po válce zde kvůli 

odsunu došlo k výměně obyvatel, kteří stáli na začátku. Naštěstí přišli opět lidé 

pracovití, snaživí a šikovní. Někde navázali na tradici, jinde si vyšlapávali svou vlastní 

cestu, ale dokázali opět Jablonec pozvednout jak hospodářsky, tak kulturně. Slavné 

bižuterní veletrhy a výstavy, podniky jako Bižuterie, Jablonex a již zmíněný LIAZ, to 

vše se pojilo s Jabloncem v dobách reálného socialismu. Paradoxně tak revoluce v roce 

1989 z hospodářského hlediska zasadila našemu městu pomyslnou ránu. Rozpad firem 

Bižuterie, Jablonex i LIAZ se nakrátko na životě ve městě projevil. Naštěstí se 

houževnatí Jablonečáci nenechali porazit a dnes jméno našeho města opět rezonuje v 

oblasti byznysu, průmyslu i kultury a sportu. V Jablonci se žije dobře. Město má ideální 

polohu v podhůří Jizerek a přehradu uprostřed města, kterou nám ostatní závidí, si 

skutečně hýčkáme. V posledních letech usilujeme o lepší dopravní propustnost města. 

JABLONEC JE NEJEN BRÁNOU DO JIZERSKÝCH HOR, ale i tranzitním městem do 

Krkonoš. Příští rok bude dokončena stavba přeložky I/14 mezi Libercem a Jabloncem, 

což dopravě do Jablonce výrazně pomůže. Usilujeme také o vybudování obchvatu, 

abychom eliminovali dopravní zatížení centra. V územním plánu je pro to vytvořena 

územní rezerva hned ve dvou variantách. S větší či menší nadsázkou se čas od času 

hovoří i o spojení se sousedním Libercem. Je pravda, že obě města postupně prorůstají. 

Zástavba rodinných domů v částech Proseč nebo Lukášov už je tak promíchaná, že na 

jedné straně ulice lidé dostávají Jablonecký měsíčník a na té druhé jim do poštovních 

schránek padá zpravodaj liberecké radnice. Jablonec s Libercem spojuje kromě řeky 

Nisy také unikátní tramvajová trať, po které tramvaje jezdí v patnáctiminutových 

intervalech. Jablonečané cestují do školy či do práce do Liberce a naopak. Liberečané k 

nám také často míří za kulturním vyžitím a my jsme zase jezdili donedávna do Liberce 

nakupovat do obchodních center. Máme společný dopravní podnik a v rámci 

integrovaného plánu rozvoje území společně žádáme o evropské dotace. Tak moc jsou 

obě města provázaná. Jablonečáci jsou ale na své město náležitě hrdí a mezi městy a 

jejich obyvateli panuje zdravá rivalita. Nicméně jablonecko-liberecká aglomerace v 

případě dobré spolupráce nabízí mnoho výhod pro obě města jak z hlediska cestovního 

ruchu, tak v dalších oblastech, například v dopravě, odpadovém hospodářství či ve 

školství. Jablonec je už z titulu své polohy a velikosti městem, kde se žije 
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sportovnějším duchem a pomalejším tempem. Stavíme na šikovnosti a umu místních 

lidí. I proto nemáme ve srovnání s Libercem velké průmyslové zóny ani obchodní 

centra. V našich průmyslových zónách jsou vedle nadnárodních automobilových 

společností i úspěšné firmy s místními vlastníky, které přispívají k propagaci města. 

Pozitivní povědomí o Jablonci šíří i městská nemocnice, která se díky dobrému 

odbornému vedení i zdravotnické péči, jež je v mnoha případech na špičkové úrovni, 

stále rozvíjí, a je tak právoplatnou součástí páteřní sítě nemocnic celého kraje. V době, 

kdy se nemocnice potýkají se zásadními ekonomickými i personálními potížemi, si naší 

nemocnice obzvlášť považujeme a její rozvoj jako město podporujeme různými 

prostředky. Samozřejmě, že i v Jablonci se potýkáme s potížemi stejně jako v jiných 

městech, ať už jde o sociální otázky nebo například hazard. To jsou ale většinou 

celostátní témata a pomoc obcím a městům by měla přijít v první řadě od státu, buď v 

podobě vstřícné legislativy, která by nám umožnila samostatně řešit problémy v rámci 

našeho území, nebo v podobě takových opatření, která by přispěla k zlepšení situace 

celorepublikově. Abych ale nekončil příliš vážně. Jablonec je město, které díky 

své poloze láká aktivní turisty i profesionální sportovce, díky celoroční široké 

kulturní nabídce uspokojí i náročnější publikum a díky dálničnímu spojení s 

Prahou cesta sem trvá slabou hodinku. Nemusíte ani klepat, brána do 

Jizerských hor se otvírá sama. Račte vstoupit…  

NOVÉ ULICE V NOVÉ MAPĚ - Jablonec nad Nisou v posledních letech 

zažívá velké změny nejen stavebního charakteru. Vzniklo například šest 

nových ulic - Sáňkařská, Hřebenová, Vřesová, Botanická, Smrková a 

K Vodojemu. Vedle mnoha dalších informací jsou nové ulice zachyceny v novém 

plánu Jablonce, který vydalo Jablonecké kulturní a informační centrum. Mapa 

v tomto rozsahu byla naposledy vydána v roce 2009.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92414&x=800&y=524&test=ccc
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Na dvě stovky produktů ve dvanácti kategoriích soutěžilo na prestižní celostátní 

přehlídce turistických produktů TURISTPROPAG, která se konala v květnu v rámci 

veletrhu cestovního ruchu Regiony v Lysé nad Labem. Cílem soutěže je zvýšit úroveň 

propagačních materiálů zaměřených na cestovní ruch a prozraďme rovnou, že Jablonec 

obstál na jedničku. Nový čtyřjazyčný plán města, jehož součástí je i automapa celého 

Libereckého kraje, byl v kategorii „mapy měst a regionů“ oceněn 1. místem. „Mapa si 

ocenění zaslouží. Nejenže je vydařená po grafické stránce, ale je také praktická. Na 

turistické infocentrum si pro ni hojně chodí i Jablonečané a velmi dobře se prodává,” 

zní z Jabloneckého kulturního a informačního centra, jež vydalo mapu, která je 

jedinečná svým rozsahem. Zájemci v ní najdou všechny městské části, jsou zde 

vyznačené turistické cíle, pamětihodnosti, ale také praktické informace, kde třeba najít 

lékárnu či bankomat. Na druhé straně je 

aktuální automapa celého kraje. Mapa je 

v prodeji za čtyřicet korun v turistickém 

infocentru v Domě Scheybalových. * 

TuristPropag je celostátní přehlídka 

turistických produktů, která navazuje na 

prestižní soutěž Tourpropag, jež se 

pravidelně konala v Písku. Zde byl 

Jablonec také několikrát oceněn, a to 

například za publikace J. V. Scheybal- či 

Kapitoly ze stavebního vývoje města, 

mapu Jizerské hory bez bariér a nástěnné 

kalendáře. * Vpravo je zachycen náhled 

nové mapy Jablonce a na předcházející 

straně pak její obálka. 

JABLONEC: NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO BYZNYS – Podpora rozvoje stávajících 

firem a lákání nových, neustálá diskuze nad podněty pro zlepšení podnikatelského 

prostředí ze strany vedení měst a obcí a aktivní přístup v řešení otázky nedostatku 

technicky vzdělaných studentů…, to jsou podle analytiků agentury Datank hlavní body, 

které v současnosti charakterizují oblast podnikání v Libereckém kraji. Dle výzkumu 

Město pro byznys to potvrdil také Jablonec, který se pro letošek stal podnikatelsky 

nejpřívětivějším městem našeho kraje. Ocenění získal díky pozitivnímu hodnocení 

podnikatelského prostředí a přístupu veřejné správy. Jablonec nad Nisou, který se po 

loňském druhém místě posunul na stupínek nejvyšší, tak docílil výborných výsledků jak 

v objektivních podmínkách pro podnikání, tak v samotném přístupu radnice k 

podnikatelům. „Velký podíl firem, nízké ceny bytů, nízká dlouhodobá 

nezaměstnanost a nejvyšší mzdy v regionu. To vše mohou podnikatelé ve městě 

využívat. A nejen to, radnice je jim více než otevřená. Velký rozsah úředních 

hodin, webové stránky jsou z hlediska byznysu hodnoceny jako nejlepší v kraji 

a co ocení podnikatelé možná vůbec nejvíce je to, že město má 

všechny poplatky, a to včetně koeficientu daně z nemovitosti, 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92412&x=800&y=570
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nastaveny na nejnižší možnou úroveň,“ zní od organizátorů výzkumu. Doplňme, že 

vloni vítězný Železný Brod se musel letos spokojit ´pouze´ s druhým místem, třetí 

příčku obsadila Česká Lípa. Coby čtvrtý následoval Liberec, pátý Frýdlant, šestý 

Turnov, sedmý Nový Bor, na osmém místě stanuly Semily, na devátém byl Tanvald a 

desátá Jilemnice. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotil letos podeváté 

podnikatelský potenciál měst a obcí s rozšířenou působností v České republice. 

Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí hodnocení 

do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. A právě 

díky skvělému výsledku v obou těchto hodnocených oblastech se tím nejlepším Městem 

pro byznys Libereckého kraje stal náš Jablonec.  

STATISTIKA: ROZLOHA, ZAHRADY, VODA, LESY 
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE: Statutární město Jablonec nad Nisou se rozkládá 

na ploše 3 138 hektarů. V roce 2017 zde žilo 45 771 obyvatel (2016: 45 702, 2015: 

45 510, 2014: 45 594, 2013: 45 453, 2012: 45 305), což představuje hustotu 

obyvatelstva 1 459 osob na km
2
 (2016: 1 456, 2015: 1 450, 2014: 1 453, 2013: 1 448, 

2012: 1 444).  V roce 2017 bylo obhospodařováno 893 hektarů zemědělské půdy (v roce 

2016: 894, 2015: 896, 2014: 902, 2013: 904, 2012: 906), z toho:  

 orná na 118 ha,  

 zahrady zabíraly 270 ha,  

 zbytek 505 ha tvořily trvalé travní porosty.  

Převažovala samozřejmě půda nezemědělská, jež na 2 245 hektarech zahrnuje:   

 lesní půdu na výměře 1 210 ha,  

 vodní plochy 58 ha,  

 zastavěné plochy 260 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 105 615 Kč (vloni 142 259 Kč, 2015: 99 831, 2014: 

88 094, 2013: 86 644), vlastní náklady činily 43 864 Kč (2016: 18 899 Kč, 2015: 

32 219, 2014: 52 236, 2013: 139 860), celkem tedy 149 479 Kč oproti loňským 161 158 

(2015: 132 050, 2014: 140 330, 2013:  139 860).  * Stejně jako v předcházejících letech 

byly i v roce 2017 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 
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OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU – V roce 2017 bylo vydáno celkem 

225 souhlasů k odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu (v roce 2016: 83, 

2015: 106, 2014: 112, 2013: 107), což představuje 3,4603 ha (2016: 1,7715 * 2015: 

5,136 * 2014: 3,2427 * 2013: 2,2473 ha). Z toho bylo: 

- pro bytovou výstavbu 2,0445 ha (2016: 1,1573 * 2015: 1,0858 * 2014: 0,5650 * 

2013: 1,0126),  

- pro průmyslovou výstavbu 0,2236 ha (2016: 0 * 2015: 0,9403 * 2014: 1,0185 * 

2013: 0,7411),  

- pro dopravu a sítě 1,0707 ha (2016: 0, 4772 * 2015: 0,5572 * 2014: 0,7980 * 

2013: 0,0158), 

- pro rekreaci a sport 0,0964 ha (2016: 0,0585 * 2015: 0,0254 * 2014: 0,0831 * 

2013: 0,0998), 

- pro jiné účely 0,0159 ha (v roce 2016: 0,0782 * 2015: 2,5273 * 2014: 0,4781 * 

2013: 0,0477). 

OŠETŘENÍ A KÁCENÍ STROMŮ - V roce 2017 bylo ošetřeno pět památných a 

významných dřevin (vloni 10, 2015: 4, 2014: 7, 2013: 4), a to za částku 119 300 Kč 

(2016: 154 300, 2015: 91 760, 2014: 83 021, 2013: 56 991). V roce 2017 bylo podáno 

221 žádostí o povolení kácení dřevin mimo lesní zeleň (rok 2016: 171, 2015: 126, 2014: 

103, 2013: 85). Zcela vyhověno bylo 208 žadatelům (2016: 162, 2015: 123, 2014: 97, 

2013: 85), 8 žadatelům bylo vyhověno částečně.   

TÉMĚŘ PŮLMILIONOVOU EVROPSKOU DOTACI získal Jablonec nad Nisou 

z Operačního programu Životní prostředí na ošetření zeleně dvou lokalit, z nichž jedna 

je okrajovou součástí městské památkové zóny. Žádost o dotaci byla předložena v roce 

2016, rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno v březnu 2017. Cílem projektu bylo 

ošetření ploch veřejné zeleně v lokalitě ulice Mlýnská a Vysoká. Obě místa prošla 

nejprve podrobnou inventarizací dřevin pro stanovení dalšího postupu. V obou 

vybraných plochách bylo třeba kácet, provést zdravotní a bezpečnostní řezy, lokální 

redukce, instalovat bezpečnostní vazby a vyměnit ty nefunkční, odstranit nálet metodou 

pozitivního výběru a vysadit nové dřeviny. Lokalitu Mlýnská vymezují ulice Mlýnská a 

Podhorská. Jde o svažitý pozemek, místy hůře přístupný, charakteristický 

mnoha skalními objekty a s porosty vzrostlých buků, který je významným a 

ojedinělým místem souvislých porostů vzrostlých bučin ve městě. Dále jsou tu 

zastoupené zejména javory mléče, kleny a jasany. Lokalita Vysoká mezi ulicemi 

Vysoká a Podhorská je také mírně svažitá a roste tu převážně javor klen i mléč, 

dub, bříza a několik vzrostlých buků lesních. Zeleň na obou plochách pocházela 

převážně z náletu a byla ve značně nevyhovujícím stavu. Jako celek nebyla nikdy 

ošetřena, v minulosti docházelo pouze k prořezu dle aktuální potřeby. Náletový původ 

sice vtiskl lokalitám přírodní charakter, nicméně okolní prostředí je urbanizované, a 

proto bylo nutné zohlednit bezpečnost veřejnosti a současně maximálně zachovat 

porosty, které nevykazují defekty. Realizace proběhla v období únor až listopad 2017. 

Dotace EU 488 994,66 Kč, celkové náklady 814 991,11 Kč.  
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PAMÁTNÉ STROMY JABLONECKA 
 

 CÍSAŘSKÁ LÍPA Lípa malolistá - Tilia cordata 

lokalita: Jablonecké Paseky, ul. U Staré lípy * obvod kmene: 325 cm * výška stromu: 

19 m * odhadované stáří: od roku 1778 * důvod vyhlášení: připomínka historické 

události, lípa vysazena v roce 1778 na počet návštěvy císaře Josefa II roku 1766 

  JAVOR VE MŠENĚ JAVOR KLEN - Acer pseudoplatanus 

* lokalita: Mšeno n. N., Palackého * obvod kmene: 420 cm * výška stromu: 26,5 m * 

odhadované stáří: 150 let * důvod vyhlášení: stáří stromu, estetická hodnota 

 

  DUB VE MŠENĚ Dub letní - Quercus robur 

lokalita: Mšeno, ulice Palackého - U Kostela * obvod kmene: 530 cm * výška stromu: 

24 m * odhadované stáří: 250-300 let * důvod vyhlášení: stáří stromu, dominanta 

 

 LÍPA V HORSKÉ ULICI Lípa malolistá - Tilia cordata 

lokalita: Jablonec n. N., Horská * obvod kmene: 422 cm * výška stromu: 22 m * 

odhadované stáří: 150-200 let * důvod vyhlášení: stáří stromu, dominanta 

 

 JAVOR VE VRKOSLAVICÍCH 

Javor klen-Acer pseudoplatanus * lokalita: Vrkoslavice, Pražská ulice * obvod 

kmene: 380 cm * výška stromu: 25 m * odhadované stáří: 100-150 let * 

důvod vyhlášení: stáří stromu, estetická hodnota 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1371&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1370&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1330&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1329&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1332&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1331&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1328&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1327&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1369&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1368&x=360&y=480
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 LÍPY V MARŠOVICÍCH Lípa malolistá - Tilia cordata 
2 stromy * lokalita: Maršovice * obvod kmene: 351, 359 cm * výška stromu: 26 a 27,5 

m * odhadované stáří: 100-150 let * důvod vyhlášení: stáří stromů, dominanta v krajině 

 LÍPA V KOKONÍNĚ Lípa malolistá - Tilia cordata lokalita: 

Kokonín, ulice Maršovická * obvod kmene: 517 cm * výška stromu: 27 m * 

odhadované stáří: 250 let * důvod vyhlášení: stáří stromu, dominanta 

 LÍPA V DUBOVÉ ULICI Lípa malolistá - Tilia cordata * lokalita: k.ú. 

Kokonín, ul. Dubová * obvod kmene: 496 cm * výška stromu: 28 m * odhadované stáří: 

200-250 let * důvod vyhlášení: stáří stromu, přirozený tvar koruny, dominanta 

 BUK NA RÁDLE Buk lesní - Fagus sylvatica  

lokalita: Rádlo * obvod kmene: 393 cm * výška stromu: 20 m * odhadované stáří: 150 

let * důvod vyhlášení: stáří stromu, zajímavý tvar koruny 

DUB V PULEČNÉM  Dub letní - Quercus robur  

lokalita: Pulečný * obvod kmene: 336 cm * výška stromu: 24 m * odhadované stáří: 

100-150 let * důvod vyhlášení: stáří stromu, přirozený tvar koruny, dominanta v krajině 

 LÍPA NA NOVÉ VSI Lípa malolistá - Tilia cordata  

lokalita: Nová Ves nad Nisou * obvod kmene: 475 cm * výška stromu: 28 m * 

odhadované stáří: 200 let * důvod vyhlášení: stáří stromu, přirozený tvar 

koruny, dominanta v krajině 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1361&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1360&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1334&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1333&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=2507&x=378&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1340&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1339&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1365&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1364&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1338&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1337&x=360&y=480


   KRONIKA roku 2017                                                                                 166  

 

 LÍPA U BRYNYCHŮ Lípa malolistá - Tilia cordata 

lokalita: Nová Ves nad Nisou * obvod kmene: 405 cm * výška stromu: 29,5 m * 

odhadované stáří: 100-150 let * důvod vyhlášení: stáří a velikost stromu 

 

 NOVOVESKÝ JAVOR Javor klen - Acer pseudoplatanus * lokalita: 

Nová Ves nad Nisou * obvod kmene: 313 cm * výška stromu: 19 m * odhadované stáří: 

100-150 let * důvod vyhlášení: stáří stromu, estetická hodnota, přírodní dominanta 

 

 DUB V JEŠTĚDSKÉ ULICI Dub letní - Quercus robur * lokalita: 

Rychnov u Jablonce nad Nisou * obvod kmene: 414 cm * výška stromu: 33 m * 

odhadované stáří: 150 let * důvod vyhlášení: stáří stromu, dominanta 

 

 BUK V ULICI V ALEJI Buk lesní - Fagus sylvatica 

lokalita: ulice V Aleji * obvod kmene: 359 cm * výška stromu: 28 m * odhadované 

stáří: 150 let * důvod vyhlášení: stáří stromu, estetická hodnota * strom byl již pokácen 

 

 TŘI LÍPY NA NOVÉ VSI Lípa malolistá - Tilia cordata 

3 stromy * lokalita: Nová Ves nad Nisou * obvod kmenů: 309, 424, 445 cm * výška 

stromů: 27, 29, 26 m * odhadované stáří: 150-200 let * důvod vyhlášení: stáří stromu, 

dominanta v krajině * v roce 2015 musely být lípy pokáceny z důvodu havarijního 

stavu (přítomnost dřevokazné houby) 

 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1367&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1366&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=72604&x=505&y=640
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=73086&x=351&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=2505&x=358&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=2504&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1336&x=360&y=480
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1335&x=360&y=480
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PAMÁTKY: OBNOVA, ÚDRŽBA, DOTACE   
MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA JABLONCE - potvrzená vyhláškou 

Ministerstva kultury ČR, zahrnuje 131 památek zapsaných v Ústředním seznamu 

kulturních památek. Na správním území města se v roce 2017 nacházelo 221 takto 

registrovaných památek.  

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY v samotném Jablonci 

podpořilo ministerstvo kultury v roce 2017 částkou 1 610 000 Kč (v roce 2016: 

1 435 000 Kč, 2015: 1 130 000 Kč), celkové náklady s pomocí města dosáhly výše 

5 076 753 Kč (2016: 10 720 479 Kč). V roce 2017 byla dotace poskytnuta na obnovu 

těchto kulturních památek:   

 KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, Husova 2, II. etapa obnovy - restaurování 

barevnosti stěn, klenby a pilastrů v levé polovině lodi kostela a další práce; 

Základní kámen kostela byl položen 18. srpna 1900. Pro dobu 

rakouskouherské monarchie se tak stalo příznačně v den oslavy sedmdesátých 

narozenin císaře Františka Josefa I. Stavební práce provedla firma Emiliana 

Herbiga, stavební dozor vykonával sám architekt Josef Zasche. Rozpočet stavby 

činil dvaapadesát tisíc tehdejších korun, byl však významně překročen: celková 

částka nakonec vzrostla na devadesát dva tisíc korun. Stavba byla dokončena 

31. srpna 1902 a vysvěcena 8. listopadu téhož roku. * Jedna z nejmalebnějších 

jabloneckých památek, upomínajících na zdobný secesní styl, se vrací opět do 

krásy. V Jablonci pokračují opravy secesního kostela Povýšení svatého Kříže na 

náměstí Boženy Němcové. Letos bylo v plánu obnovení barvy na stěnách, 

klenby a štukové výzdoby v levé polovině lodi. Na rekonstrukci interiérů 

kulturní památky město přispělo sto tisíc korun. Postupnou obnovou prochází 

církevní stavba od architekta Josefa Zascheho od roku 1998. Tehdy se začalo s 

výměnou střechy a opravou vitrážových oken. Pak přišla na řadu sanace 

přízemí a v roce 2001 už s dotací z ministerstva obnova fasády. Od roku 2010 

se opravuje interiér kostela. * Secesní kostel není jedinou památkou, která se 

letos díky dotaci ministerstva kultury dočká opravy.  Další peníze půjdou na 

obnovu fasády nebo oken u tří památkově chráněných domů v ulicích V 

Nivách, Podhorské a Mlýnské a především pak do budovy radnice… 

 VILA V NIVÁCH 10 - obnova fasády především oprava omítek, štukových 

prvků, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a další práce;  

 MĚSTSKÝ DŮM, PODHORSKÁ 23 - výměna 15 oken, z toho 10 do Smetanovy 

ulice a 5 v 1. patře do Podhorské ulice;  

 MĚSTSKÝ DŮM, MLÝNSKÁ 2 - výměna 18 oken a další související práce;   

 RADNICE, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19, VIII. etapa obnovy oken radnice - výměna 

30 oken v kancelářích v I., III. a IV. Fasáda na severní straně radnice a 

dokončení obnovy fasády věže - oprava omítek, klempířské konstrukce, 

repase ciferníku hodin a další související práce.  
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ZVELEBOVÁNÍ JABLONECKÉ RADNICE NEKONČÍ - Práce na zvelebování 

radnice v Jablonci pokračují jak zvenku, tak uvnitř budovy. Břízolitovou omítku 

v původním okrovém odstínu letos dostala nejen věž, ale i jižní a západní strana 

budovy. Uvnitř probíhala rekonstrukce další zasedací místnosti. Také v tomto případě se 

restaurátoři snažili co nejvíce přizpůsobit původní podobě radničního interiéru. 

Zasedací místnost číslo 201 ve druhém patře radnice má, stejně jako sousední velký 

zasedací sál a vloni opravená zasedačka číslo 203, okna do náměstí. Za války sloužila 

jako obřadní síň a v novodobé historii a současnosti byla a je využívaná jako místo pro 

zasedání rady města. I tady vládl umakart a dřevotříska. Vyrobeno z ní bylo nejen 

obložení, ale i tmavě hnědý nábytek. Místnost po modernizaci přímo volala. Na jaře 

2017 byla proto zahájena kompletní rekonstrukce. Měnila se elektroinstalace, 

vzduchotechnika i podlahy. Repasovaly se původní dřevěné prvky, které zůstaly ukryté 

pod umakartovým obložením a vedle toho se doplňovaly nové podle návrhů architekta 

Wintera, které nebyly, pravděpodobně z důvodu nedostatku finančních prostředků, 

nikdy realizovány. „Výrobu lustru podle původních návrhů jsme, stejně jako v případě 

svítidel ve vstupu, svěřili odborníkům z firmy Houska a Douda. Obecně se dá říci, že 

jsme opět vsadili na osvědčené restaurátory a místní řemeslníky,“ říká tajemník úřadu 

Marek Řeháček a dodává, že na hrubé a neodborné práce radnice využila pracovníky 

Veřejně prospěšných prací. Zasedací místnosti 203 se kvůli velkému stolu s otvorem 

uprostřed přezdívalo kulatá. Jenže málokdo už ví, že právě tento stůl původně stával 

v té druhé, letos renovované zasedačce 201. „Pro zasedání rady původně v minulosti 

sloužila místnost s číslem dveří 203 a její uspořádání bylo klasické konferenční – na 

vyšším stupínku stával stůl, kde seděl starosta města a pod ním u dlouhého stolu 

rokovali ostatní radní. Dnes už doba pokročila a členové rady města včetně primátora 

sedí kolem jednoho kulatého stolu. Toto 

uspořádání dodržíme i na právě 

opravované zasedačce, kam se po letech 

kulatý stůl vrátí. Do zasedací místnosti 

203 jsme nechali vyrobit podobný, ale 

subtilnější stůl se židlemi ve stylu 

architekta Karla Wintera,“ pokračuje ve 

svém výkladu tajemník Řeháček. 

Zatímco renovace zasedačky 203 vloni 

přišla na zhruba 500 tisíc, letošní 

rekonstrukce zasedací místnosti 201 

stála milion korun. Navýšení způsobila 

výroba lustru a také velkých posuvných 

dveří, kterými lze vstoupit do velkého 

zasedacího sálu. Jeho renovaci plánuje 

radnice na příští rok. Celková 

rekonstrukce do původní podoby 

navržené architektem Karlem Winterem 

je odhadovaná na 9 milionů. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93030&x=855&y=570&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93036&x=855&y=570
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Nahoře zasedačka č. 201 v srpnu 2017 - propojovací dveře, stěhování lustru a 

jeho detail * Dole velký zasedací sál -  Podoba z 30. let 20. století a z roku 1976   

OPRAVA RUČIČEK - Ta kratší měří necelé tři, delší pak bezmála čtyři metry. Malá 

oběhne za den dvě kola, velká jich absolvuje čtyřiadvacet. O čem je řeč? O ručičkách – 

byť vzhledem k jejich rozměrům zní použití zdrobnělého tvaru až nepatřičně – z hodin 

na věži jablonecké radnice. Ty totiž, stejně jako celá budova, procházejí opravou. 

Značky ve tvaru kvádru, které jsou na ciferníku místo číslic, byly ještě docela v dobrém 

stavu. Nehýbou se, jsou totiž připevněné ke zdi. Zato ručičky byly v zoufalé kondici. 

Pokrývala je rez, plexiskla byla rozbitá. Ze zdi radnice byly sejmuty už v loňském létě a 

pod dohledem památkářů byly očistěné, vyspravené a natřené stříbrnou barvou. Letos 

obnova hodin pokračuje, celkem vyjde na šedesát tisíc korun.     

PLÁNY NA ROK 2018  - V listopadu 2017 předložilo město na Ministerstvo kultury 

ČR žádost o dotaci ve výši 7 318 000 Kč na projekt obnovy s náklady 14 864 000 Kč. 

Zahrnuje 8 následujících akcí, o jejich podpoře rozhodne ministerstvo v lednu 2018:  

 KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, Husova 2 - obnova barevnosti stěn na kruchtě;  

 VILA V NIVÁCH 10 - oprava jihozápadní části fasády včetně nátěru vnějších 

omítek a doplnění štukových ornamentů;  

 MĚSTSKÝ DŮM, PODHORSKÁ 23 - výměna 26 oken, 1 balkónových dveří a 

oprava fasády severní strany objektu - do ulice Smetanova;  

 MĚSTSKÝ DŮM, MLÝNSKÁ 2 - oprava fasády, střechy a dveřních výplní;  

 ČINŽOVNÍ DŮM, U ZELENÉHO STROMU 1 - oprava střechy vč. oplechování;  

 MĚSTSKÝ DŮM, KOREJSKÁ 17 - oprava fasády, výměna 5 sklepních oken;   

 MĚSTSKÝ DŮM, JUGOSLÁVSKÁ 2 - oprava severozápadní fasády objektu;   

 RADNICE, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19 - oprava oběžného výtahu.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93019&x=800&y=600
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93021&x=800&y=600
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93022&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93672&x=868&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93669&x=865&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95295&x=889&y=570
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CESTAMI PROMĚN: KŘÍŽKY A KŘÍŽE, POMNÍKY 

PROGRAM ´OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK´ je realizován prostřednictvím 

obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo kultury ČR poskytlo v rámci tohoto 

programu Jablonci - coby pověřené obci, pro rok 2017 příspěvek ve výši 473 000 Kč (v 

roce 2016: 448 000 Kč, 2015: 449 000). Žádost na restaurování kovového kříže v obci 

Pulečný byla stažena kvůli nedohodě mezi obcí a vlastníkem pozemku. Následně byla 

rozdělena finanční částka 345 000 Kč, a to mezi obce Rádlo a Lučany nad Nisou:   

 115 000 Kč na opravu spodních trámů v čelní stěně a v bočních stěnách na 

objektu Rádlo č. e. 48 tzv. venkovská usedlost Vejprty,  

 230 000 Kč na obnovu kostela Navštívení Panny Marie v Lučanech nad Nisou, 

především na restaurování původní šablonové výmalby. 

REKONSTRUKCE POMNÍKU OBĚTI PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY - Žádost o 

dotaci byla podána na ministerstvo obrany v lednu 2016, dotace byla městu poskytnuta 

v loňském prosinci. Realizace opravy pomníku oběti prusko-rakouské války r. 1866, 

tzv. Pyramidy v Kokoníně, byla dokončena v listopadu 2017. Pod pomníkem byla 

položena nově železobetonová deska, ještě před tím byla mezi pasy uložena nerezová 

uzavíratelná schránka s ostatky vojína Carla Gustava Pählkeho. Kamenné díly byly 

odborně zrestaurovány. Na základovou desku byl osazen zrestaurovaný pomník, 

sloupky a obrubníky. Doplněny byly nově zhotovené původní prvky - řetěz z oceli a lví 

hlavičky. Pomník byl doplněn vrcholovou koulí s pruskou orlicí a nápisní deskou. 

Současně bylo upraveno i bezprostřední okolí - zpevněna byla přístupová plocha k 

pomníku a vyhotovena gabionová opěrná stěna, která zpevnila příkrý svah pod 

pomníkem. Státní dotace 539 315 Kč, celkové náklady 820 970 Kč.  

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN je putovní výstava, jejímž posláním je přinášet 

svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. Její součástí je 

soutěž o nejlepší proměnu. O tu se ucházel 

v roce 2017 tři metry vysoký pískovcový barokní 

kříž v Proseči, stojící pod staletými lipami u 

odbočky na Horní Proseč už od roku 1775 a 

patřící tak k nejstarším kamenickým památkám v 

okolí. Protože je nemovitou kulturní památkou, 

na jeho obnovu přispělo vloni téměř 

osmdesátitisícovou dotací Ministerstvo kultury 

ČR z programu Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností. Finanční podíl města na obnově činil 

devět tisíc korun. Restaurování kamenného kříže 

s reliéfy znázorňujícími Pannu Marii s Ježíškem, 

Antonína Paduánského, Jana z Nepomuku a 

Máří Magdalénu se ujal pražský 

kameník a restaurátor Martin Wagner, 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92295&x=566&y=800&test=ccc
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který měl před sebou nelehký úkol. Kamenný kříž byl totiž nejen pokrytý mechem, 

místy až v několikacentimetrové vrstvě, ale měl i několik prasklin. Kříž z Proseče se 

stal čtvrtou památkou, jež reprezentovala Jablonec na zmíněné výstavě. Připomeňme, že 

první byla v roce 2015 kaplička v Proseči, která sice nedosáhla na stupně vítězů, ale její 

čtvrté místo v konkurenci dalších 99 památek je rozhodně velmi cenné. Vloni Jablonec 

zastupovaly křížek ve Vysoké ulici a zrekonstruovaný vodojem na Dobré vodě. I když 

si nevedly špatně, na čelní příčky to nestačilo – VIZ KRONIKA 2016. 

Snaha o obnovu drobných památek na území města se v Jablonci dařila i v roce 

2017, kdy byly za téměř půl milionu korun opraveny či obnoveny čtyři staré 

kříže. Státní a krajská dotace pomohly částku snížit a město zaplatilo ze svého 

rozpočtu necelých 225 tisíc korun. Obnova drobných památek, které obohacují 

současnost o leckdy již ztracenou minulost, se v roce 2017 týkala kříže:  

 U ZDI RÝNOVICKÉHO KOSTELA V ULICI POD VODÁRNOU – Kříž původně 

stával od roku 1833 u hřbitova, kde si ho podle své závěti přál mít zbožný a 

bohatý rýnovický mlynář Ignác Siegmund. Kříž podle dostupných pramenů byl 

jednou opravován v roce 1908 a podruhé v roce 1933, kdy zároveň došlo k jeho 

přestěhování ke kostelní zdi. Na místě kříže totiž vyrostl monumentální 

památník obětem 1. světové války. Památník už nestojí, ale kříž u kostela zůstal. 

Posléze z něj ale zbyl jen žulový podstavec. V létě 2017 byl renovován 

restaurátorem a kameníkem Petrem Verichem, který na sokl umístil zdobný 

litinový kříž s pozlaceným Kristem a zajímavým detailem bělostného závoje.   

 NA TYRŠOVĚ STEZCE V KOKONÍNĚ - Restaurátor Verich stojí i za obnovou 

kříže na Tyršově stezce, z něhož zbyly jen povalené části soklu v příkopu u 

silnice. Obnovu obou křížů, jak toho kokonínského, tak rýnovického od kostela, 

uhradilo město s pomocí prostředků z dotačního fondu Libereckého kraje. 

Celkové náklady na restaurování obou kamenných podstavců a křížů dosáhly 

částky 181 500 korun, krajská dotace z programu Podpora ochrany přírody a 

krajiny byla přidělena v listopadu 2017 ve výši 90 750 korun. Zatímco kříži u 

rýnovického kostela požehnal děkan Oldřich Kolář 13. prosince, křížek na 

Tyršově stezce v Kokoníně bude kompletně dokončen až začátkem roku 2018. 

Obřad s požehnáním radnice plánuje na období Velikonoc. 

 V ULICI ČSL. ARMÁDY NAPROTI DOMU ČESKO-NĚMECKÉHO 

POROZUMĚNÍ - Zdejší litinový kříž v krásné kované ohrádce nechal na 

svém pozemku v roce 1866 zhotovit zednický mistr a majitel cihelny 

Augustin Jäger na památku prvního katolického kostela v Rýnovicích. 
Kříž byl později prohlášen za nemovitou kulturní památku. Současná majitelka 

domu Helena Mišurdová se o kříž starala, nicméně jí ubývaly síly. Proto ho v 

roce 2016 darovala městu s tím, že se lépe postará o jeho obnovu. Ministerstvo 

kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek přispělo na renovaci 

částkou 222 tisíc korun, spoluúčast města byla 50 550 korun. Starokatolický 

farář Karel Koláček křížek požehnal 8. prosince 2017. 
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 V LESNÍ ULICI - Na křižovatce ulic Lesní a Pod Hájem stával na 

kamenném podstavci 

kdysi kříž s Ježíšem 

Kristem a krásnou 

lucernou. Jak to 

vypadalo, je vidět 

vpravo na historické 

fotografii. Doba minulá, 

jak víme, křížům příliš 

nepřála, a tak se na něj, 

stejně jako na řadu 

jiných, zapomnělo… 
Železný kříž na kamenném podstavci vztyčil u své usedlosti v Lesní ulici na rozsáhlém 

rodovém pozemku Paul Schöler v roce 1822 a až do své smrti v roce 1838 se o něj 

příkladně staral. Rodina Schölerových vlastnila v této lokalitě pozemky táhnoucí se od 

dnešního autobusového nádraží až nahoru k lesu. Po smrti Paula Schölera byla usedlost 

i pozemky prodány a pozemek s křížem připadl krejčímu Kiesewetterovi, který v péči o 

kříž pokračoval a dokonce jej v roce 1868 nechal 

obnovit. V 90. letech 19. století došlo kvůli výstavbě 

železnice do Tanvaldu k přemístění kříže na místo, 

které se později stalo součástí zahrady jednoho z domů 

v Lesní ulici. Po válce kříž zmizel a v zahradě až do 

léta 2016 zůstal pouze kamenný, hrubě opracovaný 

podstavec se sotva znatelným nápisem PS 1822. * 

Foto vpravo z července 2017, kdy z památky zbyl 

jen kamenný podstavec. * Opravy kamenného soklu 

a jeho přestěhování se ujal pražský 

kameník a restaurátor Martin 

Wagner, který stojí i za obnovou 

dalších jabloneckých památek. 

Nový kříž s korpusem Krista, v 

osobitě modernizovaném, ale velmi 

citlivém pojetí, vykoval umělecký 

kovář Jan Nikendey z Jablonce. 

Obnova kříže, který dostal nové 

místo na křižovatce ulic Lesní a 

Pod Hájem, stála jablonecký 

magistrát necelých 83 tisíc korun.  

Jak je již v Jablonci zvykem, bývají drobné památky na svět přivítány malou 

slavností spojenou s požehnáním. Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 byl takto 

slavnostně požehnán zrekonstruovaný kříž v Lesní ulici. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92934&x=838&y=570&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93439&x=800&y=575&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92936&x=600&y=800
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JABLONEC PŘÁTELSKÝ NEJEN K RODINĚ  
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ   

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST - V roce 2017 spolupracovalo s městem 

čtyřiačtyřicet nestátních neziskových organizací, což je oproti loňsku o dvě více. I letos 

řada z nich působila též v roli poskytovatele sociálních služeb, podílela se společně na 

komunitním plánování a byla zapojena do aktivit v rámci prorodinné politiky města. Do 

pravidelných úspěšně realizovaných aktivit patřil i letos 15. ročník projektu Společně 

nejen na jevišti a 18. ročník Dne zdravotně postižených, jehož součástí programu byla 

tentokrát preventivní akce proti rakovině tlustého střeva. Při řešení bezbariérovosti 

města bylo přijato a řešeno na tři desítky podnětů a připomínek jednak od samotných 

občanů a členů neziskových organizací, ale i z pracovních skupin komunitního 

plánování a 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 

či autobusových zastávek, dále pak úklid sněhu, umístění laviček na veřejných 

prostranstvích, údržba veřejné zeleně, řešení bezbariérových přístupů k domům, 

nechyběly opravy zvukového klapače na přechodu pro chodce pro osoby se zrakovým 

postižením, nově osazené eurozámky a kontroly funkčnosti zvukových majáků. 

Požadavky byly předávány příslušným oddělením magistrátu a dle možností řešeny. 

DOTACE MĚSTA PRO REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - V roce 2017 bylo 

podáno na oddělení sociálních služeb magistrátu 32 žádostí o dotaci z rozpočtu města 

(vloni 34) od 17 poskytovatelů sociálních služeb zapojených do komunitního plánování, 

požadavek dosáhl výše 6 727 856 Kč (2016: 6 064 747 Kč). Zastupitelstvo města 

schválilo rozdělení částky ve výši 4 373 000 Kč (v roce 2016: 4 248 000 Kč) mezi 17 

poskytovatelů a na podporu dvaatřiceti sociálních služeb. * Individuální dotaci ve výši 

355 tisíc korun z rozpočtu města získala Diakonie ČCE na rozvoj a podporu tří svých 

sociálních služeb - rozšíření kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Kruháč 

(60 000 Kč) a Padák (120 000 Kč) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

(175 000 Kč). Individuální dotace na rok 2017 byla z rozpočtu statutárního města 

Jablonec udělena v rámci krajského projektu ´Podpora a rozvoj sociálních služeb pro 

rodiny a děti v Libereckém kraji´ vyhlášeného na tříleté období 2017 -  2019. Rozšíření 

výše uvedených služeb je v souladu s 3. komunitním plánem sociálních a souvisejících 

služeb Jablonecka na období 2016 - 2019 i příslušným akčním plánem na 2017. 

PADÁK: NOVÝ NÍZKOPRAHOVÝ KLUB - Nejen zavedený Kruháč v ulici 5. 

května provozuje jablonecká Diakonie. V letošním červnu otevřela pod názvem Padák 

nové nízkoprahové centrum ve Mšeně, které je určené mladým lidem z problémového 

prostředí ve věku 15-26 let. V klubu čekají na uživatele tři sociální pracovníci 

odhodlaní pomoci při řešení nejrůznějších trablů. „Získat důvěru mladých není 

snadné, ale ze zkušeností z Kruháče víme, že si k nám cestu najdou. Nemáme 

strach, že by tu bylo prázdno,“ znělo od vedení klubu, jehož prostory 

vznikly úpravou bývalé kuchyně domova pro seniory. Rekonstrukci za 315 
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tisíc korun včetně projektové dokumentace financovalo město ze svého rozpočtu. 

Využití zde našel i zachovalý a vyřazený radniční nábytek. Samotný provoz 

nízkoprahového centra je hrazen v rámci výše uvedeného krajského projektu.   

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ - Protože před dvěma lety skončila platnost stávajícího 

komunitního plánu sociálních a navazujících služeb, byl vloni zpracován nový 

dokument, a to již 3. plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 – 

2019. V průběhu roku 2017 pracovní skupiny a řídící skupina komunitního plánování 

Jablonecka zpracovaly tzv. Akční plán pro rok 2018, jehož prostřednictvím může město 

ve spolupráci s organizacemi lépe sledovat potřebnost a efektivitu poskytovaných 

sociálních služeb na svém území. Dokument, který byl schválen na jednání 

listopadového zastupitelstva, mimo jiné obsahuje i základní síť sociálních služeb. 

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 již tradičně připojili k Týdnu sociálních služeb svými Dny otevřených dveří. 

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – Devátý ročník celostátní akce, jenž se konal ve dnech 

2. až 8. října, nesl podtitul ´Jedem v tom společně´. Poskytovatelé sociálních služeb 

v Jablonci otevřeli během týdne dveře všem, kteří se chtěli na něco zeptat, zajímal je 

provoz nebo prostě jen chtěli nakouknout do dosud neznámého světa. * Dny otevřených 

dveří nabídly v Jablonci následující organizace: Centrum sociálních služeb a Kavárna 

Floriánka v ulici E. Floriánové, Diakonie Kruháč v ulici 5. května a Padák v Palackého 

ulici, Domov a centrum denních služeb U Balvanu, Domov seniorů v Jabloneckých 

Pasekách, JabloDSJ U Přehrady, azylový dům Naděje Za Plynárnou, v Dlouhé ulici pak 

SeniA a SONS ČR (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých). 

JABLONECKÁ RODINA ANEB PRORODINNÁ POLITIKA – V rámci prorodinné 

politiky byly během roku 2017 pořádány tradiční akce pro děti i rodiny, většina z nich 

je již zmíněna v kapitole akcí. Tak jen připomeňme, že v únoru město společně s 

dalšími organizacemi v rámci celostátní kampaně Národní týden manželství pořádalo 

různé aktivity na podporu trvalých partnerských, manželských a rodinných vztahů (viz 

níže). V květnu se konal Den rodiny a v červnu pak Den dětí a Den otců.  V rámci 17. 

podzimního Týdne seniorů byla uspořádána akce Jablonecké ořechobraní, což rozhodně 

nebyla jediná nabídka seniorům. Během celého roku pak mohly rodiny využít speciálně 

nabízené slevy ve městě jako například zvýhodněné víkendové jízdné pro rodiny v 

jablonecké MHD, slevu na sluneční louku u bazénu pro rodiče s malými dětmi v době 

letních prázdnin či systém bonusových vstupenek na filmová rodinná představení v 

jabloneckých kinech. Také byly pravidelně aktualizovány webové stránky ´jablonecká 

rodina´, kde občané získávají informace nejen o aktivitách prorodinné politiky. 

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ vznikl v roce 1996 ve Velké Británii 

s ideou posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou 

vztahových dovedností coby předpokladů dobrého manželství. V současné době 

se koná ve více než dvaceti dalších zemí světa – jsou to například 
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Austrálie, Belgie, Irsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Nizozemí, Rumunsko, 

Slovensko, Švýcarsko či USA. Akce se koná od roku 2007 také v České republice, 

letošní 11. ročník se konal v duchu 

motta: Recept na dobré manželství. * 
Týden, během něhož probíhaly desítky akcí 

po celé republice, zahájila tisková 

konference v Poslanecké sněmovně ČR. 

Jablonec jako jediný v Libereckém kraji se 

připojuje k tomuto projektu od roku 2010 a 

nejinak tomu bylo i letos. Během celého 

jabloneckého týdne nabízel poradenství pro 

páry zakladatel Národního týdne manželství 

Petr Činčala, rodák z Liberce. Na tvorbě 

týdenního programu se podílelo především Jablíčko – centrum pro rodinu, dále pak 

Eurocentrum, Studio pro děti Oříšek, Římskokatolická farnost. Akce zaštitovalo 

statutární město Jablonec. * Program v pondělí 13. 2. Jablíčko – centrum pro rodinu, 

10.00–11.30 hodin SÍLA SLOVA ANEB ŘEKNĚTE TO JINAK - Slovo může pomoci k 

rozkvětu, ale i k záhubě. Beseda s psychologem Miroslavem Schovancem o tom, co 

slovo dokáže, jak moc je silné. * Úterý 14. 2. Jablíčko – centrum pro rodinu 

VALENTÝNSKÁ LÁSKYPLNÁ DÍLNA PRO VŠECHNY, 9.00–18.00 hodin - Přijďte si 

vyrobit dárek pro své milované a své nejbližší. Tvoření pro děti i dospělé s 

valentýnskou tematikou. Oříšek – Studio pro děti HUDBA PRO ŠŤASTNÉ 

MANŽELSTVÍ A RODINU, 16.30 hodin RODINNÝ KONCERT PRO VŠECHNY S 

YAMAHOU. * Pátek 17. 2. MŠE SVATÁ, 17.00 hodin Kostel Nejsvětějšího srdce 

Ježíšova na Horním náměstí - Bohoslužba za jablonecké rodiny s promluvou zaměřenou 

na manželství a rodinný život, pořádá Římskokatolická farnost Jablonec nad Nisou. 

Jablíčko – centrum pro rodinu VZTAHY NEJSOU DŘINA, 17.30–19.30 hodin. 

Přednáška Martina Jotova o tom, jak se snažíme vztahy zachraňovat, tvrdě na nich 

pracovat a často se právě tímto vzdalujeme od hlavního účelu každého vztahu. Velký 

sál spolkového domu. * Sobota 18. 2. Jablíčko – centrum pro rodinu: VALENTÝNSKÝ 

RODINNÝ MAŠKARNÍ BÁL, 16.00–18.00 hodin program pro celou rodinu, děti vstup v 

maskách. Dětská diskotéka, bonbónový déšť a tombola. Koná se ve velkém sále 

spolkového domu. PYŽAMOVÁ PARTY 19.00–9.00 hodin. Večer plný her, zábavy a 

pohádek, spaní mezi hračkami. Rodičům vstup zakázán. Cena 100 Kč. Eurocentrum 

Jablonec: SALSA NIGHT 2017, 20.00 hodin - vystoupení taneční skupiny Ruben Dance 

a jejích hostů (Dominikánská rep./Kuba/Brazílie). Miniškola a taneční animace: Ruben 

Peguero (Dominikánská republika). Hraje Caribe Salsa Orquesta. * 

Sobota 18. 2. – neděle 19. 2. Eurocentrum: WORKSHOP 

LATINSKOAMERICKÝCH TANCŮ, 13.00–16.00 hodin - výuka 

tanců Merengue & Bachata, Salsa Cubana a Reggaeton 

se zkušeným tanečníkem a lektorem Rubenem Peguero 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=91789&x=480&y=404&test=ccc
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ZAHRANIČÍ:  PARTNERSKÁ MĚSTA 

JABLONEC NAD NISOU MÁ PŘÁTELSKÉ VZTAHY V ZAHRANIČÍ s německými 

městy Bautzen, Zwickau a Kaufbeuren, z Polska je to pak město Jelenia Góra a také Powiat 

(okres) Jelenia Góra, s nímž byla uzavřena dohoda v prosinci 2004. S uvedenými městy 

se uskutečnila v roce 2017 řada aktivit, o nichž jsou řádky níže. Vše završilo setkání 

představitelů všech uvedených partnerských měst při jubilejních oslavách  

10. VÝROČÍ PARTNERSTVÍ JABLONCE A JELENÍ HORY, které se konalo v 

rámci Jabloneckých podzimních slavností. Program tehdy zpestřila jelenohorská 

hudební skupina AGAT a dechovka Musikvereinigung Neugablonz. Vedle výše 

jmenovaných měst má Jablonec uzavřené smlouvy o partnerství či družební dohody 

s dalšími místy. S těmi se ovšem v roce 2017 neuskutečnily žádné aktivity. Jsou to:    

 Ronse, Belgie – rok 1980 družební dohoda, 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.  

OHLÉDNUTÍ - 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 Kaufbeurenem. To totiž navázalo na 

kontakty, jež po roce 1990 vznikly mezi gymnáziem Dr. Randy a Jakoba 

Bruckera nebo Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou 

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. Podpis 

smlouvy iniciovala před šesti lety Okresní hospodářská komora z Jablonce.  

PARTNERSKÉ MĚSTO ZWICKAU  

7. 10. 1971 DRUŽEBNÍ DOHODA 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚSTĚ - Země: Spolková republika 

Německo (Sasko) * Poloha: 241 - 444 m nad mořem * Rozloha: 102 km
2
 

* Počet obyvatel: 95 000 * Vzdálenost od Jablonce: 230 km * Starostka: Dr. Pia Findeiβ 

* Adresa: Stadtverwaltung Zwickau, Hauptmarkt 1, 08056 Zwickau  

AKTIVITY ROKU 2017 odstartovalo v lednu pozvání na tradiční novoroční 

koncert ve Zwickau. Jablonec se prezentoval na 16. ročníku veletrhu 
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cestovního ruchu Reise und Freizeit a Zwickau nechyběl na veletrhu cestovního ruchu 

Euroregion Tour 2017 v jabloneckém Eurocentru. Ke kulturním počinům patřil 

červnový koncert kapely Jazztet Základní umělecké školy Jablonec, který se konal v 

rámci studentských oslav pořádaných Západosaskou univerzitou a Českého dne ve 

Zwickau. Koncert osmičlenného souboru pracujícího pod uměleckým vedením 

Vladimíra Vláška trval téměř dvě hodiny a jablonečtí hudebníci si svým 

zápalem, souhrou a sólovými výkony ve vlastních jazzových improvizacích 

hned po úvodní skladbě získali sympatie mezinárodního studentského publika 

v zaplněném klubu. Velkým poděkováním byl potlesk ve stoje. Pořadatelé se 

pak netajili tím, že vystoupení mladých hudebníků předčilo jejich očekávání. 
Ve výčtu kulturního dění nelze opomenout společný nácvik Husova oratoria - na jaře 

v Jablonci a na podzim ve Zwickau, který je přípravou vystoupení dvou pěveckých 

sborů, a to našeho Janáčka a Zwickauer Sachsenring-Chor. Jejich společný koncert se 

uskuteční v příštím roce u příležitosti oslav 900. výročí města Zwickau.   

 

PARTNERSKÉ MĚSTO BAUTZEN (BUDYŠÍN) 

22. 5. 1993 DOKUMENT O PARTNERSTVÍ * ZÁKLADNÍ 

INFORMACE O MĚSTĚ - Země: Spolková republika Německo (Sasko) 

* Poloha: 163 - 268 m nad mořem * Rozloha: 66 km
2 

* Počet obyvatel: 

41 000 * Vzdálenost od Jablonce: 55 km * Starosta: Alexander Ahrens * 

Adresa: Stadtverwaltung Bautzen, Fleischmarkt 1, 02625 Bautzen, Deutschland  

AKTIVITY ROKU 2017 zahájila v březnu prezentace města Bautzen na společné 

expozici partnerských měst v rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2017 

v jabloneckém Eurocentru. V květnu se pak naše město představilo na Budyšínských 

jarních slavnostech. Na tuto akci se uskutečnil i jednodenní autobusový zájezd 

jabloneckých občanů. Již tradičně pokračovala družba a výměnné pobyty Spolku přátel 

města Jablonce a jejich kolegů z Budyšína a Jelení Hory. Úspěšně pokračovaly návštěvy 

jabloneckých a budyšínských seniorů, kdy hostitelské město vždy připraví pro své 

zahraniční hosty co nejpestřejší program. Konala se tradiční třídenní cyklistická jízda 

třech měst na trase Budyšín – Jelení Hora – Jablonec. Kontakty završily sportovní hry 

mládeže - společný projekt Jablonce, Jelení Hory, Budyšína a Heidelbergu. Každý rok 

je hostitelem jedno z partnerských měst, v roce 2017 to byl Budyšín. 

PARTNERSKÉ MĚSTO KAUFBEUREN 

26. 9. 2009 DOHODA O PARTNERSTVÍ * ZÁKLADNÍ INFORMACE 

O MĚSTĚ - Země: Spolková republika Německo (Bavorsko) * Poloha: 

681 - 860 m nad mořem * Rozloha: 40 km
2
 * Počet obyvatel: 42 000 * 

Vzdálenost od Jablonce: 650 km * Starosta: Stefan Bosse * Adresa: 

Stadt Kaufbeuren – Rathaus, Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren, Deutschland    

AKTIVIT V ROCE 2017 byla celá řada. Z oficialit připomenu přijetí české delegace 

na tradičních kaufbeurenských slavnostech Tänzelfest a při otevření nového 

hokejového stadionu v Kaufbeuren, následně pak přijetí kaufbeurenských 
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zastupitelů v Jablonci. Z oblasti kultury stojí za zaznamenání červnová výstava 

fotografií v Domě česko-německého porozumění v Rýnovicích nazvaná ´Vertreibung 

und Neubeginn / Vysídlení a nový začátek´, která vznikla ve spolupráci s občany 

Neugablonz. V červenci se Jablonec představil vlastním stánkem na kaufbeurenských 

městských slavnostech Tänzelfest, prezentoval se zde také Spolek jabloneckých dam a 

pánů a Spolek přátel města Jablonce. V září již nejednou zmiňované společné 

vystoupení kaufbeurenské Musikvereinigung Neugablonz a Mladé dechovky, které se 

konalo v rámci Jabloneckých podzimních slavností. Oblast vzdělávání reprezentovaly 

dlouhodobé spolupráce a výměnné pobyty, které realizovaly: Gymnázium Dr. Randy a 

Jakob-Brucker-Gymnasium Kaufbeuren; Střední uměleckoprůmyslová škola se 

Staatliche Berufsfachschule für Glass und Schmuck Kaufbeuren-Neugablonz; Základní 

škola Liberecká od loňského roku spolupracující s Gustav-Leutelt-Schule 

v Neugablonz. Za sport připomenu návštěvu hokejového klubu kaufbeurenské policie, 

společný turnaj a navázání kontaktu s Policií ČR. Dále pak účast kaufberenského týmu 

na atletických závodech TJ LIAZ v Jablonci a soustředění amatérského hokejového 

týmu doktorů z Kaufbeurenu a okolí u nás. Nechyběl poznávací zájezd pro veřejnost do 

Kaufbeurenu, kde koordinátorem na české straně byl Dům česko-německého 

porozumění v Rýnovicích a tradiční poznávací zájezd pro německé občany do Jablonce 

pořádaný Spolkem pro péči o partnerská města Kaufbeuren. Město Kaufbeuren se 

prezentovalo na společné expozici partnerských měst v rámci veletrhu cestovního ruchu 

Euroregion Tour 2016 a Jablonec pak na veletrhu cestovního ruchu v Kaufbeuren. 

PARTNERSKÉ MĚSTO JELENIA GÓRA 

19. 12. 2007 DOHODA O PARTNERSTVÍ 

ZÁKLADNÍ INFORMACE - Země: Polsko * Poloha: 310 - 680 m 

nad mořem * Rozloha: 109 km
2 

* Počet obyvatel: 84 000 * 

Vzdálenost od Jablonce nad Nisou: 50 km * Starosta: Marcin Zawiła 

* Adresa:  Miasto Jelenia Góra – Ratusz, Plac Ratuszowy 58, 58500, 

Jelenia Góra, Polsko  

AKTIVITY ROKU 2017 korunovalo již zmíněné setkání představitelů partnerských 

měst a oslavy 10. výročí partnerství Jablonce a Jelení Góry. Připomeňme si, že dohodu o 

partnerství podepsali v roce 2007 v Polsku tehdejší představitelé obou měst, Petr Tulpa a 

Marek Obrębalski. Bylo to logické vyústění dlouholeté přeshraniční spolupráce, která mezi 

městy probíhá v oblasti sportu, kultury i turistiky. Slavnostního setkání k 10. výročí 

partnerství se účastnil nejen náš primátor Petr Beitl, jenž ocenil dlouholetou spolupráci 

Jablonce a partnerských měst na všech úrovních, ale také řada dalších osobností 

veřejného života v našem městě. Setkání orámovala atmosféra Jabloneckých 

podzimních slavností, kterých se přátelé Jablonce z Jelení Hory, jelenohorského 

okresu, německého Zwickau a Kaufbeurenu účastnili nejen jako návštěvníci, 

ale i jako účinkující. Pro návštěvy z partnerských měst byla také připravena 

prohlídka nově zrekonstruovaného památníku sklářství na Kristiánově a 

následně večeře na Šámalově chatě na Nové louce. 
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TISKOVÉ ZPRÁVY 

JABLONEC NAVŠTÍVILI ZASTUPITELÉ Z KAUFBEURENU - 15. 5. 2017 - 

Na sklonku uplynulého týdne navštívila Jablonec nad Nisou početná skupina zastupitelů 

z partnerského města Kaufbeuren. Čekalo je oficiální přijetí primátorem města Petrem 

Beitlem v obřadní síni i neoficiální program, během něhož měli možnost poznat naše 

město. Velká většina kaufbeurenských zastupitelů byla v Jablonci poprvé. „Partnerství 

s bavorským městem Kaufbeuren patří k nejaktivnějším ze spřátelených měst. 

Spolupráce probíhá na úrovni základních i středních škol - ZŠ Liberecká, SUPŠ 

a VOŠ, Gymnázium Dr. Randy, církví - katolíci i starokatolíci, sportu - fotbal, 

hokej, atletika, hudby - Mladá dechovka i institucí a spolků - Dům česko-

německého porozumění, Muzeum skla a bižuterie, archiv, JKIC či Spolek přátel 

města Jablonec nad Nisou,“ vypočítává Kateřina Hujerová z kanceláře primátora, 

která má na starosti spolupráci s partnerskými městy. Nejdůležitější mezi Jabloncem a 

Kaufbeuren jsou ale rodinné vazby, které stále ještě přetrvávají od doby, kdy po 2. 

světové válce bylo do jedné z kaufbeurenských čtvrtí vystěhováno na dvacet tisíc 

jabloneckých Němců. Čtvrť se jmenuje příhodně Neugablonz. Hosté z Kaufbeuren 

v čele s primátorem města Stefanem Bosse navštívili Muzeum skla a bižuterie, zhlédli 

prezentaci náměstka primátora Lukáše Pletichy o Jablonci a jeho okolí a během 

odpolední prohlídky s Christou Petráskovou poznali Jablonec na vlastní kůži. Oficiální 

přijetí na radnici proběhlo v přátelské atmosféře. Primátor Petr Beitl hovořil o vzájemné 

spolupráci, o křehkosti demokracie i o zkušenostech a nebezpečích centrálního řízení, 

které jsme v České republice zažili na vlastní kůži a dopadech současného rozhodování 

v Bruselu na jednotlivé členské země EU. Oba představitelé měst, Petr Beitl i Stefan 

Bosse, se shodli, že vzájemné partnerství obou měst je dobrým příkladem komunikace a 

spolupráce i pro ostatní evropské země a můžeme na něj být právem hrdí.  

MAUKE - DIE BAND ZAHRAJE V RÝNOVICÍCH A NA JEŠTĚDU - Jablonec 

navštíví zajímavé hudební těleso z partnerského města Kaufbeuren, čtvrti Neugablonz, 

které vystoupí v rámci programu Rýnovických letních slavností. Kapela Mauke – die 

Band sice využívá známé populární melodie, texty si však píší protagonisté sami, a to 

ve starojabloneckém dialektu, tzv. Paurisch. Toto nářečí si s sebou do Kaufbeuren 

(Neugablonz) přivezli odsunutí Němci z Jablonce. V dnešní době globalizace sice 

Paurisch pomalu upadá, ale o její popularizaci a záchranu se snaží právě Mauke – die 

Band. Její vystoupení se koná v pátek 23. června od 17:00 hodin v Rýnovicích a 

následující den od 16:00 hodin na Ještědu v Liberci.  

ARCHITEKTY ZAUJAL ZASCHE I WINTER - Ve čtvrtek 7. prosince navštívila 

Jablonec sedmičlenná skupinka architektů z Drážďan. Zajímala je budova radnice od 

architekta Karla Wintera a oba dva jablonecké kostely od Josefa Zasche, které jsou 

postaveny v rozdílném slohu. „Architekti, kteří k nám zavítali, se zajímají především o 

budovy moderní architektury 20 století nejen v Německu, ale i v Čechách. Do Jablonce 

přijeli z Loebau, kde navštívili vilu Haus Schminke, kde také získali doporučení naše 

město navštívit,“ informuje Kateřina Hujerová z kanceláře primátora. 

Jabloneckou radnicí je provedl tajemník úřadu Marek Řeháček. Ukázal jim 
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kancelář primátora, obě nově zrekonstruované zasedací místnosti i velký zasedací sál, 

který na svou proměnu teprve čeká. Zaujala je i výstava o historii stavby radniční 

budovy, která nastálo visí na chodbě před kanceláří primátora města. Velký zájem a 

údiv návštěvníků vzbudila informace, že velká budova radnice byla postavena za pouhé 

dva roky. Ve starokatolickém kostele na náměstí B. Němcové, který je považován za 

jednu z nejkrásnějších secesních sakrálních staveb v Evropě, se architektům věnoval 

farář Karel Koláček. Speciálně pro hosty si připravil i staré pohlednice kostela a dobové 

plány, velkou pozornost věnoval probíhající postupné rekonstrukci kostela a odpovídal 

na četné dotazy hostů. V kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Horním náměstí se 

německých architektů ujala průvodkyně paní Rudolfová v doprovodu Radúze Drozena 

z místní fary.  Zde se hosté pozastavili rovněž nad rychlostí výstavby, protože kostel, 

stejně jako radnice, stál během dvou let. Návštěvníky z Německa zaujalo, že se Josef 

Zasche intenzívně věnoval myšlence nového velkého kostela pro Jablonec na Horním 

náměstí už od konce 19. století a z vlastní iniciativy - tedy bez kontraktu a zadání města, 

vytvořil v průběhu několika let řadu návrhů v různých stavebních stylech. Výsledkem 

jednoho návrhu podoby kostela na Horním náměstí je kostel na náměstí B. Němcové.  

PRÁZDNINOVÉ VÝLETY DO PARTNERSKÝCH MĚST - Rádi byste na 

krátký výlet, ale okolí Jablonce už znáte jako své boty? Zajeďte se tedy podívat 

k našim sousedům – tak jako každý rok přinášíme tipy na zajímavé výlety a 

akce, které se o prázdninách konají v našich nejbližších partnerských městech.  

POWIAT JELENIOGÓRSKI: Hned za hranicemi začíná Powiat Jeleniogórski 

(jelenohorský okres), který se táhne až k úpatí Sněžky. V centru Szklarské Poręby je 

muzeum Tajemství Krkonoš. (vstupné 19 zł). V blízkosti Szklarské Poręby jsou území 

národního parku dva vodopády, vstupní poplatek 6 zł. Nepřehlédnutelnou dominantou 

kraje je zřícenina hradu Chojnik u Sobieszówa (vstupné 6 zł, parking fee 10 zł). V 

Karpaczi je kostelík Wang z 12. století, který byl převezen z norské vesnice Vang. 

Festival dell’Arte se koná od 13. do 19. 8. 2017. Všechny architektonické skvosty a 

dominanty regionu lze vidět v Parku miniatur v Kowarech. Polská strana Krkonoš je 

malebný kraj, ale nejen oko si zde přijde na své – Vaše chuťové buňky budou rovněž 

potěšeny. Neuděláte chybu, ať už vyzkoušíte tradiční polévku žurek, hříbkové pirohy, 

oblíbené gofry s lesním ovocem anebo čerstvého pstruha upraveného ve smazialně ryb s 

vlastním rybníčkem. Jedlíkům doporučujeme navštívit festival chutí Liczyrzepa, který 

se koná odpoledne 2. července v 

Karpaczi v restauraci Dwór 

Liczyrzepy, vstup je zdarma. Za 

zmínku stojí také festival autorských 

písní Gitarą. (14. a 15. 7. Borowica 

(Podgórzyn), kde je vstup zdarma. * 

Jelenia Góra slaví s Jabloncem letos 

10 let partnerství. 1. a 2. 7. se koná 

tradiční dvoudenní česko-

polský Art & Glass 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=69697&x=480&y=320&test=ccc
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Festiwal, na kterém mimo jiné vystoupí i polská hudební hvězda Ania Dąbrowska. V 

druhé polovině července (21. – 23. 7.) se zde koná 35. Festiwal Teatrów Ulicznych 

(vstup zdarma). Další zajímavou akcí je Country pod Śeniżką (12. 8.) 

BAUTZEN: V Sasku se nachází dvě partnerská města. Prvním je Budyšín, jedno z 

nejmalebnějších středověkých měst 

Německa vůbec. Jeho sedmnáct věží a 

bašt láká k prohlídce historického 

centra, kde překvapí dvoujazyčný 

popis ulic či názvů restaurací. V Horní 

Lužici žije kolem čtyř tisíc lužických 

Srbů. V bývalé solnici hradu Ortenburg 

sídlí Srbské museum, kde se o 

lužických Srbech a jejich kultuře 

dozvíte asi nejvíce. Od 10. 8. do 

poloviny září se v Budyšíně koná 12. 

ročník festivalu budyšínské hořčice. 

ZWICKAU oslaví příští rok 900 let od 

vzniku. Čtvrté největší město Saska se 

chlubí hned dvěma atributy: 

nejslavnějším hudebním rodákem, 

skladatelem Robertem Schumannem a 

automobilismem v čele se slavným 

trabantem. Ve dnech 17. a 18. 8. hostí 

Zwickau Sachsen Classic 2017, 

spanilou jízdu veteránských vozů, za 

návštěvu stojí ovšem i místní August 

Horch Museum (vstup 7 EUR). 

KAUFBEUREN: Malebné středověké městečko láká svými dominantami k prohlídce – 

zvláště městské hradby nebo zákoutí klášterních teras jsou opravdu romantická místa. 

Vedle čerstvě přestěhovaného muzea pojednávajícího o historii města zde naleznete i 

muzeum loutek nebo nově otevřené Hasičské muzeum. Pro našince však bude 

nejzajímavější Jizerskohorské muzeum, 

které pojednává nejen o sklářském a 

bižuterním řemesle, ale i o osudech 

rodin jabloneckých Němců, kteří našli 

po válce v Kaufbeurenu nový domov. 

Druhý víkend v červenci si nenechte 

ujít tzv. páté roční období Kaufbeurenu 

– Tänzelfest čili Tanečková slavnost se 

může pochlubit tradicí od 15. století. 

Středověké městečko osvětlené jen 

loučemi, kejklíři v křivolakých uličkách, lidé v kostýmech – to vše 

tvoří nezapomenutelnou pohádkovou atmosféru. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=72846&x=640&y=417
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=116&x=480&y=389&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=108&x=480&y=362&test=ccc
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MAGISTRÁT 
JABLONECKÝ ÚŘAD: DRUHÝ NEJPŘÍVĚTIVĚJŠÍ - Ministerstvo vnitra sekce 

veřejná správa bylo vyhlašovatelem 2. ročníku soutěže, kde se utkaly městské úřady 

obcí s rozšířenou působností o titul Přívětivý úřad. Zapojilo se 165 míst z celkového 

počtu 205 z celé České republiky. Stejně jako v loňském roce se na prvním místě v kraji 

umístil Liberec, místo druhé obsadil Magistrát statutárního města Jablonec nad Nisou, 

třetí pozici obhájily Semily. Vítězové převzali ocenění ve vzdělávacím středisku v 

Benešově u Prahy ve středu 17. května. Přívětivý úřad je soutěží mapující stav 

přívětivosti a otevřenosti obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. 

Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v 

nadstandardní kvalitě. Důraz je kladen zejména na oblasti využívání on-line služeb, 

webových stránek, transparentnost, prodlužování úředních hodin, informovanost, 

komunikaci s občany apod. Hodnocení probíhalo na základě šestapadesáti kritérií v pěti 

kategoriích. Ta se týkala například dostupnosti autobusové zastávky, bezbariérovosti, 

zveřejňování informací, komunikačních forem a zapojování veřejnosti. V každém kraji 

byla vyhlašována první tři místa, samostatně byly hodnoceny městské části hlavního 

města Prahy. Mezi příklady dobré praxe vybrané ministerstvem bylo v Jablonci 

zveřejňování smluv a objednávek nad dvacet tisíc korun, které jsou zpřístupněné na 

městském webu od roku 2013.  Od roku 2015 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 stejně jako úřední dny po celý týden (od roku 

2010), úřední je i každá první sobota v měsíci. Vítanou službou je možnost objednat se 

na některá oddělení magistrát formou SMS nebo přes webové stránky města. 

PETR BEITL, PRIMÁTOR MĚSTA - Komunikace s občany, tak jak probíhá v 

Jablonci, pomohla naší radnici získat druhé místo v soutěži Přívětivý úřad, 

vyhlášené ministerstvem vnitra. Tato soutěž mapuje otevřenost a vstřícnost 

úřadů vůči občanům. Pravidelná setkávání a diskuse s občany stále nejsou v 

řadě měst České republiky běžnou součástí komunikace, proto mě velmi těší, že 

v Jablonci má tato praxe již více než desetiletou tradici. Rád bych touto cestou 

poděkoval i všem našim občanům za to, že si zvykli na společné besedy chodit, 

že atmosféra jednotlivých setkání je ve velké většině příjemná a konstruktivní. 

Zvlášť po letošním ročníku musím konstatovat, a těší mě to, že už na nás lidé 

nechodí pouze křičet, ale jsou ochotní diskutovat a s větším či menším 

pochopením naslouchat i sobě navzájem. Setkání jsou důležitá pro obě strany. 

V osobním jednání se dá předejít nedorozuměním, která mohou vzniknout 

například v písemné či telefonické komunikaci. Na místě si vysvětlíme důležité 

záležitosti a poskytujeme si vzájemně zpětnou vazbu. Pro mě osobně jsou 

setkání cenná i v tom, že vidím, jak na konkrétní dotazy reagují naši 

úředníci. Cenu za Přívětivý úřad jsme získali i díky občanům města. 
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STRUKTURA ÚŘADU. POČTY PRACOVNÍKŮ  
MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU v roce 2017 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 2017  

 primátor Ing. Petr Beitl, narozen 1966, politická příslušnost ODS,  

 náměstek primátora Ing. Miloš Vele, narozen 1962, politická příslušnost ODS, 

odbor ekonomiky a odbor správy majetku, 

 náměstek primátora JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, narozen 1974, politická 

příslušnost ČSSD, odbor stavební a životního prostředí, odbor územního a 

hospodářského rozvoje,  

 náměstek primátora Ing. Miloš Zahradník, narozen 1947, politická přísl. ČSSD, 

odbor humanitní, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 

STRUKTURA ÚŘADU A PERSONÁLNÍ NAPLNĚNÍ podle stavu k 31. prosinci 2017:  

MAGISTRÁT CELKEM -  nutno přičíst 1 pracovníka, a to tajemníka, pak byl  

 plánovaný počet pracovníků 216,5 (rok 2016: 210 * 2015: 210,325 * 2014: 211),  

 skutečný počet pracovníků 205,375 (v roce 2016: 203,075 * 2015: 199,175 * 

2014: 205,5) + 4 uvolnění zastupitelé, + veřejně prospěšné práce: plánovaný 

počet 120 (rok 2016: 120 * 2015: 110 * 2014: 101), skutečnost 76 (rok 2016: 99 

* 2015: 92 * 2014: 87), rezerva 44 (2016: 21 * 2015: 18 * 2014: 14)  

 a dohromady máme plánovaný počet celkem 340,5 (2016: 334 * 2015: 324,325 

* 2014: 316), skutečný počet celkem 329,375 (2016: 327,075 * 2015: 313,175 * 

2014: 310,525). Projděme nyní jednotlivé úseky. 

 ÚSEK PRIMÁTORA MĚSTA ING. PETRA BEITLA 

ODBOR KANCELÁŘE PRIMÁTORA: vedoucí odboru (plánovaný počet pracovníků 1 / 

skutečný počet pracovníků 0), oddělení sekretariátu primátora (5,625/5,5), oddělení 

krizového řízení (2/2), oddělení interního auditu a stížností (3/3), oddělení právní a 

veřejných zakázek (6/6),   

- plánovaný počet 17,625 (v roce 2016: 16,625 * 2015: 19,075 * 2014: 20,5), 

- skutečný počet pracovníků 16,5 (v roce 2016: 15,625 * 2015: 15,625 * 

2014: 19,5). 

 ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA ING. MILOŠE VELEHO 

Celkem plánováno 43,5 pracovníků (rok 2016: 44,5 * 2015: 44,5), 

skutečný počet 42,5 (rok 2016: 42,5 * 2015: 2,5). 

SEKRETARIÁT: plánovaný počet pracovníků 1, skutečný počet pracovníků 1 

ODBOR EKONOMIKY: vedoucí odboru, sekretariát, finanční analytik 

(plánovaný počet pracovníků 3 / skutečný počet pracovníků 3), oddělení 
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rozpočtu a poplatků (6/5), oddělení účetní a majetkové evidence (6/6), oddělení 

majetkoprávní (5/5), 

- plánovaný počet pracovníků 20 (rok 2016: 21 * 2015: 21 * 2014: 20), 

- skutečný počet pracovníků 19 (rok 2016: 19 * 2015: 20 * 2014: 20). 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU: vedoucí odboru, sekretariát, ekonom, energetik (4/4), 

oddělení správy objektů (9/9), oddělení správy komunikací (4/4), oddělení správy 

veřejné zeleně (5,5/5,5), 

- plánovaný počet pracovníků 22,5 (rok 2016: 22,5 * 2015: 22,5 * 2014: 23,5), 

- skutečný počet pracovníků 22,5 (rok 2016: 22,5 * 2015: 21,5 * 2014: 23,5). 

 ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA JUDR. ING. LUKÁŠE PLETICHY 

Celkem plánováno 49,5 pracovníků (rok 2016: 44 * 2015:42),  

skutečný počet 48,25 (2016: 44 * 2015: 41,5). 

SEKRETARIÁT: plánovaný počet pracovníků 1, skutečný počet pracovníků 1 

ODBOR ÚZEMNÍHO A HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE: vedoucí odboru, ekonom, 

referent pro komunikaci s veřejností, servisní informační pracovník (plánovaný počet 

pracovníků 4 / skutečný počet pracovníků 4), oddělení územního plánování (5/5), 

oddělení investiční výstavby (8/7), oddělení dotací (4/4), 

- plánovaný počet pracovníků 21 (rok 2016: 17 * 2015: 15 * 2014: 16), 

- skutečný počet pracovníků 20 (rok 2016: 17 * 2015: 15 * 2014: 16). 

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: vedoucí odboru, sekretariát, 

stanoviska, stavební archiv (3,5/3,5), stavební úřad (10/10), oddělení dopravní a silniční 

(3/3), oddělení životního prostředí a státní památkové péče (11/10,75), 

- plánovaný počet pracovníků 27,5 (rok 2016: 26 * 2015: 26 * 2014: 26), 

- skutečný počet pracovníků 27,25 (rok 2016: 26 * 2015: 25,5 * 2014: 25). 

 ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA ING. MILOŠE ZAHRADNÍKA  

Celkem plánováno 41,75 pracovníků (vloni: 43,75 * rok 2015: 42,75),  

skutečný počet 40,2 (rok 2016: 43,025 * 2015: 39,625). 

SEKRETARIÁT: plánovaný počet pracovníků 1, skutečný počet pracovníků 1 

ODBOR HUMANITNÍ: vedoucí odboru, sekretariát, ekonom (plánovaný počet 

pracovníků 3 / skutečný počet 3), oddělení sociálně právní ochrany dětí (15 / 14), 

oddělení školství, kultury a sportu (6 / 5,8), 

- plánovaný počet pracovníků 24 (2016: 25 * 2015: 26 * 2014: 24), 

- skutečný počet pracovníků 22,8 (2016: 24,875 * 2015: 23,875 * 2014: 22,8). 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ: vedoucí odboru, sekretariát 

(plánovaný počet pracovníků 2 / skutečný počet pracovníků 2), oddělení sociálních 

služeb (4 / 4), oddělení sociální péče (10,75 / 10,4),  

- plánovaný počet pracovníků 16,75 (rok 2016: 17,75 * 2015: 15,75 * 2014: 

15,75), 

- skutečný počet 16,4 (rok 2016: 17,15 * 2015: 14,75 * 2014: 14,75). 
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 ÚSEK TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA JUDR. MARKA ŘEHÁČKA 

Celkem plánováno 63 pracovníků (rok 2016: 60 * 2015: 61),  

skutečný počet 55,925 (rok 2016: 56,925 * 2015: 58,925). 

ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA: vedoucí odboru, sekretariát (plánovaný počet 

pracovníků 1, skutečný počet 0), organizační a personální oddělení (plán 7 / skutečnost 

5,925), oddělení provozní (9/8), oddělení informačních technologií (3/3), oddělení 

organizace a personálu veřejných prací (2/1), informační středisko magistrátu (5/5), 

- plánovaný počet pracovníků 27 (rok 2016: 25 * 2015: 26 * 2014: 23), 

- skutečný počet 22,925 (2016: 23,925 * 2015: 23,925 * 2014: 21). 

ODBOR SPRÁVNÍ: vedoucí odboru, sekretariát, pokladna, informace (3/3), oddělení 

správních agend (7/7), oddělení dopravně správních agend (9/9), oddělení matriky a 

ověřování (4/4), živnostenský úřad (7/6), oddělení přestupků (6/5), 

- plánovaný počet pracovníků 36 (rok 2016: 35 * 2015: 35 * 2014: 38), 

- skutečný počet pracovníků: 34 (rok 2016: 33 * 2015: 35 * 2014: 38). 

KANCELÁŘ PRIMÁTORA: MEDIÁLNÍ PREZENTACE MĚSTA  

ODDĚLENÍ: 

 SEKRETARIÁT PRIMÁTORA 

 INTERNÍHO AUDITU A STÍŽNOSTÍ 

 PRÁVNÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

 MĚSTSKÁ POLICIE  

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁT PRIMÁTORA – V roce 2017 zde pracovali: tisková 

mluvčí, dvě asistentky – jedna se zaměřením na agendu partnerských měst a druhá na 

běžnou agendu, webmaster, tajemnice Sboru pro občanské záležitosti a vedoucí 

oddělení. Práce redaktora Jabloneckého měsíčníku byla i nadále zajišťována externě. 

V říjnu rada města schválil nový statut měsíčníku, který nabyl účinnosti k 5. 10. 2017 a 

nahradil dosud platný. 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 oddělení sekretariátu primátora 

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 stejně tak jako zvláštní oblast spolupráce 

s občany, kterou zajišťovala tajemnice Sboru pro občanské záležitosti. Jen připomenu, 

že se týkala vítání nových občánků, oceňování dárců krve, přání jubilantům, předávání 

maturitních vysvědčení a diplomů či zápisy do pamětních knih města. Co se samotných 

akcí týká, tak jen stručná rekapitulace: Novoročním koncertem, v jehož 

úvodu byla předána cena města Pro Meritis Janu Strnadovi a Janu Vízkovi, 
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vše začalo a pokračovalo pak návštěvou u prvního miminka v jablonecké porodnici, 

nechyběla tradiční setkání se zástupci podnikatelské veřejností a následně s představiteli 

církví. Tradiční byl i ples města, kde šek v hodnotě 25 000 Kč dostala tentokrát 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Další podporu získal Svaz tělesně 

postižených v ČR v předvánoční akci ´Primátorský svařák´. Čepovaný do hrnečků se 

symbolem manipulační věže hráze přehrady vynesl letos 45 237 Kč.  To už jsme ale na 

konci roku, takže ještě od začátku. V lednu byla uctěna památka obětem holokaustu v 

místech bývalé synagogy, v květnu se konal pietní akt k 72. výročí konce 2. světové 

války, v červnu k památce obětem komunistického režimu, srpen přinesl připomenutí 

událostí roku 1968, říjen oslavil vznik republiky v roce 1918 a listopad Den válečných 

veteránů. Rok završilo štědrovečerní posezení s osamělými občany.  

MEDIÁLNÍ PREZENTACE MĚSTA - Během roku 2017 uspořádala tisková mluvčí 11 

tiskových konferencí, a to pravidelně po zasedání zastupitelstva. Bylo vydáno 294 

tiskových zpráv (v roce 2016: 321, 2015: 353, 2014: 331, 2013: 287), což je průměrně 

24,5 zpráv měsíčně. Vedle toho pro všechna média mluvčí průběžně zodpovídala 

konkrétní dotazy. Součástí mediálních výstupů byla i pravidelná příprava týdenních a 

měsíčních scénářů pro vstupy v rádiu RCL a týdenních televizních magazínů v 

regionální televizi. A jaká je práce tiskové mluvčí? Více snad napoví následující řádky. 

VESMÍR SE SPOJIL A STALA JSEM SE TISKOVOU MLUVČÍ -  29. 6. 2017, 

Veřejná správa, str. 10, Markéta Hozová - Redakce Veřejné správy mě požádala o 

několik postřehů plynoucích ze zkušeností tiskové mluvčí magistrátu velkého 

města. Ráda je připojuji jako ohlas k tomuto tématu.  Práci tiskové mluvčí jsem 

si vysnila, když jsem pracovala jako produkční v regionální redakci Českého 

rozhlasu. „To by mě bavilo,“ říkala jsem si a připadalo mi to úžasně „cool“, jak 

by řekly moje dcery. Jak už to tak bývá, když si něco opravdu a správně přejete, 

vesmír se spojí a přání se splní. Radnice v Jablonci nad Nisou hledala tiskovou 

mluvčí, a tak jsem to zkusila. Vyšlo to a vyšla i moje představa o tom, že mě to bude 

bavit a někdy je to i „cool“. Nějaké povědomí o práci tiskové mluvčí jsem měla, ale 

přiznám se, že mě překvapilo, jak moc jsem v kontaktu s lidmi zvenčí, s občany, jak se 

na radnici říká normálním lidem. Nevím, jak je to jinde, ale jablonecká radnice se svými 

občany komunikuje poměrně čile. Ne nadarmo jsme Přívětivý úřad. Co mě ale 

překvapilo, byly dotazy, které na mě pršely z naší webové aplikace. Nechápala jsem, 

proč se lidé ptají na tak jasné věci, o kterých se mluví a píše v novinách, a dokonce i v 

radničním zpravodaji, tedy Jabloneckém měsíčníku. Postupně jsem zjišťovala, že lidé 

příliš nečtou, nezajímají se o věci kolem, a když, tak jaksi předpokládají, že TO „zvorali 

na radnici“, „že se na TO, za jejich peníze, prostě kašle“. Překvapil mě i způsob 

pokládání otázek. Aplikace je anonymní, a tak se lidé patrně domnívají, že když budou 

sprostí a budou nás na radnici urážet, nikdo se to nedozví a po nás to steče. Nesteče. 

Radnice = lidé, kteří dělají svou práci. Často jsem se zlobila, byla jsem smutná, 

frustrovaná, bezmocná a slušně jsem na ty neslušné dotazy odpovídala. Trvalo mi 

několik let, než jsem se naučila nebrat si dotazy osobně a profesionálně odpovídat. I tak 

se mi někdy stane, že mě něco dostane. Jsem holka a my holky to tak 
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většinou máme, že si TO víc bereme. * Jak se prodává radnice? Těžko * Radnice se 

jako značka neprodává snadno. Nikdo ji totiž nechce, ale všichni ji v určitých ohledech 

potřebují. Můžete úřednickou práci a politická rozhodnutí chválit do roztrhání těla, ale 

příliš si nepomůžete. Osobně sázím na racionální přístup a pořád se snažím zachovat si i 

ten „občanský“ pohled. Je hezké, že napíšeme, že se nám to a to povedlo. Musíme, ale 

napsat, co z toho bude mít prostý občan, a taky přiznat, že ne všechno je růžové. Prostě 

snažit se, co nejvíc říkat pravdu, podávat, pokud možno komplexní informaci a nebát se 

střetu. S průšvihem jít ven raději první než čekat, až se někdo zeptá. To je moje 

strategie, k níž přesvědčuju někdy s větším a někdy s menším úsilím i své kolegy a 

politiky. Zatím se mi to skoro vždycky vyplatilo. V Jablonci hodně sázíme na přímou 

komunikaci. Každoročně pořádáme setkání veřejnosti s vedením radnice ve všech 

částech města. I ta jsem si zpočátku brala hodně osobně a ta první pak obrečela. Lidé 

totiž nepřijdou, aby pochválili, ale přijdou se zlobit a mnohdy hádat. Jako v každém 

vztahu je dobré si věci vysvětlit a vyříkat, i když třeba důrazně. Ne všechno je tak, jak 

se na první pohled zdá, a nic se nejí tak horké, jak se uvaří. * Lapeni na síti * Přiznávat 

chyby a vysvětlovat se vyplácí zejména dnes, kdy velkou převahu nad tradičními médii 

mají sociální sítě. Městský facebookový profil máme a pořád se učím jej používat, 

pořád něco objevuju. Bála jsem se negativních statusů a diskuzí, které začnou u díry v 

silnici a skončí u nevyvezené popelnice, ale není to tak zlé. Díky facebooku vidím, jak 

mají lidé naše město rádi, jak jsou na něj pyšní, a často si přečtu i pochvalné posty od 

mimo jabloneckých. A to je fajn. Řadu užitečných praktických informací, jako 

například svozy odpadu, očkování proti vzteklině nebo dotace na opravu domů, je lepší 

zveřejňovat na facebooku, rychle se šíří a dostanou se i k lidem, kteří nic nečtou a na 

web města kliknou pouze omylem. Jablonecký web má několik ocenění nejen za 

grafiku, ale i za obsah. Nabízí přehledně zpracované životní situace i již zmíněnou 

aplikaci Otázky a odpovědi. Ve městě velikosti Jablonce se pořád něco děje, a tak je 

denní aktualizace samozřejmostí. Zveřejňujeme věci méně i více zajímavé, povinné i 

nepovinné, úřední i neúřední. Mimo jiné také smlouvy, zápisy z výborů, výběrová řízení 

i platy vedoucích a archivujeme také naše přenosy z jednání zastupitelstva. Vzhledem k 

množství informací bývá na webu někdy obtížná orientace, ale máme šikovného 

webmastera, který „myslí hlavou“, ochotně spolupracuje a snaží se web vidět zvenčí, 

což je super. Městský web spolu s Jabloneckým měsíčníkem a potažmo Facebookem 

vnímám jako v podstatě jedinou možnost podat informace tak, jak skutečně jsou, a 

máme díky nim možnost vysvětlit i složitější věci. Jiné zbraně v podstatě nemáme. 

Média hrají svou nezávislou roli, ale alespoň u nás na Jablonecku jedeme na přátelské, 

korektní a profesionální vlně. Tiskovou omluvu jsem žádala za celou svou praxi pouze 

dvakrát, a to v celostátních médiích. * Zn. Stejný pohled výhodou * Mám štěstí na 

politiky, pro něž pracuju. Pan primátor má svůj názor, ale je ochotný naslouchat a 

diskutovat. Musím říct, že za těch šest let, co spolu pracujeme, jsme oba ušli kus cesty a 

jsme sehraní. Máme podobné názory a už tak trochu víme, jak ten druhý uvažuje. Často 

se zamýšlím nad tím, jestli bych uměla pracovat pro někoho, s nímž názorově 

nesouzním. Prodávat něco, čemu nevěřím, by bylo těžké. Sice bych možná byla větší 

profík, ale jako člověku by mi to vadilo. Dlouho by to určitě nešlo. Zdravá 
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loajalita k šéfovi je pro mě důležitá.  Když si to tak po sobě čtu, zjišťuju, že mám 

pěknou práci, která někdy bolí, ale mnohem častěji těší. Mám se dobře. - Markéta 

Hozová je tiskovou mluvčí Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 

JABLONEC V MOBILNÍCH APLIKACÍCH 

WEBOVÉ STRÁNKY (WWW.MESTOJABLONEC.CZ) - V roce 2017 činila jejich 

návštěvnost 1 195 975 přístupů (v roce 2016: 1 236 369 * 2015: 971 778 * 2014: 

739 282 * 2013: 589 553), přičemž narostl počet přístupů z mobilních zařízení, který 

dosáhl sedmnáct procent, zbytek (83 %) tvořily klasické počítače. Již tradičně 

nejsledovanější částí byl kalendář akcí, následovaný úřední deskou a aplikací Životní 

situace a úřední deskou. Hojně navštěvované byly i veřejné zakázky, tiskové zprávy, 

telefonní seznam, zprávy z městské policie a přehrávání různých videí, především 

záznamů ze zastupitelstva. Připomenu, že jednání zastupitelů se začalo vysílat v roce 

2015. V aplikaci Otázky a odpovědi bylo v roce 2017 zodpovězeno 380 dotazů (vloni 

274, v roce 2015: 301, 2014: 495, 2013: 368). Inovována byla služba rezervace termínu, 

která 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 v ulici Komenského. 

Zjednodušen byl způsob registrace i ověřování rezervace. Stránka Aktuální stav 

přepážek a fronty k jednotlivým činnostem ukazuje nově odhadovanou dobu čekání v 

minutách. Novinkou se stal na konci roku spuštěný přehled vyhotovených dokladů 

(občanské průkazy, cestovní pasy a řidičské průkazy).  Jak již bylo zmíněno, 

pokračovaly videopřenosy ze zastupitelstva. Záznamy byly nově předkládány ve formě 

pouze zvukových záznamů rozdělených po bodech jednání. Sledovanost přenosů a 

počty stažení záznamů ze zastupitelstva ukazují následující čísla, přičemž počty stažení 

záznamů jsou ke dni 29. 1. 2018 a jsou uváděny v tomto pořadí: datum – přenos – 

záznam. 19. 1. 2017: 58 - 274 * 16. 2. 2017: 62 – 108 * 23. 3. 2017: 86 - 124 * 20. 4. 

2017: 82 - 62 * 18. 5. 2017: 94  - 93 * 22. 6. 2017: 72 – 89 * 10. 8. 2017: 66 - 72 * 21. 

9. 2017: 109 – 75 * 19. 10. 2017: 121 - 76 * 16. 11. 2017: 84 - 85 * 14. 12. 2017: 64 – 

104. Závěrem ještě to, že na mobilních telefonech mohli občané sledovat aktuální 

informace z našeho města nejen přes mobilní verzi stránek, ale i prostřednictvím: 

APLIKACE JABLONEC V MOBILU - nabízí aktuality, úřední desku, kalendář akcí, 

kontakty na pracovníky magistrátu a aplikaci s návody Životní situace. V roce 2017 si 

aplikaci nově stáhlo a nainstalovalo 1 059 uživatelů s operačním systémem Android a 

286 uživatelů iOS. Pro srovnání: vloni si aplikaci nově stáhlo a nainstalovalo 240 

uživatelů s operačním systémem Android, 48 uživatelů iOS a také ještě šest uživatelů 

mobilů s Windows Phone, kterých již na trhu není mnoho.  

LEPŠÍ MÍSTO JE MOBILNÍ APLIKACE, kterou využívá město Jablonec od května 2015 

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 lze zadávat i doma na počítači. ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU A STÍŽNOSTÍ 

jabloneckého magistrátu evidovalo v roce 2017 celkem 525 podaných 

stížností (v roce 2016: 475 * 2015: 428 * 2014: 295), z toho: 
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 71 písemných (v roce 2016: 54 * 2015: 69 * 2014: 89) a z tohoto množství bylo 

5 stížností na činnost magistrátu nebo městské policie, tři byly vyhodnoceny 

jako částečně oprávněné a dvě jako neoprávněné, řešení osmi stížností nespadalo 

do kompetence města, a proto byly postoupeny jinému orgánu, a v padesáti osmi 

případech se jednalo o podnět, žádost či informaci,  

 3 petice (v roce 2016: 1 * 2015: 3 * 2014: 2),  

 154 ústních (v roce 2016: 172 * 2015: 202 * 2014: 195), 

 297 podnětů zaslaných prostřednictvím mobilní aplikace Lepší místo (v roce 

2016: 248 * 2015: 152).   

Ze statistiky vyplývá, že aplikace Lepší místo se osvědčila. Občané využívají možnost 

vyfotit například rozbitou silnici, lavičku nebo černou skládku a okamžitě ji odeslat na 

město. Krom toho, že díky přiřazeným souřadnicím je hned zřejmé, kde se daný 

problém nachází, je možné v aplikaci zároveň sledovat, jak je s podnětem nakládáno. 

Na řešení zaslaných podnětů se podílejí různá oddělení magistrátu, nejčastěji správa 

komunikací, správa veřejné zeleně, oddělení veřejně prospěšných prací a městská 

policie. Podněty se prověřují a dle závažnosti vyřizují, pokud je to možné, dochází k 

nápravě ihned, pokud se jedná o složitější záležitost ať již z hlediska času či financí, je 

zařazena do plánů oprav konkrétního oddělení. Mezi nejčastější podněty patří 

upozornění na technický stav vozovek, dopravní značení, úklid města, prořez zeleně 

nebo stav městského mobiliáře. Nejvíce podnětů přišlo - stejně jako v předchozích 

letech, z širšího centra města (150), následovalo sídliště Mšeno se sedmi desítkami 

upozornění. Nejméně podnětů zaznělo z Proseče – dvě, a o jeden více z Kokonína. 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK vydává radnice už od roku 1998, v roce 2008 se změnila 

jeho grafická podoba. Celobarevné provedení a větší formát si radniční zpravodaj udržel 

do současnosti. V roce 2017 vyšel tradičně 11x - červenec a srpen společně, a 

v nezměněném nákladu dvaadvacet tisíc výtisků. Rozsah stejně jako vloni byl oproti 

předcházejícím letům o čtyři strany vyšší – tedy 28 stran. Zatímco v roce 2016 každé 

vydání obsahovalo čtyřstránkovou přílohu věnovanou 150. výročí povýšení Jablonce na 

město, v roce 2017 radniční zpravodaj obohacovala čtyřstránková vlastivědná příloha 

věnovaná převážně historii města a kultuře. V předchozích letech obvyklé tematické 

přílohy - rozpočet, léto a zimní údržba, byly včleněny do běžného rozsahu čísla. 

Jablonecký měsíčník je dopravován zdarma do všech jabloneckých domácností. 

Zatímco v předchozích letech ho distribuovala Česká pošta, od července 2017 zajišťují 

roznos výtisků lidé zaměstnaní na dohodu o provedení práce. Od roznášky - realizované 

v podobném systému jako probíhá distribuce hlasovacích lístků před volbami, si 

magistrát sliboval zejména zkvalitnění distribuční služby a zrychlení roznosu 

měsíčníku. Na webových stránkách města byl pak uveden seznam doručovacích obvodů 

včetně kontaktů na jednotlivé ´roznašeče´. Případné nedoručení měsíčníku je tedy 

možné oznamovat konkrétní osobě zodpovědné za danou lokalitu. Vedle toho i nadále 

byl určitý počet výtisků k dispozici v informačních centrech, jak v turistickém v 

Kostelní ulici, tak v budově radnice. Zároveň s měsíčníkem začali lidé dostávat nově 

kulturní kalendář vydávaný Jabloneckým kulturním a informačním centrem. Z tohoto 

důvodu došlo ke změně ve zveřejňování kulturních akcí v měsíčníku. 
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STATUT JABLONECKÉHO MĚSÍČNÍKU – Jeho novou podobu schválila rada 

města v říjnu 2017 v následujícím znění - Úvodní ustanovení: 1. Jablonecký měsíčník 

slouží jako informativní zpravodaj pro občany města a další zde působící subjekty. 

Informuje zejména o strategiích města, činnosti a rozhodnutích volených orgánů města, 

strategiích a činnosti představitelů města, činnosti magistrátu, městské policie, městem 

zřízených a založených organizací. Doplňkově obsahuje tak informace o významných 

událostech a skutečnostech ve městě, kulturních akcích, osobnostech, vlastivědě a 

společenském životě. 2. Součástí obsahu Jabloneckého měsíčníku je také placená 

inzerce, zejména inzerce služeb; z inzerce jsou vyloučeny inzeráty propagující hazardní 

hry či erotické služby; zveřejňovány nebudou také placené inzeráty politických stran či 

názorových uskupení. * Redakční rada Jabloneckého měsíčníku * 1. Redakční rada řídí 

obsah a rozsah Jabloneckého měsíčníku a je za něj odpovědná primátorovi města. 2. 

Redakční radu ustanovuje jako pracovní skupinu primátor města; jejími členy jsou 

zejména uvolnění členové zastupitelstva, dále pak např. pracovníci magistrátu či 

externisté podílející se na přípravě měsíčníku. 3. Redakční rada rozhoduje o rozsahu a 

obsahu měsíčníku; v rozsahu inzerce je při rozhodování omezena jednou max. jednou 

čtvrtinou rozsahu celého čísla. 4. V případě pochybností o zařazení určitého materiálu či 

inzerátu rozhoduje o návrhu nadpoloviční většinou všech svých členů; přezkoumat 

takové rozhodnutí o zařazení či nezařazení určitého materiálu do obsahu měsíčníku 

může primátor města. 5. Redakční rada se schází dle potřeby, převážně jedenkrát 

měsíčně (určení rámce obsahu čísla a schválení textů). * Redaktor * 1. Redaktor 

Jabloneckého měsíčníku zpracovává jednotlivé články a příspěvky do finální podoby, v 

níž mají být v měsíčníku uveřejněny; vychází přitom z podkladů a tipů poskytnutých 

mu redakční radou, členy orgánů města, pracovníky magistrátu, městské policie, 

městem zřizovaných či zakládaných organizací, případně dalších institucí v Jablonci 

nad Nisou. 2. Redaktor odpovídá za stylistickou a pravopisnou čistotu Jabloneckého 

měsíčníku. * Závěrečná ustanovení * Tento statut Jabloneckého měsíčníku byl schválen 

Radou města Jablonec nad Nisou dne 5. 10. 2017, nabývá účinnosti k 5. 10. 2017, kdy 

nahrazuje dosud platný Statut Jabloneckého měsíčníku. Tento statut může být měněn 

pouze rozhodnutím Rady města Jablonec nad Nisou.  

ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - Samostatné právní oddělení 

vzniklo na městském úřadu v roce 2000, o osm let poté pod něj bylo začleněno 

exekuční oddělení a v roce 2011 došlo ke sloučení s oddělením veřejných zakázek. 

Dnes jde o samostatně stojící oddělení spadající pod primátora města a poskytující 

právní servis celému úřadu, orgánům města i jeho organizacím. Zabývá se zejména 

přípravou městských smluv a obecně závazných vyhlášek, nařízení, dále zastupováním 

města u soudů všech stupňů, v insolvenčních a jiných řízeních. Důležitou náplní práce 

je vymáhání pohledávek, a to jak ze samosprávné působnosti, ať již nájemné či plnění 

ze smluv, tak i z výkonu státní správy - vymáhání pokut a daňových nedoplatků.  Další 

významnou činností oddělení je administrování veřejných zakázek. V roce 2017 bylo 

vyhlášeno padesát zadávacích řízení, z toho 49 bylo administrováno a soutěženo 

oddělením právním a veřejných zakázek. Architektonická soutěž o návrh na 
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Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci byla administrována prostřednictvím 

externí společnosti. Veškeré veřejné zakázky jsou zveřejňovány na internetových 

stránkách města, informace o vyhlášených výběrových řízení jsou pak k nahlédnutí na 

Portále veřejných zakázek a na Profilu zadavatele. Pod a nadlimitní veřejné zakázky 

jsou rovněž v souladu se zákonem zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek. 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: HASIČI, POLICIE 

ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - Hlavní náplní oddělení je v součinnosti s 

ostatními složkami Integrovaného záchranného systému připravovat město a obce ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností na mimořádné události a řešení 

krizových situací, zajistit ochranu před následky povodní a činnost bezpečnostní rady, 

krizového štábu a povodňových komisí, zajišťovat ochranu obyvatelstva včetně 

případné evakuace a nouzového přežití. Oddělení zajišťuje akceschopnost tří jednotek 

Sboru dobrovolných hasičů, a to v Kokoníně, Jabloneckých Pasekách a Proseči, 

prostřednictvím Vodní záchranné služby ČČK pak bezpečnost návštěvníků vodní 

nádrže Mšeno. Organizačně zabezpečuje Den integrovaného záchranného systému a 

také podmínky pro činnost komise prevence kriminality a její pracovní skupiny. 

Nedílnou součástí je plnění úkolů města na úseku obrany státu a jeho území a 

odpovědnost za přípravu a realizaci dotačních akcí z Programu prevence kriminality 

Ministerstva vnitra ČR. * Z některých konkrétních činností oddělení v roce 2017:  

 aktualizace nejen Havarijního plánu Libereckého kraje, resp. částí vztahujících 

se k oblasti Jablonce, ale i plánu krizového a povodňového;  

 v součinnosti se starosty obcí zajištění připravenosti obcí na mimořádné 

události, opatření k nouzovému přežití obyvatel, k ochraně před povodněmi;  

 školení krizového štábu a povodňových orgánů;  

 povodňové prohlídky vodních toků s vyhlášeným záplavovým územím a území 

ohrožených přirozenou povodní (v součinnosti s oddělením životního prostředí); 

 rekonstrukce odkanalizování hasičských zbrojnic v Kokoníně a Proseči; 

 zpracování žádostí o dotace z Programu prevence kriminality MV ČR na rok 

2018 a jejich realizace - například pokračování programu Asistent prevence 

kriminality, zlepšení programového vybavení městského kamerového 

dohlížecího systému či osvětlení rizikových lokalit. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - Statutární město Jablonec zřizuje, materiálně a 

technicky zabezpečuje Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v Jabloneckých 

Pasekách, Kokoníně a Proseči nad Nisou. V roce 2017 s pomocí městského rozpočtu 

(323 000 Kč) a krajské dotace (431 000 Kč) pokračovalo dovybavení i obměna 

ochranných prostředků a interiérové úpravy v hasičských zbrojnicích. Za více jak tři 

čtvrtě milionu hasiči získali standardní zásahové vybavení, jakým jsou obleky a boty, 

svítilny, přilby, reflexní vesty, ale i lanový naviják, nákladní přívěsy, dýchací přístroje a 

také nafukovací člun. Do nového červeného plavidla s bílým nápisem ´Hasiči´ za 

sedmdesát tisíc korun se vejde sedm osob. Ten původní byl menší a neodpovídal tak 

předepsaným technickým parametrům. Dýchací přístroje i člun putovaly do 

Jabloneckých Pasek. Tamní jednotka je totiž předurčena k plnění úkolů při 
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zásazích vyvolaných větrnými smrštěmi a sněhovou kalamitou, úniky nebezpečných 

látek, na následky živelných pohrom způsobených vodou a k plnění závěsného vaku 

pod vrtulníkem a dopravní nehody. Dýchací přístroje včetně záložních tlakových lahví 

už pasečtí hasiči od města získali v roce 2013. Během čtyř let měla jednotka téměř dvě 

stovky výjezdů, při nichž častým užíváním opakovaně praskaly popruhy, kterými se 

dýchací přístroje připínají. Než časté opravy, bylo ekonomičtější pořídit nové vybavení.  

V ROCE 2017 MĚLI HASIČI 95 ZÁSAHŮ, A TO:  

 Jablonecké Paseky 64 zásahů (v roce 2011: 23 * 2012: 31 * 2013: 31 * 2014: 32, 

2015: 36 * 2016: 66), 

 Kokonín 13 zásahů (v roce 2011: 11 * 2012: 4 * 2013: 19 * 2014: 13 * 2015: 9 * 

2016: 16), 

 Proseč nad Nisou 18 zásahů (rok 2011: 14 * 2012: 7 * 2013: 7 * 2014: 17 * 

2015: 14 * 2016: 17). 

HASIČI ZASAHOVALI I DĚKOVALI: Úterý 22. 3. 2017 - Náročnou noc z úterka na 

středu měly za sebou všechny záchranné složky, které se kolem půlnoci sjely k 

jablonecké přehradě. V nočních hodinách je zalarmovala náhodná 

kolemjdoucí, která viděla mladou ženu skákat z hráze do vody. Volající dále 

uvedla, že dívka měla vylézt z vody na břeh a následně se vydala uplakaná zpět 

na hráz. Vzhledem k tomu, že vzbudila v oznamovatelce důvodnou obavu, že se 

snaží skokem do přehrady ukončit svůj život, celou věc oznámila na policii. Na 

místo okamžitě dorazila první hlídka, následoval psovod, strážníci městské 

policie, dopravní policisté, hasiči i potápěči. Po dívce pátrali až do šesté hodiny 

ranní, nikoho ale nenašli. Co se na hrázi odehrálo, zůstává neznámou. 

Nápomocna nebyla ani žena, která událost nahlásila. Ta totiž mezitím odešla 

domů. * Čtvrtek 10. 8. 2017 - Zápach čpavku obalil jablonecký zimní stadion. V 

jeho strojovně kolem 18. hodiny uniklo menší množství plynného čpavku z 

přetlakového ventilu. Stalo se tak vlivem vysokých teplot, nešlo o technickou 

závadu. Na místě zasahovali hasiči z profesionální jednotky a dobrovolníci 

z Jabloneckých Pasek, přítomen byl i pracovník oddělení krizového řízení 

magistrátu. Hasiči s pomocí vyváděcích masek zachránili dvě osoby a 

evakuovali kolem třiceti lidí ze šaten. Jednu osobu, která se nadýchala zplodin, 

odvezli záchranáři. Hasiči průběžně měřili koncentrace a přetlakovou ventilací 

odvětrávali prostor strojovny. Vzhledem ke špatným rozptylovým podmínkám 

trval zásah několik hodin. * Úterý 19. 12. 2017 - Po devětadvaceti letech odešla z řad 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje nprap. Yvonna Kroupová z oddělení 

prevence na úseku kontroly ÚO Jablonec. „Dnes odcházíte z našeho sboru, a proto 

mi dovolte, abych vám při této příležitosti poděkoval za dlouholetou poctivou 

práci. Vždy jsem si cenil vašich zkušeností, píle a profesionality. Věřte mi, že 

nerad ztrácím takovou odbornici a čestného člověka, jako jste vy. 

Přeji vám do dalších let pevné zdraví a hodně spokojenosti v osobním 
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životě," poděkoval jí ředitel sboru plk. Ing. Luděk Prudil. * 1. listopadu 2017 nprap. 

Yvonna Kroupová profesně odsloužila 29 let. Pracovní kariéru začala na ekonomickém 

oddělení tehdejší Okresní správy Sboru požární ochrany v Jablonci. V roce 1990 přešla 

z ekonomického oddělení na oddělení personální, kde postupně načerpala bohaté 

zkušenosti z oblasti agendy práce a mzdy. Po vzniku Hasičského záchranného sboru 

Libereckého kraje v roce 2001 působila tři roky jako vedoucí kanceláře ředitele, v roce 

2004 přešla na oddělení prevence v Jablonci, konkrétně na úsek kontrolní činnosti, kde 

se za dobu svého působení vypracovala do pozice zkušené vrchní inspektorky s širokým 

spektrem odborných znalostí v oboru. Přes pracovní vytížení zvládala úspěšně přes 

šestadvacet let i funkci přísedícího soudce u Okresního soudu v Jablonci. Znalosti na 

širokém legislativním poli požární ochrany dokázala uplatňovat nejen při každodenním 

výkonu svého povolání, ale také je předávat odborné a laické veřejnosti. 

MĚSTSKÁ POLICIE v roce 2017 zaměstnávala 49 strážníků, jednoho civilního 

zaměstnance a jednoho asistenta prevence kriminality, jenž po celý rok působil ve 

vytipovaných problémových lokalitách. Strážníci - okrskáři pokračovali v projektu 

Police-Labelling ve všech sedmi okrscích města.  Městská policie se zabývala 12 958 

událostmi.  Strážníci řešili 6 990 přestupků a udělili při nich 4 114 příkazů na místě 

pokutou v celkové hodnotě 1 811 350 Kč.  

 418 přestupků bylo odhaleno při narušení veřejného pořádku či při porušení 

obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Pětadvacet procent přestupků bylo 

řešeno napomenutím a 17 % strážníci předali k dalšímu řízení.  

 Bylo zadrženo 42 osob podezřelých ze spáchání trestného činu.   

 Městský kamerový dohlížecí systém zaznamenal 712 skutků, záznam 

devětadvacetkrát využila Policie ČR a 22x správní orgán.  

 V184 případech spolupracovali strážníci s Policií ČR.   

 Strážníci odhalili a následně řešili nebo předali k vyřízení 41 vraků vozidel.  

PREVENCE KRIMINALITY – v rámci programu pořádala městská policie především 

besedy a přednášky určené předškolákům, školákům i studentům. Statistika:  

 mateřské školy - 31 besed s účastí 1 571 dětí;  

 základní školy - 38 besed s účastí 1 062 žáků 5. a 7. ročníků;  

 střední školy a učiliště - 6 besed s účastí 391 studentů z 1. ročníků;  

 senioři - 1 beseda s účastí 90 posluchačů.  

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V ULICI PODSKALÍ spravuje Městská policie Jablonec. 

O letních prázdninách slouží hřiště spíš pro zábavu a doplňuje tak jabloneckou nabídku 

prázdninových aktivit. Hřiště je otevřené každý všední den a návštěvníci si 

mohou zapůjčit jízdní kola různých velikostí, koloběžky a ti nejmenší také 

odrážedla. Děti si mohou také malovat křídami, které jsou tu rovněž 

k zapůjčení, házet pěnovými oštěpy, vyzkoušet svůj um na překážkové dráze 

nebo si zahrát ruské kuželky. Během školního roku pak na hřišti probíhá dopravní 

výchova pro žáky 4. tříd základních škol. Letos ji absolvovalo 3 154 dětí. 

V roce 2017 pak hřiště navštívilo celkem 6 616 osob. 
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ORGÁNY MĚSTA: RADA, ZASTUPITELSTVO, KOMISE, VÝBORY 

RADA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU měla pro volební období 2014–2018 devět 

členů. Přestože by se měla scházet na svých neveřejných jednáních zpravidla jednou za 

měsíc, v roce 2017 se sešla 37x (v roce 2016: 43x, 2015: 39x, 2014: 33x – před volbami 

29x, nové složení po volbách 4x), z toho 26x při mimořádné schůzi (vloni 33x, rok 

2015: 27x, 2014: 18 + 2x). Rada města v roce 2017 přijala – stejně jako vloni - 501 

usnesení (v roce 2015: 510, 2014: 454 + 26).  

ZASTOUPENÍ VOLEBNÍCH STRAN (po komunálních volbách 10. – 11. 10. 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 Občanská demokratická strana. Složení v roce 2017 - 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. Ing. Miloš Vele (1962) - náměstek primátora, ODS   

4. Ing. Miloš Zahradník (1947) náměstek primátora ČSSD – zaujal místo Pavla 

Svobody, který se stal po volbách krajským radním a na post náměstka 

jablonecké radnice rezignoval 29. 12. 2016 - VIZ KRONIKA 2016, STR. 268 

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 samosprávy spadajících do jejich oblasti činnosti. 

Zatímco v roce 2016 došlo k výrazným úpravám počtu členů v komisích (i ve výborech 

zastupitelstva) – VIZ KRONIKA 2016 – v letošním roce nastaly jen drobné změny v 

počtech. Po rezignacích dvou dlouholetých předsedů - Marka Bedrníka z komise pro 

ochranu zvířat a životního prostředí i Petra Tulpy z komise humanitní péče, 
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byly zvoleny do čela těchto komisí nové osobnosti. V roce 2017 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.     

KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ - Spolupracuje se školami a školskými 

zařízeními ve městě a dalšími orgány, které se zabývají problematikou školství 

a prorodinné politiky; podílí se na návrhu koncepce sítě škol a školských 

zařízení na území města; spolupracuje se školskými radami jednotlivých 

základních škol; zpracovává návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města v 

oblasti výchovy a vzdělávání. 
o Členové komise: předsedkyně Mgr. Jitka Šťovíčková, tajemnice Šárka 

Bachmannová, pracovnice humanitního odboru. Počet 11 + 1 tajemnice komise, 

z toho 2 členové zastupitelstva města (ZM), 0 + 1 pracovník magistrátu města 

Jablonce (MMJN), 9 odborníků z řad občanů. 

KOMISE KULTURNÍ - Podílí se na vypracování koncepce kultury ve městě; 

spolupracuje s kulturními subjekty na území města; podává návrhy na 

uplatňování kulturní politiky města a jeho účasti na kulturním životě, sleduje 

kulturní a společenské akce ve městě; projednává kroniku města; zpracovává 

návrhy na rozdělení dotací z rozpočtu města v oblasti kultury. 
o Komise pracovala ve složení: předseda Mgr. Pavel Žur, člen rady (RM), 

tajemnice Lucie Kocourková, pracovnice oddělení školství, kultury a sportu. 

Počet členů 11 + 1 tajemnice komise, z toho 3 členové ZM, 0 + 1 pracovníci 

MMJN, 8 odborníků z řad občanů města. 

KOMISE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE - Iniciuje vlastní či posuzuje ostatní 

návrhy v oblasti městské památkové péče; vyjadřuje a doporučuje či 

nedoporučuje poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení u titulů 

oprava fasády i střechy se zachováním původního stavu; navrhuje rozdělení 

darů případně dotací na opravy drobných památek; posuzuje a schvaluje 

veškeré dokumenty týkající se programu regenerace městské památkové zóny. 
o  Předseda Mgr. Miloš Krčmář, tajemnice Zuzana Radušovská, pracovnice 

sekretariátu náměstka primátora. Počet členů celkem 11 + 1 tajemnice komise, z 

toho 1 člen ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 10 odborníků z řad občanů města. 

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY - Podílí se na vytváření návrhu koncepce 

bezpečnosti ve městě; spoluvytváří program prevence kriminality; řeší úkoly v 

oblasti prevence kriminality a bezpečnosti. 
o  Členové: předseda Bc. Roman Šípek, tajemník František Chlouba, vedoucí 

oddělení krizového řízení. Počet členů 9 + 1 tajemník komise, z toho 0 členů 

ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 9 odborníků z řad občanů města. 

KOMISE PRO SPORT A TĚLOVÝCHOVU - Spolupracuje se sportovními subjekty v 

Jablonci; podílí se na vypracování koncepce rozvoje podpory sportu 

ve městě; zpracovává návrhy na rozdělení dotací z rozpočtu města v 
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oblasti sportu; projednává koncepční otázky týkající se výstavby a 

rekonstrukce sportovních zařízení a veřejně přístupných sportovišť. 
o Složení: předseda Vladimír Kopal, tajemník: Jiří Kubsch, pracovník oddělení 

školství, kultury a sportu. Počet členů 11 + 1 tajemník komise, z toho 3 členové 

ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 8 odborníků z řad občanů města. 

KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Navrhuje řešení 

problematiky zajištění odchytu a následné péče o ztracená, zaběhnutá či 

opuštěná zvířata odchycená na území města; navrhuje opatření v oblasti 

problematiky pohybu zvířat po městě a znečišťování města zejména psími 

exkrementy; navrhuje opatření v ochraně zvířat a její zlepšování i opatření 

péče o zlepšování hygienických podmínek na území města; navrhuje opatření 

systematické a plošné veterinární prevence; zabývá se ochranou životního 

prostředí města, a to i ve spolupráci s okolními obcemi; propojuje informace 

mezi výborem pro územní plánování a strategii rozvoje města. 
o Členové: předseda Bc. Jan Lehký, tajemnice Klára Halamová, pracovnice 

oddělení správy veřejné zeleně. Počet členů 9 + 1 tajemnice komise, z toho 0 

členů ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 9 odborníků z řad občanů města. 

KOMISE HUMANITNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE - Projednává koncepční materiály z 

oblasti sociální, zdravotní a bytové, přijímá návrhy opatření pro rozhodování 

rady města; schvaluje seznam vybraných žadatelů pro přidělení bytů 

zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením; schvaluje 

seznam pro rozhodování o obsazení krizové ubytovny; vyhodnocuje výběrová 

řízení na pronájem bytů sociálních nejen pro seniory, včetně místních šetření; 

navrhuje obsazení vstupních bytů; zpracovává návrh na rozdělení dotací z 

rozpočtu města v oblasti sociální péče a zdravotnictví; zpracovává návrh na 

rozdělení dotací z rozpočtu města pro poskytovatele sociálních služeb dle 

zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 
o  Složení: předseda Bc. Ivana Stonáčková, tajemnice Jitka Šorfová, pracovnice 

oddělení sociálních služeb. Počet členů 10 + 1 tajemnice komise, z toho 0 člen 

ZM, 0 + 1 pracovníci MMJN, 10 odborníků z řad občanů města. 

ZASTUPITELSTVO mělo pro volební období 2014–2018 tři desítky členů. Oproti radě 

jsou jeho jednání veřejnosti přístupná. V roce 2017 jednali zastupitelé 11x, z toho 1x na 

mimořádném zasedání (vloni 12x, v roce 2015: 10x) a přijali 256 usnesení (vloni 248, 

2015: 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. * Následující seznam zastupitelů je uváděn v pořadí: jméno a příjmení, rok 

narození, údaj o zaměstnání - v podobě nahlášené zastupitelem na personálním oddělení 

magistrátu, politická příslušnost - stejně jako u členů rady platí, že údaj o 
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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:  

1. ING. PETR BEITL (1966) – primátor, ODS   

2. JUDR. ING. LUKÁŠ PLETICHA (1974) - náměstek primátora, ČSSD  

3. ING. MILOŠ VELE (1962) - náměstek primátora, ODS  

4. ING. MILOŠ ZAHRADNÍK (1947) - náměstek primátora, ČSSD   

5. JITKA BALÁKOVÁ (1970) – OSVČ, jednatelka ANO 2011   

6. JINDŘICH BEROUNSKÝ (1970) - specialista Českých drah, Změna pro 

Jablonec (od září 2016 politicky nezařazený)   

7. BOŽENA CAKLOVÁ (1948) – v důchodu, ODS   

8. RNDR. JIŘÍ ČEŘOVSKÝ (1955) - ředitel ZŠ Liberecká 26, ODS   

9. MUDR. VĚRA FASTROVÁ (1954) - dětská lékařka, TOP 09   

10. TOMÁŠ KOTT (1977) - vedoucí obchodu ČR a SR, ANO 2011  

11. ING. MILAN KOUŘIL (1969) – OSVČ, ANO 2011  

12. ING. JAKUB MACEK (1986) – OSVČ, Změna pro Jablonec 

13. MUDR. VÍT NĚMEČEK, MBA (1958) - ředitel Nemocnice Jablonec, ODS 

14. ING. VLADIMÍR OPATRNÝ (1945) - OSVČ, ekonom, Změna pro Jablonec 

15. MGR. JANA PASTUCHOVÁ (1965) - poslankyně PČR, ANO 2011 

16. MIROSLAV PELTA (1964) – manažer, ODS 

17. ING. FRANTIŠEK PEŠEK (1946) – důchodce, KSČM 

18. ING. MARTA PROCHÁZKOVÁ (1956) - jednatelka Eurocentra Jablonec nad 

Nisou, s. r. o., Nová budoucnost pro Jablonec 

19. ING. PETR ROUBÍČEK (1964) - ředitel Jablonecké energetické, a. s., TOP 09 

20. MUDR. MAREK ŘEHOŘ (1973) – lékař, Domov nad Nisou 

21. JAROSLAV SCHNEIDER (1956) – pekař, ANO 2011 

22. RENATA SOTÁKOVÁ (1966) -  výživová poradkyně, ANO 2011 

23. MGR. PAVEL SVOBODA (1978) - náměstek hejtmana kraje, řízení rezortu 

sociálních věcí, ČSSD  

24. MGR. MICHAELA TEJMLOVÁ (1977), právnička, Změna pro Jablonec 

25. MGR. FRANTIŠEK ŠPOTÁK (1950) – důchodce, ČSSD 

26. MGR. PETR TULPA (1958) - člen rady kraje, řízení sociál. věcí, Domov n. N. 

27. PETR VOBOŘIL (1960) ředitel JKIC, o. p. s., Domov nad Nisou 

28. VÁCLAV VOSTŘÁK (1943) – důchodce, ODS 

29. MGR. JAN ZEMAN (1969) - právník RK, jednatel ANO 2011 

30. MGR. PAVEL ŽUR (1966) - ředitel Městského divadla Jablonec nad Nisou, o. 

p. s., Nová budoucnost pro Jablonec 
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VÝBORY ZASTUPITELSTVA A JINÉ ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY  jsou iniciativní a 

kontrolní orgány existující v každé obci, a to dle § 117 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích. 

Obci také odpovídají výbory za svoji činnost. Ze zákona vzniká všude finanční výbor a 

kontrolní výbor. Je pak 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, jeho usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas 

nadpoloviční většina všech členů. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory přímo 

zastupitelstvu a mohou požadovat zařazení do programu jednání zastupitelstva města. 

Výbor zaniká skončením funkčního období zastupitelstva, které jej zřídilo. V roce 2017 

v Jablonci fungovaly výbory – finanční, kontrolní, pro hospodaření s majetkem města, 

pro územní plánování a strategii rozvoje města plus výbor dopravní. Zvláštní orgán 

tvořila Komise pro sociálně právní ochranu dětí a osadní výbory - Proseč nad Nisou, 

Kokonín, Mšeno nad Nisou a Rýnovice, který začal nově fungovat právě v roce 2017.  

VÝBOR FINANČNÍ - Provádí kontroly hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky města, hodnotí požadavky kladené na rozpočet města, navrhuje 

změny schváleného rozpočtu, hodnotí reálnost budoucích příjmů města, 

zpracovává vlastní rozbory hospodaření města, hodnotí způsob využívání věcí 

v majetku města, vyjadřuje se k návrhům právních předpisů s finančním 

dopadem na město; vyjadřuje se ke zprávě auditora, k úvěrům a půjčkám; 

projednává případy prominutí pohledávek. 
o Členové: předseda Ing. Petr Roubíček, člen rady města (RM); tajemnice: Ing. 

Jitka Hujerová, vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků.  Počet členů 11 + 1 

(tajemnice výboru), z toho 4 členové zastupitelstva města (ZM), 0 + 1 pracovník 

magistrátu města Jablonec nad Nisou (MMJN), 7 odborníků z řad občanů. 

VÝBOR KONTROLNÍ - Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, 

dodržování právních předpisů, sleduje činnost a plnění úkolů právnických osob 

a organizačních složek, které zřídilo město, sleduje vyřizování petic, stížností, 

oznámení a podnětů občanů a organizací jednotlivými orgány města. 
o Členové: předseda Ing. František Pešek, člen ZM; tajemník: Bc. Martin 

Oklamčák, vedoucí oddělení interního auditu a stížností. Počet členů 9 + 1 

tajemník výboru, z toho 4 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 5 odborníků z 

řad občanů města.  

VÝBOR PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA - Projednává a předkládá radě 

města návrhy na zveřejňování objektů, pozemků, bytů a nebytových prostorů k 

nájmům a převodům ve smyslu zákona o obcích, provádí výběrová řízení a 

předkládá doporučující stanoviska k rozhodnutí zastupitelstvu a radě, 

kontroluje plnění podmínek obsažených v kupních, směnných, darovacích a 

nájemních smlouvách v souladu s usnesením zastupitelstva nebo rady a se 

zájmy města, iniciuje a navrhuje metodiky v oblasti nakládání s nemovitostmi 

města, projednává případy na úseku majetkoprávních operací. 
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o Členové: 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.  

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STRATEGII ROZVOJE MĚSTA - Výbor 

projednává nové náměty týkající se rozvoje území, formuluje vyjádření ke 

koncepcím, zejména v rámci pořizování nového Územního plánu Jablonec nad 

Nisou, iniciuje nové náměty a koncepce týkající se rozvoje města. 
o Členové: předseda Ing. Miloš Zahradník, náměstek primátora, člen ZM. 

Tajemnice Martina Linhartová, 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. 

DOPRAVNÍ VÝBOR: Projednává a předkládá radě návrhy týkající se dopravní 

infrastruktury města. Stejně jako ostatní výbory se jeho jednání řídí jednacím 

řádem. U všech výborů fungujících v roce 2017 byl schválen vloni 

aktualizovaný statut, jehož veškeré změny či dodatky mohly být provedeny jen 

usnesením zastupitelstva. 
o 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. 

 

JINÉ ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY 

KOMISE PRO SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ - rozhoduje o vydání 

pověření k výkonu sociálně právní ochrany (§ 48 a 49); navrhuje a posuzuje 

předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných 

a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů v komisi 

s cílem navrhnout opatření k účinné pomoci dítěti a rodině; doporučuje 

opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně 

patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí; na 

žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění 

sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska. 
o Členové komise: 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. 

OSADNÍ VÝBORY upravuje zákon o obcích, podle kterého v jednotlivých částech 

může výbor, jenž musí mít minimálně tři členy s trvalým pobytem v dané části obce, 

zřídit zastupitelstvo. Osadní výbor má dle zákona právo předkládat návrhy týkající se 

rozvoje obce zastupitelstvu i radě a jeho předseda má právo hovořit na zasedání 

zastupitelů. Pro osadní výbory platí i některá obecná ustanovení dotýkající se 

výborů obecně, kromě těch speciálních pro výbory finanční a kontrolní. Ze 
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svých jednání musí pořizovat zápisy, které jsou veřejné. „Smyslem osadních výborů 

není vytvářet ´malá zastupitelstva´ v částech obce, ale být spojovacím článkem 

mezi občany té části a zastupitelstvem. Není proto nic horšího, než když se 

osadní výbor a jeho činnost dostane do jasného rozporu s většinou občanů, jež 

by měl hájit a zastupovat,“ říká Jana Hamplová z Advokátní kanceláře pro veřejnou 

správu a veřejné právo. V Jablonci pracovaly v roce 2017 osadní výbory v Proseči - od 

října 2008, od října 2011 v Kokoníně, od ledna 2014 ve Mšeně a od letošního roku nově 

v Rýnovicích. Ten zastupitelé schválili v prosinci. Stal se čtvrtým v pořadí, a to rovnou 

coby nejpočetnější osadní výbor v Jablonci. Důvodem vysokého počtu členů výboru (13 

osob) byla velká členitost území Rýnovic, které zahrnuje rodinné i panelové domy. Do 

konce funkčního období, tedy do podzimu 2018, je dost času prověřit, jak bude výbor v 

tomto složení a počtu fungovat. Počátkem roku naopak jablonečtí zastupitelé neschválili 

založení osadního výboru v centru města. V diskuzi většina zastupitelů projevila 

souhlas s jeho založením, problémem bylo lokální vymezení. Tajemník úřadu projednal 

se zakládajícími členy hranice lokality a rozšíření členské základy o další občany. 

OSADNÍ VÝBORY V JABLONCI: 

 Proseč nad Nisou: předseda Martin Švarc, počet členů 7, z toho 1 člen ZM.  

 Kokonín: předseda Josef Šikola, počet členů 9.  

 Mšeno nad Nisou: předseda: Mgr. Václav Vajskebr, počet členů 7, z toho 2 

členové zastupitelstva města. 

 Rýnovice: předseda Petr Klápště, počet členů 13, z toho 1 pracovník MMJN.  

 

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 projednáno?  

ROZPOČET – V režimu tzv. rozpočtového provizoria hospodařilo město první dva 

měsíce roku - tento způsob je v Jablonci obvyklý už 23 let a chod nijak neomezuje, 

rozpočet města na rok 2017 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, přičemž celkový maximální 

měsíční limit pro čerpání neinvestičních výdajů byl necelých třiašedesát milionů korun. 

Zastupitelé v lednu odsouhlasili, že investiční výdaje budou čerpány dle uzavřených 

smluv a nové investiční akce do schválení rozpočtu 2017 nebudou zahájeny. Umožněno 

bylo hradit investice finančně kryté rozpočtem 2016. * O účelové dotace na rok 2017 

požádaly před schválením rozpočtu čtyři městské společnosti - Jablonecké kulturní a 

informační centrum, divadlo, Eurocentrum a Sport. Bylo požadováno 57 820 000 Kč, 

zastupitelé schválili žádajícím organizacím 42 462 000 Kč. * Zastupitelé souhlasili s 

finančním darem ve výši 10 000 korun pro Unii Roska, a to na úhradu schodku na 

rehabilitační a ozdravné pobyty pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Vedle 

Jablonce s financemi pomohly Nadace Preciosa, Jablotron a obec Albrechtice. * Před 

koncem roku vzali zastupitelé na vědomí informativní zprávu o hospodaření 
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města ve III. čtvrtletí. Ze zprávy vyplynulo, že v období leden – září činil převis příjmů 

nad výdaji 127,5 milionu korun. Během projednávání tohoto bodu informoval náměstek 

primátora pro ekonomiku, že provozní saldo města v měsíci říjnu vykazuje 160 milionů 

korun a je historicky nejvyšší, meziročně tento ukazatel pak vzrostl o 25 milionů korun. 

Nárůst byl zaznamenán u daňových příjmů, a to o 53 milionů korun, na čemž se 

podílely jak daňové příjmy ze státního rozpočtu, tak příjmy z hazardních her. 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2016 zastupitelé projednali ve čtvrtletí a 

schválili s tím, že loňské hospodaření skončilo přebytkem ve výši 98 milionů korun. 

„Hospodaření se podařilo udržet na přijatelné úrovni. Na úvěrech z minulých 

let jsme splatili přes 59 milionů a doplatili úvěry u Hypoteční banky a České 

spořitelny. Zadlužení města se od začátku roku 2016 snížilo ze 165 milionů na 

105 milionů,“ konstatoval ekonomický náměstek Miloš Vele s dodatkem, že důkazem 

dobrého hospodaření je rostoucí provozní saldo, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy a 

výdaji. To dosahuje téměř 162 miliony Kč a meziročně se zvýšilo o 27 %. V roce 2016 

narostly všechny daně. Nejvíce vzrostla daň z příjmů fyzických osob, a to o 15,8 

milionu korun. Celková výše daňových příjmů v roce 2016 je 530 milionu Kč, celkem 

daňový příjem do rozpočtu města činil 483 miliony Kč, což je o téměř 47 milionů více. 

Největšími investicemi roku 2016 bylo zateplení MŠ Tichá (6,9 mil.) a rekonstrukce 

ulice Lesní (12,7 mil.), hřiště v Břízkách (9,8 mil.), kino Radnice (2 mil.). Nemocnici 

město coby zřizovatel poskytlo patnáctimilionovou investiční dotaci. Zásadní je částka 

40 milionů Kč – schválený příplatek mimo základní kapitál společnosti Jablonecká 

energetická, která vloni dokončila revitalizaci sítě centrálního zásobování teplem. 

Během roku se 19x schvalovala rozpočtová opatření, respektive úpravy rozpočtu 

spočívající například v přesunu rozpočtových položek, úpravách rezerv nebo zařazení 

dotací. Auditor - společnost Atlas Audit, shledala hospodaření města bez nedostatků.  

DOTACE NA VYBUDOVÁNÍ ČISTIČEK a kanalizačních přípojek poskytuje Jablonec 

od roku 2013. V letech 2013 a 2014 byly v rozpočtu připraveny dva miliony korun, v 

roce 2015 město program nevyhlásilo a vloni rezervovalo milion. Schváleno bylo 

osmnáct žádostí, které se vyplácejí zpětně, přičemž jednou z podmínek udělení je 

realizace do konce října 2017. Osm neuspokojených žádostí, které překročily alokaci o 

více než 680 000 Kč, mohou žadatelé při vyhlášení programu na rok 2017 podat rovnou 

do 2. kola. Rozpočet 2017 počítal s podporou programu ve výši 1,5 milionu korun. 

DEMOLICE DOMŮ - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR obdrželo z Jablonce žádost o 

podporu z programu ´Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2017´. Dotace 

je určena na demolici dvou domů v prostoru budoucí výstavby okružní křižovatky Ostrý 

roh a podmínkou jejího přidělení je, že se do tří let musí na upraveném území 

zrealizovat plánovaný projekt – tím je okružní křižovatka, jejímž investorem bude 

Krajská správa silnic Libereckého kraje. Dotace může činit až 80 procent nákladů.  

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA TERMINÁL - Zastupitelé rozhodli o umístění do 

prostoru mezi ulicemi Kamenná, Lipanská a 5. května dopravního terminálu a lávky 

spojující ho se železniční zastávkou. Na podobu terminálu bude vyhlášena 

architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů, jejíž 
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vyhlášení schválí zastupitelstvo. To je pak povinné akceptovat rozhodnutí poroty. 

Nemůže měnit pořadí, má však právo rozhodnout o nerealizování investičního záměru 

nebo vyhlásit soutěž novou. Architektonická soutěž by měla být otevřená a dvoukolová.  

PODPORA BYDLENÍ - V loňském roce bylo vlastníkům bytů a domů na zápůjčkách na 

zlepšení úrovně bydlení z fondu vyplaceno 639 tisíc Kč. Novou výzvu pro rok 2017 

vyhlásil magistrát už vloni v listopadu, kdy se také snížila úroková sazba na dvě 

procenta. Radnice má zájem, aby lidé své nemovitosti zvelebovali, proto byly do fondu 

zařazeny i zápůjčky na objekty v městské památkové zóně, což je vlastně širší centrum.  

ČESKÁ A POLSKÁ PREZENTACE - Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí účelové 

dotace necelých devět set tisíc korun pro Jablonecké kulturní a informační centrum na 

předfinancování česko-polského projektu, jehož cílem je zvýšit návštěvnost společného 

pohraničí. V rámci projektu propagace Jablonce nad Nisou a Jelení Hory chtějí obě 

města využít přírodní i kulturní potenciál regionu a prezentovat ho na šesti veletrzích 

cestovního ruchu v Čechách i v Polsku. Z projektu bude financované také vybavení 

veletržního stánku a nový propagační materiál. „Připravujeme hned několik 

produktů, které návštěvníky seznámí s naším městem a okolím, například 

turistického průvodce či propagační letáky, tzv. Kompakt a reprezentativnější 

Image. Velmi žádané jsou stále mapy, takže vydáváme díky dotaci i novou 

cykloturistickou mapu, která z jedné strany zobrazuje okolí Jablonce, část 

Jizerských hor a Českého ráje, z druhé pak Jelení Horu a okolí," znělo 

z infocentra, které se zavázalo, že až obdrží v roce 2018 dotaci 28 tisíc eur, vrátí finance 

zpět do městské kasy. Zhruba 134 tisíc korun bude spoluúčast k projektu. 

KANTOROVA VILA OD ARCHITEKTA HEINRICHA KULKY v ulici 

Palackého je architektonicky významný objekt z 30. let 20. století. Nabízená byla za 8,1 

milionu korun a město se rozhodlo počátkem roku jednat o její koupi se záměrem, že by 

objekt mohl sloužit pro kulturní, společenské i reprezentační účely a stát se lákadlem 

pro turisty zajímající se o moderní architekturu. V záměru města sehrála významnou 

roli novozélandská Kulkova nadace, která projevila zájem spolupracovat při obnově 

vily a rekonstrukci financovat. Navíc disponuje podrobnou dokumentací i odborníky na 

dílo Kulky a projekt využití vily by se tak mohl opřít o mezinárodní zkušenosti. O 

záměru odkoupení jednalo zastupitelstvo už vloni v prosinci s tím, že se pokusí vyjednat 

nižší cenu. Současná majitelka domu ale na prodejní ceně trvala. I přesto zastupitelé 

výkup domu v březnu 2017 schválili. 

Kantorova vila doplňuje významné 

jablonecké moderní stavby určené k 

bydlení ze začátku 30. let dvacátého 

století. K nejvýznamnějším patří vila 

Háskova a Schmelowskyho od 

architekta Heinricha Lauterbacha, 

které svým majitelům slouží k 

trvalému bydlení a veřejnosti nejsou 

tedy běžně přístupné. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93570&x=833&y=570
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TŘÍLETÉ DOTACE VZBUDILY EMOCE - Zastupitelé se rozhodli podpořit 

víceletou dotací 32 subjektů a organizací z oblasti sportu, kultury, sociální a zdravotní, 

jež na činnost každoročně žádají o dotace z městského rozpočtu a odsouhlasili rozdělení 

ročních záloh v celkové výši 8,6 milionů Kč. Pro sedmnáct sportovních subjektů je v 

rozpočtu celková částka 17,4 mil. Kč, přičemž roční záloha je letos 5,8 mil. Kč. Pro 

deset kulturních subjektů je na tři roky určeno 5,7 mil. Kč (roční záloha 1 910 tisíc), 

čtyři subjekty z oblasti sociální a zdravotní mají rezervovaných 2,3 mil. Kč (ročně 777 

tisíc Kč), oblast výchovy a vzdělávání zastoupená Junákem – českým skautem může 

každý rok počítat se sto tisíci, tedy 300 tisíc korun na tři roky. Dosavadní způsob 

každoročních žádostí o dotace z vyhlašovaných programů neposkytoval subjektům 

jistotu kontinuálního financování a navíc peníze žadatelé obvykle dostali až v květnu. 

JABLONEC NAD NISOU: TŘÍLETÉ DOTACE ZAJISTÍ STABILITU - 20. 1. 2017, 

parlamentnilisty.cz -  … „Vzhledem k pozitivnímu vývoji rozpočtu jsme se 

rozhodli podpořit tradiční žadatele, s nimiž máme dobré zkušenosti, a kteří se 

dlouhodobě věnují své činnosti na území Jablonce. Uzavřením víceletých 

dotačních smluv pomůžeme organizacím zajistit finanční i provozní stabilitu a 

v neposlední řadě je částečně zbavíme administrativní náročnosti, která je s 

podáváním žádostí spojená,“ vysvětluje náměstek Miloš Vele… (kráceno). 

JAKUB MACEK: VZNIK SKUPINY PRIVILEGOVANÝCH, JEJICHŽ ŽÁDOSTI NEMUSÍ 

PROCHÁZET TRANSPARENTNÍM HODNOCENÍM, JE ABSOLUTNĚ NEPŘIJATELNÝ - 

23. 1. 2017,   parlamentnilisty.cz - Jablonečtí zastupitelé netransparentně rozporcovali 

dotačního medvěda privilegovaným subjektům ze sportovní, kulturní a sociální oblasti. 

Této skupině tak jedním hlasováním zajistili dotace na celé tři roky, aniž by bylo jasné 

proč právě těmto subjektům a proč právě dané částky. Stalo se tak jen několik měsíců 

poté, co Jablonec dostal od renomované auditorské společnosti KPMG výsledky 

analýzy financování sportu zaměřené na to, kolik které kluby skutečně potřebují 

prostředků. Výsledné dotace však nevycházejí z analýzy, ale z výše dotací v minulých 

letech. Nejvyšší roční dotaci 1,9 mil. Kč má Fotbalový klub Jablonec. Výběr subjektů je 

sice do velké míry logický, protože ve městě působí dlouhá léta, nicméně velmi 

nestandardní je postup, kdy radou města vybrané subjekty byly osloveny k tomu, aby si 

podaly tzv. individuální žádosti o dotaci s předem stanovenými částkami, namísto toho, 

aby jako všechny ostatní ve městě působící subjekty žádaly o dotace v transparentním 

dotačním řízení s jasnými pravidly. Zastupitel Jakub Macek k tomu řekl: „Jednoznačně 

pozitivní je zvýšení částky, kterou město přispívá na fungování sportovních, 

kulturních a sociálních subjektů na území města. Snaha dát jim dlouhodobější 

perspektivu financování je také bohulibá, ovšem i to lze udělat spravedlivě. 

Třeba tak, že město stanoví pevné příděly do dotačních fondů na několik let 

dopředu. Absolutně nepřijatelné je pro nás vytvoření skupiny privilegovaných 

subjektů, jejichž žádosti o dotaci nemusí procházet transparentním 

hodnocením podle předem jasných kritérií.“ Zastupitelka Michaela Tejmlová 

dodává: „Od analýzy dlouho kritizovaného financování jabloneckého 
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sportu, připravené firmou KPMG, jsem očekávala, že se konečně dočkáme 

transparentního financování sportovních klubů. Analýzu jsme bohužel dostali 

až na mou žádost pouhý den před jednáním zastupitelstva, na kterém byly 

dotace schváleny, a to dokonce v dvojí verzi, takže doteď ani nevím, jak moc se 

liší. Už jen to, že dvě verze vůbec existují, je podivuhodné. Přestože analýza 

stála několik set tisíc, vedení města její závěry vůbec nezohlednilo. Aby toho 

nebylo málo, tak rozdělení dotací neprojednala, na rozdíl od minulých let, 

žádná odborná komise, přestože je komise sportovní, kulturní i humanitní.“ 

PO VÁLCE NĚMECKÝ POMNÍK VADIL, TEĎ SE VRÁTÍ - Čtyři desky se 

jmény 724 padlých a 139 nezvěstných Jablonečanů z první světové války 

zdobily žulovou zeď u Tyršova parku do konce druhé světové války. Jenže tehdy 

se odstraňovalo vše německé a ušetřena nezůstala ani tato připomínka. Stejně 

jako německý nápis „Vlast děkuje svým mrtvým synům“, jenž byl odtesán. 

Jablonec má na svém území šest připomínek bojů 1. světové války. Památník v 

Tyršových sadech je největším v Jablonci a podle některých zdrojů patří k 

největším i v celé republice… Jablonec se začal v předstihu připravovat na sté výročí 

ukončení 1. světové války v příštím roce. Plánoval opravy památníků, z nichž největší, a 

to i v rámci regionu ba i celé republiky, je ten v Tyršově parku. Autorem tohoto 

monumentálního žulového památníku z roku 1936 je jablonecký architekt Alfred 

Wenzel. Náklady na jeho obnovu byly vyčísleny na pět milionů korun. Město v lednu 

žádalo o dotaci ministerstvo obrany s tím, že se bude podílet jedním milionem. 

Památník by po obnově, jež bude realizována v průběhu roku 2018, měl být nově 

osvětlený, zničené pamětní desky se jmény padlých a nezvěstných Jablonečanů nahradí 

dvacet nových z umělého bronzu, součástí budou dva sedmimetrové vlajkové stožáry. 

Generální úpravou by měly projít i okolní plochy a zeleň.  

VLAJKA PRO TIBET - K zapojení do celosvětové kampaně, jež má připomenout 

osmapadesáté výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, vyzývá města a obce v 

České republice občanské sdružení Lungta, které akci organizuje. Jablonečtí zastupitelé 

stejně jako vloni zapojení našeho města do kampaně Vlajka pro Tibet neodsouhlasili.  

DALŠÍ KASINA NEBUDOU - Zastupitelé projednávali další tři žádosti o zařazení 

provozoven typu kasino do příslušné přílohy obecně závazné vyhlášky 3/2015 o 

regulaci provozování sázkových her a loterií na území města Jablonec. V tajném 

hlasování neschválili rozšíření přílohy, ve městě se tudíž žádné další kasino neotevře.  

DAR PRO MLADÉ BIATLONISTY - Sportovní oddíl SKP Kornspitz dlouhodobě 

dosahuje vynikajících výsledků v biatlonových závodech a členové se umisťují na 

předních místech. „Svými výkony reprezentují město Jablonec nejen v rámci 

Česka, ale po celém světě na soutěžích světového poháru i mistrovství světa,“ 
zaznělo na zasedání zastupitelstva, které schválilo mladým sportovcům dar 250 tisíc Kč.  

ODMĚNA PRO VLKY - Opakovaný postup hokejového družstva mužů TJ HC Vlci do 

kvalifikace o WSM ligu (druhá nejvyšší soutěž v ČR) ocenili zastupitelé 

odměnou 75 tisíc Kč. Finance pomohou s úhradou za autobusovou dopravu 
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družstva na zápasy do vzdálených míst. Družstvo mužů v anketě O nejlepšího sportovce 

Jablonecka za rok 2016 obsadilo v kategorii kolektiv dospělých 2. místo.  

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V MAJETKU MĚSTA - V Jablonci je 6 388 sloupů 

veřejného osvětlení a dvaačtyřicet nasvětlených přechodů pro chodce. Většina je ve 

vlastnictví společnosti Technické služby Jablonec (TSJ), část ale patří městu. 

Zastupitelé v březnu schválili záměr převodu veškerého veřejného osvětlení do majetku 

města s tím, že nové uspořádání sjednotí vlastnické vztahy a vyřeší problematiku 

veřejné podpory při financování údržby a obnovy majetku, který není ve vlastnictví 

města. Veřejné osvětlení je v provozu 4 100 hodin ročně se spotřebou 2,5 milionu kWh. 

Výdaje města na provoz činí dlouhodobě šestnáct milionů korun ročně. V září osvětlení, 

které bylo dosud v majetku technických služeb, a to v celkové hodnotě 40,2 milionu 

korun, přešlo do vlastnictví města. Zastupitelé schválili změnu zakladatelské listiny 

společnosti TSJ a snížení jejího základního jmění na kapitál 63 175 000 Kč.  

NA POMOC OHROŽENÝM RODINÁM – Jablonečtí zastupitelé schválili účelovou 

neinvestiční dotaci ve výši 75 tisíc korun Centru pro zdravotně postižené Libereckého 

kraje. Finance jsou určené na projekt ´Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc 

ohroženým rodinám s dětmi´. V minulosti byla dotace poskytována přímo z rozpočtu, 

po změně pravidel byla udělena na základě individuální žádosti. Projekt financuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Liberecký kraj a obce, jež služby využívají.  

NA KOLE KOLEM JIZEREK - Už v dubnu před dvěma lety schválili zastupitelé 

zájem o spolupráci na přípravě individuálního česko-polského projektu 2014–2020, 

jehož předmětem je zkvalitnění prostupnosti hranic obou zemí z hlediska cyklodopravy. 

První žádost o dotaci byla neúspěšná, letos byla žádost podána znova. Projekt dostal 

název Kolem kolem Jizerek a jedná se o přeshraniční zpřístupnění kulturního a 

přírodního dědictví v podhůří Jizerských hor. Náklady na vybudování etapy o délce více 

jak tři kilometry činí 2,2 milionu Kč, zhruba milion dodá městská pokladna.  

PLOŠNÁ DERATIZACE - Mírné zimy v posledních letech vytvořily vhodné podmínky 

pro přežití a množení potkanů. Přes snahu omezit jejich počet pravidelně prováděnou 

ochrannou deratizací byly v některých částech Jablonce patrné známky přemnožení 

potkanů. Proto zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o 

provedení speciální ochranné deratizace. Majitelé nemovitostí, podnikatelé i soukromé 

osoby museli na vlastní náklady během května a června provést deratizaci svých 

objektů. I když se potkany asi nikdy nepodaří vyhubit úplně, lze konstatovat, že plošná 

deratizace byla úspěšná a výskyt potkanů se zredukoval. Radnice bude stav průběžně 

kontrolovat a pokračovat v běžném provádění deratizace jako v minulých letech. 

HASIČÁRNA S NOVOU STŘECHOU - Zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů 

Jablonecké Paseky bude mít ještě letos novou střechu, garážová vrata a okna. O náklady 

ve výši 1 186 tisíc korun se podělí dotace generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru (590 000 Kč) a město, které z rozpočtu uhradí zbytek.  

NOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL - Dva roky se bude stavět sportovní areál v Sokolí ulici. 

Revitalizací zanedbaného pozemku Základní školy v ulici 5. května, který dříve sloužil 

pro výuku pěstitelských prací, vznikne sportovní zařízení v podobě hřiště a 
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běžecké dráhy s doskočištěm pro ZŠ, MŠ Lovecká i veřejnost. Předpokládané náklady 

jsou 18 milionů korun, letošní investice z rozpočtu města je necelých jedenáct milionů.  

MONTESSORI SLAVILO JUBILEUM KONFERENCÍ -  Před dvaceti lety byla v 

Jablonci založená první školka Montessori na Vrkoslavicích, a tím vstoupila tato 

pedagogika do České republiky. V průběhu let na ni navázala Základní škola 

Montessori v ulici 5. Května. Oba typy škol jsou v regionu ojedinělé a vyhledávané. Ke 

dvacetiletému výročí se konala v Jablonci na konci dubna dvoudenní konference, na 

jejíž uspořádání schválili zastupitelé finanční dar ve výši 50 000 Kč. Konference měla 

celorepublikový význam a byla přínosem pro vzdělávání dalších pedagogů.  

PODPORA PRÁZDNINOVÝCH AKTIVIT I SOUKROMÝCH ŠKOLEK  - Rada města 

opět schválila příspěvek sto korun na dítě a den pro předškoláky a prvňáčky na 

prázdninové aktivity u registrovaných subjektů. Maximální příspěvek na dítě v době 

hlavních letních prázdnin může být 500 Kč. Radní také schválili tisícikorunový 

příspěvek pro rodiny s dětmi od dvou do sedmi let, které nebylo možné umístit do 

městských mateřských škol. V případě dětí, které k 1. 9. 2017 dovršily 2,5 let, byl nově 

schválen zvýšený příspěvek ve výši 1 500 Kč měsíčně. Podmínkou však zůstává, že děti 

nebyly přijaty do MŠ a mají trvalý pobyt na území města. Podporu dle daných pravidel 

poskytuje město jako příspěvek na školné v soukromých zařízeních už od roku 2014. 

ZVÝŠENA KAPACITA ŠKOLEK I DRUŽIN - Kvůli zavedení povinnosti předškolní 

docházky Jablonec průběžně navyšuje kapacity mateřských škol. V lednu příštího roku 

tak otevře jednu třídu v Kokoníně, kde náklady na rekonstrukci prostor vyšly na jeden 

milion korun. Zápis pro všechny, nejen pro předškoláky, zde proběhl 6. prosince. V 

souvislosti se silnými ročníky dětí a v souladu se zákonem a hygienickými normami se 

navýšily i kapacity školních družin. Od ledna 2018 tak školní družina v ZŠ 5. května 

může přijmout další dvě děti, Pasířská čtyři a Rychnovská dokonce pět. 

Z MLÁDÍ DO PALACKÉHO – Schváleno bylo, že se letos dle plánu propojí ulice 

Mládí a Palackého ve Mšeně. Výjezd z ulice Mládí do ulice Palackého odlehčí a 

usnadní dopravu na sídlišti, zejména v ulicích Arbesova a U Kostela. Zjednoduší se také 

zimní údržba v této oblasti. Doprava v ulici Mládí bude obousměrná, při výjezdu na 

Palackého bude ale možné odbočit pouze doprava. Propojení ulic bylo jedním z 

požadavků osadního výboru Mšeno. Stavební práce za 1,6 milionů korun uhradí město.  

OSVĚTLENÍ ZVÝŠÍ BEZPEČÍ - Náklady na osvětlení stezky kolem přehrady za 

saunou k zátoce Cikánka částečně pokryje dotace Ministerstva vnitra ČR z Programu 

prevence kriminality, a to ve výši 495 tisíc Kč. Předpokládaná cena za pořízení a 

instalaci 12 svítidel je 670 tisíc Kč, podíl města je 175 tisíc. S instalací se začalo letos.  

PREVENCE KRIMINALITY -  Dotaci ministerstva vnitra na činnost asistentů prevence 

kriminality získalo město pro rok 2017 téměř v plné výši. Náklady na činnost, 

proškolení a mentoring asistentů je 630 tisíc korun za rok, státní dotace činí 90 % z 

uvedených nákladů. Projekt Jablonci úspěšně funguje už od poloviny roku 2015. 

PAVILON URGENTNÍ MEDICÍNY I BEZ DOTACE - V červnu 2016 na mimořádném 

zasedání zastupitelé odsouhlasili stavbu nového pavilonu intenzivní medicíny 

v jablonecké nemocnici za 150 milionů korun. Předpokládalo se financování 
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ze strany města ve výši 100 milionů korun a padesátimilionová dotace ministerstva 

zdravotnictví. Dotaci ministerstvo ale vloni nepotvrdilo a není možné počítat s účastí 

státního rozpočtu ani v roce 2017. Město Jablonec přesto chce pavilon postavit, začít by 

se mohlo příští rok. Část peněz půjde z rozpočtu, část z revolvingového úvěru ve výši 

150 milionů korun, který má město od loňského podzimu a zatím se z něho nic 

nečerpalo. Úvěr má sloužit právě k dofinancování plánovaných investičních akcí.  

PO DVACETI LETECH NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN – Ve čtvrtek 18. května 

zastupitelé schvalovali nový územní plán, který podle podmínek dotace musí nabýt 

účinnosti v červnu 2017. O dokumentu se jednalo v odpoledních hodinách, aby se 

mohla zúčastnit také veřejnost. 

K  pořízení nového územního 

plánu dalo podnět zastupitelstvo 

už 13. prosince 2007. Po deseti 

letech intenzivní práce tak 

dostalo město moderní 

strategický dokument. Dosud 

platný územní plán z  8. října 

1998 tímto pozbyl platnosti. 

I nový územní plán řeší celé 

správní území města Jablonec 

nad Nisou, zahrnující osm 

katastrálních území - Jablonec 

nad Nisou, Jablonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, Mšeno nad Nisou, Proseč nad Nisou, 

Rýnovice a Vrkoslavice. Jedním z důležitých požadavků na nový plán bylo zohlednění 

koncepčních a rozvojových materiálů města zpracovaných v letech 2003 – 2009. Jak je 

výše naznačeno, schválit územní plán v květnovém termínu bylo jednou z podmínek 

čtyřmilionové dotace. Ta mluvila jasně – nejzazší termín schválení je květen 2017 s tím, 

že nabyde účinnosti v červnu 2017. Z tiskové zprávy: „Územní plán byl schválen 

naprostou většinou zastupitelů, což je pro mě velmi potěšující zpráva. Stejně 

jako to, že se nám podařilo využít dotaci na jeho zpracování,“ říká primátor Petr 

Beitl a dodává: „Pevně věřím, že tento územní plán povede k rozkvětu Jablonce a 

děkuji všem, kteří se na jeho tvorbě podíleli.“ * Ohlédnutí do historie * „Na 

přípravě nového územního plánu se pracuje od roku 2009, avšak úplně první 

rozhodnutí padlo už v roce 2007 při schválení podnětu na jeho pořízení 

v zastupitelstvu města,“ vzpomíná náměstek Lukáš Pleticha. Zpracováním nového 

územního plánu byla na základě výběrového řízení pověřená odborná firma Saul 

z Liberce. Na projekt zpracování Jablonec získal v únoru 2011 čtyřmilionovou dotaci z 

EU a ČR v rámci Integrovaného operačního programu. V létě prošel koncept územního 

plánu včetně vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území čtyřmi informativními 

besedami s občany ve všech lokalitách Jablonce a celý proces vyvrcholil veřejným 

projednáním v Eurocentru 17. srpna 2011. Pokyny pro zpracování návrhu schválili 

zastupitelé v lednu 2012. V nich byly formulované úkoly pro urbanisty ke 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=87556&x=447&y=310&test=ccc
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zpracování finální etapy. V září 2012 proběhlo společné neveřejné jednání o návrhu pro 

dotčené orgány, krajský úřad a okolní obce. Další úprava dokumentace, kterou 

iniciovalo nové politické vedení po komunálních volbách na podzim roku 2014, se 

týkala zejména veřejné dopravní a technické infrastruktury, konkrétně prodloužení 

tramvajové trati do centra města, vymezení dopravního koridoru pro tzv. výstup Pod 

Baštou, vymezení územní rezervy pro západní obchvat a vymezení koridoru územní 

rezervy pro variantu odkanalizování místní části Kokonín na čističku odpadních vod v 

Rychnově u Jablonce. Na základě posouzeného a upraveného návrhu připravilo 

oddělení územního plánování veřejné projednání návrhu územního plánu a v září 2015 

odstartovalo další kolo čtyř informativních besed o něm. Vlastní veřejné projednávání 

plánu včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území bylo 7. října 2015. „Z 

vyhodnocených stanovisek dotčených orgánů, závěrů dohodovacích jednání a 

obdržených námitek a připomínek bylo nutné zajistit další úpravu 

dokumentace a uspořádat opakované a zároveň poslední veřejné projednání 

návrhu územního plánu, které se konalo 22. srpna 2016. Jeho předmětem byly 

pouze ty části územního plánu, jež byly od posledního veřejného projednání 

den 7. října 2015 změněné," zní z oddělení územního plánování magistrátu.  

PLNÁ KONTROLA NAD VODÁRENSTVÍM - Zastupitelstvo deklarovalo 

souhlas s převzetím plné kontroly nad provozováním vodárenské infrastruktury 

Severočeské vodárenské společnosti (SVS) a odkoupení podílů společnosti Veolia v 

servisních organizacích zajišťujících provoz vodárenské infrastruktury. Jablonec je 

spolu s 457 obcemi a městy Libereckého a Ústeckého kraje akcionářem společnosti 

SVS, která je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v severočeském regionu. Tu 

provozuje akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK), v níž má 

podíl 49,1 % společnost SVS, 50,1 % společnost Veolia a zbývající necelé jedno 

procento pak vlastní drobní podílníci. Nyní se SVS snaží převzít stoprocentní kontrolu 

nad SčVK, jež je servisní organizací a zajišťuje provoz vodárenské infrastruktury na 

většině území obou krajů. O záměru odkoupit podíly Veolia ve společnosti SčVK se 

jednalo v červnu na valné hromadě SVS v Teplicích. K případnému odkupu podílu 

Veolia by mělo dojít bez zatížení rozpočtů jednotlivých akcionářů.  

JABLONEC PŘIPRAVIL PROJEKTY ve dvou oblastech pro žádosti prostřednictvím 

Integrovaného plánu rozvoje území. Pokud je schválí také řídicí výbor, pak budou 

žádosti předloženy do jednotlivých výzev. Na projekty v rámci plánu z vymezeného 

území aglomerace Liberec – Jablonec bude možné v letech 2016–2023 čerpat z 

evropských fondů až 2,6 mld. korun. Jablonec požádal o dotaci na modernizaci 

základních škol, a to v Liberecké a Mozartově ulici a na rozšíření sociálních služeb pro 

děti, rodiny, seniory i zdravotně postižené v nízkoprahovém zařízení Kruháč. 

PROGRAM OBNOVY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY je určen majitelům objektů, 

které nejsou památkami, ale nacházejí se v městské památkové zóně. Od května přijalo 

město pět žádostí v celkovém objemu 420 tisíc. Podpořené žádosti: zhotovení kopie 

vchodových dveří se zdobnou kovovou mříží a výměna dvou výloh v domě v 

Podhorské ulici. Výměna oken evangelické fary v ulici Pod Baštou a v 
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bytovém domě v Opletalově ulici, oprava kamenného zdiva, klempířských a štukových 

prvků domu v ulici 28. října. Program obnovy městské památkové zóny Jablonec pro 

rok 2017 schválili zastupitelé letos v březnu a v rozpočtu vyčlenili částku 1,5 milionu 

korun, přičemž žádat je možné o 50% dotaci, maximálně 100 tisíc korun na jeden 

rodinný či bytový dům. Podporovány jsou náklady spojené se zachováním a obnovou 

autentických prvků a konstrukcí, tedy na opravy střech, výměnu oken, obnovu fasády.  

MILIONY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY - Město rozdělilo přes čtyři miliony 

poskytovatelům registrovaných sociálních služeb. Žádost do programu podalo 17 

organizací žádajících na 32 druhů sociálních služeb celkem 6 728 000 Kč. Zastupitelé 

rozdělili dotace ve výši 4 373 000 korun mezi 32 žádostí od sedmnácti organizací. 

DOTACE PRO KULTURU, VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT - V lednu zastupitelé schválili 

městské dotační programy pro výchovné a vzdělávací aktivity, celoroční kulturní 

činnost či jednotlivé akce a cykly, pro celoroční činnost sportovní a tělovýchovnou a na 

sportovní akce. Na všechny dotační programy byly v městském rozpočtu vyčleněné 

čtyři miliony korun. Žádosti o dotace magistrát přijímal do 13. března. V červnu se pak 

jednalo o rozdělení alokovaných čtyř milionů. Zatímco rada města schvalovala dotace 

do padesáti tisíc korun, zastupitelé rozhodovali o žádostech přesahujících tuto hranici. 

Magistrát přijal 139 žádostí v hodnotě 6,5 milionu korun, z nichž 123 podpořil.  

ARÉNA PRO JUDISTY - Jablonec opět požádal na Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR o dotaci na stavbu arény pro judisty. Žádost podaná na podzim 2016 

nebyla úspěšná, o podání nové žádosti rozhodli jablonečtí zastupitelé na mimořádném 

jednání 10. srpna 2017. Nové zázemí pro judisty je součástí strategického plánu města 

schváleného v roce 2014, o jeho zřízení ve sportovním areálu na Střelnici rozhodli 

zastupitelé už vloni. Původní studie počítala s rozpočtem asi 11 milionů korun, 

současný projekt je velkorysejší a počítá kromě vybudování nástavby s celkovou 

rekonstrukcí dvoupodlažního objektu včetně spojovacího krčku, takže nyní se náklady 

na stavbu odhadují na 38 milionů. Bohužel žádost nebyla opět podpořena. 

ZASTUPITELÉ ODSOUHLASILI DOHODU o spolupráci mezi městem, Libereckým 

krajem a společností Jablotron Group na využití areálu bývalé porodnice v Turnovské 

ulici. Objekt je v majetku kraje a město se zavázalo ke spolupráci zejména ve vazbě na 

územní plán. Záměrem Jablotronu je demolice stávajících budov a využití prostoru pro 

svůj další rozvoj. Podle dohody má Jablotron svůj zájem potvrdit do 31. 12. 2017.  

POMOZTE VYTÁHNOUT JABLONEC Z ODPADKŮ - Žádost města o 

evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí na výstavbu stanovišť 

podzemních kontejnerů na separovaný odpad a velkoobjemových kontejnerů na 

bioodpad byla úspěšná. Žádost byla předložena v roce 2016, v roce 2017 proběhlo 

výběrové řízení a byla podepsána smlouva o dílo s vítězným dodavatelem, firmou 

Jilam. Cílem projektu je v roce 2018 výstavba stanovišť podzemních kontejnerů v ulici 

Soukenná a Rychnovská, které budou sloužit ke shromažďování tříděného odpadu - 

oddělený sběr bílého a barevného skla, papíru a PET lahví. Dále bude pořízeno pět 

kontejnerů na bioodpad, které budou určené obyvatelům celého města. Celkové náklady 

2 751 313 Kč, dotace 2 337 587 Kč. Na téma odpady teď ještě trochu více. 
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JABLONEC NAD NISOU: MĚSTO ODPADKŮ  - 29. 5. 2017, Mladá fronta DNES, 

str. 13, autor Martin Trdla -  Jablonec má problém s odpadky. Ve městě vyrostlo kolem 

257 černých skládek. Nerojí se ovšem pouze v jeho okrajových částech, ale hyzdí též 

centrum. Vedení radnice přiznává, že si se situací neví zcela rady. Náměstek primátora 

Miloš Vele dokonce na posledním jednání zastupitelstva prohlásil, že se z Jablonce 

stává město odpadků. Černé skládky čím dál častěji vznikají v sousedství kontejnerů na 

separovaný odpad. A lidé sem nanosí ledacos - vyřazený nábytek i elektrospotřebiče. 

Každý obyvatel Jablonce, který platí poplatky za odpady, při tom může zdarma odvést 

200 kilo velkoobjemového odpadu na sběrný dvůr. K tomu pak neomezené množství 

bioodpadu a zdarma se může zbavit i elektroodpadu. Barbora Šnytrová z oddělení 

správy veřejné zeleně jabloneckého magistrátu nedávno zmapovala místa, kde je ve 

městě situace nejhorší. „Jde především o místa, kde je možné zastavit autem. 

Neustále se tak černé skládky objevují například v ulicích Růžová, 1. máje, 

Saskova, Vrchlického sady, Ještědská, Pivovarská nebo Pod Hájem,“ uvedla 

úřednice. Radnice ve spolupráci s městskou policií nedávno řešila také třeba 

bezdomovce, jenž se usídlil na autobusové zastávce v Pražské ulici. Tedy na 

frekventovaném místě kudy denně projedou tisíce automobilů. Muž zde shromažďoval 

velké množství odpadků. Část zastávky je aktuálně oplocená a zavřená. „Ten člověk 

odpadky v noci natahá a ráno to uklízíme. Prohlašuje, že to dělá na protest proti tomu, 

jak se k němu zachovala společnost. Na jeho příkladu se ukazuje bezzubost současné 

legislativy v případě přestupků. Městská policie zkrátka není schopná proti takovýmto 

lidem vyvinout nějakou účinnou represi. Pokutám se takový člověk vysměje. Oni ho 

přeci nemohou zavřít do obecní šatlavy, ani přetáhnout obuškem,“ řekl primátor 

Jablonce Petr Beitl. Podle něj je boj s černými skládkami bojem s větrnými mlýny. Ale 

především bojem se společenskou úrovní některých jednotlivců. Někteří lidé to zkrátka 

berou tak, že je ve městě 257 skládek, které město uklízí. Celé nás to stojí nemalé 

peníze a není racionální ekonomický nástroj jak tomu zabránit. Radnice pořídila za 140 

tisíc korun mobilní kameru s nočním viděním. Tu přesouvá na místa, kde je situace s 

odpadky nejhorší. Kamera ihned odesílá záznam na dispečink městské policie. Má také 

větší rozlišení než fotopasti, viníka je tedy daleko jednodušší vypátrat. Díky kameře se 

podařilo vyčistit jednu z černých skládek. Městská policie tady chytla řadu hříšníků. 

VÝZVA MĚSTA OBČANŮM: POMOZTE VYTÁHNOUT JABLONEC Z ODPADKŮ! 

- Informujte nás o místech, kde je, podle vašeho názoru, problém v četnosti či 

termínu svozu tříděného odpadu! – Jablonec intenzivně hledá nové řešení, jak 

zajistit pořádek ve městě. Původně dobře nastavený systém odevzdávání tříděného a 

komunálního odpadu během poslední doby postupně naráží na potíže s černými 

skládkami. Ty vznikají prakticky u každého z 257 kontejnerových stání na separovaný 

odpad. Ačkoli mají Jablonečané možnost odevzdat na sběrném dvoře až 200 kg odpadu 

a libovolné množství bioodpad zdarma, je pro ně zřejmě jednodušší, odložit svůj odpad 

u kontejnerů i jinde. O úklid se nestarají. Radnice proti těmto černým skládkám bojuje 

pomocí fotopastí, které mají usvědčit viníky. Jako účinnější se ukázala být vloni 

pořízená kamera s nočním viděním a s on-line napojením na dispečink 

kamerového systému městské policie. Od letošního dubna byl také v Jablonci 
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zaveden sběr plastového odpadu do žlutých kontejnerů. Do nich dříve patřily jen PET 

lahve a ostatní plasty lidé sbírali do žlutých pytlů, které pak odkládali do ohrádek na 

stanovištích separovaného odpadu. Právě ohrádky na pytlový odpad se pravděpodobně 

staly zárodkem nynějších černých skládek. Změnou systému třídění plastového odpadu 

funkce ohrádek zaniká a budou se postupně odstraňovat. Dalším krokem je zajištění 

rychlejšího odbavování na překladišti v Proseči. Vloni po dohodě s městem 

provozovatel překladiště na Proseči, společnost SKS, rozšířil provozní hodiny v úterý a 

ve čtvrtek do půl šesté, aby lidé nemuseli čekat s odevzdáváním odpadů na sobotu. 

Zavedením konkrétních opatření se také nově zrychlí odbavování lidí, kteří přijedou 

s odpadem. Mělo by dojít k rozšíření prostoru pro odbavování více vozidel najednou a 

úprava procesu vážení bioodpadu. Společně s růstem životní úrovně, roste i počet 

vyprodukovaných odpadů. Lidé více nakupují, a také více vyhazují, měli by tedy zvážit, 

jestli jim velikost a četnost svozu jejich nádoby na odpad vyhovuje.  

POMOZTE VYTÁHNOUT JABLONEC Z ODPADKŮ: KAMPAŇ SE VYPLATILA – 

V průběhu letních prázdnin probíhal s pomocí několika brigádníků monitoring stanovišť 

kontejnerů na tříděný odpad. Brigádníci měli za úkol sledovat, jak jsou kontejnery 

zaplněné, aby bylo možné optimalizovat jejich počet a četnost vývozů. Změny se týkají 

zejména žlutých kontejnerů na plasty, 

do kterých se od dubna můžou kromě 

PET lahví odkládat veškeré plasty z 

domácností a nápojové kartony 

(tetrapaky). Již v květnu se na 

některých stanovištích začaly vyvážet 

žluté kontejnery dvakrát týdně. V září 

bude na základě uskutečněného 

monitoringu četnost vývozu zvýšena i 

na dalších patnácti stanovištích. Na 

sedmi místech budou přistaveny nové 

žluté kontejnery tak, aby kapacita byla dostačující. Změny proběhnou i v případě 

modrých kontejnerů na papír. K současným 15 stanovištím, kde je potřeba vývoz 

provádět 2x týdně, jich přibude dalších dvanáct. S optimalizací počtu a četností vývozu 

tříděného odpadu pomohli i občané, kteří reagovali na výzvu z května letošního roku. 

Na základě jejich e-mailů či telefonátů byla zvýšena kapacitu nádob a upraveny svozy. 

„Velice nás těší zájem občanů o třídění odpadů. Po zavedení nového systému třídění 

plastů do žlutých kontejnerů se množství vytříděného odpadu ve druhém čtvrtletí roku 

2017 zvýšilo o 13 tun oproti čtvrtletí prvnímu,“ zní z oddělení veřejné zeleně.  

ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ NA BRANDLU - Zastupitelé schválili záměr vybudovat v 

areálu bývalé výtopny na Brandlu centrum pro zpracování odpadů. Během následujících 

dvou až tří let tam vznikne nejen sběrné místo a překladiště odpadu, ale i kompostárna 

na zpracování bioodpadu, která v Jablonci stále citelně chybí. Proseč nad Nisou tak 

bude mít šanci si oddechnout od nepříjemností spojených s umístěním stávajícího 

překladiště. Lokalita Brandl byla vždy v historii využívaná jako průmyslová. Stál zde 

mlýn, textilka nebo později jablonecká plynárna a elektrárna. 
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JABLONEC NABÍDNE LIDEM KOMPOSTÉRY – Město získalo evropskou dotaci z 

Operačního programu životní prostředí ve výši 2 972 879,25 Kč. Předmětem projektu je 

předcházení vzniku odpadu na území města pořízením kompostérů a štěpkovače. Na 

podzim roku 2017 proběhla veřejná zakázka a koncem roku byla podepsána smlouva na 

dodávku 1 200 kusů domácích kompostérů, které budou na jaře příštího roku zapůjčeny 

zájemcům na základě smlouvy na dobu pěti let a po ukončení tohoto období budou 

převedeny do jejich vlastnictví. Celkové náklady projektu: 3 497 505 Kč. 

NOVÁ PLOCHA PRO VOLNÝ POHYB PSŮ - Město netrápí jenom odpadky u 

popelnic, ale i psí exkrementy. Alarmující je třeba číslo z jarního úklidu, kdy bylo jen 

kolem přehrady nasbíráno neuvěřitelných dvacet osm pytlů obsahujících 260 kilogramů 

exkrementů. Přesto město na psy nezanevřelo a zastupitelé schválili návrh komise pro 

ochranu zvířat a do nové vyhlášky o pohybu psů a jiných zvířat na veřejném 

prostranství přidali další plochu v Srnčím dole. Plochy pro volný pohyb psů: Lesopark 

Žižkův Vrch, louky na Dolině na konci ulice Liliová, Antala Staška, travnatý svah mezi 

ulicemi Pod Baštou a Saskova, 

plocha ve Mšenském parku, 

travnaté plochy mezi ulicemi 5. 

května a Lipanská a v ulici 

Opletalova, část vodní plochy na 

Novoveském koupališti a část 

přilehlé travnaté plochy, vodní 

plochy II. a III. nádrže přehrady 

Mšeno vč. pásma v šíři 5 m od 

hranice plochy vodní hladiny na 

břeh dle aktuálního stavu vody. 

Pro koupání, respektive volný pohyb psů je mimo koupací sezonu, tj. od 1. 9. do 30. 4. 

určena i vodní plocha I. nádrže přehrady Mšeno, časově omezený je i volný pohyb psů v 

parku pod hrází v ulici U Přehrady a na Tajvanu a plocha v areálu Srnčí důl.  

VÍCE BEZALKOHOLOVÝCH ZÓN - Zastupitelé na zasedání v říjnu projednávali 

dopis podepsaný 120 občany města, kteří si stěžovali na sníženou životní úroveň a pocit 

nebezpečí v lokalitě ulic Sadová, Nová Pasířská a U Balvanu kvůli skupinám 

podnapilých lidí, jež jim znepříjemňují život. Na základě této a dalších stížností 

schválili zastupitelé na svém listopadovém zasedání rozšíření přílohy k obecně závazné 

vyhlášce o zákazu konzumace alkoholických nápojů OZV č. 4/2010 na veřejném 

prostranství o další tři oblasti: • Prostor ohraničený ulicemi Nová Pasířská, Vodní, 

Havlíčkova, Nádražní, Sadová, Pražská a U Balvanu • Prostor ohraničený ulicemi Na 

Vršku a Liberecká • Prostor ohraničený ulicemi Liberecká, Budovatelů a Lípová.  

DOTAČNÍ PROGRAMY – Zastupitelé schválili, že od 20. 12. mohou zájemci podávat 

své žádosti do dotačních programů, které vyhlašuje statutární město Jablonec. Žádosti 

na předepsaných formulářích bude oddělení školství, kultury a sportu magistrátu 

přijímat do 15. ledna příštího roku. Od 2. ledna 2018 je pak možné odevzdávat žádosti 

na dotace na podporu registrovaných sociálních služeb, a to až do 19. ledna.  
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FOND NA ZLEPŠENÍ BYDLENÍ - Výzvu na podávání žádostí o zápůjčky z Fondu na 

zlepšení úrovně bydlení schválili zastupitelé na listopadovém zasedání. Žádosti je 

možné podávat do dvanácté hodiny dne 28. února 2018. S úspěšnými uchazeči budou 

během března a dubna uzavírány smlouvy. Žádat mohou fyzické i právnické osoby na 

obnovu svých nemovitostí. Úroková sazba je od listopadu 2016 ve výši 2 %. V roce 

2017 tuto možnost využili tři žadatelé. Finance v celkové výši 800 tisíc korun 

posloužily na výměnu oken, zateplení, rekonstrukci koupelny nebo topení.  

CENA MĚSTA PRO MERITIS 2017 bude předána na slavnostním novoročním 

koncertě 1. ledna 2018 dvěma lékařům. Na základě doporučení odborné komise o tom 

rozhodli zastupitelé na říjnovém zasedání s tím, že ocenění za péči o zdraví a zvýšení 

prestiže města převezme internista MUDr. Ivo Jörg a pediatr MUDr. Pavel Šochman.  

ANDĚL STRÁŽNÝ NEJEN SENIORŮM - Tradiční částečný výtěžek z prodeje 

vstupného a programu na plese města ve výši pětadvacet tisíc korun poputuje tentokrát 

organizaci Anděl Strážný, která ve spolupráci s ČČK poskytuje na území Jablonce 

čtyřiadvacetihodinovou tísňovou péči. Poskytnutím finančních prostředků se podaří 

podpořit další potřebné klienty – seniory a občany se zdravotním postižením a zajistit 

jim pocit bezpečí v domácím prostředí. Symbolický šek bude slavnostně předán na 

třiadvacátém ročníku městského plesu dne 27. ledna 2018.  

REFERENDUM O HRACÍCH AUTOMATECH – Zastupitelé v souladu s 

požadavky přípravného výboru valnou většinou svých hlasů - 1 z přítomných byl proti, 

nikdo se nezdržel - vyhlásili ve čtvrtek 19. října konání místního referenda o otázce: 

„Souhlasíte s tím, aby město Jablonec nad Nisou, z důvodu ochrany veřejného 

pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě, učinilo veškeré možné kroky ve své 

samostatné působnosti k bezodkladnému zamezení provozu výherních hracích 

přístrojů, interaktivních video-loterijních terminálů, centrálních a lokálních 

loterních systémů a dalších loterií uvedených v § 2 písm. e),  g),  j), l),  m) bod 2 

a n) a § 50 odst. 3 zákona 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, a 

totalizátorových her a technických her uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a e) 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?“ Místní referendum je v souladu s 

požadavky přípravného výboru vyhlášeno na termín konání 1. kola prezidentských 

voleb 12. – 13. 1. 2018. Náklady na konání referenda jsou odhadovány na jeden milion 

korun a budou hrazeny z rozpočtu města. * Kontrola dodržování obecně závazné 

vyhlášky o provozování hazardních her * Začátkem října proběhla ze strany magistrátu 

kontrola kasin ve městě. Z ní vyplývá, že všech deset kontrolovaných subjektů 

uvedených v příloze č. 1 vyhlášky splnilo podmínky, které jim vyhláška ukládá. 

Kontrolováno nebylo kasino v ulici 28. října 91/2, neboť z vlastního rozhodnutí 

ukončilo provoz k 16. 9. 2017. Zastupitelé v souladu s rozhodnutím provozovatele 

ukončit činnost upravili i přílohu k vyhlášce 3/2015. V Jablonci je nyní povoleno 

provozování kasin na 10 adresních místech. Kontroly prověřují dodržování zásad i 

závazků stanovených příslušnou smlouvou o spolupráci a podmínek platných zásad pro 

provozovatele hazardních her na adresně vymezených místech.  
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MÉDIA ANEB CO PŘEDCHÁZELO VYHLÁŠENÍ REFERENDA  

VYHLÁŠKA O HAZARDU FUNGUJE, ALE… - 21. 2. 2017, Jablonecký deník, str. 1 -   

V tajném hlasování zastupitelé neschválili rozšíření přílohy vyhlášky o regulaci 

provozování sázkových her a loterií o další tři kasina… „Problém je, že žadatelé, kteří 

splnili požadavky vyhlášky na zařazení do ní, byli odmítnuti. To znamená, že vyhláška 

je nefunkční a měla by být nahrazena novou regulací,“ popsal zastupitel Jakub Macek, 

zastánce nulové tolerance hazardu v Jablonci. Právě tajné hlasování dokazuje, jak je 

téma hazardu nejen v Jablonci kontroverzní. „V tajném hlasování se alespoň bez strachu 

vyjádřili proti i zastupitelé koaličních stran,“ myslí si další z jabloneckých zastupitelů 

Jindřich Berounský…Jablonecká radnice je na boj s hazardem nicméně právem hrdá. Z 

původních 47 heren funguje v Jablonci v současné době 11 ve formě kasin. Naplňují se 

tedy předpoklady, které tvůrci vyhlášky a zastupitelé předpokládali. Na stole přitom 

měli i plošný zákaz hazardu ve městě. „Plošný zákaz heren hazard z města nevyžene, 

pouze ho přemístí do nelegálních heren, nad kterými už není žádná kontrola,“ sdělil Petr 

Beitl, primátor Jablonce. Například plošný zákaz hazardu v Brně v roce 2015 zadělal na 

problém a v současné době už neplatí… 

PIRÁTI: POSLANCI SE ASI NECHALI NAPÁLIT - 27. 2. 2017, parlamentnilisty.cz - 

Nový protihazardní zákon podpoří byznys největších tuzemských hráčů. Ministerstvo 

financí uděluje první licence na provozování online sázek. - Den poté, co Ústavní soud 

zamítl stížnost Pirátů a senátorů ohledně blokace internetových stránek ministerskými 

úředníky bez soudu a opatření označil za necenzurní a standardní, se ledy pohnuly. 

Bohužel přesně tím směrem, na který Piráti celou dobu upozorňovali. Ministerstvo 

financí udělilo první licence na online kasino firmě Fortuna, kde se o nic jiného než 

klasický hazard nejedná, a na Internet pouští i Sportku. Novelu zákona o hazardních 

hrách připravovalo ministerstvo financí ve spolupráci s lobbisty vybraných herních 

společností. Ty se nyní samy chystají obsadit ve svůj prospěch zregulované prostředí na 

internetu…-  Odstrašujícím příkladem je město Jablonec nad Nisou, kde po původním 

zákazu město povolilo 12 kasin v centru. Primátor hájí vysoký počet kasin tím, že jej 

nemůže nijak snížit, přitom se neopírá o žádný konkrétní paragraf. 350 proherních 

automatů na 45 tisíc obyvatel - tak vypadá regulace hazardu v Jablonci nad Nisou… 

ODPŮRCI HAZARDU CHYSTAJÍ REFERENDUM - 27. 3. 2017, Mladá fronta DNES, 

str. 16 - Obyvatelé Jablonce mají rozhodnout, zda ve městě chtějí, nebo nechtějí výherní 

hrací automaty a další hazardní přístroje. Sdružení Jablonec bez hazardu totiž začalo 

sbírat podpisy na vyvolání referenda o regulaci hazardu. Pokud se jim zákonem daný 

počet podpisů podaří získat, plebiscit se má uskutečnit spolu s prezidentskými volbami 

na začátku příštího roku. Aktivistům se nelíbí současná vyhláška o regulaci hazardu. Ta 

sice zpřísnila podmínky pro udělování licencí kasinům, ale ve městě je podle nich ve 

skutečnosti více hracích automatů než před lety… 

JABLONECKÁ REGULACE HAZARDU SELHALA. ZAČÍNÁ PŘÍPRAVA 

REFERENDA - Jablonecký měsíčník v dubnu 2017 -  Údajně přelomová a přísná 

regulace hazardu nefunguje. Koaliční zastupitelé, kteří ji schválili, totiž v rozporu s ní 

nepovolili nová kasina. Kasina, která splnila vyhláškou požadované 

podmínky. Marně jsem při schvalování vyhlášky upozorňoval, že bude-li 
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přijata v této podobě, zastupitelstvo v budoucnu bude muset hlasovat pro vznik nových 

kasin, aby dostálo tomu, že je vyhláška otevřená a nediskriminační pro nové žadatele o 

kasina. Na únorovém jednání zastupitelstva tak stáli jeho koaliční členové před těžkým 

rozhodnutím. Buď schválí nová kasina s pořadovým číslem 12 a 13 a budou terčem 

silné kritiky občanů, nebo je neschválí a poruší pravidla, která sami stanovili, čímž 

vystaví město riziku soudních sporů a přezkumu vyhlášky Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže a Ministerstvem vnitra ČR. Rozhodování zastupitelů okořenil 

návrh náměstka Veleho na tajné hlasování. Takový postup je krajně netransparentní a 

vytváří velké korupční riziko. Naštěstí zapůsobil opačný efekt – když nejsou koaliční 

zastupitelé pod dohledem stranických aparátů, najednou v otázce hazardu tolik 

nehazardují. Ovšem přispělo k tomu i to, že Změna pro Jablonec se hlasování 

nezúčastnila. Přidalo se k nám také ANO, takže pokud by nová kasina prošla, bylo by 

jasné, díky komu. Protože koaliční zastupitelé nechtějí hazard regulovat, zbývá 

občanům jediné. Prosadit zákaz automatů v referendu. Spolek Jablonec bez hazardu se 

dlouho snažil najít jinou cestu, v čemž měl podporu veřejnosti i opozice, ale ze 

slibovaných 3 kasin je 11 a z 310 automatů 459. V referendu mohou občané 

rozhodnout, co skutečně chtějí. Bude-li hlasovat přes 35 % voličů, výsledek bude platný 

a vedení města se jím bude muset řídit. K návrhu na vypsání referenda musí přípravný 

výbor přiložit přes 4 000 vlastnoručních podpisů plnoletých občanů Jablonce (vč. 

jména, adresy trvalého pobytu a data narození). Referendum chceme uspořádat v lednu 

2018 při 1. kole prezidentských voleb, aby byla zajištěna potřebná 35% účast. Jiný 

termín totiž nedává kvůli této podmínce smysl. Cílem přípravného výboru referenda, ve 

kterém spolupracuji s Annou Strnadovou (Jablonec bez hazardu) a Jaroslavem Šídou, je 

ukončit v Jablonci provoz nejtvrdší a pro společnost prokazatelně nejvíce ohrožující 

formy hazardu – proherních automatů. Přestože chceme ponechat možnost provozu tzv. 

živé hry (karetní hry, ruleta s krupiérem apod.), počítáme s tím, že kasina ve stávající 

podobě by úplně skončila. - Jakub Macek, zastupitel za Změnu pro Jablonec  

ODPŮRCI HAZARDU V JABLONCI CHTĚJÍ REFERENDUM PŘI VOLBĚ 

PREZIDENTA - 27. 6. 2017, libereckadrbna.cz  - Odpůrci hazardu v Jablonci nad Nisou 

chtějí uspořádat referendum při volbě prezidenta. Zatím se jim podařilo získat zhruba 

polovinu z 3600 podpisů, které jsou potřeba k jeho vyhlášení… 

HAZARD NECHCEME. LIDÉ USILUJÍ O REFERENDUM - 28. 6. 2017, Mladá fronta 

DNES, str. 13 -Vyhnat z města hazard, takový je cíl několika set Jablonečanů, kteří se 

podepisují pod vyhlášení historicky prvního referenda. V něm dostanou šanci 

rozhodnout, zda zastupitelé přijmou městskou vyhlášku, která zakáže provoz všech 

forem hracích automatů v Jablonci… 

REFERENDUM O HAZARDU: PODPISY BUDEME SBÍRAT CELÉ LÉTO - 29. 6., 

parlamentnilisty.cz - Před třemi měsíci začala příprava historicky prvního jabloneckého 

referenda. Jablonečané v něm dostanou šanci rozhodnout, zda chtějí zavázat zastupitele 

k přijetí obecně závazné vyhlášky, která by zakázala provoz všech forem hracích 

automatů ve městě… Před prázdninami se nám podařilo získat 1 800 podpisů, tedy 

potřebnou polovinu. Podpisy budeme sbírat celé léto, abychom v září mohli 

předložit návrh na vyhlášení referenda v termínu prezidentských voleb…  
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REFERENDUM PŘIJDE NEJMÉNĚ NA MILION - 1. 7. 2017, Jablonecký deník, str. 1 

- …„Referendum je pro nás poslední možnost, jak dosáhnout cíle, o který 

usilujeme přes tři roky, tedy zbavit město Jablonec problému, na který se váže 

kriminalita, zneužívání sociálních dávek, násilí, dluhy, podvody, zpronevěry, 

závislosti, ztráty zaměstnání, sebevraždy, rozvraty rodin a zbytečně zničené 

životy stovek lidí,“ shrnula zmocněnkyně přípravného výboru Anna Strnadová…  

DO KONCE ČERVENCE SBÍRAJÍ PODPISY PRO REFERENDUM O HAZARDU 

V JABLONCI - 21. 7. 2017, nasejablonecko.cz - … Podle Jaroslava Šídy z přípravného 

výboru se konec hazardu bohatě vyplatí i po finanční stránce. „Špinavé peníze od 

hazardních rádobypodnikatelů jsou draze vykoupeny prohrami nešťastných 

gamblerů. Na příjem města z hazardu ve výši 20 milionů připadá 100 

prohraných milionů, což se nutně projevuje na vzhledu a fungování města. 

Ušetřené desítky milionů se brzy znatelně projeví v místní ekonomice. Ovšem 

ne vše lze počítat na peníze. Harmonické fungování města a jeho pěkný vzhled, 

to je totiž k nezaplacení…" Podepisovat a odevzdávat podpisové listiny je možné na 

těchto místech: La Kavárna (Generála Mrázka 413/4, po-so 8:30-22:00) * Knihkupectví 

Serius (Mírové náměstí 492/11, po-pá 9:00-17:00, so 9:00-12:00) * Prodejna 

izviratka.cz (Žitná 2880/19, po-pá 10:00-12:00 a 14:00-17:30) * Čekárna ordinace 

MUDr. Jörgové (Palackého 2640/24, po-st 7:00-17:00, čt 7:00-15:00, pá 7:00-16:00) * 

Recepce zubní ordinace Jablodent (Kubálkova 5264/5, po-čt 8:00-16:00, pá 8:00-14:00) 

* Studio MB Joga (Palackého 1776/4) * Nehtové studio Veronika (Československé 

armády 106/13) * Jablonecký pivovar Volt (Palackého 2302/28). 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK V ZÁŘÍ 2017 

HAZARD: TÉMA I V SOUSEDNÍM LIBERCI - Já státu na hru o regulaci hazardu 

neskočím. Mrzí mne, že i kvalitní lidé podlehnou zjednodušenému pohledu na regulaci 

hazardu, totiž že zákazem hazardu v jednom městě nějak významně zamezíme sociálně 

patologickým jevům a že každý, kdo je proti, je škůdce. Přitom to opravdu tak 

jednoduché není. Sám jsem se tím problémem zabýval při tvorbě našeho volebního 

programu i před každým hlasováním o městské vyhlášce. Zejména jsem si prošel 

příslušné zákony včetně důvodových zpráv, což bych doporučil každému. Zjistíte v 

nich, že stát si chce ponechat regulaci hazardu výhradně ve svých rukou. Svěřuje sice 

městům a obcím pravomoc omezit hazard jen na určitá místa, ale vzápětí to prakticky 

znemožňuje rušením vyhlášek, neboť jsou tzv. diskriminační. Ať totiž vymyslíte 

cokoliv, vždy někoho znevýhodníte. A ochrana hospodářské soutěže je v Česku nade 

vše i v případě hazardu. Přesto se úzká soutěska najít dá. Našli ji v Jablonci nad Nisou a 

přišel s ní i zatracovaný Jiří Šolc. Průchozí totiž je nastavit pravidla určování míst a ve 

vyhlášce se na ně odvolat. Pravidla navržená Jiřím Šolcem by vedla k jednotkám kasin, 

což konvenovalo i Změně pro Liberec. Proč je odmítla, mi jasné není. Stát, resp. jeho 

úřady ve snaze zachovat si regulaci hazardu jen ve svých rukou byl mimořádně 

rafinovaný. Vložil do zákona čertovo kopýtko spočívající v tom, že obce a města mohou 

na svém území hazard úplně zakázat. V důsledku toho se vede ve stovkách 

obcí a měst diskuze na život a na smrt, zda té možnosti využít, zda jsou lepší 



   KRONIKA roku 2017                                                                                 217  

 

peníze z hazardu nebo město bez výloh polepených šťastnými hráči nad kolem rulety 

nebo dokonce město bez sociálně patologických jevů. Ještě štěstí, že stát neumožnil 

obcím a městům obdobně regulovat kouření a pití alkoholu. Stát si tak vybírá své 

miliardy, z nichž městům a obcím trošku uplivne, a převádí v tichosti odpovědnost za 

důsledky hazardu na prakticky bezmocné obce a města. Proč nedal stát pravomoc 

zakázat hazard např. krajům, když sám nechce hazard zakázat? Teprve zákaz na větším 

území má přece z pohledu zamezení negativních jevů smysl. Nedal, protože by mohl o 

své miliardy přijít. Na tuhle hru já státu neskočím. Buď dá obcím, městům nebo i 

krajům skutečnou pravomoc hazard regulovat, nebo ať si ji reguluje od začátku do 

konce sám stejně jako u alkoholu a kouření. - Michal Hron, liberecký zastupitel.  

ŽIJEME VE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI - Chtěl bych věřit, že ještě stále žijeme ve 

svobodné společnosti, kdy má každý člověk právo nakládat se svým časem a svými 

penězi dle svého uvážení. Tohle právo se lidem nyní pokouší vzít jistá skupinka 

jabloneckých aktivistů, kteří se vehementně pokouší prosadit zákaz hracích automatů. 

Lidem na ulici předkládají argumenty, že je závislost na hracích automatech silnější než 

na heroinu, že mají herny na svědomí spoustu rozvrácených rodin nebo že devastují 

centrum Jablonce. Já si myslím, že problém není v samotných hernách, ale v některých 

nezodpovědných hráčích, kteří jsou ochotni prohrát celou výplatu. Hlavní odpovědnost 

by měla ležet na rodině a na vzdělávacím systému. Místo biflování letopočtů, od kdy do 

kdy který císař vládl v Byzantské říši, by se naopak měla upřednostnit výuka finanční 

gramotnosti, aby si po ukončení školní docházky nemohl nikdo myslet, že jdou peníze 

bezpracně vydělávat hraním na automatech. Je naivní se domnívat, že se gambleři po 

zákazu automatů přihlásí do šachového kroužku. Že zákaz v praxi nefunguje, se již 

mohli přesvědčit v Brně, kde po vyhlášení zákazu nebyl problém za jediný večer najít 

pět fungujících heren. Bohužel už pak z těchto provozoven městská kasa ani státní 

rozpočet neuvidí ani korunu. Jestli něco devastuje centrum Jablonce, tak určitě ne 

herny, ale spíše poflakující se část obyvatel, která se naučila žít ze sociálních dávek. 

Ostatně velká část těchto dávek končí právě ve hracích automatech. Pokud by se 

aktivistům přeci jen podařilo zákaz hracích automatů prosadit, spustilo by to 

nebezpečnou lavinu zákazů a omezení. Například dietologové by mohli volat po zákazu 

tučných jídel, protože obezita je nejrozšířenější epidemie. Další „dobroserové“ zase 

mohou přijít s myšlenkou zákazu hospod, protože trávení času s kamarády u piva může 

také rozvrátit rodinu. Pokrytecké je pak chování jednoho z jabloneckých aktivistů, který 

káže o škodlivosti gamblerství, ale na druhé straně se nechává fotit, jak nalévá lidem 

alkohol. - Jindřich Hradecký. Autor je občan Jablonce a krajský předseda Svobodných. 

DOST BYLO HAZARDU, POMOZTE SVÝM PODPISEM VYHLÁSIT REFERENDUM - 

Vážení spoluobčané, před pěti měsíci jsem na tomto místě oznámil, že začala příprava 

historicky prvního jabloneckého referenda, ve kterém všichni dostanete šanci 

rozhodnout, zda chcete zavázat zastupitele k přijetí obecně závazné vyhlášky, která 

zakáže provoz všech forem hracích automatů v našem městě. Aby přípravný výbor 

referenda, v němž spolupracuji s Annou Strnadovou a Jaroslavem Šídou, mohl požádat 

o vyhlášení referenda, potřebujeme od vás, Jablonečáků, získat 3 600 podpisů jako 

důkaz, že o námi navržené otázce chce hlasovat významná část občanů. Na 
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konci srpna jsme překročili hranici 3 000 podpisů. Sběr bude pokračovat do poloviny 

září, abychom tentýž měsíc mohli předložit návrh na vyhlášení referenda zastupitelstvu, 

které ho, splníme-li všechny podmínky zákona o místním referendu, vyhlásí. Pokud by 

tak neučinilo, musel by ho vyhlásit krajský soud. Naším cílem je uspořádat referendum 

při prvním kole prezidentských voleb v lednu 2018, aby mělo šanci dosáhnout 35% 

účasti nutné pro jeho platnost. Volební účast při prezidentských volbách se očekává 

kolem 60 %. Bude-li s naším návrhem souhlasit většina hlasujících, která bude 

reprezentovat alespoň čtvrtinu všech občanů, bude výsledek referenda pro město 

závazný a vymahatelný. Historie regulace hazardu v Jablonci sahá do roku 2011, kdy 

zastupitelé schválili vyhlášku, která ukončila provoz všech heren a kasin, ale až od 1. 1. 

2015. Hned po volbách v roce 2014 se intenzivně začalo vyjednávat o opětovném 

povolení hazardu. Primátorovi se to podařilo prosadit ani ne půl roku poté, co zákaz 

začal platit. Dnes Jablonec hyzdí neuvěřitelných 11 kasin a v nich funguje téměř 500 

herních automatů. Referendum je pro nás poslední možnost, jak dosáhnout cíle, o který 

usilujeme přes tři roky, tedy zbavit Jablonec problému, na který se váže mnoho dalších 

– drobná kriminalita, zneužívání sociálních dávek, násilí, dluhy, podvody, zpronevěry, 

závislosti, ztráty zaměstnání, sebevraždy, rozvraty rodin a zbytečně zničené osudy 

stovek lidí. Odhlédnout nejde ani od vizuální i faktické degradace a snížené atraktivity 

okolí kasin i celého města. Konec hazardu se bohatě vyplatí. Špinavé peníze od 

hazardních rádobypodnikatelů jsou draze vykoupeny prohrami nešťastných gamblerů. 

Na příjem města z hazardu ve výši 20 milionů připadá 100 prohraných milionů, což se 

nutně projevuje na vzhledu a fungování města. Ušetřené desítky milionů se brzy 

znatelně projeví v místní ekonomice. Ovšem ne vše lze počítat na peníze. Harmonické 

fungování města a jeho pěkný vzhled, to je totiž k nezaplacení. Chcete-li svým 

podpisem podpořit vyhlášení referenda, všechny potřebné informace najdete na 

www.referendumjablonec.cz. - Jakub Macek, zastupitel za Změnu pro Jablonec. 

JABLONECKÝ I LIBERECKÝ HAZARD V TELEVIZI - 13. 9. 2017, nasliberec.cz - 

Situace s hazardem v Jablonci nad Nisou se opět dostala do celostátních médií. Přístup 

jablonecké radnice, která v čele s místní ODS a primátorem Petrem Beitlem nejprve 

před volbami populisticky zakázala ve městě hazard, aby ho po volbách znovu povolila, 

je nyní díky pořadu Střepiny známý po celé zemi… 

PODPISY NASBÍRÁNY, REFERENDUM O HAZARDU V JABLONCI MOHOU 

VYHLÁSIT - 18. 9. 2017, nasejablonecko.cz - Na jablonecké radnici došlo v pondělí 

18. září k předání návrhu na vyhlášení referenda o ukončení provozu hracích automatů 

v Jablonci nad Nisou. Za pět měsíců ho svým podpisem podpořilo 4 666 Jablonečanů… 

PODPISY NASBÍRÁNY, REFERENDU O HAZARDU UŽ NIC NEBRÁNÍ - 18. 9. 2017,  

parlamentnilisty.cz - …V 11 kasinech je evidováno 395 hracích automatů – nejvíce v 

historii města. Pro zajímavost, v Jablonci je 11 základních škol, stejně jako kasin… 

VYPSÁNÍ REFERENDA O HAZARDU V JABLONCI NAD NISOU PODPOŘILO 

4666 LIDÍ - 18. 9. 2017, tyden.cz -… Pokud bude i po kontrole ze strany radnice 

dostatek podpisů, vyhlášení referenda včetně termínu bude na jabloneckých 

zastupitelích. Přípravný výbor předpokládá, že by se tím mělo zastupitelstvo 

zabývat na říjnovém zasedání… 
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USPOŘÁDÁNÍ REFERENDA K HAZARDU JABLONEC VYJDE ASI NA 900 TISÍC - 

19. 9. 2017, genusplus.cz - …Organizátoři referenda požadují úplný zákaz pro všechny 

druhy hracích automatů na území pětačtyřicetitisícového města. Referendum by se tak 

nemělo týkat živých her v kasinech, malých hazardních turnajů, kurzových sázek, loterií 

či tombol. Nešlo by tedy o hazardní prohibici, ale o nulovou toleranci automatů… 

LIDÉ V JABLONCI CHTĚJÍ REFERENDUM O HAZARDU, PETICE UŽ JE NA 

RADNICI - 19. 9. 2017, liberec.iDNES.cz - Pod návrh na vypsání referenda o zákazu 

výherních automatů v Jablonci připojilo svůj podpis 4666 obyvatel města. K vyvolání 

plebiscitu přitom stačilo 3615podpisů. Hlasování by se mohlo uskutečnit… 

BUDE REFERENDUM, PODPISY UŽ JSOU - 19. 9. 2017, Jablonecký deník, str. 1 - 

Včera bylo jablonecké radnici předáno 4 666 podpisů Jablonečanů, kteří požadují 

referendum o konci hracích automatů ve městě, a to při prvním kole prezidentských 

voleb 12. a 13. ledna 2018. „Referendu by nemělo stát nic v cestě,“ sdělil Jakub 

Macek za sdružení Jablonec bez hazardu… 

REFERENDUM O HAZARDU? PODPISY ODEVZDALI NA RADNICI - 19. 9. 2017, 

Mladá fronta DNES, str. 15 - … Podle zástupců přípravného výboru je konání referenda 

v době prezidentských voleb klíčové. Aby totiž bylo hlasování platné, musí k urnám 

přijít minimálně 35 procent voličů. „V Česku se moc referend nekonalo, ale 

zkušenost je taková, že pokud se nekoná spolu s nějakými volbami, je mizivá 

naděje, že by bylo kvůli nízké účasti platné,“ vysvětlila zmocněnkyně přípravného 

výboru Anna Strnadová ze sdružení Jablonec bez hazardu… 

MĚSTO OBDRŽELO POŽADAVEK NA USPOŘÁDÁNÍ REFERENDA – Tisková 

zpráva ze dne 19. 9. 2017 - Magistrát města Jablonec nad Nisou potvrzuje přijetí 

požadavku občanů na uspořádání referenda za odstranění výherních hracích přístrojů, 

videoloterních terminálů a dalších loterií z Jablonce nad Nisou. V zákonném úředním 

postupu nyní dojde k formální kontrole a přepočítání platných podpisů, následně bude 

požadavek předložen zastupitelstvu na 

zasedání 19. října 2017. Statutární 

město Jablonec neuděluje licence ani 

povolení pro provozování hazardních 

her či kasin, nemůže ovlivnit ani počet 

hracích přístrojů v kasinech, tuto 

pravomoc má pouze Ministerstvo 

financí ČR. Statutární město Jablonec 

nad Nisou ve své zastupitelstvem 

schválené vyhlášce reguluje provoz 

těchto zařízení na území města jednak 

konkrétními adresami provozoven a jednak zásadami, které jsou pro provozovatele 

závazné. Dodržování zásad je dvakrát ročně ze strany magistrátu kontrolováno. 

PŘI VOLBĚ PREZIDENTA MOHOU ROZHODOVAT I O HAZARDU - 20. 9. 2017, 

jablonecky.denik.cz - Přípravný výbor sesbíral o tisíc podpisů více, než je k 

vypsání referenda o hazardu v Jablonci třeba… 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93072&x=800&y=570&test=ccc
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LIDÉ V JABLONCI CHTĚJÍ HLASOVAT O HAZARDU - 20. 9. 2017, Právo, str. 11 - 

Hotovo. Petici za uspořádání referenda o budoucnosti hazardu ve městě už v Jablonci 

podepsalo přes 4,5 tisíce lidí. Přípravnému výboru přitom stačilo sehnat zhruba 3 600 

podpisů coby důkaz, že se k otázce hazardu chce vyjádřit významná část obyvatel 

města. Petici s podpisy už její autoři předali v pondělí na jablonecký magistrát… 

ROZHODNOU O HAZARDU? - 20. 9. 2017, Jablonecký deník, str. 1 - … V celé ČR je 

53 375 legálně registrovaných hracích přístrojů. Kolem pěti set je jich nyní jen v 

samotném Jablonci n. N. O jejich osudu může rozhodnout referendum. Referendum je 

rozhodnutí všech občanů nebo i všech obyvatel v otázkách zákonodárných nebo 

výkonných. Jde o jednu z forem přímé demokracie… 

PŘI VOLBĚ PREZIDENTA MOHOU ROZHODOVAT I O HAZARDU - 20. 9. 2017, 

Jablonecký deník, str. 2   - Města získávají ze zákona jednu pětinu zisku z provozování 

hracích automatů. Pro Jablonec to je cirka 20 milionů korun ročně… 

JABLONEC NAD NISOU: POŽADAVEK NA REFERENDUM PROŠEL - 5. 10. 2017, 

parlamentnilisty.cz - Magistrát města Jablonec nad Nisou provedl zákonnou kontrolu 

podpisů uvedených na petici za uspořádání místního referenda za odstranění výherních 

hracích přístrojů, videoloterních terminálů a dalších loterií z Jablonce. Petice obsahuje 

potřebný počet podpisů a návrh bude předložen zastupitelům 19. října 2017… 

POŽADAVEK NA REFERENDUM PROŠEL – Tisková zpráva ze dne 6. 10. 2017 - 

Magistrát města Jablonec nad Nisou provedl zákonnou kontrolu podpisů uvedených na 

petici za uspořádání místního referenda za odstranění výherních hracích přístrojů, 

videoloterních terminálů a dalších loterií z Jablonce nad Nisou. Petice obsahuje 

potřebný počet podpisů a návrh bude předložen zastupitelům 19. října 2017. Petiční 

výbor předal návrh na konání místního referenda do kanceláře tajemníka 18. září spolu s 

500 listy podpisových archů s uváděným počtem 4 666 podpisů. Kontrolou petičních 

archů bylo zjištěno celkem 4 672 podpisů, z toho 3 845 platných. Podmínkou pro 

prohlášení petice za platnou je 10 % z počtu oprávněných osob v Jablonci nad Nisou, 

tedy v tomto případě 3 615 platných podpisů. * Jak se vyhodnocuje požadavek na 

referendum * „Každý jednotlivý podpis osoby, který je na petičním archu uveden, se 

prověřuje v seznamu oprávněných osob platnému ke dni podání návrhu na konání 

místního referenda, tj. 18. 9. 2017. Při kontrole byly platné i neplatné podpisy 

evidovány. Na prověření podpisů pracovalo 6 lidí zhruba 140 hodin,“ popisuje průběh 

kontroly tajemník magistrátu Marek Řeháček. Zákon 22/2004 Sb. o místním referendu 

říká, že podpis je považován za platný, pokud: „Oprávněná osoba podporující konání 

místního referenda uvede na podpisovém archu své jméno, příjmení, datum narození, 

adresu a připojí vlastnoruční podpis.“ Podle zákona o místním referendu se může pod 

petici za uspořádání referenda podepsat pouze osoba, která má právo volit do 

zastupitelstva obce, tedy občan starší 18 let s trvalým pobytem na území Jablonce nad 

Nisou. Každý podpis pak může být uveden na petičním archu pouze jednou. Neplatných 

bylo 827 podpisů, z toho 412 je považováno za porušení zákona. Za neplatné jsou 

považovány podpisy lidí, kteří své údaje vyplnili nečitelně nebo chybně, případně byly 

vyplněny neznámou osobou, tj. že jedna osoba vypsala údaje o více osobách. 

Těchto případů bylo 415. Navzdory upozornění přípravného výboru, které 
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bylo v souladu se zákonem uvedeno na každém z petičních archů, bylo zjištěno 412 

případů porušení zákona. Jedná se o podpisy, které byly uvedeny vícekrát a podpisy 

lidí, kteří nejsou občany města. „Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání 

místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou 

podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé 

údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč," 

je uvedeno v § 11 zákona o místním referendu. „Otázkou je, zda se lidé, kteří se 

podepsali vícekrát nebo nejsou občany města oprávněnými volit do našeho 

zastupitelstva, snažili referendum v dobré víře podpořit či naopak poškodit, případně 

přípravný výbor podvést,“ zamýšlí se primátor Jablonce Petr Beitl. „Věříme, že k 

porušení zákona v těchto 412 případech došlo neúmyslně a s největší pravděpodobností 

bude orgány státní správy v přestupkovém řízení udělen symbolický trest. Je ale nutné, 

aby si každý uvědomil, že institut referenda je vážná věc a je třeba k němu přistupovat s 

vědomím zákonných povinností. Ty má jak přípravný výbor, tak každý jednotlivec, 

který se pod petici podepisuje. K volbám také nemůžete jít dvakrát.“  

POŽADAVEK NA REFERENDUM O JABLONECKÝCH AUTOMATECH PROŠEL - 

6. 10. 2017, nasejablonecko.cz - …„Každý jednotlivý podpis osoby, který je na 

petičním archu uveden, se prověřuje v seznamu oprávněných osob platnému ke dni 

podání návrhu na konání místního referenda, tj. 18. 9. 2017. Při kontrole byly platné i 

neplatné podpisy evidovány. Na prověření podpisů pracovalo 6 lidí zhruba 140 hodin," 

popsal průběh kontroly tajemník magistrátu Marek Řeháček… 

DALŠÍ KROK K REFERENDU O HAZARDU, PODPISŮ JE DOST - 7. 10. 2017, 

Mladá fronta DNES, str. 15 - Návrhem na konání referenda o zákazu výherních 

automatů v Jablonci nad Nisou se budou městští zastupitelé zabývat za necelé dva 

týdny, ve čtvrtek 19. října. Organizátoři petice na radnici přinesli 500 podepsaných 

archů a uváděli, že podpisů je 4666. Kontrolou petičních archů bylo zjištěno 4672 

podpisů, z toho 3845 platných… 

REFERENDUM V JABLONCI SE USKUTEČNÍ I PŘES PODVODY - 9. 10. 2017, 

jablonecky.denik.cz - Petice za místní referendum o hazardu prošla, přes osm set 

podpisů ale neplatí. Podle zákona o místním referendu se může pod petici za uspořádání 

referenda podepsat pouze osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce, tedy občan 

starší 18 let s trvalým pobytem na území Jablonce. Každý podpis pak může být uveden 

na petičním archu pouze jednou… 

ODPŮRCI HAZARDU V JABLONCI MAJÍ DOSTATEK PODPISŮ - 9. 10. 2017, 

Právo, str. 13 - Boj proti hracím automatům udělal v Jablonci velký krok dopředu. 

Petici, která požaduje, aby o existenci nejtvrdšího hazardu ve městě rozhodli lidé v 

oficiálním referendu, podepsal dostatečný počet lidí. V uplynulých dnech to potvrdil 

jablonecký magistrát, který přezkoumával podpisy pod peticí… Odpůrci hazardu se 

pokoušeli referendum v Jablonci uspořádat už v roce 2014. Tehdy ale neuspěli, když se 

pod petici podepsalo jen 944 lidí… 

PĚTINA PODPISŮ NEPLATÍ - 9. 10. 2017, Jablonecký deník, str. 1 - Referendum o 

hazardu v Jablonci bude, i když úředníci z petice vyškrtli stovky podpisů z 

celkového počtu 4 672. Přesně 827 podpisů na petici za uspořádání místního 
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referenda o hazardu je neplatných, z toho 412 je úředníky považováno za porušení 

zákona. A pozor, za to mohou přijít i sankce. Nejspíše budou symbolické… 

ZASTUPITELÉ JABLONCE BUDOU UŽ VE ČTVRTEK JEDNAT O REFERENDU - 

18. 10. 2017, nasejablonecko.cz - Ve čtvrtek 19. října je od 11 hodin na programu 

jednání zastupitelstva Jablonce vyhlášení referenda o zákazu herních automatů.  

Referendum má být vyhlášeno na základě petice, kterou platně podepsalo více 3 800 

Jablonečanů, kteří podpisem zároveň žádají termín konání referenda společně s prvním 

kolem prezidentských voleb, tedy 12. a 13. ledna 2018. Organizátoři petice: 

„Případnou snahu o vyhlášení referenda mimo termín voleb považujeme za 

bojkot referenda a snahu potlačit názor občanů na danou problematiku. 

Přijďte se, prosím, podívat, jak bude probíhat projednávání tohoto tématu, 

které již několik měsíců doslova rezonuje celým městem. My pevně věříme, že 

vše proběhne férově ve prospěch jabloneckých občanů a referendum bude 

vyhlášeno v souladu se zákonem právě na požadovaný lednový termín. Tím 

bude učiněn další důležitý milník, aby se Jablonec mohl stát doposud největší 

obcí, obcí, ve které byly herní automaty zakázány přímo z vůle občanů… 

REFERENDUM O AUTOMATECH - 20. 10. 2017, Právo, str. 11 - Jablonečtí 

zastupitelé vyhlásili konání místního referenda, týkajícího se problematiky hracích 

automatů. Pro vyhlášení byla většina přítomných, proti byl pouze jeden zastupitel. 

Občané se v referendu, které se uskuteční v době konání prvního kola prezidentských 

voleb, tedy v pátek 12. ledna, vysloví, zda souhlasí, aby město zamezilo provozu 

výherních hracích přístrojů a dalších hazardních zařízení… 

KONEC VÝHERNÍCH AUTOMATŮ? LIDÉ ROZHODNOU V REFERENDU - 20. 10. 

2017, Mladá fronta DNES, str. 14 - Jablonec čeká v lednu referendum. V něm mají 

obyvatelé města rozhodnout, zda chtějí výherní automaty. Nepůjde však o úplné 

vymýcení hazardu. Kasina s živou hrou by ve městě zůstala… 

JABLONEC NAD NISOU: MALÝ PODVOD NA VELKÉ VOLIČE, V KASINU NENÍ 

TVRDÝ HAZARD - 21. 10. 2017 – Jablonecký deník, str. 2 -  V Jablonci se bude konat 

referendum o zákazu výherních automatů. Podle zastupitele Jakuba Macka herna s 

živou obsluhou není nebezpečná. Lidé ale podepisovali často v dobré víře, že se petice 

týká i kasin. Svou vizi po úspěšném referendu popsal zastupitel Jakub Macek: „Budou 

muset být vypovězeny smlouvy s provozovateli kasin a cílový stav v Jablonci 

bude zákaz všech forem hazardu.“ Jenže to není podle platné legislativy možné. 

Omezit jde přístroje. Podnikatelé v tomto oboru by navíc zřejmě žalovali město za 

znemožnění podnikání. A přípravný výbor referenda Jablonec bez hazardu to musel 

vědět od samého začátku, kdy začal sbírat pod petici podpisy… 

ORGANIZÁTOŘI REFERENDA MAJÍ PROJEKT: STARTOVAČ - 29. 11. 2017, 

jablonecky.denik.cz - Pětadvacet tisíc korun chtějí organizátoři lednového referenda 

proti hracím automatům vybrat na Startovači. Lidé jim mohou poslat stokorunu 

SMSkou, za dvojnásobek je k dispozici malá placka a za pět set korun velká. Přestože 

jde o začátek projektu, už mají přes šest tisíc. „Do každé schránky chceme 
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doručit informační materiál, který bude jasně a stručně popisovat, kdy, kde, 

jakým způsobem a proč v referendu hlasovat. Šíření informací není v dnešní 

době levná záležitost,“ zdůvodňují svou prosbu. Jsou ale přesvědčeni, že za 

informovanost Jablonečanů o referendu se zaplatit vyplatí. „Nyní nás čeká závěrečný, 

rozhodující krok. Aby bylo referendum platné, je třeba 35% účast na 

hlasování,“ vysvětlují svůj projekt s tím, že za peníze vybrané na Startovači vytvoří 

jednoduchý A5 letáček, na kterém budou všechny potřebné informace k tomu, aby 

každý volič Jablonce měl šanci využít svého hlasovacího právo… 

VOLBY A REFERENDUM SI ŽÁDAJÍ NA 700 LIDÍ - 20. 12. 2017, 

parlamentnilisty.cz - …Ačkoli jsou volby i referendum až v polovině ledna, jablonecký 

magistrát už teď plně zaměstnávají přípravy na jejich konání. Hledají se hlavně členové 

komisí. V současné době je největším oříškem dostatečné personální zabezpečení 

průběhu voleb i referenda. Město má ze zákona povinnost vytvořit dvě komise. Jednu 

pro prezidentské volby a jednu pro hlasování v referendu. Celkem v těchto komisích 

zasedne 500 členů a 100 zapisovatelů. Dalších cca 150 lidí je potřeba pro technické 

zabezpečení voleb – příprava a rozvoz materiálu, fyzické rozmístění nábytku a 

volebních náležitostí jako jsou zástěny, urny, následný úklid atd. Aktuálně má 

jablonecký magistrát dostatečný počet lidí pro volební komise na prezidentské volby. 

Do hlasovacích komisí pro referendum, i přes veškerou snahu jak magistrátu, tak 

přípravného výboru, schází stále ještě více než 100 lidí… 

V JABLONCI HLEDAJÍ DOBROVOLNÍKY K REFERENDU, CHYBÍ JICH STOVKA 

- 27. 12. 2017, jablonecky.denik.cz - S prvním termínem prezidentských voleb se koná 

v Jablonci referendum. Radnice shání další síly, potřebuje dvakrát tolik lidí do komisí… 

HAZARD MUSÍ V PRVNÍ ŘADĚ REGULOVAT STÁT - Petr Beitl, primátor: …Já pro 

tu pokryteckou prohibici v referendu hlasovat nebudu. Už z toho důvodu, že 

jsem za naše město zodpovědný a tímto opouštíme právní prostředí, v němž 

jsem se Jablonec snažil držet. Veškeré, do této doby vydané vyhlášky, byly 

konzultovány s dozorujícími orgány ministerstva vnitra. Výsledek referenda a 

další následně vyvolané kroky proti provozovatelům nás mohou zavést mimo 

právně komfortní zónu. Jaký je racionální přínos tohoto experimentu? Já ho 

pojmenovat neumím, to nechám na vás… Pokud se má hazard v Česku regulovat, je 

nutné změnit pravidla daná zákonem. Stát a legislativa určuje hazardní politiku i pro nás, 

města a obce, a v tomto světle je aktivita sdružení Jablonec bez hazardu pouze 

populistickým krokem a jistou formou předvolební kampaně. Těm, kdo jsou na hraní 

závislí, zrušení automatů v kasinech nepomůže, nelžeme si do kapsy. Mohu slíbit, že se 

jako poslanec zasadím tam, kde to bude možné, za skutečnou regulaci hazardního odvětví, 

především uzákoněním těchto pravidel: Umožnit obcím, aby mohly stanovit počet heren a 

umístění na svém území. Budoucí provozovatelé by se pak mohli vybírat na základě 

výběrového řízení. Vstupy do všech heren podrobit povinné registraci tak, jak je tomu v 

jabloneckých kasinech. Konečně zprovoznit registr gamblerů a k tomu registr osob 

pobírajících sociální dávky. Těmto osobám vstup do heren zakázat… 
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ROZPOČET 
ÚVODNÍK Z JABLONECKÉHO MĚSÍČNÍKU 

V DOBRÝCH ZPRÁVÁCH LZE POKRAČOVAT - Po loňském úvodníku k 

rozpočtu, kdy jsem konstatoval spoustu pozitivních ekonomických ukazatelů, 

mohu letos v tomto trendu pokračovat. V první řadě se zmíním, že Jablonec má 

schválený rozpočet. Já tento 

rozpočet hodnotím jako dobrý. 

Město nezadlužuje do budoucnosti 

a kryje všechny potřebné výdaje 

pro život nás všech. Po loňském 

roce, který skončil ještě lépe, než 

jsme predikovali, očekáváme, že i 

letošní rok bude z hlediska vývoje 

financí pro Jablonec, dovolím si 

říct, velmi dobrým. Vždyť všichni 

vnímáme, že státní ekonomika je v období růstu a města se svými rozpočty jsou 

právě zcela závislá na daňových příjmech. V letošním roce plánujeme právě 

daňové příjmy ve výši 587 milionů korun. To je nejvíce za posledních patnáct 

let. Další velmi pozitivní ukazatel je, že na splátky starých dluhů nám již 

postačí 30 milionů korun. Na konci tohoto roku nám zbude splatit již jen 75 

milionů. Vzpomínám, když jsem psal svůj komentář k rozpočtu pro rok 2011, 

tak se mi takováto čísla jevila jako zcela nereálná. Pro rok 2017 máme 

připraveno 136 milionů korun na investice města. V této částce zatím nejsou 

zahrnuty dotační peníze, ty se do rozpočtu zařadí až po přidělení dotací a 

ušetří nám vlastní finance. Do běžné údržby majetku města počítáme s částkou 

jako v roce 2016, která opět převýší hodnotu odpisů majetku. Městské 

organizace napojené na náš rozpočet také letos dostávají částky vyšší, hlavně s 

ohledem na zákonné navýšení mezd a rostoucí minimální mzdu. Pro kulturní, 

sportovní a sociální subjekty jsme připraveni rozdělit celkem sedmnáct 

milionů korun. V tomto rychlém výčtu nesmím zapomenout na naši městskou 

nemocnici, která má pro svůj rozvoj v rozpočtu připravených deset milionů 

korun. Rovněž musím upozornit na skutečnost, že loni uzavřený úvěr na 150 

milionů ke krytí investic a oprav nebyl čerpán a letošní rozpočet zatím s tímto 

rámcem nepočítá. Co z tohoto uceleného pozitivního výčtu vyplývá? 

Ekonomicky nás čeká dobrý rok s dobrým rozpočtem. Do budoucna je třeba 

mít stále výdaje pod kontrolou. Určitě asi nikdo nechceme, aby se opakovala 

léta, kdy Jablonec nad Nisou byl jen krůček od měst ekonomicky ohrožených. 

 - Miloš Vele náměstek primátora pro ekonomiku  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92408&x=770&y=584&test=ccc
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OHLÉDNUTÍ: VÝVOJ HOSPODAŘENÍ JABLONCE  

Hospodaření města bylo přebytkové v letech 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 i 

v roce 2016 a naopak schodkové v letech 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 a v roce 2015. 

Připomeňme si, že schodkové hospodaření let 2004-2006 bylo zapříčiněno investiční 

aktivitou města zejména na akce z dotace SROP, což znamenalo rekonstrukci 

Eurocentra včetně pavilonu A, Dolního náměstí, ulice U Muzea a Jiráskova. Roky 2009 

a 2010 byly ovlivněny globální ekonomickou krizí a v roce 2015 neproplatili 

poskytovatelé dotací městu do konce roku dotace v celkové výši 38 milionů korun. Šlo 

konkrétně o akce IPRM a přestavbu objektu Za Plynárnou 13 na Azylový dům, které 

byly hotové a s dodavateli finančně vypořádané. Nicméně byly tyto dotace součástí 

rozpočtu roku 2016 a tím bylo i pozitivně ovlivněno loňské hospodaření s přebytkem 98 

milionů Kč. Výhledy pro rok 2017 nastiňuje odbor ekonomiky magistrátu následovně: 

Máme sice naplánované hospodaření se schodkem 57 milionů Kč, což je dáno 

zapojením veškerých zdrojů - zůstatků na účtech a ve správě aktiv, a 

rozpočtováním rezerv, které většinou vyčerpány nebývají. Doufáme i v lepší 

plnění daňových příjmů, součástí kterých jsou zejména daně ze státního 

rozpočtu, a v získání dotačních prostředků, například na zateplení Mateřské 

školy v ulici Tichá, která byla rekonstruována v loňském roce.   
Vývoj hospodaření v letech 2004 – 2016 včetně rozpočtu 2017 je patrný v následující 

statistice. Uváděno v pořadí: rok * příjmy * výdaje * saldo (v tis. Kč): 

 rok 2004 * příjmy 1 088 033 * výdaje 1 109 345 * saldo -21 312 

 2005 * 892 949 * 931 523 * -38 574  

 2006 * 970 482 * 1 175 480 * -204 998 

 2007 * 1 000 676 * 919 553 * 81 123  

 2008 * 1 044 809 * 978 922 * 65 887  

 2009 * 989 306 * 1 162 165 * -172 859  

 2010 * 992 326 * 1 052 544 * -60 218  

 2011 * 911 330 * 892 231 * 19 099  

 2012 * 766 345 * 707 701 * 58 644  

 2013 * 784 954 * 778 405 * 6 549  

 2014 * 862 507 * 757 842 * 104 665 

 2015 * 804 011 * 845 557 * -41 546  

 2016 * 845 328 * 747 291 * 98 037  

 2017 * 767 863 * 825 125 * -57 262  

ZADLUŽENÍ JABLONCE kleslo po šesti letech z původních 455 milionů korun na 105 

milionů korun, tedy o 350 milionů korun a dluh se za šestileté období snížil o 77 %. Na 

konci roku 2017 tak město na každého svého obyvatele dlužilo 2 308 korun. Na úrocích 

z dlouhodobých úvěrů město za období let 2011–2016 zaplatilo 32,5 mil. Kč. V 

loňském roce došlo ke konsolidaci úvěrů, byl doplacen úvěr od Hypoteční banky a úvěr 

od České spořitelny. S Komerční bankou se podařilo díky dobrému hospodaření města a 

stavu financí již podruhé dojednat snížení úrokové sazby. Vývoj zadluženosti 
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zachycují následující řádky s čísly statistiky. Uváděno v pořadí - rok: nesplacené úvěry 

(v tis. Kč) -  2004: 74 658 * 2005: 327 202 * 2006: 353 590 * 2007: 332 867 * 2008: 

270 509 * 2009: 347 902 * 2010: 455 186 * 2011: 400 982 * 2012: 337 048 * 2013: 

279 944 * 2014: 222 773 * 2015: 165 535 * 2016: 105 539 * 2017: 75 000.   

PROVOZNÍ SALDO - Pro hodnocení finančního zdraví města se využívá mimo jiného i 

ukazatel provozního salda, jenž se počítá jako rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů. 

Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky jabloneckého magistrátu osvětluje: Běžné 

příjmy jsou ty, které se pravidelně opakují, tj. příjmy daňové, nedaňové a 

neinvestiční transfery. Běžné výdaje jsou takové, které musí město každý rok 

vynaložit na provozní aktivity včetně oprav a údržby majetku - vyjma investic, 

nebo je k nim město povinné na základě právních předpisů. Dá se shrnout, že 

provozní saldo vyjadřuje prostředky, které zbývají samosprávě po úhradě 

provozu z běžných příjmů k volnému rozhodování, fakticky na investice, 

obnovu majetku, splátky dluhů či na úspory a tvorbu rezerv. Banky při 

žádostech o úvěr stav a vývoj ukazatele provozního salda bedlivě posuzují a 

sledují ho také v průběhu čerpání a splácení úvěru. Provozní saldo tak 

vyjadřuje jakousi „roční finanční sílu“ města.  
Statistika (v tis. Kč) v pořadí: rok * běžné příjmy * běžné výdaje * provozní saldo  

 2004: 897 885 * 836 633 * 61 252  

 2005: 768 144 * 658 160 * 109 984  

 2006: 779 853 * 682 950 * 96 903 

 2007: 906 782 * 748 883 * 157 899 

 2008: 915 760 * 806 860 * 108 900  

 2009: 854 656 * 872 425 * -17 769 

 2010: 862 464 * 815 691 * 46 773 

 2011: 836 575 * 759 251 * 77 324 

 2012: 704 808 * 611 078 * 93 730  

 2013: 734 827 * 606 984 * 127 843 

 2014: 725 800 * 608 166 * 117 634 

 2015: 743 937 * 617 283 * 126 654  

 2016: 795 003 * 633 053 * 161 949  

Jak potvrdil i odborník na analýzy hospodaření měst a obcí Luděk Tesař: „Zejména 

poslední dva roky byly z finančního hlediska pro Jablonec skvělé. Výborný 

trend běžného hospodaření patří mezi jeho silné stránky. V roce 2016 město 

dosáhlo celkem 20% provozního salda na běžných příjmech, jedná se tak o 

nejlepší výsledek provozního salda Jablonce v jeho novodobé historii. Stručně 

řečeno, finanční zdraví je hodnoceno aktuálně známkou A, tedy výborné.“ 
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ROZPOČET: KDY PROJEDNÁN A SCHVÁLEN, JEHO STRUKTURA  

JEDNÁNÍ O ROZPOČTU NA ROK 2017 bylo započato již v září roku 2016. 

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. Rozpočet roku 2017 počítal 

 s příjmy ve výši 767 863 tisíc korun,  

 s výdaji ve výši 825 125 tisíc Kč.  

Rozdíl 57 262 000 Kč, čili saldo rozpočtu, je tzv. financování, kde jsou zahrnuty jak 

zůstatky na běžných a fondových účtech města, prostředky ve správě aktiv, 

kontokorentní úvěr, tak splátky úvěrů. Zůstatek prostředků k 31. 12. 2016 - zapojený do 

rozpočtu roku 2017, byl ve výši 56 022 000 Kč, z toho  

 zůstatek na účtech města ve výši 28 165 000 Kč,  

 zůstatek na účtu FZÚB 5 179 000 Kč, 

 ve správě aktiv bylo 22 678 000 Kč.  

Tyto prostředky zároveň s příjmy tvořily zdroje rozpočtu. Jejich použití je v běžných 

výdajích, které jsou ve výši 688 462 000 Kč, kapitálové výdaje 136 663 000 Kč a 

splátky úvěrů ve výši 33 760 000 Kč. Jmenovité akce, do nichž se promítají jak 

investiční výdaje města včetně projektových dokumentací, tak i velké opravy účetně 

zahrnuté mezi běžné výdaje, byly navrženy ve výši 125 221 000 Kč. 

NÁVRH ROZPOČTU města Jablonec nad Nisou na rok 2017 prošel třemi čteními, 

která probíhala za účasti jednotlivých správců rozpočtu, vedoucích oddělení a ředitelů 

organizací a společností napojených na rozpočet města. Finanční výbor projednal návrh 

rozpočtu na rok 2017 na své schůzi dne 30. ledna 2017 a doporučil jej ke schválení. 

Následně byl rozpočet zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce. 

Zastupitelé tento strategický dokument schválili ve čtvrtek 16. února 2017. Do této 

doby město hospodařilo dle pravidel rozpočtového provizoria, tedy způsobem, který 

praktikuje již třiadvacet let, aniž by to jeho chod nějak omezovalo. 

ROZPOČET ROKU 2017 BYL KONCIPOVÁN podle skutečnosti a rozpočtu roku 

2015 a 2016, kdy byly zajištěny všechny funkce chodu města i jeho organizací. 

Sestavení rozpočtu na rok 2017, obdobně jako rozpočtů let předchozích, bylo cíleno na 

stabilizaci hospodaření města a pokrytí všech potřeb chodu města. Jak zní z odboru 

ekonomiky: Sestavování rozpočtu je rozhodováním o způsobu využití 

disponibilních zdrojů, tj. očekávaných příjmů, případně využití přebytků z 

minulých let nebo smluvně zajištěné půjčky či úvěru. Dominantním zdrojem 

jsou samozřejmě očekávané příjmy, zejména daňové. Od odhadu výše příjmů se 

odvíjí nejen výše celkových navrhovaných výdajů, ale i jejich struktura. 

KOMENTÁŘ RENATY VÍTOVÉ, vedoucí odboru ekonomiky jabloneckého magistrátu:  

Daňové příjmy navrhujeme z důvodu opatrnosti o 3 % nižší, než je predikce 

Ministerstva financí ČR. Jedná se o strategické příjmy města, které tvoří pětasedmdesát 

procent celkových příjmů. Jejich meziroční nárůst je ve výši necelých dvanáct milionu 

korun, což činí dvě procenta. Od 1. ledna 2017 dochází u obcí ke změně v 

rozpočtovém určení daní, navýšen je podíl z celostátního hrubého výnosu 
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daně z přidané hodnoty z 20,83 % na 21,4 %, zároveň se ruší příjem 30 % z výnosu 

daně z příjmů fyzických osob z přiznání. V transferech se promítají dotace na výkon 

státní správy, činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí, dotace od úřadu práce na 

veřejně prospěšné práce a nově i dotace na opatrovnictví. U běžných výdajů je počítáno 

s pokrytím všech mandatorních výdajů, tj. výdajů na opravu a údržbu majetku města, na 

činnost magistrátu i městské policie, neinvestiční příspěvky a dotace na provoz 

městských organizací, dále výdaje na bytové hospodářství, odpadové hospodářství, 

půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení apod. V běžných výdajích máme 

rozpočtovánu i rezervu města v objemu 37 800 tisíc Kč, která se skládá z klasické 

rezervy ve výši 11 000 tisíc Kč, rezervy spolufinancování, která slouží k 

předfinancování či dofinancování dotačních akcí, tato rezerva je ve výši 1 500 000 Kč 

(v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v plném znění, kde je stanoveno, že v případě, pokud se územní samosprávný celek 

podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské 

unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem 

finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu 

Evropské unie), dále je vytvořena rezerva na opravy ve výši 25 000 000 Kč, která byla 

zavedena v roce 2011. Součástí je i rezerva na opravy památek ve výši 300 000 Kč a 

rezerva na krizové řízení ve výši 250 000 Kč vytvořená v souladu s krizovým zákonem 

č. 240/2000 Sb. V kapitálových výdajích jsou prostředky na investiční záměry, 

například akce v oblasti dopravy a infrastruktury – cyklotrasa Odra Nisa, ulice 

Prosečská - přechody, Nový svět a Smrková - rekonstrukce, Na Palouku - kanalizace, 

LIAZ - sjezd, tržnice - II. etapa, ulice Vrkoslavická - opěrná zeď a odvodňovací systém, 

v oblasti staveb města – zateplení Základní školy Na Šumavě, Mateřské školy 

Hřbitovní, SUPŠ - dokončení nástavby, v oblasti volného času – hřiště v ulici Sokolí.  

ROZPOČTOVÝ VÝHLED - Zastupitelé se na svém zasedání zabývali i rozpočtovým 

výhledem na roky 2018 až 2020. Zpracovatelé rozpočtového výhledu a analýzy financí 

města hodnotili Jablonec kladně s tím, že zejména poslední dva roky byly z finančního 

hlediska skvělé. Bylo doporučeno pokračovat v nastavené finanční politice, zvýšit 

investice využitím úvěrového rámce do 500 milionů korun na investice do roku 2020 a 

zapojit tyto zdroje do výdajů na modernizaci a rozvoj majetku a infrastruktury města. 

Preferovat investice s efektem růstu kvality a poklesem provozních výdajů a pracovat 

na zatraktivnění města vylepšováním podmínek pro podnikání a bydlení. 

STRUKTURA ROZPOČTU 

PŘÍJMY celkem 858 885 000 Kč VÝDAJE celkem 858 885 000 Kč 

Daňové 587 836 000 Kč Běžné 688 462 000 Kč 

Nedaňové 115 715 000 Kč Kapitálové 136 663 000 Kč 

Kapitálové 5 500 000 Kč Financování 33 760 000 Kč 

Transfery 58 812 000 Kč 
  

Financování 91 022 000 Kč 
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PŘÍJMOVÁ ČÁST  

DAŇOVÉ PŘÍJMY * 587 836 000 Kč (vloni 541 500 000 Kč) * Patří mezi rozhodující 

příjmy rozpočtů všech měst a obcí. Jablonec nejvyšší příjem předpokládá z DPH, z daní 

z příjmů právnických a fyzických osob. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2017 se 

vycházelo z predikce Ministerstva financí ČR a ze skutečnosti roku 2015 a 2016. Oproti 

předcházejícím letům došlo od letoška k některým změnám rozpočtového určení daní: 

navýšení podílu z celostátního hrubého výnosu DPH z 20,83 % na 21,4 %. Zároveň byl 

zrušen příjem třicetiprocentního výnosu na dani z příjmů fyzických osob z přiznání. 

Meziroční navýšení oproti skutečnosti roku 2016 činilo 2 % (vloni 3 %).  * Přehled 

daňových příjmů v roce 2017: 

 130 000 000 Kč * daň z příjmů fyzických osob placená plátci, 

 2 500 000 Kč * daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky, 

 11 500 000 Kč * daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou,  

 129 000 000 Kč * daň z příjmů právnických osob, 

 15 000 000 Kč * daň z příjmů právnických osob za obce, 

 250 000 000 Kč * daň z přidané hodnoty,  

 20 000 000 Kč * daň z nemovitých věcí,  

 11 776 000 Kč * správní poplatky, 

 1 400 000 Kč * poplatek ze psů, 

 60 000 000 Kč * poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

 1 700 000 Kč * poplatek za užívání veřejného prostranství, 

 300 000 Kč * poplatek z ubytovací kapacity, 

 14 000 000Kč * příjmy z loterií, 

 600 000 Kč * ostatní.  

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY *115 715 000 Kč (vloni 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 * 5 500 000 Kč (vloni 6 840 000 Kč) * Zde jsou zahrnuty 

příjmy z prodeje nemovitého majetku města, tj. pozemky, budovy a byty. S 

významnějším příjmem v této oblasti se v roce 2017 nepočítalo.  

Přehled nedaňových a kapitálových příjmů:  

 55 699 000 Kč * poskytování služeb, 

 32 832 000 Kč * pronájem pozemků a nemovitostí, 

 3 000 000 Kč * prodej bytů a objektů, 

 2 500 000 Kč * prodej pozemků, 

 27 184 000 Kč * ostatní.  

TRANSFERY * 58 812 000 Kč (vloni 94 206 000 Kč) * Transfery lze rozdělit do dvou 

typů, a to neinvestiční transfery, neboli dotace na provoz, a investiční (v rozpočtu roku 

2017 plánovány nebyly). Neinvestiční transfery jsou využívané v běžných výdajích a 

jsou to zejména na výkon státní správy - tzv. globální dotace, dále to jsou dotace na 

veřejně prospěšné práce a na činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí.  
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FINANCOVÁNÍ * 91 022 000 Kč (vloni 63 699 000 Kč) * I tyto typy příjmů můžeme 

rozdělit do dvou skupin, a to na správu aktiv včetně výsledku roku a nové úvěry. V 

první skupině financování je pro rok 2017 zahrnut i zůstatek prostředků k 31. 12. 2016 

ve výši 56 022 000 Kč (vloni 28 670 000 Kč), z toho zůstatek na účtech města včetně 

fondů ve výši 28 165 000 Kč (vloni 5 924 000 Kč) a ve správě aktiv činil zůstatek 

prostředků 22 678 000 Kč (vloni 22 746 000). Část prostředků tvoří i přechod 

financování z roku 2016 do roku 2017, a to 34 710 000 Kč (vloni 20 597 000 Kč). Ve 

druhé skupině financování jsou přijaté půjčené prostředky. Pro rok 2017 bylo v plánu – 

stejně jako v loňském roce, zapojit do hospodaření pouze kontokorentní úvěr ve výši 

pětatřicet milionů korun pro případný nesoulad příjmů a výdajů.  

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU  

BĚŽNÉ VÝDAJE * 688 462 000 Kč (vloni 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, Sport, Eurocentrum, Centrum sociálních 

služeb, knihovna, divadlo, Technické služby, nemocnice, Jablonecké kulturní a 

informační centrum), půjčky z Fondu pro zlepšení úrovně bydlení, splácení úroků z 

úvěrů a leasingů, dále tam je: 

 11 000 000 Kč rezerva města (vloni 5 500 000 Kč), 

 25 000 000 Kč rezerva na opravy - zavedena v roce 2011 (vloni 20 000 000 Kč), 

 300 000 Kč rezerva na opravy památek (stejná jako vloni, kdy byla zavedena), 

 1 500 000Kč rezerva na financování dotačních projektů (stejná částka i vloni), 

 250 000 Kč (stejně jako vloni) rezerva na krizové situace vytvořená v souladu se 

zákonem č. 240/2000 Sb., krizový zákon.  

Pro Fond na zlepšení úrovně bydlení je vázáno 8 610 000 Kč (vloni 10 232 000 Kč), a 

to jak na půjčky vlastníkům bytů a domů, tak na programy z roku 2016 týkající se 

podpory výstavby technické infrastruktury a obnovy městské památkové zóny.  

V běžných výdajích je obsažen přechod financování z roku 2016 do roku 2017 v částce 

9 444 000 Kč (vloni 11 857 000 Kč). 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE * 136 663 000 Kč (vloni 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. Dále je zde obsažen i přechod financování z roku 

2016 do roku 2017, kdy došlo k navýšení výdajů roku 2017 o částku 

neprofinancovaných akcí loňského roku, a to ve výši 25 266 000 Kč. * Pro zajímavost, 

v roce 2017 byly plánovány například tyto investiční akce: rekonstrukce ulice 

Vrkoslavická, propojení ulice Mládí s Palackého, kanalizace v ulici Na Palouku, 

zateplení Mateřské školy ve Hřbitovní, zateplení pavilonu C Základní školy Na 

Šumavě, hřiště v Sokolí ulici.  
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FINANCOVÁNÍ * 33 760 000 Kč (vloni 68 468 000 Kč) * Položka zahrnuje splácení 

jistin úvěrů přijatých v minulosti. Splátky dlouhodobých úvěrů činí dle splátkových 

kalendářů 30 540 000 a splátky energetických opatření EPC 3 220 000 Kč. 

PŘEHLED NĚKTERÝCH VÝDAJŮ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU  

KANCELÁŘ PRIMÁTORA:  

Jablonecký měsíčník 2 331 000 Kč * Požární ochrana 1 775 000 Kč * Rezerva – 

krizové situace 250 000 Kč * Městská policie Jablonec: Bezpečnost a veřejný pořádek 

31 749 000 Kč * Prevence kriminality 70 000 Kč * Dětské dopravní hřiště 156 000 Kč  

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA: Místní správa 160 895 000 Kč  

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ: Komunitní plánování 140 000 Kč * 

Pro-rodinná politika 376 000 Kč  

ODBOR HUMANITNÍ: Kultura 3 193 000 Kč * Ostatní záležitosti předškolního 

vzdělávání 284 000 Kč * Ostatní záležitosti vzdělávání 275 000 Kč * Sociálně právní 

ochrana dětí 230 000 Kč   

ODBOR EKONOMIKY: Daň z příjmů právnických osob za obec 15 000 000 Kč * Daň z 

přidané hodnoty 2 175 000 Kč * Splátky úvěrů, úroků a EPC 36 086 000 Kč * Fond na 

zlepšení úrovně bydlení 1 500 000 Kč * Rezerva města 11 000 000 Kč * Rezerva – 

spolufinancování 1 500 000 Kč * Rezerva na opravy památek 300 000 Kč * Rezerva – 

opravy 25 000 000 Kč  

ODBOR SPRÁVY MAJETKU: Pojištění majetku 921 000 Kč * Opravy bytového fondu 

10 677 000 Kč * Opravy MŠ a ZŠ 15 267 000 Kč * Opravy mimoškolních zařízení 385 

tisíc * Opravy kulturních zařízení 722 000 Kč * Veřejná silniční doprava 34 296 000 Kč 

* Provoz tramvaje 9 450 000 Kč * Oprava komunikací a chodníků 20 162 000 Kč * 

Údržba hřišť, koupališť, přehrady 356 000 Kč * Údržba sportovních zařízení 2 508 tisíc 

* Údržba hřbitovů 1 938 000 Kč * Očkování psů, útulky, koše na psí exkrementy a 

deratizace 2 322 000 Kč * Svoz odpadů - komunální, velkoobjemový, nebezpečný – 

celkem 41 584 000 Kč * Údržba veřejné zeleně 14 186 000 Kč * Úklid města, černé 

skládky, úklid okolí přehrady 494 000 Kč * Hřiště, pískoviště - opravy, údržba, nové 

prvky 3 481 000 Kč * Domy zvláštního určení 2 935 000 Kč  

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Údržba památných stromů a 

krajinných prvků 252 000 Kč * Ošetření významných stromů 97 000 Kč * Výkon 

rozhodnutí 160 000 Kč * Digitalizace archivu 1 200 000 Kč  

ODBOR ÚZEMNÍHO A HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE: Územní plánování 1 471 000 

Kč * Program MPZ (dotace) 1 500 000 Kč * Program TI (dotace) 1 500 000 Kč * 

Digitalizace archivu 250 000 Kč  

INVESTICE DO ROZVOJE MĚSTA – Po loňském, na investice chudém roce, byl 

výhled do roku 2017 optimističtější. Zatímco vloni odbor územního a hospodářského 

rozvoje jabloneckého magistrátu pracoval s 60 miliony korun, když v předešlých letech 

měl k dispozici 126 milionů (rok 2014) nebo 132 miliony (rok 2015), v letošním roce 

rozděloval na investice 114 milionů korun.  
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NEJVĚTŠÍ POLOŽKY v rozpočtu odboru územního a hospodářského rozvoje:  

 15 100 000 Kč – Každoročním evergreenem je zateplování městských budov, 

zvláště škol a školek, počítal s nimi také letošní rozpočet odboru rozvoje. 

V plánu bylo dokončení zateplení MŠ v ulici Tichá, k realizaci bylo připravené 

zateplení obvodového pláště, střechy i výměna oken pavilonu C patřícího 

Základní škole Na Šumavě. Tou největší položkou bylo však zateplení školky ve 

Hřbitovní ulici, které se týkalo všech tří pavilonů včetně střechy, výměny oken, 

statiky a úpravy vstupů do objektů. Na tuto rozsáhlou rekonstrukci město mělo 

schválenou evropskou dotaci z Operačního programu životní prostředí.  

 15 000 000 Kč bylo určeno na dokončení věže i další část oprav fasády radnice. 

Investice zahrnovala: statické zajištění věže, dokončení její fasády společně s 

tou na jižní a východní straně budovy a další etapy repase oken. Připomeňme, že 

na okna čerpá magistrát každý rok dotaci z programu Ministerstva kultury ČR, 

nejinak tomu bylo i letos, kdy se začaly opravovat okna severní strany radnice 

nad vchodem do kina kromě druhého patra.  

 10 800 000 Kč spolkla příprava a realizace I. etapy úsporné varianty úpravy 

školního sportovního areálu v Sokolí ulici, který bude po dokončení využívat jak 

Základní škola v 5. květnu, tak i Mateřská školka v Lovecké ulici.  

 9 500 000 Kč pro ulici Vrkoslavická na výstavbu opěrné zdi a odvodňovacího 

systému, který vyústí do nové dešťové kanalizace. Stabilitu části ulice poškodily 

přívalové deště v roce 2013, na opravu havarijního stavu bylo už vydané 

stavební povolení.  

 5 200 000 Kč - Druhá etapa úprav tržnice u autobusového nádraží. Bylo 

naplánováno, že k dlažbě z roku 2013 přibude obslužná komunikace a parkovací 

místa včetně podzemních kontejnerů na separovaný odpad a přístřešky pro 

kontejnery na odpad komunální.  

 14 100 000 Kč - Kromě realizací pamatoval rozpočet na přípravu investic, jež se 

týkají především dopravních staveb, kanalizací, chodníků a komunikací. 

Nepřehlédnutelnou položkou v této kapitole jsou 4,4 mil. Kč určené na projekty 

zahrnuté do IPRÚ. Jeden milion korun z nich je alokovaný na přípravu, 

zpracování a vlastní architektonickou soutěž na návrh řešení nového dopravního 

terminálu v Kamenné ulici pro tramvaj, autobusy městské i meziměstské včetně 

podzemního parkoviště a lávky k železniční zastávce.  

JMENOVITÉ AKCE ODBORU ÚZEMNÍHO A HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE:   

DOPRAVA, INFRASTRUKTURA * 47 183 000 KČ * plánované práce v ulicích: 

Blanická – kanalizace, Na Vršku – chodník, Táboritská – chodník, Skalka – kanalizace, 

Prosečská – přechody, Na Palouku – kanalizace, Pod Baštou – oprava zdi, Smrková – 

komunikace a odvodnění, Žitná – komunikace, U Nisy – napojení cyklostezky, 

Vrkoslavická – opěrná zeď a odvodnění, Arbesova – zastávka MHD, propojení ulic 

Mládí a Palackého. • Cyklotrasa Odra – Nisa • LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny) • 

Tržnice – II. etapa – parkoviště, kontejnery • Most v ul. Zelené údolí • Most v Lidické 

ulici. * STAVBY MĚSTA * 49 849 000 KČ * památník Kokonín – 

pyramida • radnice: obnova fasády věže a její statické zajištění, východní a 
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jižní fasáda, repase oken VII. a VIII. etapa. • zateplení: MŠ Tichá, ZŠ Na Šumavě – 

pavilon C, MŠ Hřbitovní • SZŠ J. Hory – výměna oken • SUPŠ – dokončení nástavby • 

ZŠ 5. května – přestavba školního bytu • ZŠ Rychnovská – oprava stropů • ZŠ 

Pivovarská – oprava povrchu školního hřiště. * PŘÍPRAVA INVESTIC A PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE * 14 062 000 KČ * Sluneční lázně • ul. Lesní – II. etapa • 

Cyklopruhy Palackého • ul. V Aleji – komunikace, chodníky, parkování • Cyklotrasa 

Odra–Nisa – II. etapa • hřiště Horní Proseč • vodoteč Maxe Švabinského • revitalizace 

sídliště Šumava • ul. Na Šumavě – komunikace, chodníky, osvětlení, odvodnění • 

dešťová kanalizace centrum • odkanalizování Kokonín • ul. Pobřežní – parkoviště • IS 

Stará Osada – příprava výběrového řízení • Výstup Pod Baštou • Okružní křižovatka 

Mlýnská • vnitroblok Anenská • dopravní terminál • ul. Na Hutích – chodník • ul. 

Hřbitovní – chodník • ul. U Přehrady – Jablotron • IS Osada Sever - infrastruktura • ul. 

Průběžná – přeložka • požární zbrojnice • MŠ Montessori – přístavba objektu • MŠ 

Nová Pasířská - přestavba • ZŠ Liberecká – výstavba kontejnerové družiny • ZŠ 

Liberecká – družina • ZŠ Mozartova – modernizace odborných učeben • nízkoprahové 

centrum • ZŠ Kokonín - přístavba • spolkový dům – pasport kolektoru s vodiči, studie 

přeložky kabelových svazků • památník Tyršovy sady • Střelnice – JUDO aréna • DPS 

Palackého – zateplení • zimní stadion – ledová plocha • Novoveská nádrž • ZŠ Na 

Šumavě – zateplení zbylých pavilonů Volný čas 11 649 tis. Kč • úpravy okolí přehrady 

• ul. Sokolí – hřiště • hřiště Řetízková. * OSTATNÍ INVESTICE * 1 978 000 KČ * 

demolice. * PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A STUDIE * 500 000 KČ *  

DOTACE A PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017  

 8 100 000 Kč * sport,  

 3 670 000 Kč * kultura,  

 200 000 Kč * výchova a vzdělávání,  

 250 000 Kč * humanitní a sociální péče vč. soc. služeb dle zák. č. 108/2006 Sb.  

DOTACE MĚSTSKÝM ORGANIZACÍM 

příspěvkové organizace: Základní školy 33 563 000 Kč * Mateřské školy 16 589 000 * 

MŠ speciální 2 062 000 Kč * ZUŠ 829 000 Kč * DDM Vikýř 1 065 000 Kč * Knihovna 

7 915 000 Kč * Nemocnice 10 590 000 * Centrum sociálních služeb 14 377 000 Kč * 

obecně prospěšné společnosti: Městské divadlo Jablonec 10 320 000 Kč * Jablonecké 

kulturní a informační centrum 11 138 000 Kč * společnosti s ručením omezeným: 

Eurocentrum 13 356 000 Kč * Sport 21 247 000 Kč * Technické služby 79 892 000 Kč 

PŘÍMÉ PŘÍSPĚVKY SUBJEKTŮM - Muzeum skla a bižuterie 300 000 Kč * Svaz 

výrobců skla a bižuterie 100 000 Kč * TJ LIAZ 750 000 Kč * Okresní hospodářská 

komora 80 000 Kč * Sundisk 355 000 Kč * ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017 - 

Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory 250 000 Kč * Euroregion Nisa 228 000 Kč * 

Turistický region Jizerské hory 158 000 Kč * Svaz měst a obcí 92 000 Kč * Sdružení 

obcí Libereckého kraje 60 000 Kč * Zájmové sdružení správců městských komunikací 

30 000 Kč * Mikroregion Jizerské hory 4 000 Kč * Sdružení pro rozvoj Libereckého 

kraje 3 000 Kč * Svaz lesů 2 000 Kč * Sdružení tajemníků 2 000 Kč * 

Sdružení cestovního ruchu Libereckého kraje 1 000 Kč  
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017  
SKUTEČNOST: Zastupitelstvo města schválilo na rok 2017 rozpočet v celkovém 

objemu 858 885 000 Kč. Po devatenácti rozpočtových změnách byla jeho skutečná výše 

1 104 176 000 Kč. Hospodaření města skončilo se schodkem ve výši 95 987 000 Kč. 

Následující řádky nabízejí pro zajímavost srovnání s předchozími lety. Uváděno 

v pořadí:  rok - schválený rozpočet - rozpočtové změny - výsledek:  

 2016: 828 765 000 Kč * 19 * 896 659 000 Kč * schodek 98 037 000 Kč 

 2015: 929 648 000 Kč * 17 * 974 776 000 Kč * schodek 41 546 000 Kč  

 2014: 924 935 000 Kč * 18 * 1 061 559 000 Kč * přebytek 104 450 802,34 Kč  

 2013: 846 081 000 Kč * 19 * 976 673 000 Kč * přebytek 6 549 000 Kč 

PŘÍJMY, POPLATKY, DANĚ 

PŘÍJMY (v tis. Kč) za rok 2017: schváleno 858 885 / skutečnost 1 104 176 (rok 2016: 

828 765 / 896 659 * 2015: 929 648 / 921 013 * 2014: 924 935 / 815 227 * 2013: 

846 081 / 868 002), z toho  

 DAŇOVÉ - schváleno 587 836 / skutečnost 639 119 (v roce 2016: 541 500 / 

575 848 * 2015: 525 167 / 538 500 * 2014: 495 102 / 526 001 * 2013: 470 002 / 

509 713), 

 NEDAŇOVÉ - schváleno 115 715 / skutečnost 124 407 (rok 2016: 122 550 / 

143 670 * 2015: 117 797 / 127 840 * 2014: 131 581 / 135 142 * 2013: 140 509 / 

152 125), 

 KAPITÁLOVÉ - schváleno 5 500 / skutečnost 14 761 (rok 2016: 6 840 / 6 370 * 

2015: 12 834 / 27 639 * 2014: 62 200 / 107 941 * 2013: 20 200 / 33 396), 

 DOTACE – schváleno 94 206 / skutečnost 119 440 (rok 2016: 94 206 / 119 440 

* 2015: 122 605 / 128 248 * 2014: 133 023 / 93 424 * 2013:  685 / 89 720), 

 FINANCOVÁNÍ -  schváleno 91 022 / skutečnost 234 978 * (rok 2016: 63 669 / 

51 331 * 2015: 151 245 / 98 786 * 2014: 103 029 / -47 281 * 2013: 121 685 / 

83 048). 

 

ODDĚLENÍ ROZPOČTU A POPLATKŮ vybralo v roce 2017 tyto poplatky (v tis. Kč):  

 poplatek ze psů 1 431 * rok 2016: 1 441, 2015: 1 431, 2014: 1 437, 2013: 1 444, 

2012: 1 521, 2011: 1 632, 2010: 1 671, 2009: 1 708 

 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 179 * v roce 2016: 209, 2015: 73, 

2014: 80, 2013: 139, 2012: 72, 2011: 89, 2010: 80, 2009: 93 

 poplatek za užívání veřejného prostranství 3 218 * rok 2016: 1 664, 2015: 1 732, 

2014: 1 998, 2013: 2 682, 2012: 1 982, 2011: 2 298, 2010: 2 213, 2009: 1 584 

 poplatek z ubytovací kapacity 449 * rok 2016: 455, 2015: 389, 2014: 305, 2013: 

362, 2012: 320, 211: 330, 2010: 356, 2009: 330 

 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0 * rok 2016: 0, 2015: 464
*
, 

2014: 2 144
*
, 2013: 817

*
, 2012: 1 828

*
, 2011: 6 397, 2010: 5 082, 2009: 

6 983 
* 

konec poplatku k 31. 12. 2011, jedná se o částky poslané za rok 2011 
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JEDNOTLIVÉ DANĚ (v tis. Kč) za rok 2017 celkem 577 730 * 2016: 529 806, 2015: 

482 964, 2014: 467 831, 2013: 509 713 a z toho:  

 z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 141 061 * rok 2016: 123 309, 2015: 

107 465, 2014: 105 087, 2013: 101 392, 

 z příjmu fyzických osob z podnikání 3 766 * rok 2016: 8 760, 2015: 4 297, 

2014: 2 664, 2013: 7 926, 

 z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 12 417 * rok 2016: 12 470, 

2015: 12 264, 2014: 11 434, 2013: 10 008, 

 z příjmu právnických osob 132 233 * rok 2016: 128 862, 2015: 113 852, 2014: 

109 428, 2013: 98 329, 

 DPH 268 038 * rok 2016: 236 161, 2015: 225 077, 2014: 222 486, 2013: 

210 187, 

 z nemovitosti 20 215 * rok 2016: 20 244, 2015: 20 009, 2014: 16 486, 2013: 

22 589. 

VÝDAJE A INVESTICE 

VÝDAJE (v tis. Kč) za rok 2017: celkem schváleno 858 885 / skutečnost 1 104 176 

za rok 2016: celkem schváleno 828 765 / skutečnost 896 659 

2015: 929 648 / 921 013, 2014: 924 935 / 815 227, 2013: 846 081 / 868 002, z toho: 

 běžné 688 462 / 664 921 * rok 2016: 657 921 / 633 163, 2015: 675 431 / 

635 500, 2014: 717 301 / 608 167, 2013: 671 110 / 639 476, 

 kapitálové 136 663 / 108 289 * rok 2016: 102 376 / 114 128, 2015: 196 976 / 

228 273, 2014: 150 463/149 890, 2013: 117 867 / 171 421, 

 financování 33 760 / 330 966 * rok 2016: 68 468 / 149 368, 2015: 57 241 / 

57 240, 2014: 57 171 / 57 170, 2013: 57 104 / 57 103. 

VÝDAJE INVESTIČNÍ (v tis. Kč) 108 289 (rok 2016: 114 128, 2015: 228 273, 2014: 

149 890, 2013: 171 421) * VÝDAJE NEINVESTIČNÍ (v tis. Kč) 664 921 (2016: 

633 163, 2015: 635 500, 2014: 608 166, 2013: 639 476) * CELKEM 773 210 (2016: 

747 291, 2015: 863 773, 2014: 758 056, 2013: 810 897).  

DLUHOVÁ SLUŽBA MĚSTA v % - v roce 2017: 4,04 * 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 2017 v tis. Kč:  

 údržba a opravy komunikací 22 422 * 2016: 20 162, 2015: 18 362,  

 zimní údržba 21 000 * 2016: 20 100, 2015: 16 000, 

 čištění města 8 233 * 2016: 8 233 * 2015: 8 233, 

 provoz veřejného osvětlení 16 000 * 2016: 16 000, 2015: 16 000, 

 údržba městské zeleně 8 620 * 2016: 8 513 * 2015: 8 474. 

 Z dalších činností: svislé dopravní značení včetně zábradlí 1 950, vodorovné 

dopravní značení 1 166, čištění kašen 90, výzdoba města – vánoční strom 105, 

provoz veřejných WC 1 200, úklid černých skládek a okolí přehrady 494, údržba 

psích košů 1 044, vývoz košů na komunální odpad 3 014.  
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INVESTICE DO ROZVOJE MĚSTA 

Jak bylo již výše nastíněno, po loňském, na investice chudém roce, byl výhled do 

roku 2017 optimističtější. Zatímco vloni odbor územního a hospodářského 

rozvoje jabloneckého magistrátu pracoval s 60 miliony korun, když v 

předešlých letech měl k dispozici 126 milionů (rok 2014) nebo 132 miliony 

(rok 2015), v letošním roce dostal na investice 114 milionů korun.  
Než zrekapitulujme, co z větších staveb, kdy a za kolik se povedlo zrealizovat v rámci 

ODDĚLENÍ INVESTIČNÍ VÝSTAVBY, doplňme, že do náplně tohoto oddělení patří také 

zajišťování uzavírání smluv o právu k provedení stavby a společných vyjádření 

vlastníků nemovitostí a sítí. V roce 2017 bylo vydáno 144 těchto smluv a 275 vyjádření. 

Vedle níže uvedených akcí pak proběhla v roce 2017 projektová příprava pro dalších 

třicet investičních staveb v celkovém finančním objemu za 3 697 000 Kč.  

Poznámka: Níže uváděné náklady byly vynaloženy na realizaci za rok 2017. 

RADNICE - Dokončení prací na obnově fasády věže radnice. Akce byla zahájena v 

roce 2016 a letos po statickém 

podchycení obvodového zdiva věže 

dokončena. Termín zahájení 4/2016, 

dokončení 12/2017. Náklady na 

realizaci 2 249 896 Kč. * Nutné 

stavební práce pro zajištění statického 

podchycení obvodového zdiva věže. 

Termín zahájení 6/2017, dokončení 

8/2017, náklady 4 001 324 Kč. * 

Repase oken: VII. etapa - Termín 

zahájení 10/2016, dokončení 4/2017. 

Náklady na realizaci 1 562 000 Kč. 

Vzhledem k zahájení realizace ke konci roku, přešla úhrada faktur za provedené práce 

do roku následujícího. VIII. etapa zahájena v květnu 2017, dokončena v srpnu 2017. 

Náklady na realizaci 2 084 176 Kč. * Pokračování obnovy fasády radnice, a to východní 

a jižní strany. Termín zahájení 6/2017, dokončení 7/2018. Náklady 4 424 452 Kč.  

MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY: MŠ Tichá - Dokončení zateplení, akce z 

předchozího roku. Termín zahájení 8/2016, dokončení 7/2017, náklady 621 054 Kč. * 

MŠ Hřbitovní - Zateplení všech tří pavilonů včetně střechy a výměny oken, oprava 

statických poruch, úpravy vstupů. Termín zahájení 6/2017, dokončení 10/2017. Náklady 

17 471 493 Kč, na akci byla poskytnuta dotace z OPŽP. * MŠ Hřbitovní – Úpravy 

interiéru a exteriéru konkrétně výmalba vnitřních prostor a oprava oplocení zahrady. 

Termín zahájení 6/2017, dokončení 10/2017. Náklady na realizaci 1 558 577 Kč. * MŠ 

Montessori  - Projektová dokumentace pro řešení přístavby k objektu mateřské školy, 

jejímž cílem je navýšení počtu dětí. Zároveň řeší i dopravní závadu parkování rodičů v 

ulici Zámecká. Projekt je zařazen do IPRÚ. Náklady na přípravu 764 390 Kč. * MŠ 

Nová Pasířská - Projektová dokumentace pro řešení přestavby rodinného 

domku na pavilon MŠ včetně připojení na inženýrské sítě, propojovacího 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=80676&x=800&y=598&test=ccc
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krčku a přístupového chodníčku, úprava terénu, zeleně a areálových komunikací, 

výstavba areálové splaškové kanalizace, zateplení ostatních pavilonů včetně lokální 

obnovy hydroizolace a nové rekuperace. Projekt je zařazen do IPRÚ. Náklady na 

přípravu 1 050 715 Kč. * ZŠ Na Šumavě – 1) Zateplení obvodového zdiva a střešního 

pláště včetně výměny oken pavilonu objektu školy. Termín zahájení 6/2017, dokončení 

10/2017. Náklady 11 261 440 Kč, na akci byla poskytnuta dotace z OPŽP. 2) Úpravy 

interiéru a exteriéru konkrétně výměna podlahové krytiny, sanity a osvětlení v pavilonu 

této základní školy. Termín zahájení 6/2017, dokončení 10/2017, náklady 1 319 772 Kč. 

3) Projektová příprava bezbariérového řešení této základní školy. Náklady na přípravu 

551 030 Kč. 4) Projektová dokumentace pro zateplení zbylých pavilonů - šatny, jídelna, 

tělocvična. Náklady na přípravu 521 854 Kč, na realizaci podána žádost o dotaci z 

OPŽP. * ZŠ Liberecká – Projekt řešící na místě demolovaného panelového objektu 

rodinného domu v areálu školy výstavbu družiny kontejnerového typu. Náklady na 

realizaci 1 339 123 Kč. * ZŠ Liberecká a Mozartova – Projektová dokumentace řešící 

modernizaci odborných učeben, bezbariérový přístup ve školních pavilonech, u ZŠ 

Mozartova vestavbu výtahu do rekonstruovaného atria školy. Projekt je zařazen do 

IPRÚ. Náklady na přípravu 771 549 Kč. * ZŠ Kokonín - Projektová dokumentace pro 

řešení přístavby k ZŠ Rychnovská č. p. 216 a zahrady u ZŠ Janáčkova. Projekt je 

zařazen do IPRÚ. Náklady na přípravu 834 768 Kč.   

TRŽNICE, II. ETAPA - Úprava plochy na pozemku vedle autobusového nádraží. V 

roce 2013 byla zpevněna kamennou dlažbou plocha tržnice, v druhé etapě byla 

realizována dostavba obslužné komunikace a parkovacích míst včetně podzemních 

kontejnerů na separovaný odpad a přístřešky pro kontejnery pro komunální odpad. 

Termín zahájení 4/2017, dokončení 8/2017. Náklady 4 558 998 Kč. 

CYKLOTRASA - Realizace úseku cyklotrasy Odra – Nisa v ulici U Nisy. Termín 

zahájení 4/2017, dokončení 11/2017, náklady na realizaci 1 693 576 Kč.  

CHODNÍK V ULICI NA VRŠKU - U bytového domu č. p. 5058 a obchodního centra 

Albert vedla přes veřejnou zeleň síť vyšlapaných zkratek. Během května a června zde 

byl proto postaven nový chodník, jehož náklady na realizaci dosáhly 449 502 Kč. 

SMRKOVÁ ULICE -  Rekonstrukce stávající obslužné komunikace, odvodnění, veřejné 

osvětlení, dopravní značení, ochrana kabelů ČEZ. Termín zahájení 5/2017, dokončení 

10/2017. Náklady na realizaci 1 880 300 Kč. 

ŽITNÁ ULICE - Rozšíření místní komunikace na úkor již neexistujícího zeleného pásu 

podél chodníku, což usnadnilo průjezdnost ulice včetně parkování. Termín zahájení 

6/2017, dokončení 7/2017. Náklady na realizaci 1 383 148 Kč. 

DEMOLICE DVOU OBJEKTŮ v majetku města v místě budoucí křižovatky Ostrý roh. 

Termín zahájení 7/2017, dokončení 10/2017, náklady 1 578 564 Kč. 

SPORTOVNÍ AREÁL V SOKOLÍ ULICI – Realizace úpravy školního areálu na 

sportoviště, především pro potřeby ZŠ 5. května a MŠ Lovecká, ale i pro veřejnost. 

Termín zahájení 7/2017, dokončení 08/2018, náklady na realizaci 1 177 897 Kč.  

OPRAVA ZDI mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou v části pod farou.  Termín 

zahájení 8/2017, dokončení 11/2017, náklady na realizaci 711 477 Kč. 
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PAMÁTNÍK KOKONÍN - Rekonstrukce pomníku obětí prusko-rakouské války z roku 

1866. Na akci byla poskytnuta dotace z Ministerstva obrany ČR. Termín zahájení 

8/2017, dokončení 11/2017. Náklady na realizaci 1 141 607 Kč. 

VRKOSLAVICKÁ ULICE - Přívalové deště v srpnu 2013 poškodily stabilitu části 

místní komunikace, v podstatě havarijní stav byl řešen až letos výstavbou opěrné zdi a 

odvodňovacího systému s vyvedením do nové dešťové kanalizace. Výsledkem rozsáhlé 

stavby je nejen nová gabionová zeď pod komunikací, která je oproti původní širší, ale 

také chodník lemovaný zábradlím. Termín zahájení červenec 2017, dokončení 

v listopadu 2017. Náklady na realizaci 6 503 781 Kč.  

FOTOGRAFIE: Svah ve Vrkoslavické ulici bylo třeba zpevnit. * Terénní práce 

pod odbagrovaným svahem. * Výkopy pro kanalizaci v Rádelské ulici. * Stavba 

gabionové zdi. * Rádelská ulice po rekonstrukci. * Gabionová opěrná zeď po 

dokončení. * Stavebníci museli odstranit havarijní část vozovky, pak zrekonstruovat 

část silničního tělesa i vozovky, čímž ulici rozšířili na šest metrů, v obloucích dokonce 

na deset. Od pondělí 27. 11. byly Vrkoslavická i Rádelská ulice průjezdné a zastávky 

městských autobusů se vrátily z objízdné trasy na původní stanoviště. Na stavbě se 

pracovalo od poloviny července do listopadu a po celou dobu byla Vrkoslavická ulice 

uzavřená. Kvůli budování nové dešťové kanalizace se k uzavírce připojila ulice 

Rádelská. V průběhu realizace byl totiž zjištěn havarijní stav splaškové kanalizace, 

proto její provozovatel SČVK vyměnil kanalizační potrubí, aby v budoucnu nebylo 

třeba zasahovat do nové konstrukce komunikace. Koncem roku byla Rádelská ulice 

hotová včetně finálního asfaltobetonového povrchu, na který si Vrkoslavická počká do 

další stavební sezóny. Důvod je jednoduchý. Přes zimu by mohlo dojít k nepatrnému 

dotvarování zásypů za gabionovou zdí, proto padlo rozhodnutí položit povrch až příští 

rok na jaře. Pokládka si vyžádá už jen krátkou, jedno až dvoudenní uzavírku.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93515&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93512&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93516&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93511&x=800&y=719
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93517&x=823&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93518&x=820&y=570
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INFRASTRUKTURA Stará Osada - Projektová příprava inženýrských sítí (komunikace, 

kanalizace, veřejné osvětlení) na Staré Osadě. Náklady na přípravu 677 051 Kč.  

VÝSTUP POD BAŠTOU - Projektová dokumentace pro územní řízení a následně 

stavební povolení významné dopravní stavby v centru města, která bude sloužit k 

odlehčení dopravy v centru města.  Dojde k novému kapacitnějšímu propojení ulice 

Mlýnská a Pod Baštou a vyřešení havarijního stavu opěrné zdi v ulici Smetanova. 

Náklady na přípravu 659 043 Kč. 

DOPRAVNÍ TERMINÁL - Příprava, zpracování soutěže a soutěž o návrh technického 

řešení dopravního terminálu - prodloužení tramvajové tratě, podzemní parkoviště, 

autobusový terminál a lávka pro pěší. Náklady na přípravu 520 300 Kč. 

VODOTEČ DOLINA - Projektová dokumentace na úpravu koryta Vydřího potoka a 

okolí na Dolině. Náklady na přípravu 534 820 Kč. 

DPS PALACKÉHO - Projektová dokumentace na zateplení objektu DPS Palackého 

včetně výměny oken a dveří. Na akci bylo požádáno o dotaci z Operačního programu 

životního prostředí. Náklady na přípravu 339 274 Kč.  

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ODKANALIZOVÁNÍ lokality náměstí Boženy 

Němcové. Náklady na přípravu 315 779 Kč.  

STŘELNICE – Projektová dokumentace pro řešení nástavby objektu rehabilitace 

lehkoatletické haly pro judo arénu včetně venkovního přístupu a propojení se sousedním 

objektem kanceláří a hygienických zařízení. Náklady na přípravu 335 641 Kč. 

 

DOTACE A PŘÍSPĚVKY 
ODDĚLENÍ DOTACÍ odboru územního a hospodářského rozvoje magistrátu v roce 

2017 administrovalo dva dotační programy města, a to:  

 PROGRAM PODPORY VÝSTAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - dotace 

na kanalizační přípojky a domovní čistírny odpadních vod, alokace ve výzvě ve 

výši 1 500 000 Kč. V roce 2017 bylo podpořeno 18 žádostí o dotace, z nichž 

nakonec dva žadatelé odstoupili.  

 PROGRAM OBNOVY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY JABLONEC - obnova 

objektů, které nejsou kulturní památkou, alokace 1 500 000 Kč, bylo podpořeno 

10 žádostí.  

Oddělení dotací zajišťuje součinnost při kontrolách akcí z dotací EU a ČR prováděných 

kontrolními orgány. U akcí z dotací Evropské unie realizovaných v předchozích letech 

byly v roce 2017 zpracovány pravidelné monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů.  

Vedle toho je průběžně poskytováno poradenství fyzickým a právnickým osobám. 

DOTACE MĚSTU JABLONEC V ROCE 2017 dosáhly celkové částky 88 845 000 Kč  

 2016: 116 788 000 

 2015: 109 079 000 

 2014: 93 424 000 

 2013: 89 720 000, z toho:  
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GLOBÁLNÍ 38 505 000 Kč * 2016: 34 747 000, 2015: 33 881 000, 2014: 33 760 000, 

2013: 33 669 000, 2012: 40 288, 2011: 191 781, 2010: 211 844,  

OSTATNÍ 50 340 000 Kč * 2016: 82 041 000, 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.  

 

PŘEHLED OSTATNÍCH DOTACÍ MĚSTU V ROCE 2017 celkem 50 340 000 Kč 

(v roce 2016: 82 041 000, 2015: 75 198 000) z toho (v tis. Kč):  

 Veřejnoprávní smlouvy 54 (vloni: 40)  

 Dotace na úroky k úvěru Panel 6 (2016: 33)  

 Sociálně právní ochrana dětí 7 828 (2016: 7 203)  

 Volby do Parlamentu ČR 1 128 (2016: volby zastupitelstev 1 034)  

 Na výkon sociální práce 1 599 (2016: 1 287)  

 Aktivní politika zaměstnanosti 7 184 (2016: 1 151)  

 Veřejně prospěšné práce - SR 1 029 (2016: 2 096), EU 4 810 (2016: 9 800)  

 Základní školy - kraj 42 (2016: 165), potravinová pomoc 85 (2016: 89) 

 Základní školy šablony: CZ 604, EU 3 420  

 Mateřské školy šablony: CZ 529, EU 604 

 DDM Vikýř - kraj 98 (2016: 72)  

 ZUŠ - kraj 2015 (2016: 346)  

 MŠ - kraj 54 (2016: 142)  

 Městská knihovna – kraj 1 042 (2016: 1 020)  

 Nemocnice Jablonec: vzdělávání lékařů ARO 90 (2016: 120), pohotovost 

2 305 (2016: 2 305), lůžková část 483 (2016: 537), příplatek za směny 

nelékařských zdravotníků 3 436, (2016: spojovací krček 5 000, zateplení EU 

56, SFŽP 3)  

 Pečovatelská služba - MPSV 3 120 (2016: kraj 49, MPSV 2 020)  

 Odlehčovací služba - MPSV 729 (2016: kraj 31, MPSV 420)  

 Příspěvek od obce pro DPS na opravy 100 (2016: 150)  

 Dopravní výchova 76 

 Vybavení jednotek požární ochrany 320 a kraj 302 (2016: kraj 326) 

 Rekonstrukce požárních zbrojnic 357  

 Prevence kriminality: asistent prevence kriminality 343 (2016: 455), 

osvětlení rizikových lokalit 427, (v roce 2016: systém včasné intervence 

486, příměstský tábor 50)  

 Obnova městských lesů - kraj 32 (2016: 15) 

 Péče o krajinu 106 (2016: 142) 

 Obnova lesních porostů 9 (2016: 34) 

 Činnost odborného lesního hospodáře 72 (2016: 76)  

 Program regenerace městské památkové zóny 1 610 (2016: 1 435)  

 Válečné hroby Kokonín 539 

 Demolice havarijních objektů 988 
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 Zateplení MŠ Tichá – OPŽP 2 173 

 (v roce 2016: 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 MĚSTO FINANČNĚ PŘISPÍVALO   

ŠKOLSTVÍ - na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ 63,46 Kč (v roce 2016: 31,25 * 

2015: 31,16 * 2014: 33,57 * 2013: 33,45 Kč),  

 na jeden den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ 110,62 Kč (v roce 2016: 

106,65 * 2015: 130,87 * 2014: 111,15 * 2013: 110,47 Kč),  

 na jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ 38,86 Kč (v roce 2016: 26,28 * 2015: 

37,41 * 2014: 38,25 * 2013: 39,66 Kč),  

 na jeden den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 2,52 Kč (v roce 2016: 1,98 * 2015: 

2,05 * 2014: 1,79 * 2013: 1,99 Kč), 

 na jeden den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 4,14 Kč (v roce 2016: 4,84 * 

2015: 5,26 * 2014: 9,74 * 2013: 3,80 Kč). 

SOCIÁLNÍ OBLAST - na jeden den a uživatele terénní pečovatelské služby 84,50 Kč 

(v roce 2016: 75,47 * 2015: 59,78 * 2014: 51,34 * 2013: 44,47 Kč).  

KULTURA - na jednoho návštěvníka knihovny 71,56 Kč (v roce 2016: 73,58 * 2015: 

70,37 * 2014: 65,24 * 2013: 64,70 Kč), 

 na jednoho návštěvníka divadla 145,19 Kč (rok 2016: 142,25 * 2015: 141,41 * 

2014: 135,47 * 2013: 111,35 Kč), 

 na 1 návštěvníka kostela svaté Anny 100,71 Kč (rok 2016: 100,48 * 2015: 83,62 

* 2014: 112,99 * 2013: 73,82), 

 na jednoho návštěvníka Domu V. Scheybalových 96,85 Kč (rok 2016: 100,18), 

 na 1 návštěvníka kina 47,55 Kč (v roce 2016: 46,81 * 2015: 54,43 * 2014: 59,34 

* 2013: 53,74 Kč), 

 na 1 vstupenku na kulturní a společenskou akci Eurocentra 86,41 Kč (rok 2016: 

117,85 * 2015: 109,18 * 2014: 113,65 * 2013: 148,78 Kč). 

SPORT - na hodinu sportování na 1 kurtu v Městské sportovní hale 77,25 Kč (rok 2016: 

113,08 * 2015: 120,18 * 2014: 123,03 * 2013: 117,14),  

 na 1 hodinu sportujícího na zimním stadionu 41,42 Kč (rok 2016: 31,08 * 2015: 

45,24 * 2014: 53,78 * 2013: 58,03 Kč), 

 na 1 vstupenku do bazénu 32,50 Kč (rok 2016: 27,09 * 2015: 26,94 * 2014: 

26,16 * 2013: 26,21 Kč). 

DOPRAVA - na jednoho přepraveného občana v MHD 8,64 Kč (rok 2016: 4,27 * 2015: 

4,27 * 2014: 4,40 * 2013: 4,46 Kč), * v tramvaji 9,82 Kč (rok 2016: 5,63 * 2015: 5,87 * 

2014: 5,64 * 2013: 5,64 Kč).  

OSTATNÍ - na jeden metr čtvereční hrobového místa za rok 44,84 Kč (rok 2016: 53,87 

* 2015: 55,20 * 2014: 54,73 * 2013: 60,11 Kč), 

 1 výtisk Jabloneckého měsíčníku 9, 63 Kč (2016: 9,22 Kč). 
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FOND NA ZLEPŠENÍ BYDLENÍ. SPRÁVA OBJEKTŮ, OPRAVY 

FOND NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ - V roce 2017 požádali o půjčku 3 žadatelé 

(v roce 2016: 4, 2015: 3, 2014: 9, 2013: 4), z toho bylo  

 fyzických osob 3 * (v roce 2016: 4, 2015: 3, 2014: 8, 2014: 4),  

 právnických osob 0 * v roce 2016: 0, 2015: 0, 2014: 1, 2013: 0.  

Celkový objem poskytnutých půjček (v tis. Kč) v roce 2017: 882 (2016: 1 050 * 2015: 

1 063, 2014: 1 610, 2013: 299), z toho 

 fyzickým osobám 882 (rok 2016: 882, 2015: 1 063, 2014: 1 210, 2013: 299), 

 právnickým osobám 0 (2016: 0, 2015: 0, 2014: 400, 2013: 0, 2012: 1 000).   

ODDĚLENÍ SPRÁVY OBJEKTŮ -  V roce 2015 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 na běžnou údržbu bytů dosáhly v roce 2017 částky 8 538 000 Kč 

(rok 2016: 9 619 000, 2015: 9 283 000, 2014: 3 998 000, 2013: 4 345 000). Počet 

objektů ve správě oddělení byl ke konci roku 59, počet bytů 809.  

PRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ - V roce 2017 bylo vypsáno 23 (vloni 36) výběrových 

řízení na pronájem obecních bytů, do kterých se přihlásilo 41 (vloni 54 zájemců).  

MĚSTSKÉ UBYTOVNY - Ubytovna v objektu Březová 27 byla obsazována a 

provozována v roce 2017 bez větších problémů. Ubytovna v objektu Střelecká 7 byla z 

důvodu špatného stavu budovy nadále uzavřena. Krizová ubytovna pro rodiny s dětmi 

v 1. patře objektu Lípová 9 byla také obsazována a provozována bez větších problémů.  

VĚTŠÍ OPRAVY REALIZOVANÉ V ROCE 2017.  

MĚSTSKÉ BYTOVÉ DOMY: 

 166 000 Kč * Opletalova 31 a 35 - oprava 4 bytových jednotek,  

 Lípová 9  

- 205 000 Kč * oprava 5 bytových jednotek,  

- 29 000 Kč * oprava poštovních schránek,  

- 243 000 Kč * oprava 2 bytových jednotek,  

 199 000 Kč * Podhorská 20A – oprava kotelny,  

 106 000 Kč * Komenského 11 - oprava výtahu,  

 Na Úbočí 21  

- 405 000 Kč * opravy 5 bytových jednotek,  

- 173 000 Kč * výměna podlahových krytin, 

 55 000 Kč * Na Úbočí 14 – oprava bytu č. 68,  

 142 000 Kč * Na Kopci 9, 13 – opravy bytů,  

 370 000 Kč * Řetízková 5, 9, 7, 11 – oprava 9 bytových jednotek,  

 74 000 Kč * Řetízková 9,11 – oprava topidel,  

 61 000 Kč * Proseč 210 – oprava kotelny,  

 58 000 Kč * Slunná 440 – oprava střechy,  

 29 000 Kč * B. Němcové 54 – oprava výtahu,  
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 18 000 Kč * Generála Mrázka 16 – oprava mříží u sklepů, 

 202 000 Kč * Opletalova 31 a 35 – oprava střechy,  

 67 000 Kč * P. Bezruče 54 – oprava střechy,  

 165 000 Kč * Slunná 440 – oprava 2 bytových jednotek,  

 100 000 Kč * Komenského 11 – oprava kotelny,  

 283 000 Kč * DZU Palackého 63 a 65 – opravy bytů,  

 DZU Novoveská 5  

- 17 000 Kč * odstranění závad z revizí,  

- 65 000 Kč * oprava bytu,  

- 133 000 Kč * výměna vchodových dveří,  

- 161 000 Kč * oprava střechy,  

- 34 000 Kč * oprava bytu č. 8,  

- 11 000 Kč * oprava římsy,      

 DZU Palackého 63 - 65  

- 139 000 Kč * oprava bytů č. 10, 48, 58,  

- 37 000 Kč * oprava bytu č. 36,  

- 125 000 Kč * oprava elektroinstalace a střechy,  

- 99 000 Kč * oprava elektroinstalace,  

- 93 000 Kč * oprava hl. vchodových dveří,  

- 37 000 Kč * oprava střechy.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLY VČETNĚ ŠKOLNÍCH JÍDELEN A TĚLOCVIČEN 

 ZŠ Rychnovská 215  

- 213 000 Kč * projekční práce, 

- 55 000 Kč * oprava stropu, 

- 180 000 Kč * odstranění zásypu, 

 53 000 Kč * ZŠ Sokolí - oprava dveří hlavní vchod, 

 63 000 Kč * ZŠ Rychnovská 216 -  oprava kuchyně, 

 62 000 Kč * ZŠ Mozartova - oprava WC, 

 ZŠ Liberecká 26  

- 200 000 Kč * instalatérské práce, 

- 200 000 Kč * oprava šatních kójí, 

  136 000 Kč * ZŠ Arbesova - stavební úpravy.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLY (SPECIÁLNÍ) 

 ZŠ Liberecká 31  

- 76 000 Kč * - stavební práce, 

- 61 000 Kč * oprava určených oken, 

 ZŠ J. Hory 33  

- 66 000 Kč * ZŠ J. Hory 33 - projekční práce na opravu oken, 

- 70 000 Kč * oprava oplocení, 

 SZŠ Rybářská   

- 98 000 Kč * oprava vodovodní přípojky, 

- 94 000 Kč * oprava vnitřního vodovodu.  
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MATEŘSKÉ ŠKOLY (MŠ), SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY (SMŠ) 

 MŠ Čs. armády 16 

- 52 000 Kč * oprava nátěru, přístavek, 

- 67 000 Kč * úprava komunikace v areálu, 

 MŠ Dolní 

- 79 000 Kč * rekonstrukce protihlukového zabezpečení, 

- 190 000 Kč * rekonstrukce elektroinstalace, 

- 199 000 Kč * rekonstrukce části pavilonu, 

- 70 000 Kč * rekonstrukce vodo-instalačních rozvodů, 

- 197 000 Kč * stavba evakuačního schodiště,  

 MŠ Husova  

- 70 000 Kč * oprava výtahu,  

- 52 000 * stavební oprava kuchyně, 

 124 000 Kč * MŠ Lovecká - oprava maleb, 

 57 000 Kč * MŠ Švédská - oprava podlahové krytiny. 

 61 000 Kč * MŠ Josefa Hory - oprava plotu, 

 70 000 Kč * MŠ Střelecká - stavební oprava kuchyně, 

 72 000 Kč * MŠ Jugoslávská - stavební oprava kuchyně, 

 145 000 Kč * MŠ Tichá – výmalba, 

 SMŠ U Přehrady  

- 69 000 Kč * oprava septiku, 

- 69 tis. Kč * oprava elektroinstalace.  

MILIONY NA OPRAVY ŠKOL A ŠKOLEK - Téměř patnáct milionů na opravy a 

dvaadvacet milionů na velké 

rekonstrukce – to jsou čísla, jež 

vyjadřují letošní výše investic do 

školských budov. Zvláště mateřské 

školy fungují v objektech, které jsou už 

bezmála stoleté. Ani pavilonové 

základní školy a mateřské školky však 

nejsou v dobrém stavu, obecně nejvíce 

peněz bylo třeba na opravy sociálních 

zařízení a zateplování. 

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

 Zimní stadion: 

- 159 000 Kč * opravy v kotelně,  

- 127 000 Kč * oprava tří-cestného ventilu, 

- 134 000 Kč * oprava zářivek, 

- 94 000 Kč * oprava kompresoru na chlazení ledové plochy 

- 99 000 Kč * oprava dveří a oken. 

 Plavecký bazén:  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92940&x=800&y=566&test=ccc
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- 82 000 Kč * PD rekonstrukce topení. 

- 51 000 Kč * oprava přepínače chloru, 

- 104 000 Kč * oprava mozaikových podlah, 

- 84 000 Kč * nové silové měření sauna, 

- 82 000 Kč * oprava TV a cirkulace, 

- 57 000 Kč * oprava umělého vlnobití, 

- 83 000 Kč * oprava bazénku v sauně + mozaikových podlah, 

- 129 000 Kč * oprava havárie sprch u mužů, 

- 190 000 Kč * oprava průtokoměrů, 

- 114 000 Kč * oprava snímačů vlhkosti, 

- 165 000 Kč * oprava regulátoru volného chlóru. 

 63 000 Kč * Areál Čelakovského - oprava střídaček. 

 Střelnice: 

- 73 000 Kč * oprava střech tribun východ a jih,  

- 165 000 Kč * PD na dohledový video-systém v areálu, 

- 70 000 Kč * PD na ozvučení areálu, 

- 168 000 Kč * oprava podhledu a omítek administrativní budovy, 

- 199 000 Kč * oprava elektroinstalace a osvětlení administrativní budovy, 

- 76 000 Kč * Lehkoatletická hala (LA) - oprava venkovního ozvučení stadionu, 

- 198 000 Kč * odstranění závad z revize, 

- 55 000 Kč * oprava venkovního ozvučení LA stadionu. 

 87 000 Kč * Umělý trávník Břízky - oprava trávníku. 

 145 000 Kč * Mozartova – oprava umělého trávníku.   

DALŠÍ MĚSTSKÉ ORGANIZACE  

 127 000 Kč * Kulturní dům Kokonín - oprava parketové podlahy, 

 125 000 Kč * Eurocentrum - oprava osvětlení, 

 Dům dětí a mládeže Vikýř  

- 64 000 Kč * výměna termohlavic, 

- 57 000 Kč * dodávka a montáž venkovních dveří, 

 130 000 Kč * ZUŠ - stavební práce, 

 138 000 Kč * SUPŠ - zajištění doby dozvuku, půdní vestavba, 

 Městské divadlo 

- 52 000 Kč * oprava podlah – marmoleum, 

- 91 000 Kč * opravy maleb.  

OSTATNÍ OPRAVY (MIMO BYTY) 

 Městské vodovody 

- 199 000 Kč * PD na rekonstrukci vodovodu v lokalitě Čelakovského,  

- 60 000 Kč * geometrické zaměření určených vodovodů,  

 111 000 Kč * oprava rozvodů ÚT Bowling,  

 102 000 Kč * Jízdárna Proseč - odstranění odpadu a terénní úpravy na 

pozemcích číslo 1470/3 a 1740/4.   
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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  
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ŠKOLSTVÍ 
VÝROČÍ: ZŠ RÝNOVICE A BRATRŠOVSKÉHO, MŠ MONTESSORI 

150 LET - Významné jubileum slavila Základní škola v Rýnovicích Pod Vodárnou. 

První žáci zde totiž usedli do lavic už před 150 lety. Od té doby se jich ve třídách 

vystřídaly stovky stejně jako učitelů. Pedagogický sbor s ředitelkou Janou Mašindovou 

připravil oslavu jubilea na poslední květnovou sobotu. Vzpomínalo se nejen nad 

fotografiemi, kronikami i pomůckami, které ke škole za ty roky neodmyslitelně patří. 

Nechyběla prohlídka prostor, kde jsou dnes moderně vybavené učebny. 

25 LET uplynulo od založení jablonecké Základní školy Antonína Bratršovského. Její 

první stupeň sídlí v ulici Opletalova, druhý má zázemí v ulici Saskova. Jubilejní výročí 

si připomněli nejen žáci a učitelé, ale i příznivci, které škola pozvala na Den otevřených 

dveří. Hlavní slavnost se pak konala v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova, kde byla 

v rámci programu odsloužena mše svatá a vystoupil školní sbor Fialenky. Vše za účasti 

švýcarského faráře Theo Scherrera, jenž stál na počátku myšlenky vzniku této školy.  

20 LET – Ples a dvoudenní konference k výročí otevření první Montessori mateřské 

školy v České republice se konaly v dubnu a v Jablonci, kde první MŠ sídlí. Zásluhou 

Vlasty Hillebrandové, ředitelky první školky, se rozšířil alternativní přístup výuky po 

celém území a v současnosti nalezneme v ČR na 134 zařízení s Montessori výukou. V 

Jablonci navíc už deset let existuje i základní škola navazující na tyto principy výchovy.  

POHÁDKOVÝ ŽIVOT: 20. ROČNÍK VÝSTAVY výtvarných prací žáků 

jabloneckých škol, která byla k vidění od 4. do 17. května ve dvou výstavních 

pavilonech Eurocentra.  Na 92 panelech prezentovalo svá díla 14 mateřských a 13 

základních škol, Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže Vikýř i Střední 

uměleckoprůmyslová škola. Výstavu zakončila tradiční aukce pro pediatrii. Letos se 

dražilo 119 výrobků a výtěžek ve výši 15 807 korun byl věnován na nákup dvou kusů 

žilního transilluminatoru, který se používá pro zajištění žilního přístupu při krevních 

odběrech a zavedení kanyly pro infuze. K vydražené částce bylo přidáno dalších 5 tisíc 

korun od dětí ze ZŠ v Pivovarské ulici a další dárky v podobě hraček přidali zástupci 

firmy Superior Cyklofit Cycling Team. Připomeňme si, že vloni kromě výtěžku z aukce 

pediatrie získala také nejvyšší vydraženou položku, vitráž od dětí z Mateřské školy 

Slunečná. Ta nyní odděluje zázemí personálu dětského oddělení od běžného provozu.   

OCENĚNÍ ZA PRÁCI S DĚTMI 

DEN UČITELŮ - Jablonec již tradičně zve pedagogy u příležitosti jejich svátku do kina 

či divadla. Letos to byl dárek v podobě divadelního představení Drahá Mathilda. 

Městské divadlo zaplnili až po střechu učitelé všech typů škol včetně mateřinek. Právě k 

nim v úvodu promluvil primátor města Petr Beitl. Kromě poděkování a podpory z jeho 

úst zazněla i následující historka: „Při rozhovoru s největším jabloneckým 

podnikatelem, Daliborem Dědkem, jsem se zmínil, jak se nám v 
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Jablonci daří prosazovat velké projekty, přičemž se ani moc nehádáme. 

Vtipkoval jsem, že za to asi může dobrá voda a Dalibor Dědek mi odvětil, že to 

bude spíš tím, že zde máme dobré učitele, kteří nás dokáží formovat tím 

nejlepším způsobem." Publikum přijalo tato slova s příjemným pocitem, že nejen 

představitelé města dovedou jejich náročnou práci ocenit. 

RADNÍ PODĚKOVALI ZA LÉTA MEZI DĚTMI – U slavnostně prostřeného stolu se 

sešli ve středu 21. června primátor Petr Beitl a náměstek Miloš Zahradník s učitelkami, 

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. Ze setkání se omluvil Milan Staněk ze ZŠ Pasířská, zúčastnily se ženy, a to: 

 JANA VOLECHOVÁ ze ZŠ Mozartova, 

 LENKA VÁGNEROVÁ z MŠ Pod lesem, 

 JAROSLAVA POKORNÁ ze ZŠ Liberecká, 

 VĚRA ADAMCOVÁ ze ZŠ Rýnovice, 

 RADKA MACHAŇOVÁ ze ZŠ Rýnovice, 

 LENKA ŠPRINGLOVÁ, učitelka hry na klavír v ZUŠ. 

„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 Milošem Zahradníkem, 

který má díky své ženě k učitelské profesi blízko, pak postupně předali dámám, jimž by 

nikdo důchodový věk nehádal, květinu a knihu o Jablonci. Oba politici se zajímali i o 

jejich plány do budoucna. Většina z přítomných se svěřila, že by ráda občas vypomohla 

s výukou na svých školách, a také se těší na více času, který budou moci věnovat samy 

sobě a svým rodinám. * Letošní školní rok byl poslední i pro Lubomíra Mlejnka, 

ředitele ze Základní školy Pivovarská. Také jemu byl vysloven dík za odvedenou práci.  

LUBOMÍR MLEJNEK se narodil v Jablonci (1952), kde vystudoval na Střední 

uměleckoprůmyslové škole obor rytec kovu. Poté pokračoval na Pedagogické fakultě v 

Ústí nad Labem obor učitelství matematiky a výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Od 

roku 1976 učil v ZŠ Pivovarská, kde působil pět let jako výchovný poradce a dva roky 

zároveň i jako zástupce ředitele školy, od roku 1989 coby ředitel. V rozhovoru 

v Jabloneckém měsíčníku na otázku: Co vás ve vašem povolání učitele a ředitele školy 

naplňovalo, odpověděl: Sledovat vývoj dětí od 1. třídy až do ukončení ZŠ a některé i 

dál. Vést školu, zlepšovat podmínky pro výuku, ovlivňovat vývoj dětí společně s 

kolektivem učitelů. Ředitel v menší škole zná téměř všechny děti a stejně tak i mí 

kolegové. Skladba žákovských kolektivů je velmi různorodá a získat ke spolupráci 

všechny žáky, aby každý podával jemu odpovídající výkon a utvářel správně své 

postoje a charakter, je vždy výzva. Pokud se práce v tomto směru daří, přináší to 

dobrý pocit. S prací ředitele to mám podobně. Každý učitel ve škole je jiná osobnost - 

pracují zde kompetentní učitelé, kteří navzájem spolupracují, hledají nové postupy 

výuky, využívají osvědčené metody nejen ve výuce, ale i mimo ni. Pokud se 

daří objevit u kantorů jejich tvůrčí potenciál, je pak i ředitel spokojený.  
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ZŘIZOVATEL:  STATISTIKA, VÝDAJE  

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU spadá pod humanitní odbor 

jabloneckého magistrátu. 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 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 2017 

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 2017 v Jablonci bylo 

v provozu 6 (v roce 2016: 4) soukromých předškolních zařízení nabízejících služby na 

zajištění dětí ve věku od 2 měsíců do 5 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 

dosud přispívalo na školné v registrovaných soukromých zařízeních tisíc korun 

měsíčně. Od září 2017 pak byl tento příspěvek zvýšen na 1 500 Kč dětem ve věku dvou 

a půl let, které nebyly umístěny v MŠ. Oddělení školství zaregistrovalo 21 (vloni 23) 

subjektů pořádající příměstské tábory. Předškolním dětem a žákům 1. tříd, kteří využili 

v roce 2017 služeb některého z těchto zaregistrovaných subjektů, město přispívalo na 

příměstský tábor částkou 500 Kč. V rozpočtu na to bylo vyčleněno 210 000 Kč. Nejsou 

to však ani zdaleka jediné příspěvky města do školství. Svědčí o tom následující řádky.  

VÝDAJE MĚSTA NA ŠKOLSTVÍ (v tis. Kč): Rok 2017 celkem 50 663 (2016: 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:  

 předškolní zařízení 19 831 (rok 2016: 17 938 2015: 19 043, 2014: 18 032, 2013: 

18 145, 2012: 19 055, 2011: 16 973),  

 základní školy 33 688 (2016: 30 600, 2015: 34 769, 2014: 35 148, 2013: 34 942, 

2012: 35 356, 2011: 33 882),  

 Základní umělecká škola 829 (2016: 704, 2015: 665, 2014: 637, 2013: 792, 

2012: 571, 2011: 367)),  

 Dům dětí a mládeže Vikýř 1 315 (2016: 1 021, 2015: 1 074, 2014: 1 011, 2013: 

940, 2012: 748, 2011:346).  

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 též nejsou zahrnuty. Školství je v současné době ze strany města financováno 

nejen z kapitoly odboru humanitního, ale také z odboru správy majetku – tyto finanční 

náklady VIZ KRONIKA 2017 * KAPITOLA ROZPOČET. 
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MATEŘSKÉ ŠKOLY 
STATISTIKA: POČET ZAŘÍZENÍ, DĚTÍ I ZAMĚSTNANCŮ  

STATISTIKA ÚVODEM – Mateřské školy v roce 2017 měly opět využitou kapacitu, 

dokonce se podařilo přijmout i 140 (vloni 50) dětí mladších tří let. Celkově docházelo 

ve školním roce 2017–2018 do školek a jejich 72 oddělení 1 625 dětí, z toho do MŠ 

speciální to bylo 47 (vloni 56) dětí ve speciálních třídách a 46 (vloni 24) dětí ve dvou 

(vloni v jedné) běžných třídách této mateřské školy. Jednotlivé třídy mateřských škol 

byly naplňovány v souladu s kapacitními možnostmi jednotlivých zařízení počtem 

čtyřiadvacet až 27 dětí. Stejně jako v předešlých letech školky i v roce 2017 zajišťovaly 

prázdninový provoz pro děti, které některou z nich celoročně navštěvovaly a jejichž oba 

rodiče byli v zaměstnání. O prázdninách využilo služeb mateřských škol 450 dětí. 

Rekapitulace a statistika roku 2017:  

 18 mateřských škol, 72 odděleních, 1 625 dětí. 

 Do mateřských škol docházelo 61 (vloni 47, předloni 49) dětí cizinců a z toho 18 

dětí z Ukrajiny, 23 ze Slovenska, 8 z Vietnamu, 3 z Rumunska, 2 z Bulharska, 2 

z Moldavska, 2 z Maďarska, 1 dítě z Polska, 1 z Rakouska, 1 ze Sýrie. 

 V mateřských školách pracovalo: 133 učitelek mateřských škol (stejně jako 

vloni a předloni), 13 (oproti 5) asistentů pedagoga, 58 kuchařů či kuchařek (40 

přepočtených úvazků), 40 provozních pracovníků (31 přepočtených úvazků). 

 Obdobně jako v minulých letech zůstala v mateřinkách poměrně velká skupina 

dětí s odkladem školní docházky. Od září 2017 zůstalo v mateřských školách 

kvůli odkladům obsazeno 114 (vloni 127) míst.   

ZDRAVĚJI VAŘIT A ZDRAVĚJI JÍST -  Zdravější vaření umožňují konvektomaty, 

jimiž se město snaží každý rok vybavit další školní kuchyně. Stejně tomu bylo také 

letos, kdy je získaly mateřské školky Jugoslávská, Husova a Střelecká. Město zaplatilo 

nákup přístrojů i jejich instalaci, celkem se tak dostalo na částku rovnou milionu. 

Poslední chybějící konvektomat přijde po rekonstrukci do MŠ Slunečná. 

ZMĚNY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - Statutární město Jablonec začalo v 

roce 2017 opět s přípravou navyšování kapacit mateřských škol. Nové kapacity v počtu 

300 míst, které byly vytvářeny v rozpětí roků 2008 až 2013, již v dalších letech totiž 

nebudou stačit, a to z následujících důvodů: zavedení povinného předškolního roku, 

zvyšování počtu dětí cizinců a také většího počtu dětí narozených v roce 2016.   

 Pro zajímavost počet dětí v mateřských školách v předcházejících letech. Školní 

rok 2016-2017: 1 607 * 2015-2016: 1 613 * 2014-2015: 1 613 * 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. 

TISKOVÁ ZPRÁVA: JABLONEC PŘIJÍMÁ DVOULETÉ DĚTI DO ŠKOLEK I BEZ 

ZÁKONNÝCH GARANCÍ - Statutární město Jablonec nad Nisou se neztotožňuje 

s ustanovením školského zákona o povinné garanci míst v mateřských školách pro 

dvouleté děti. Proto se připojí k senátorské iniciativě a bude společně 
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s Libercem jednat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o možnosti 

vypustit ustanovení z aktuální podoby zákona. Podle Jablonce by přijímání dvouletých 

dětí do školek mělo zůstat v dobrovolném režimu na základě aktuální situace 

v konkrétním roce. O připojení k senátorské iniciativě jednali jablonečtí radní na svém 

posledním zasedání. Z něj vyplynulo, že stát by nejprve měl například snížit počty dětí 

ve třídách a zajistit odpovídající mzdy pro pedagogy. Jablonec již několik let přijímá do 

svých osmnácti mateřských škol poměrně velký počet dětí mladších tří let. „Vždy se 

však řídí kapacitními možnostmi školek a počtem žádostí o přijetí dětí 

v daném školním roce,“ vysvětluje vedoucí magistrátního oddělení školství, kultury a 

sportu Zdeňka Květová a doplňuje, že v roce 2011 postavilo město v areálu nemocnice 

zcela novou školku prioritně zaměřenou na děti ve věku 2-3 roky. „Po šesti letech 

víme, jak je to náročné pro pedagogy i zřizovatele, tedy město, které se musí na 

provozu finančně podílet. Jde především o dofinancování mezd na více 

pracovníků ve výši téměř 700 tisíc korun ročně nad rámec normativů 

přidělených krajským úřadem.“ K podpoře změny školského zákona týkající se 

přijímání dvouletých dětí do mateřských škol vyzval Jablonec liberecký náměstek 

primátora Ivan Langr. „V roce 2016 jsme společně s Libercem usilovali v rámci 

parlamentní diskuze o změnu připravované novely zákona o povinnosti obcí 

stanovit mateřským školám obvody. V srpnu pak nás náměstek Langr požádal 

o vyjádření, zda se připojíme k senátorské iniciativě za vypuštění povinné 

garance míst ve školkách pro dvouleté děti,“ říká jablonecký náměstek pro školství 

Miloš Zahradník s tím, že Jablonci se daří umisťovat děti pod hranicí tří let i bez 

zákonné povinnosti. Kvůli uzákoněné garanci bych nešlo nastavit přiměřené kapacity 

školek. Počet přihlášených dvouletých dětí se bude každoročně měnit v souvislosti 

s počtem narozených, s vývojem sociální politiky, rodičovskou dovolenou a návratem 

rodičů z ní do práce. Pak hrozí, že nebude kým naplňovat případnou volnou kapacitu, 

kterou v souvislosti s povinným přijímáním dvouletých budou obce muset tvořit.  

STATISTIKA POČTU DĚTÍ v uplynulém a novém školním roce – uváděno v pořadí: 

mateřská škola – ulice, kde sídlí * školní rok 2016-2017 / školní rok 2017/2018: 

 MŠ speciální v ulici Palackého: 35/47 a její odloučené pracoviště (OP) U 

Přehrady: 45/46, 

 MŠ Lovecká:  80/80 a její OP v Sokolí: 30/30,  

 MŠ Havlíčkova: 75/75 a její OP Pasířská: 20/20, 

 MŠ Jugoslávská: 66/66 a OP Nemocniční: 40/40,  

 MŠ Mechová: 104/104 a OP Mozartova 20/20, 

 MŠ Švédská: 94/94 a OP Vítězslava Nezvala: 63/68,  

 MŠ Dolní: 50/50 a OP Rychnovská: 22/22, 

 MŠ 28. října: 72/72 * MŠ Husova: 55/55 * MŠ Střelecká: 70/70 * MŠ Čs. 

Armády: 67/67 * MŠ Zámecká: 60/60 * MŠ Hřbitovní: 100/100 * MŠ 

Arbesova: 56/56 * MŠ Nová Pasířská: 102/102 * MŠ Slunečná: 70/70 * MŠ 

Tichá: 106/ 106 * MŠ J. Hory: 105/105.  
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ŠKOLKY ZDOBÍ POETICKÉ NÁZVY  

V ÚVODNÍ CHARAKTERISTICE MATEŘSKÝCH ŠKOL je občas název města 

Jablonec nad Nisou zkrácen na Jablonec, u finančních ukazatelů jsou uvedena 

pouze některá vybraná fakta. Chybí například výsledek hospodaření tj. zisk či 

ztráta daného zařízení, včetně informací o předfinancování či 

nespotřebovaných finančních prostředcích z evropské dotace, jakož i počty 

provozních pracovníků. Některé mateřské školy zdobí pěkné - byť neoficiální 

názvy, všechny bez rozdílu pak nabízejí řadu aktivit nejen pro děti, ale mnohdy 

i jejich rodičům. Většina tradičních a osvědčených akcí byla zaznamenána již 

v předcházejících ročnících kroniky, v té letošní jsou u některých zařízení 

uvedeny zajímavosti či události vztahující se k roku 2017.    

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 4 686. Výnosy 4 111. Z toho: vlastní 

výnosy 570, příspěvek města 580, dotace a granty 3 541. Počet dětí 72. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 9,1 a z toho pedagogických 5,9. 

PAMPELIŠKA - Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 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): 7 054. Výnosy 6 174. Z toho: vlastní výnosy 961, 

příspěvek města 880 (včetně předfinancování dotace EU), dotace a granty 5 213. 

Počet dětí 110. Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 11,13 a z toho 

pedagogických 8. 

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 4 290. Výnosy 3 248. Z toho byly vlastní 

výnosy 554, příspěvek města 1 072, dotace a granty 2 817. Počet dětí 55. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 6,2. Z toho pedagogických 4.  

MOTÝLEK - Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková 

organizace. Ředitelka: Eva Čáchová. Právní subjekt od 1. 1. 2010.  

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 5 019. Výnosy 4 318. Z toho: vlastní 

výnosy 634, příspěvek města 742, dotace a granty 3 882. Počet dětí 70. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 9,45 a z toho pedagogických 6,5.  

POD LESEM - Mateřská škola Jablonec - Rýnovice, Čs. armády čp. 37, příspěvková 

organizace. Ředitelka: Lenka Brunnerová Jínová. Právní subjekt od 1. 1. 2010.  

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 4 922. Výnosy 4 294. Z toho: vlastní 

výnosy 602, příspěvek města 640, dotace a granty 3 692. Počet dětí 67. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 8,55. Z toho: pedagogických 5,2.  
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POD PEŘINKOU - Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4 + odloučené 

pracoviště Pasířská 72, příspěvková organizace. Ředitelka: Jolana Stejskalová. Právní 

subjektivita od 1. 1. 2008.  

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 6 287. Výnosy 5 573. Z toho: vlastní 

výnosy 727, příspěvek města 704, dotace a granty 4 846. Počet dětí 95. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 10,99 a z toho: pedagogických 7,32. 

ŽLUTÁ ŠKOLKA - Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13 + odloučené 

pracoviště Nemocniční 15a, příspěvková organizace. Ředitelka: Bc. Renata Kolischová. 

Právní subjekt od 1. 1. 2010.  

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 8 500. Výnosy 7 027. Z toho pak vlastní 

výnosy 1 197, příspěvek města 1 710, dotace a granty 5 830. Počet dětí 106. 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 13,71 a z toho: pedagogických 9. 

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 3 901. Výnosy 3 464. Z toho: vlastní 

výnosy 495, příspěvek města 530, dotace a granty 2 969. Počet dětí 56. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 6,2. Z toho: pedagogických 4.  

KOSTIČKA -  Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969 + odloučené 

pracoviště Rychnovská 215, příspěvková organizace. Ředitelka: Dana Farkašová. 

Právní subjekt od 1. 1. 2010.  

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 5 600. Výnosy 4 865. Z toho: vlastní 

výnosy 680, příspěvek města 752, dotace a granty 4 185. Počet dětí 72. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 9,55. Z toho: pedagogických 7,6.  

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 6 787. Výnosy 5 751. Z toho: vlastní 

výnosy 866, příspěvek města 1 040, dotace a granty 4 915. Počet dětí 102. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 11,98. Z toho: pedagogických 7,6.  

MUCHOMŮRKA - Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10 + 

odloučené pracoviště Mozartova 22, příspěvková organizace. Ředitelka: Irena Šolcová. 

Právní subjekt od 1. 1. 2010.  

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 8 223. Výnosy 7 400. Z toho: vlastní 

výnosy 1 076, příspěvek města 835, dotace a granty 7 159. Počet dětí 124. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 14,9 a z toho pedagogických 9,5.  

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 7 254. Výnosy 6 486. Z toho: vlastní 

výnosy 1 102, příspěvek města 789, dotace a granty 5 384. Počet dětí 106. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 12,4. Z toho: pedagogických 8. 

JABLŮŇKA - Mateřská škola Jablonec, Hřbitovní 10, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Hana Hušková. Právní subjekt od 1. 1. 2012.  
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 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 6 997. Výnosy 6 032. Z toho: vlastní 

výnosy 975, příspěvek města 965, dotace a granty 5 057. Počet dětí 100. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 11,4. Z toho: pedagogických 7.  

ROK 2017 - Fasáda, střecha, okna, dveře – jsou hlavní náplní rekonstrukcí školských 

zařízení už několik let. Letos o prázdninách se pracovalo hlavně v Mateřské škole ve 

Hřbitovní ulici, jež patří k těm největším. Připomeňme si, že dříve byly její součástí 

také jesle, proto ji dnes tvoří tři pavilony. Ty bylo třeba zateplit a dokončit opravy, jež 

zde proběhly před deseti lety. Stavební práce skončily, když měly všechny pavilony 

vyměněné dveře a okna i zateplený obvodový plášť včetně střechy. Před tím bylo třeba 

ještě instalovat nucené větrání, rampu pro bezbariérový vstup, zábradlí, elektrické 

vyhřívaní střešních vpustí, žlabů a svodů proti zamrzání i pohybová čidla. Rekonstrukce 

vyšla na 11,6 milionu korun, podílela se pětimilionová dotace z  Operačního programu 

Životní prostředí. Děti vstoupily do zrekonstruované školky poprvé 18. září. 

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 zde byla zřízena i jedna běžná třída a od září 2017 druhá. 

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 11 993, výnosy 10 189. Z toho: vlastní 

výnosy 871, příspěvek města 1 804, dotace a granty 9 318. Počet dětí 93, počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 22,43 a z toho pedagogických 16,75.  

ROK 2017: Speciální mateřská škola Hláska nabízí třídy pro děti se sluchovými, 

zrakovými či logopedickými vadami, s autismem nebo děti s tělesným postižením a 

kombinovanými vadami. Letos otevřela navíc další běžnou třídu, stejně jako před 

čtyřmi lety, a tak je od letoška jedna třída v ulici U Přehrady, další v Palackého, 

s kapacitou pro 28 dětí. I tyto dvě třídy však mají zaměření, a to logopedické. Na rozdíl 

od těch speciálních však není třeba k přijetí do běžných tříd doporučení pedagogicko-

psychologické poradny ani speciálního pedagogického centra.  

HLÁSKA OŠERPOVALA PŘEDŠKOLÁKY - 24. 6. 2017, nasejablonecko.cz - Poslední 

rok prvního ročníku. Tak by se dal nazvat letošní školní rok pro dvanáct předškoláků z 

MŠ Hláska. Jedná se o děti, které jsou tu od samého začátku vzniku třídy pro děti bez 

zdravotního omezení v rámci speciální mateřské školy. „S vámi jsme začínaly, 

budete nám chybět. Od září startujeme s malinkými dětičkami zase od 

začátku," uvedla s rozechvěním v hlase Alena Moorová, která s kolegyní Šárkou 

Dokulilovou připravila a následně secvičila program s názvem Tři planety. Děti uměly 

choreografii na písně Modrá, Zčervená, Jawa 250, Černé oči jděte spát či Zelená je 

tráva. Když společně zazpívaly písničku o tom, že jsou jejich maminky nejlepší na 

světě, musely právě maminky vytáhnout kapesníky. Závěr besídky patřil šerpování 

budoucích školáků, které se neobešlo bez pokleknutí a poklepání mečem po ramenou, 

čímž nabylo platnosti. Pak se šestiletí caparti rozeběhli k rodičům, aby jim předali 

vlastnoručně vyrobené dárky a společně se pak i vrhli na připravené dobroty. Pamlsky 

donesli rodiče dle vlastního uvážení a výsledkem byl slušně vybavený raut. Každopádně 

šlo o krásnou akci, na kterou budou nejen děti s nostalgií vzpomínat. 
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ČTYŘLÍSTEK - Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14 + odloučené 

pracoviště Na Kopečku v ulici V. Nezvala 12, příspěvková organizace. Ředitelka: Bc. 

Zuzana Lapáčková. Právní subjekt od 1. 1. 2012.  

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 10 602. Výnosy 9 118. Z toho: vlastní 

výnosy 1 416, příspěvek města 1 561, dotace a granty 7 702.  Počet dětí 162. 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 19,35. Z toho: pedagogických 12.  

DĚTEM SE LÍBIL PRIMÁTORSKÝ ŘETĚZ - Na jabloneckou radnici se byly ve 

středu 22. listopadu podívat děti z Mateřské školy Na Kopečku (upřesňující 

poznámka: odloučené pracoviště MŠ Čtyřlístek). Čtrnáctičlenná skupinka navštívila 

pracovnu primátora města, kde se malých hostů ujala asistentka primátora 

Kateřina Hujerová: „Ukázala jsem dětem symboly města – znak, primátorský 

řetěz a městský prapor. Nejvíce se jim líbil primátorský řetěz a věděly, že 

Jablonec má ve znaku jabloň.“ Z pracovny primátora se děti přesunuly do 

obřadní síně. „Tady asi většina z vás už byla, ale nepamatujete si to, ještě jste 

neuměli mluvit ani chodit. V této síni totiž vítáme miminka, která se v našem 

městě narodí,“ vyprávěla Kateřina Hujerová a děti kulily oči.  

SLUNEČNICE - Mateřská škola Jablonec, Slunečná 9, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Iveta Jeriová. Právní subjekt od 1. 1. 2012.  

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 5 311. Výnosy 4 610. Z toho: vlastní 

výnosy 710, příspěvek města 747, dotace a granty 3 900. Počet dětí 70. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 10,15. Z toho: pedagogických 6,5. 

SLUNEČNICE ZVOLILA RETRO - Šedesátá a osmdesátá léta ovládla na jedno 

červnové odpoledne jabloneckou Mateřskou školu Slunečnice, která se tak 

loučila s dětmi nastupujícími po prázdninách do prvních tříd. Na správnost 

´vyřazování´ dětí ze stavu mateřinky dohlížel i náměstek primátora Miloš 

Zahradník. „Stylové loučení s předškoláky jsme připravili už potřetí. První rok 

jsme je zasadili do středověku, vloni jsme využili výročí 150 let, kdy byl 

Jablonec povýšen na město. Tento rok nás napadlo udělat loučení 

s předškoláky v retro stylu,“ vysvětlila ředitelka MŠ Iveta Jeriová. V pátek 23. 

června se tak celý areál školky Slunečnice přenesl do doby neznámé i pro 

rodiče dětí. Na zahradě po celý dvouhodinový program vyhrávaly největší 

šlágry té doby, šaty pedagogů i děvčátek se hemžily puntíky všech velikostí, 

přítomní si vychutnali taneční čísla z muzikálové Pomády a vyvrcholením 

celého programu bylo pasování budoucích prvňáčků. K vidění byla také 

spartakiádní skladba Poupata v provedení předškoláků v bílých tílkách a 

červených či modrých trenýrkách. Náměstka primátora Miloše Zahradníka 

v doprovodu krajského náměstka Pavla Svobody do areálu přivezly žlutobílé 

vozy Veřejné bezpečnosti za dohledu dvou příslušníků VB v dobových 

uniformách. Ti, opásáni pendreky, dohlíželi na pokojný průběh celé 

slavnosti. Budiž jim ke cti, že přivírali oči nad dvěma nenápadnými 
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veksláky v černých kožených bundách, kteří nabízeli všem za lidovou cenu 5 

Kčs bony, za něž bylo možné v improvizovaném Tuzexu koupit výrobky dětí a 

občerstvení. Slavnostní loučení přilákalo několik desítek rodičů. Z některých 

rodin přišlo i několik generací. Například Exnerovi vzali s sebou i 93letého 

pradědečka. „Je to tady veliký. Jsme nadšeni,“ zhodnotila retro akci rodina. 

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 6 738. Výnosy 6 022. Z toho: vlastní 

výnosy 901, příspěvek města 768, dotace a granty 5 121. Počet dětí 105. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 12,25. Z toho: pedagogických 8.  

MALÍ ZAHRADNÍCI V MATEŘINCE HOSPODAŘÍ NA ZÁHONECH -  30. 6. 2017, 

Jablonecký deník, str. 4, Iveta Kořenská - V naší mateřské škole Mšeňáček se 

zaměřujeme na environmentální výchovu, která je součástí našeho školního 

vzdělávacího programu. Na škole působí koordinátor environmentální 

výchovy, který se snaží děti vést ke kladnému vztahu k přírodě formou 

zkoumání, pozorování, experimentování za pomocí zážitkové pedagogiky. 

Poloha školky je ideální pro dětské bádání. Máme blízko vodu, les, louky, hory. 

Již dva roky pěstujeme na vytvořených záhonech na naší zahradě bylinky a 

zeleninu. Letos se jako jediná školka v Libereckém kraji účastníme 

vzdělávacího programu ´Malý zahradník´. Partneři projektu nám poskytli i 

hlínu, konvičky, květináče, sazenice, semínka a nabídku celoročního zapojení. 

Cílem projektu je vzbudit a rozvíjet u dětí zdravý zájem o přírodu, o procesy a 

zákonitosti, které v ní probíhají, budovat v dětech zodpovědnost, samostatnost, 

zdravou soutěživost a respekt k lidské práci. Projekt začal v dubnu výsevem 

osení k Velikonocím a semínek rajčat a dýní do malého skleníku ve třídách. 

Pokračoval přípravou záhonu pro brambory a dýně nebo záhonu pro jahody a 

hrách. Na zahradě za pomoci rodičů přibyly nádoby na shromažďování 

dešťové vody na zalévání. Projekt pokračoval setím hrachu, sázením brambor 

a dýní na připravený vyvýšený záhon. I jahody dostaly na jednom záhonu své 

místo. Vše pokračovalo výsadbou rajčat do igelitových pytlů. Na dvě okna u 

vchodu do školky přibyly truhlíky s květinami. O toto vše se děti starají s naší 

malou pomocí samy, sázejí, plejí, zalévají, okopávají. Rostliny z bylinkového 

záhonu se často objevují na jídelním stole v pomazánkách nebo jako ozdoba 

polévek a různých pokrmů. Máta s meduňkou chutná skvěle v čisté studené 

vodě nebo přelitá horkou vodou jako čaj. Ostatní zelenina a jahody na jídelní 

stůl nestihnou dojít, děti je spořádají již na zahradě. V letošním roce nám 

zahrada připravila další překvapení. V bylinkovém záhonu jsme jedno ráno 

našli divokou kachnu sedět na vajíčkách. Bedlivě sledujeme, zda kachna vyvede 

mladé, a doufáme, že naše letošní sklizeň vypěstovaných dobrot 

přinese nejen užitek, ale i radost a chuť k práci v dalších letech. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MONTESSORI Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková 

organizace. Ředitelka: Vlasta Hillebrandová. Právní subjektivita od 1. 1. 2009.  

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 4 457. Výnosy 3 944. Z toho: vlastní 

výnosy 679, příspěvek města 573, dotace a granty 3 265. Počet dětí 60. Počet 

pracovníků (Ø přepočtený stav) 8,65. Z toho: pedagogických 5,75.  

UČENÍ ZALOŽENÉ NA ROVNOSTI, NEZÁVISLOSTI, SVOBODĚ, JEDNOTĚ A 

PŘIJETÍ JE MONTESSORI * Jablonecký měsíčník v dubnu 2017 (jn) - Před dvaceti 

lety, 1. září 1996, se v Jablonci nad Nisou otevřela první Montessori mateřská škola v 

České republice. Toto výročí oslaví dvoudenní konferencí 21. a 22. dubna včetně Dnů 

otevřených dveří, přednášek, workshopů a besed s odborníky i absolventy. Vrcholem 

bude první Montessori ples. „Vrkoslavická školka byla prvním impulsem a velkou 

inspirací pro další nově vznikající Montessori zařízení po celé naší vlasti,“ říká 

ředitelka a zakladatelka jablonecké školky Vlasta Hillebrandová s tím, že oficiálně byla 

Mateřská škola Montessori zapsána 1. ledna 1997. „Do školky nastoupilo 60 dětí a 

Montessori pomůckami byla vybavená jedna třída. Počátky nebyly snadné, 

cesta byla neznámá, chyběly peníze na pomůcky, a tak jsme si je vyráběli 

sami,“ vzpomíná Hillebrandová, která je propagátorkou Montessori vzdělávání a 

aktivně na toto téma přednáší po celé republice i v zahraničí. V roce 2006, po deseti 

letech práce, už byl o školku Montessori takový zájem, že vybavení didaktickým 

materiálem získala další třída. A nazrál čas na založení Základní školy Montessori. 

„Rodiče chtěli, aby jejich děti pokračovaly ve stejném vzdělávacím programu 

po školce dále,“ říká zastánkyně způsobu vzdělávání, jež respektuje každého jedince a 

zajišťuje mu maximální svobodu, která má však svůj řád a pravidla. „Učení podle 

Marie Montessori je založené na rovnosti, nezávislosti, svobodě volby, jednotě 

a přijetí. Velkou roli hraje učitel, který by měl umět připravit správné pomůcky 

a uspořádat vhodné prostředí. Takové, v němž se dítě může bezpečně a 

nezávisle na dospělých pohybovat a používat, co v něm je. Vše je založeno na 

několika principech, které jsou pojícím prvkem mezi školkou i školou,“ 

vysvětluje Hillebrandová. * Dvacet let – důvod k oslavě * Účastníci dvoudenních oslav 

20. výročí otevření Mateřské školy Montessori v Jablonci nad Nisou se mohou těšit na 

bohatý program plný workshopů a přednášek známých příznivců Montessori 

pedagogiky. „Účast přislíbil profesor Karel Rýdl, specialista na dějiny vzdělávání 

a školství, reformní pedagogická hnutí a alternativy. Dále uvidíme Marka 

Hermana, pedagoga, lektora osobního rozvoje a autora úspěšné knihy Najděte 

si svého marťana. Pozvání přijali i zástupci Technické univerzity z Liberce, 

manželé Kasperovi, kteří se podílejí na vzdělávání pedagogů,“ zve na kongres 

Vlasta Hillebrandová. Zakončení oslav bude v rukou Orchestru Ladislava Bareše, který 

provede v sobotu večer hosty 1. montessoriovským plesem v Kulturním centru Hotelu 

Praha, kde se uskuteční také valná část konference. Jen tematicky zaměřené workshopy 

se budou konat na různých místech spojených s Montessori výukou. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY                                                       
V OBLASTI ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ nedošlo v roce 2017 k žádným 

zásadním změnám. V 9 základních školách zřizovaných statutárním městem 

Jablonec nad Nisou se vzdělávalo 3 861 žáků, což je oproti předešlému roku o 

117 více. Do prvních tříd nastoupilo sice o 15 dětí méně než v loňském roce a v 

prvních třídách ubyly 2 třídy, ale celkově přibylo v ZŠ ve všech ročnících 114 

žáků a celkový počet tříd se o sedm zvýšil - tento rozdíl byl zčásti způsoben 

zařazením žáků do jednotlivých tříd 2. stupně vzdělávacího systému 

Montessori.  Nárůst si vyžádal postupné navyšování kapacity školních družin.  

„Aby mohly školy požádat o navýšení kapacity, musí být jejich požadavek v 

souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Libereckého kraje,“ zní z jabloneckého magistrátu s tím, že kraj schváleným 

záměrem v roce 2016 zvýšil garantovaný podíl financování žáků I. stupně ve 

školních družinách ze 45 na 50 %. Při větším zájmu rodičů o umístění žáka do 

školní družiny školy zjišťují, zda naplňují v souladu s krajským záměrem 

povolenou nejvyšší možnou hranici kapacity družiny. V letošním roce se 

zjistilo, že ve třech školách je možné kapacitu ve školních družinách navýšit. Po 

kladném vyjádření Krajské hygienické stanice mohla počátkem listopadu rada 

města schválit navýšení kapacity školních družin o 9 míst, takže od ledna 2018 

přijme školní družina v ZŠ 5. května další 2 děti, Pasířská 4 a Rychnovská 

dokonce 5. * Na území města v oblasti základního vzdělávání nadále nabízely 

své služby také dvě školy jiných zřizovatelů, a to:  

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, Jablonec nad Nisou, Kamenná 

ulici 404/4 příspěvková organizace a ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Jablonec nad Nisou, 

Liberecká 1734/31, příspěvková organizace - VÍCE VIZ KRONIKA 2016.   

 

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, vloni už dokonce 509 a v roce 2017 to bylo 494 dětí. 

Ve školním roce 2017-2018 (v závorce čísla za školní rok 2016-2017 * 2015-2016 * 

2014-2015) bylo v Jablonci otevřeno celkem 19 (21 * 20 * 21) prvních tříd, a to: 

 ZŠ Liberecká 26: 3 třídy (3 * 3 *3), 

 ZŠ 5. května 76: 2 (2+2 Montessori * 2 * 2+1 Montessori), 

 ZŠ Na Šumavě 43: 3 (3 * 3 * 3), 

 ZŠ Pasířská 72: 2 (3 * 2 * 2), 

 ZŠ Mozartova 24: 3 (2 * 3 * 3), 

 ZŠ Pivovarská 15: 1 (1 * 1 * 2), 

 ZŠ Rychnovská 215: 2 (2 * 2 * 2), 
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 ZŠ Arbesova 30: 2 (2 * 3 * 2), 

 ZŠ Pod Vodárnou 10: 1 (1 * 1 * 1). 

DEVĚT ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE MĚSTĚ s celkovou kapacitou 5 050 míst 

navštěvovalo ve školním roce 2017-2018 celkem 3 861 žáků (ve školním roce 2016-

2017: 3 744 žáků * 2015-2016: 3 673 * 2014-2015: 3 523), z toho 

 dívek 1 894 (2016-2017: 1 860 * 2015-2016: 1 848 * 2014-2015: 1 769), 

 tříd bylo 168 (2016-2017: 161 * 2015-2016: 157 * 2014-2015: 152),  

 což je průměr 23 žáků na třídu (23,25 * 23,39 * 23,2), 

 roční přírůstek žáků +117 (+71 * +150 * +71).  

NAPLNĚNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2017–2018 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 2016-2017 * 2015-2016 * 2014-2015.  

 ZŠ Liberecká 26: kapacita školy 700 – počet žáků 663 (668 * 657 * 663) – počet 

tříd 27 – průměr žáka na třídu 24,56 

 ZŠ 5. května 76: 500 – 338 (307 * 305 * 283) – 21 – 16,10 

 ZŠ Na Šumavě 43: 700 – 593 (567 * 539 * 504) – 25 - 23,72  

 ZŠ Pasířská 72: 720 – 464 (447 * 430 * 411) - 19 - 24,42 

 ZŠ Mozartova 24: 900 – 497 (472 * 474 * 434) - 21 - 23,67  

 ZŠ Pivovarská 15: 280 – 275 (276 * 278 * 280) - 12 - 22,92 

 ZŠ Rychnovská 215: 420 – 353 (341 * 344 * 340) - 15 - 23,53 

 ZŠ Arbesova 30: 560 – 484 (475 * 459 * 442) - 19 - 25,47 

 ZŠ Pod Vodárnou 10: 270 – 194 (191 * 187 * 187) – 9 - 21,56 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018 ukončilo povinnou školní docházku 335 žáků (ve 

školním roce 2016-2017: 382 * 2015-2016: 320), z toho:  

o na čtyřleté gymnázium přijato 72 (71 * 53) tj. 22 %,  

o na střední odbornou školu 192 (232 * 179) tj. 58,5 %,  

o na střední odborné učiliště 64 (79 * 88) tj. 19,5 %.  

o Maturitní obory začalo studovat 264 žáků tj. 80,5 % z vycházejících,  

o učební obory začalo studovat 64 žáků tj. 19,5 % z vycházejících žáků.  

o Na víceletá gymnázia odešlo po 5. ročníku studovat 17 žáků, tj. 4,3 % z 

celkového počtu.  

 V pátých ročnících se učilo cizím jazykům 3 347 (3 309 * 3 241) žáků, z toho 

pak 3 347 (3 309 * 3 241) zvolilo anglický jazyk, 1 008 (964 * 991) se učilo 

současně i německý jazyk.  

 Na základních školách plnilo v roce 2017 povinnou školní docházku 285 (155 * 

123) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení, s jiným 

zdravotním znevýhodněním, odlišnost kulturního prostředí…), tj. 7,13 % z 

celkového počtu žáků zapsaných na základních školách. 

 Individuální vzdělávací plány sepsaly školy pro 155 žáků.   

 Povinnou školní docházku formou domácího vzdělávání plnilo 23 (19 * 14) 

žáků, docházku v zahraničí 23 (22 * 23) žáků.  

 Na základní školy docházelo 150 (152 * 134) žáků cizinců, z toho:  



   KRONIKA roku 2017                                                                                 260  

 

58 žáků z Ukrajiny, 48 ze Slovenska, 15 z Vietnamu, 8 z Polska, 

4 z Bulharska, 4 ze Sýrie, 

2 z Moldavské republiky, 2 z Ruska, 2 z Kosova, 2 z Lotyšska, 2 z Rumunska, 

1 z Makedonie, 1 žák z Gruzie, 1 z Maďarska.   

 Školní družinu (ŠD) navštěvovalo 1 192 (1 176 * 1 109) žáků, tj. 50,7 % z 

celkového počtu žáků prvního stupně ZŠ, z toho 833 (815 * 780) žáků 1. a 2. 

ročníku, tj. 69,9 % z celkového počtu žáků docházejících do ŠD.  

 Ve školních jídelnách se stravovalo 3 432 (3 328 * 3 214) žáků, tj. 88,9 % z 

celkového počtu žáků ZŠ. Bylo uvařeno 648 000 (614 000 * 596 000) obědů.  

 Základní školy měly v pedagogickém sboru 246 (219 * 215) učitelů, z toho 204 

žen a 42 mužů (37 * 38), 36 asistentů pedagoga (18,5 přepočtených úvazků), 44 

vychovatelek školní družiny (36 přepočtených úvazků), 57 kuchařek školní 

jídelny (49 přepočtených úvazků), 88 provozních pracovníků (uklízeček a 

školníků tj. 55 přepočtených úvazků). V roce 2017 zaměstnávaly základní školy 

celkem 471 (vloni 370 * předloni 362) lidí. 

SEZNAM ŠKOL: ZAJÍMAVOSTI, PROJEKTY, AKTIVITY 

V ÚVODNÍ CHARAKTERISTICE ZÁKLADNÍCH ŠKOL je občas 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 mateřské 

nabízejí řadu zajímavých aktivit pro své žáky i jejich rodiče. Nelze vyjmenovat 

všechny, konec konců ty tradiční a osvědčené akce se opakují a jsou tedy 

zaznamenány již v předcházejících ročnících kroniky. V té letošní jsou u 

některých zařízení uvedeny zajímavosti či události vztahující se k roku 2017.    

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC – MŠENO, ARBESOVA 30, příspěvková 

organizace. Ředitel: Mgr. Tomáš Saal. Finanční ukazatele (v tis. Kč):  

 Náklady 28 252. Výnosy 24 837. Z toho: vlastní výnosy 3 118, příspěvek města 

3 458, dotace a granty 21 755. Počet dětí 484. Počet pracovníků (Ø přepočtený 

stav) 44,61. Z toho: pedagogických 32,51.  

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 21 762. Výnosy 19 240. Z toho: vlastní 

výnosy 1 727, příspěvek města 2 654 - včetně předfinancování dotace EU, 

dotace a granty 20 065. Počet dětí 353.  Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 

36,63. Z toho: pedagogických 24,03. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC – RÝNOVICE, POD VODÁRNOU 10, příspěvková 

organizace. Ředitelka: Mgr. Jana Mašindová. * ZŠ slavila výročí – VIZ STRANA 247 

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 15 408. Výnosy 13 465. Z toho: vlastní 

výnosy 1 205, příspěvek města 2 016, dotace a granty 12 260.  Počet dětí 194. 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 26,64. Z toho: pedagogických 18,71.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, PIVOVARSKÁ 15, příspěvková 

organizace. Ředitel: Mgr. Jan Valášek.  

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 17 280. Výnosy 15 447. Z toho: vlastní 

výnosy 1 200, příspěvek města 1 854, dotace a granty 14 247. Počet dětí 275. 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 30,31. Z toho: pedagogických 21,99.  

ČTYŘI MILIONY ZA SOCIÁLKY - Řemeslníci letos vstoupili o prázdninách do 

osmi základních a čtyř mateřských škol. Jejich cílem byly nejčastěji kompletní opravy 

sociálních zařízení. Některé nové toalety tak dostaly dívky v Základní škole Liberecká, 

další etapa oprav dětských toalet proběhla v Základní škole Pasířská a nové sociální 

zařízení nahradí to v havarijním stavu u tělocvičen v ZŠ Mozartova. Za jejich opravy 

město letos zaplatilo celkem 4,2 milionu korun. Ve škole v Pivovarské konečně mohou 

děti chodit cvičit na zrekonstruované venkovní hřiště s novým povrchem, jež stálo 

milion korun, cca 300 tisíc pak město zaplatilo za opravu jižní strany střechy, aby do 

školy nezatékalo. Nová okna za 1,3 milionu korun má škola ve Vrkoslavicích, za 

půldruhého milionu korun také ta speciální v ulici Josefa Hory.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, LIBERECKÁ 26, příspěvková 

organizace. Ředitel: RNDr. Jiří Čeřovský.  

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 36 682. Výnosy 33 143. Z toho: vlastní 

výnosy 3 656, příspěvek města 3 687, dotace a granty 29 487. Počet dětí 663. 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 62,78. Z toho: pedagogických 46,2. 

ZŠ LIBERECKÁ JEZDÍ ZA ZKUŠENOSTMI - Dva nejlepší žáci v němčině ze 

ZŠ Liberecká, deváťáci Simoneta Gaši a Patrik Fišer, se v dubnu setkali s primátorem 

Bautzenu Alexanderem Ahrensenem, a to v doprovodu ředitele Jiřího Čeřovského a 

učitelky němčiny Heidemarie Polívkové. Kromě setkání se oba žáci zapojili do 

programu v rámci Kinderempfang des Bürgermeisters (přijímání dětí starostou), jenž 

byl pro ně a další vybrané žáky připraven. Do Bautzenu nejezdí ze ZŠ Liberecká jen 

žáci. Před zahájením školního roku navštívil kompletní pedagogický sbor základní a 

střední školu v Bautzenu. Jelikož německé děti v Sasku tehdy prázdniny neměli, mohli 

se jablonečtí učitelé podívat po škole a zavítali i do hodin. Možnost čerpat inspiraci a 

náměty pro svou práci využili učitelé ze ZŠ Liberecká i o jarních prázdninách. Zatímco 

žáci odpočívali, na jedné z prestižních základních škol (ZŠ Kunratice, Praha 4) se jejich 

učitelé seznamovali s chodem, zázemím i výukou. * SLAVNOSTI SLABIKÁŘE se na 

Základní škole Liberecká konají již dvacet let, a to vždy dva měsíce po začátku školního 

roku. Je to proto, že v té době začínají prvňáčci pomalu číst a získáním slabikáře se z 

nich stávají opravdoví čtenáři. Tentokrát si všechny tři třídy prvňáčků pro tuto událost 

připravily speciální program pro rodiče v podobě pohádkového příběhu. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, NA ŠUMAVĚ 43 + odloučené 

pracoviště Švédská 12, příspěvková organizace. Ředitel: Mgr. Jan Kolář.  

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 32 408. Výnosy 27 435. Z toho: vlastní 

výnosy 2 631, příspěvek města 5 095, dotace a granty 24 804. Počet dětí 593. 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 55,24. Z toho: pedagogických 41,64. 

OPRAVY PROTÁHLY O PÁR DNÍ PRÁZDNINY - Šumavská škola patří mezi 

odložené rekonstrukce. O dotaci město žádalo už v roce 2015, rozhodnutí o jejím 

udělení však přišlo pozdě, a tak se k zateplování přistoupilo až letos. Evropské čtyři 

miliony tak přispěly k zateplení obvodového pláště pavilonu C, k novým oknům a 

střeše. Celkové náklady na rekonstrukci šumavského pavilonu vystoupaly na 7,5 

milionu korun bez DPH. Nejprve bylo nutné, tak jako u ostatních velkých pavilonových 

škol, odborně zlikvidovat azbest, který se v minulých letech vkládal do meziokenních, 

tzv. boletických panelů. To bylo na začátku prázdnin. Likvidace asi o deset dnů 

stavbaře zdržela, jelikož je třeba ji provádět za přísných opatření tak, aby azbestová 

vlákna neunikala do okolí. Pak se začalo znovu vyzdívat, měnit okna i dveře, montovat 

vzduchotechniku v učebnách a kancelářích pavilonu. „Takhle velké stavby se 

opravdu během pouhých dvou měsíců nedají stihnout. Proto se v průběhu 

prázdnin dělá vše pro to, aby děti mohly do školy nastoupit co nejdříve a 

přitom stavbu dokončovat ještě na začátku školního roku tak, aby nerušila 

výuku,“ vysvětluje náměstek Pleticha. Na Šumavě se pracovalo okolo školy ještě do 

poloviny října, první školní den se žákům posunul na 11. září. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76 + odloučené 

pracoviště Sokolí 9, příspěvková organizace. Ředitelka: Mgr. Michaela Hanyšová. 

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 20 394. Výnosy 17 867. Z toho: vlastní 

výnosy 1 344, příspěvek města 2 527, dotace a granty 16 523. Počet dětí 338. 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 37,93. Z toho: pedagogických 28,43. 

ZA DVA ROKY BUDE V SOKOLÍ ULICI NOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL – 

Tisková zpráva z 18. 5. 2017 - Dva roky potrvají práce na vybudování dlouho 

očekávaného sportovního areálu v Sokolí ulici v Jablonci nad Nisou. Předpokládané 

náklady na nové hřiště pro školy 

i veřejnost přesahují osmnáct 18 

milionů korun, přičemž letošní 

investice z rozpočtu města je 

necelých 11 milionů korun. 

Revitalizací zanedbaného 

pozemku základní školy v ulici 

5. května, který dříve sloužil pro 

výuku pěstitelských prací, 

vznikne sportovní areál, jenž 

bude využívat jak 

základní škola, tak 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92406&x=837&y=570&test=ccc
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MŠ Lovecká i veřejnost, neboť sportoviště v této lokalitě dosud chybí. „Chceme 

vybudovat víceúčelové hřiště a běžecké dráhy s doskočištěm, vše s umělým 

povrchem. Projekt navrhuje hřiště vybavit dětským mobiliářem, herními 

sestavami a hygienickým zázemím. Celý areál se ale musí nejdříve odvodnit 

prostřednictvím nového drenážního systému zaústěného do retenční nádrže s 

přepadem do jednotné kanalizace,“ popisuje chystanou investici v Sokolí ulici 

náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha. Realizace je rozdělena do dvou 

let. V roce 2017 jsou v plánu přípravné a zemní práce, odvodnění, výstavbu opěrných 

zdí, podkladní vrstvy hřiště a běžecké dráhy. V 2. etapě v roce 2018 se pak dostaví 

hygienické zázemí, dokončí zpevnění ploch, oplocení, umělé sportovní povrchy dráhy i 

hřiště včetně lajnování. Osazen bude mobiliář včetně dětského pískoviště, herní sestavy 

s pryžovou dopadovou plochou a konečnou tečkou budou sadové úpravy.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, PASÍŘSKÁ 72, příspěvková 

organizace. Ředitel: Mgr. Jiří Vondráček.  

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 27 374. Výnosy 24 253. Z toho: vlastní 

výnosy 2 136, příspěvek města 3 227, dotace a granty 22 117. Počet dětí 464. 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 44,66. Z toho: pedagogických 32,06.  

NA ŽIŽKOVĚ VRCHU LÁKAJÍ MLADÉ ATLETY - Základní škola v Pasířské 

ulici na Žižkově Vrchu pořádala v úterý 10. dubna pro kluky a děvčata z pátých tříd, 

kteří se rádi hýbou a mají zájem o sport, výběrové testy pro zařazení do sportovní třídy 

se zaměřením na atletiku. Žáci museli předvést dovednosti v hodu medicinbalem, skoku 

dalekém z místa, v počtu leh – sedů za jednu minutu, v běhu na 50 metrů a ve 

vytrvalostním běhu na šest minut. Testy se konaly na atletickém stadionu školy. 

ŠKOLA BRÁNÍ DĚTEM V POHYBU, ŘÍKÁ PĚTIBOJAŘ - 13. 10. 2017, Mladá 

fronta DNES, str. 13, Martin Trdla - Když David Svoboda, držitel světového rekordu v 

počtu bodů v moderním pětiboji, oznámil konec své sportovní kariéry, uvedl, že se chce 

věnovat výchově mladých pětibojařů. Jaké to je pracovat s dětmi si mohl otestovat ve 

čtvrtek 12. října dopoledne v tělocvičně Základní školy Pasířská v Jablonci nad Nisou. 

Vítěz olympijských her v Londýně z roku 2012 do školy zavítal, aby zde nejen se žáky 

besedoval, ale na chvíli též vedl jejich hodinu tělocviku. * Pod vaším vedením děti v 

Jablonci absolvovaly rozcvičku a pak jakousi formu opičí dráhy. Jak jste se cítil v roli 

tělocvikáře? Bral jste to třeba trochu i jako přípravu na vaši další životní kariéru? * 

Mám z těchto akcí vždy stejné pocity, jako mají ty zúčastněné děti. Myslím, že se jim to 

dneska velmi líbilo, bavilo je to a měly z toho radost, a stejné pocity vládnou i u mě. Co 

se týče trénování, tak to je pro mě výzva, na kterou jsem zvědavý, a uvidím, zda na to 

stačím, či ne, zda v této výzvě obstojím. * Předpokládám, že váš vztah k tělocviku byl v 

dětství kladný. Jak na hodiny tělesné výchovy vzpomínáte? * Sportoval jsem 

odmalička. Byl jsem na sportovní základní škole, na sportovním gymnáziu a poté 

vystudoval fakultu tělesné výchovy na vysoké škole. Pro mě byl tělocvik 

nejoblíbenějším předmětem. Proto mě mrzí, že je dnes hodně opomíjený. Že na všech 

třech stupních škol, které jsem studoval, i přesto, že jsou sportovní, pořád 
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dominuje učení, teorie, to sezení na zadku, a to je podle mě špatně. Tělocvik je všude 

opomíjený, upozaděný, je to spíše takový ten povinný předmět na okraji, který se musí 

udělat, aby se něco splnilo, všichni dostanou jedničku, a tím je to vyřízené. To je špatně. 

Škola by neměla bránit dětem v pohybu, který v tomto věku nejvíce potřebují. Přeci 

nemohou někde neustále jen sedět jako ve vězení. * Jaký by měl být podle vás ideál? 

Více hodin tělocviku? * Nikomu nechci nařizovat, aby bylo více hodin tělocviku. Jsou 

přece děti, které ho mají rády a pak ty, které ho nemusí a vynikají třeba v kreslení či 

matematice. Ale mělo by se tvořit více příležitostí pro děti, které se hýbat chtějí. Dnes je 

třeba mezi dětmi a mládeží populární takový ten pouliční parkúr, jak se skáče přes různé 

betonové zídky, zábradlí ve městě. Kdyby na školách byla gymnastická tělocvična, ty 

děti by si tam ten parkúr mohly trénovat, skákat do žíněnek. Jsem přesvědčen, že by v 

tělocvičně o přestávkách byla takřka celá škola. No a ten, kdo se nebude chtít zúčastnit, 

může přeci zůstat ve třídě a počítat si třeba příklady. Každý ať si dělá, co chce… 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC – MŠENO, MOZARTOVA 24, příspěvková 

organizace. Ředitelka: Mgr. Marcela Rousová.  

 Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 29 247. Výnosy 24 627. Z toho: vlastní 

výnosy 2 635, příspěvek města 4 788, dotace a granty 21 992. Počet dětí 497. 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 46,55. Z toho: pedagogických 34,8.  

SVĚTLO NA CESTU: MAJÁK JE VÍTĚZEM - 28. 4. 2017, Tech Edu, str. 4. 

Vítězové světla na cestu 2016/2017 - Součástí slavnostního setkání vítězů všech 

kategorií třetího ročníku soutěže Srdce s láskou darované v Poslanecké sněmovně PČR 

je také předání zvláštní ceny Světlo na cestu. Získali ji třeťáci ze školní družiny ZŠ 

Mozartova v Jablonci nad Nisou pod vedením vychovatelky Marcely Vaníčkové za svůj 

Maják… Jsme děti ze třetí třídy a chodíme do školní družiny ZŠ Mozartova v 

Jablonci. Naše družina se nachází blízko školy, máme docela velkou zahradu a 

školní hřiště. V družině prožíváme velká dobrodružství, v září jsme si vyrobili 

obří časostroj z krabice, namalovali a polepili různými součástkami, které jsme 

přinesli z domova. Světe, div se, ono to funguje, prolezeme dírou a už jsme byli 

u dinosaurů a v pravěku a plánujeme cestu do středověku. Na podzim nám 

naše paní vychovatelka položila takovou záhadnou otázku: „Potřebovali byste 

někde posvítit?“ Tak jsme přemýšleli, kam zase budeme cestovat, protože si 

hodně hrajeme, povídáme si a vyrábíme. Ale pak nám paní vychovatelka 

prozradila, že se jedná o soutěž Světlo na cestu na návrh lampy. Bylo nám hned 

jasno, kam lampu postavit, protože naše budova se sice nachází blízko ulice s 

takovými velkými lampami, ale odděluje ji vysoký živý plot a ulička ke dveřím 

je tmavá a strašidelná, vždyť ten plot je přece živý a co my víme, kdo v něm 

žije? A my jsme ještě docela prťaví, tak se trochu bojíme, hlavně ráno, když 

chodíme na ranní od 6 hodin nebo odpoledne po výtvarce v 17 hodin. My na 

sebe čekáme a jdeme domů společně, protože vždycky nějaký chytrák se v tom 

plotě schová a bafá na nás. Na návrhu lampy jsme se také docela 

rychle dohodli, ale byly i návrhy jako fotbalový míč nebo pastelky. Ale 
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víte, my máme ve znaku naší družiny Maják, světlo pro bezpečnou plavbu 

námořníků. Tak jsme začali malovat majáky, nejdříve každý navrhl svůj a pak 

jsme vytvořili jeden velký společný. Naše družina je totiž naším bezpečným 

přístavem a přáli bychom si, aby světlo majáku provázelo všechny děti na cestě 

do bezpečí. - Klára Janatová, Markéta Běhounková, Adéla Jašková, Adéla Martincová, 

Nikola Vulterýnová, Filip Janda, Adam Staněk a Jakub Svačina. Malování se účastnili i 

naši kamarádi prvňáci, jsme oddělení 30 dětí (22 prvňáků a 8 třeťáků a paní 

vychovatelka Marcela Vaníčková). * Slovo předsedy poroty Ing Jana Filáka (jednatel a 

majitel společnosti Filák): „Když jsme hodnotili letošní práce, Maják nás zaujal na 

první pohled už jenom tím nápadem a praktickým využitím. Vždyť Maják je dokonalé 

´Světlo na cestu´. Třeťáci z Jablonce ho nakreslili moc pěkně, a navíc na něj mají jakési 

právo, protože Maják se jmenuje jejich školní družina. Tedy letos budeme u nás ve 

firmě stavět maják… Už se na to těšíme.“ * Slovo člena poroty Martina Tvarůžka, který 

je jedním z nejlepších českých průmyslových designérů, vítěz Red Dot Award 2015 a 

2017 ve strojírenské kategorii: „Dětská fantazie mě vždycky dostane, a tato 

myšlenka má i velmi silný pozitivní náboj. Děti krásně zdůvodnily, proč 

potřebují na své cestě do družiny posvítit. A nás při hodnocení hned napadaly 

nejrůznější technické varianty ´jejich´ Majáku. Cenu si právem zaslouží.“  

VÍTĚZNÝ MAJÁK UŽ SVÍTÍ NA CESTU DO DRUŽINY - 5. 12. 2017, Jablonecký deník, 

str. 1, Jan Sedlák - Děti z jablonecké ZŠ Mozartova uspěly v celostátní soutěži Srdce s 

láskou darované v kategorii o zvláštní cenu Originální design. Družina Základní školy 

Mozartova má ve znaku maják, světlo pro bezpečnou plavbu námořníků. A ten teď svítí 

na uličku ke dveřím družiny. „Nadšení dětí je neuvěřitelné, Maják je prostě jejich. Ráno 

přijdou do třídy a už hlásí, jak celou ulicí pozorovali s mamkou světla Majáku, která je 

přivedla k naší družince. Například malý Lukášek mi vyprávěl, že Maják vidí z 

pokojíčku a běhá k oknu a kontroluje, jestli svítí,“ popsala vychovatelka Marcela 

Vaníčková. Ostatně, ona k majáku děti popostrčila, když jim přiblížila soutěž Srdce s 

láskou darované. Konkrétně kategorii Světlo na cestu. „Bylo nám hned jasno, kam 

lampu postavit, protože budova naší družiny se sice nachází blízko ulice s velkými 

lampami, ale odděluje ji vysoký živý plot a ulička ke dveřím je tmavá a strašidelná,“ 

komentují vznik nápadu autoři. Děti se do projektu vrhly a během chvíle bylo na stole 

hned několik návrhů – maják, ale i fotbalový míč nebo pastelky. Maják samozřejmě 

vzhledem ke znaku družiny v kolektivu vyhrál. * „Výroba majáku zabrala asi 200 

hodin, vysoký je zhruba jeden metr a váha asi 25 kilogramů,“ popsal majitel 

dodavatelské firmy Jan Filák. Konečný návrh zpracoval průmyslový designér Martin 

Tvarůžek. Na tvorbě Majáku se podílelo osm třeťáků a 22 prvňáků. Děti už jsou dnes o 

rok výš, a tak vzhledem ke kapacitám družiny jako čtvrťáci už do družiny chodit 

nemohou, i když by o to moc stály. * Soutěž Srdce s láskou darované vyhlašuje časopis 

Age, přihlásit se mohou kolektivy z mateřských a základních škol, družin, dětských 

domovů, ZUŠ či mateřských center. Cílem je podpora tradičních lidských hodnot, jako 

jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta. Letos proběhl 3. ročník, zvláštní cena 

´Světlo na cestu´ se udělovala podruhé. 



   KRONIKA roku 2017                                                                                 266  

 

OCEŇOVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ  - V loňském roce 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 v roce 2017 druhý ročník. 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 2017 na straně 126 – VIZ JABLKO PRO NADANÉ.  

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 10 244. Výnosy 8 964. Z toho: vlastní výnosy 

4 414, příspěvek města 1 282, dotace a granty 4 532. Počet pracovníků (Ø přepočtený 

stav) 9,23. Z toho: pedagogických 5,7.  

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - Ve školním roce 2017-2018 nabízel Dům dětí a mládeže 

Vikýř celkem 92 (vloni 87, předloni 79) zájmových útvarů), které navštěvovalo 837 

(vloni 805, předloni 711) klientů, z toho  

 193 (2016: 183, 2015: 193) předškolních tj. dětí z mateřských škol,  

 551 (2016: 542, 2015: 460) žáků základních škol, 

 93 (2016: 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 40 externích pedagogů a 6 interní provozní pracovníci (4 přepočtené úvazky). 

V průběhu školního roku 2017-2018 tento kolektiv pracovníků zorganizoval: 

 190 (v roce 2016: 220, 2015: 199) příležitostných zájmových akcí, a to za účasti 

18 792 (2016: 13 617, 2015: 11 658) osob, 

 55 (2016: 46, 2015: 55) táborových a dalších činností spojených s pobytem, 

kterých se zúčastnilo 1 055 (2016: 895, 2015: 951) osob, 

 28 soutěží a olympiád s účastí 2 658 žáků. 

K HODNOCENÍ ROKU 2016 Z VIKÝŘE ZNÍ: V roce 2017 se nám podařilo 

úspěšně pokračovat v rekonstrukci vnitřních prostor a úpravách zahrady. 

Pořídili jsme nové herní prvky a také máme nové podlahové krytiny a opravené 

stěny téměř ve všech místnostech. Dařilo se i v 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 2017 jsme zorganizovali spoustu velkých akcí pro širokou veřejnost, i 

naše kroužky se těší velké oblibě. Věříme, že až se zlepší podmínky pro zájmové 

vzdělávání, budeme moci pokořit hranici tisíce spokojených klientů v 

pravidelných činnostech. Mimo kroužky se nám dařilo i na táborech. 
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Za tento rok jsme Jablonečanům nabídli přes dvě stovky akcí. Začali jsme 

spolupracovat s novým obchodním centrem v Jablonci a tím se nám opět 

rozšířila nabídka činností nejen pro naše klienty v pravidelném rozvrhu, ale i 

širokou veřejnost. Naším zásadním pilířem je fakt, že nás naše práce baví.   

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 23 018. Výnosy 22 235. Z toho: vlastní výnosy 

3 048, příspěvek města 790, dotace a granty 19 187. Počet pracovníků (Ø přepočtený 

stav) 36,65. Z toho: pedagogických 33,77 tj. 40 učitelů a 3 provozní pracovníci.  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018 Základní uměleckou školu Jablonec navštěvovalo 

1 091 žáků a studentů (v roce 2016: 1 066, 2015: 1 083, 2014: 1 089) ze základních a 

středních škol, z toho: 

 708 (vloni 715, předloni 722) - hudební obor,  

 230 (vloni 219, předloni 225)  - výtvarný obor, 

 97 (vloni 82, předloni 87) - taneční obor,  

 56 (vloni 50, předloni 49) – literárně-dramatický. 

 Akademie seniorů – VIZ KRONIKA 2016. 

STATISTIKA ZAJÍMAVÝCH AKCÍ: 10 x žákovské a klavírní večery a 27x třídní 

přehrávky, 2 absolventské a 2 vánoční koncerty, koncert konzervatoristů a 

koncert učitelů, jarní a podzimní seminář hudební nauky. Vystoupení: soubor 

Brass Jablonec 8x * Dechový orchestr 5x * Jazztet 6x * Junior Battery 3x * 

Klavír pod širým nebem na akci Město plné tónů 4x * pěvecké sbory 25x * 

Výtvarný obor 5 vernisáží, taneční obor 10 vystoupení. * Všechny obory ZUŠ 

účast v městském divadle na akci Jarní koktejl a Vánoční sborové zpívání * 

Literárně dramatický obor uspořádal poetický večer.  

ZUŠ OPEN - Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru 

se uskutečnil poslední květnové úterý. První ročník lákal na žánrově pestrý program 

plný společných koncertů několika škol pod širým nebem, vystoupení dětí s 

profesionálními umělci či společně se zavedenými festivaly i zkušenými filharmoniky, 

výtvarné street art projekty a performance. V uvedený den se po celé republice 

veřejnosti představilo celkem 355 základních uměleckých škol a ta jablonecká byla 

jednou z nich. Připojila se dopoledne společným hodinovým workshopem a 

vystoupením s dětmi z místních mateřských škol na schodech před radnicí. Na ně 

navázali na Mírovém náměstí bubeníci ve společné show celého oddělení bicích 

nástrojů. Ve stejnou hodinu, ale o kus dál na náměstí Dr. Farského, se rozezněl na celé 

odpoledne tradiční ´Klavír pod širým nebem´. V podvečer potěšila ZUŠka milovníky 

Bohuslava Martinů, protože v kostele sv. Anny vystoupil Iuventus, gaude! s jeho 

Otvíráním studánek. Celodenní program uzavřelo večer v Klubu Na Rampě 

dramatické oddělení se svojí divadelní inscenací Plešatá zpěvačka. 
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STŘEDNÍ ŠKOLY: HISTORIE I SOUČASNOST 
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 2017 z dění kolem středních škol bylo zaznamenáno:  

MINISTERSTVO: VÍCELETÁ GYMNÁZIA SELHALA - 18. 11. 2017, Mladá fronta 

DNES, str. 1 – Na víceletá gymnázia odchází každoročně desetina žáků základních škol. 

Zda klady masivního odchodu za lepším převažují nad zápory, o tom pochybují 

odborníci i ministerstvo školství. To už několik let nová víceletá gymnázia nezapisuje 

do školského rejstříku a do budoucna s tím ani nepočítá. „Z výzkumů je patrné, že 

víceletá gymnázia již nejsou určena především pro nadané děti, což bylo původně jejich 

posláním,“ zdůvodňuje postoj ministerstva mluvčí Jarmila Balážová. Snahy omezit 

kapacitu už existujících škol zatím neuspěly. Nyní by se to mohlo změnit. Školský úřad 

v Karlovarském kraji v současnosti připravuje několik scénářů, jak víceletá gymnázia 

zredukovat. Vadí, že víceletá gymnázia vysávají ze základních škol nejen mimořádně 

nadané děti, ale prakticky všechny děti se studijními předpoklady… Ostatní kraje žádné 

zásahy nechystají, v minulosti stály spíše o další rozvoj 

tohoto typu škol. Liberecký kraj před dvěma lety usiloval o 

zápis šestiletého gymnázia v Jablonci, ministerstvo školství 

to však neschválilo… VIZ KRONIKA 2016. 

GYMNÁZIUM U BALVANU, příspěvková organizace, sídlí U Balvanu 16, 

Jablonec nad Nisou. Ředitel: Mgr. Jiří Kozlovský.  

FAKULTNÍ ŠKOLA UNIVERZIT A PARTNERSKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH 

INSTITUCÍ – patří k novodobé charakteristice gymnázia. Při ohlédnutí do 

historie se nabízí výročí 120 let vzniku. Dějiny gymnaziálního vzdělávání 

v Jablonci nad Nisou jsou totiž úzce spojeny se sídlem současného Gymnázia U 

Balvanu. K roku 1897 se váže vznik původního německého reálného gymnázia 

(Ober-Realgymnasium) v budově č. p. 764, tedy v dnešní ulici U Balvanu 16. O 

zřízení reálného gymnázia v Jablonci bylo rozhodnuto dne 15. 3. 1897 na 

veřejném zasedání městských zastupitelů. Otevřeno mělo být  v roce 1898 jako 

součást jubilejních oslav vlády císaře Františka Josefa I. Prvním ředitelem 

gymnázia byl jmenován Dr.phil. Anton Kirschnek (bylo mu pouhých 28 let), a to 

s účinností od 1. 8. 1898. Vyučování poté bylo zahájeno následně – školním rokem 

1898-1899. Kontinuita gymnaziálního vzdělávání v Jablonci nad Nisou byla krátce 

přerušena na konci 2. světové války, kdy budova školy sloužila jako lazaret. Po tomto 

krátkém období se začínají psát dějiny českého Gymnázia U Balvanu. Dne 11. července 

1945 byla totiž Místní správní komisí v Jablonci podepsána žádost na Ministerstvo 

školství a osvěty o zřízení českého státního reálného gymnázia, a to počínaje školním 

rokem 1945-1946. V přípravné fázi vzniku státního gymnázia se výrazně 
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angažoval prof. Antonín Sisr, který dne 7. 8. 1945 obdržel oficiální pověření zahájit a 

vést přípravné práce spojené s otevřením Státního reálného gymnázia v Jablonci nad 

Nisou k 1. 9. 1945. Prozatímní zápis do všech tříd - celkem 7 ročníků, proběhl ve dnech 

16. až 18. 8. 1945 a zapsáno bylo 108 žáků. Výnosem Ministerstva školství a osvěty ze 

dne 18. srpna bylo poté otevřeno české státní reálné gymnázium na místě bývalého 

státního německého reálného gymnázia, a to s platností od 1. září 1945. Vedením školy 

byl pověřen Antonín Sisr, původně profesor Státního reálného gymnázia v České 

Třebové. Od roku 1945 prošlo jablonecké Gymnázium U Balvanu řadou 

administrativních změn, které jsou charakterizovány těmito názvy:  

 Státní reálné gymnázium * 1945 – 1948 

 Reálné gymnázium * 1948 – 1949 

 Gymnasium * 1949 – 1945 

 Jedenáctiletá střední škola * 1954 – 1960 

 Střední všeobecně vzdělávací škola * 1960 – 1971 

 Gymnázium * 1971 – dosud. V současné době zde studuje 290 žáků v deseti 

třídách. Výuku zabezpečuje 29 učitelů. 

SIMULACE ZASTUPITELSTVA V JABLONCI se konala ve čtvrtek 27. dubna 2017 

na jablonecké radnici. Akci organizovali studenti sexty gymnázia Anežka Jírová, Cyril 

Vacek a Florián Pejcha, kteří jsou členy organizace Mladých demokratů, jež akci 

zaštítila. Většina účastníků, až na několik málo výjimek, byla právě z Gymnázia U 

Balvanu. V první části si studenti vyslechli přednášku tajemníka a primátora. Poté se ze 

studentů stali zastupitelé a samotné jednání mohlo započít. Na programu byly tři hlavní 

body: regulace hazardu, prodloužení tramvajové tratě a revitalizace Tyršových sadů. 

Studenti byli rozděleni do politických klubů, které odpovídaly těm skutečným, a v jejich 

zájmu se snažili jednat. Pořadatele mile překvapila aktivita účastníků, kteří diskutovali 

velmi věcně a konstruktivně. Na konci byli vyhlášeni nejlepší řečníci, což z gymnázia 

byli Barbora Lejsková, Filip Behúl a Albert Švehla. Tito vítězové mají možnost  se 

podívat  do Evropského parlamentu s již zmiňovanou organizací Mladí demokraté.  

DÍVKA ČETLY NEVIDOMÝM DĚTEM – do projektu Krajské vědecké knihovny 

v Liberci se zapojili studenti z jabloneckého gymnázia. Tereza 

Glosová a Markéta Hlaváčková z 1. ročníku gymnázia pak 

uspěly v konkurzu na nahrávání zvukové knihy ´Spící město´. 

Realizace nahrávky se konala v termínu 24. – 26. dubna 2017  

v nahrávacím studiu liberecké knihovny. 

EUSO JE TÝMOVÁ SOUTĚŽ MLADÝCH nejlepších 

maximálně sedmnáctiletých evropských fyziků, chemiků a 

biologů, jejíž 15. ročník se letos konal od 7. do 13. května 2017 v dánské Kodani. 

Z České republiky se soutěže zúčastnily dva týmy. Ten, v němž soutěžila Kateřina 

Bezányiová ze sekty  Gymnázia U Balvanu, byl nejlepším z bronzových týmů. Studenti 

řešili náročné praktické úlohy s typicky dánskými tématy. Jedna z úloh se věnovala 

grónskému ledovci, studenti zde pracovali se skutečným ledem přivezeným z Grónska, 

včetně organismů, které v něm žijí. Druhá úloha byla zaměřena na nalezení 

´chytrého´ řešení, jak zajistit dostatek potravin pomocí mořských organismů.  

http://gymjbc.cz/content/view/19/33/
http://gymjbc.cz/content/view/18/32/
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KOTEL? JÍLKOVÁ BY SE MOHLA OD STUDENTŮ UČIT - 11. 5. 2017, Liberecký 

deník, str. 3 (sve) - Jak má vypadat kultivovaná debata? „V naší společnosti chybí 

veřejná diskuze. A když už je, pak to není diskuze, ale hádka, v lepším případě 

dva monology,“ říká Tomáš Bazala, vedoucí projektu Studentská Agora, který má za 

cíl naučit studenty umění slušné výměny názorů. Cílem je naučit podívat se na problém 

i z druhé strany, pochopit ho a pak erudovaně vyjádřit svůj názor. Projekt vznikl před 

dvaceti lety. Tehdy byla snaha učit diskutovat radnice a občany, ale organizátoři zjistili, 

že to půjde těžko, proto se rozhodli vzdělávat studenty. V krajském kole se včera v 

liberecké knihovně utkaly čtyři týmy. Liberec reprezentovalo Šaldovo gymnázium, z 

Jablonce přijeli reprezentanti obou tamních gymnázií, čtvrtý tým byli gymnazisté z 

Turnova. Argumentovat měli na vylosovaná témata. Od názoru na potřebu Senátu až po 

povinnou maturitu z matematiky. A argumentovali dobře. Se znalostí věci a na svůj věk 

nebývale zrale. Nejlépe obstáli studenti z jabloneckého Gymnázia Dr. Randy, kteří 

postupují do celostátního finále. Za vítěze se ale mohli považovat všichni účastníci. Od 

přítomných kantorů pak zaznělo: „Tato soutěž má pro studenty velký smysl, 

protože už samotná účast je pro ně přínosem. Možnost 

veřejně obhájit svůj názor je zbaví ostychu a dodá jim 

sebevědomí. Při běžné výuce tolik prostoru pro 

trénování komunikace a rétoriky není.“  

GYMNÁZIUM DR. ANTONA RANDY, příspěvková organizace, sídli na 

adrese: Dr. Randy 13, Jablonec nad Nisou. Ředitel: RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D. 

Již při založení školy v roce 1984 byly otevřeny čtyři sportovní třídy a o rok 

později pak první ročník sportovního gymnázia. Kmenovými sporty se tehdy 

staly atletika a klasické lyžování. Postupně se pak přidaly další sporty a dnes 

nabízí studijní obor Gymnázium se sportovní přípravou sedm kmenových 

sportů, což jsou: ATLETIKA * BASKETBAL DÍVEK * BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ * 

BIATLON * CYKLISTIKA * TENIS * VOLEJBAL DÍVEK. 

STUDENTI MISTRY REPUBLIKY V PŘESPOLNÍM BĚHU - Studenti Gymnázia dr. 

Antona Randy se stali mistry České republiky v přespolním běhu. Rozhodli o tom na 

celostátním finále, které se konalo 19. října v Hradci Králové v okolí Stříbrného 

rybníka, kde se klání zúčastnilo patnáct šestičlenných družstev ve všech kategoriích. Po 

nesnadné bitvě se závodníky z Gymnázia Vimperk se jabloneckým chlapcům podařilo 

zvítězit, a tím se nominovat na světový šampionát, který se koná v dubnu 2018 v Paříži.  

ZASTUPITELÉ-STUDENTI CHTĚJÍ NĚMECKÉHO RYTÍŘE - 8. 12. 2017, Mladá 

fronta DNES, str. 16, Martin Trdla - Odklepnuto. Na Horním náměstí vztyčí repliku 

kontroverzemi ověnčené sochy rytíře Rüdigera. Včera ráno tento akt odsouhlasili 

jablonečtí zastupitelé. Jenže tady něco nesedí. Zastupitelé se tentokrát nesešli ve velké 

síni radnice a mnozí z nich ani zastupiteli vzhledem ke svému věku být nemohou. Jsme 

totiž v jedné ze tříd Gymnázia Dr. Randy a studenti třetích ročníků si na zastupitele jen 

hrají. Mají si na chvíli vyzkoušet, jaké je to odolávat nejrůznějším lobbistickým tlakům 

při rozhodování. Do školy totiž dorazili pracovníci Nadačního fondu proti 

https://randovka.cz/sport/atletika/
https://randovka.cz/sport/basketbal/
https://randovka.cz/sport/bezecke-lyzovani/
https://randovka.cz/sport/biatlon/
https://randovka.cz/sport/cyklistika/
https://randovka.cz/sport/tenis/
https://randovka.cz/sport/volejbal/
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korupci. Studenti si mohli vybrat mezi několika tématy, která v minulosti i současnosti 

rezonovala městem. Každé téma pak měli zpracovat do materiálu, který poté připravili k 

hlasování. Čtyři skupiny studentů sáhly po tématech regulace hazardu, stavba 

obchodního centra ve středu města, rozdělování dotací na sport a již po zmíněném 

vztyčení sochy německého reka. Zatímco u třech témat byly názory mladých lidí 

rozličné, Rüdigera by většina na Horním náměstí ráda viděla. „Odmítáme xenofobní 

nálady, které kolem této sochy vznikly. Navíc Německo není už více než padesát let 

nacistickým státem. Tohle by mohl být jistý akt smíření mezi Čechy a Němci,“ uvedl 

jeden ze studentů při své interpelaci před ´zastupiteli´.  

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ 

ODBORNÁ ŠKOLA, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová.  

Škola byla založena z 

popudu města Jablonec nad 

Nisou, bižuterního průmyslu a exportérů bižuterního zboží v 

době silného rozkvětu produkce a obchodu. Původní tři 

obory se postupně rozšířily o další: o rytce kovů, pasíře, 

dekoratéry, výrobce bronzového zboží, ale i knižní úpravu a 

ilustraci, nástěnnou malbu a grafické obory. Škola tak 

postupně mohla nabídnout úplné vzdělání sklářům, 

bižuterním návrhářům a výrobcům, ale vycházela vstříc 

požadavkům na absolventy pro různé uměleckořemeslné 

disciplíny. Během let zde vznikly impozantní sbírky 

učebních pomůcek, modelů včetně špičkově vybavené dílny. 

Vše přežilo válečná léta i složitý rok 1948. Vzestup uměleckého vzdělávání 

však zastavila léta padesátá, kdy dostal přednost rozvoj strojírenství. To se 

podepsalo na ztrátách vybavení, nenávratně se narušily a rozptýlily sbírky 

modelů, pomůcek a svazků. Po dvou letech neexistence si sklářský a bižuterní 

průmysl činnost školy opět vynutil, ale jen jako třídy ve spojení se strojní 

školou. Počátkem 90. let škola prošla zásadní reformou, oddělila se od strojní a 

získala samostatnou právní subjektivitu, přihlásila se ke své významné tradici 

a navázala přátelské vztahy se školou příbuzného zaměření Staatliche 

Berufsfachschule für Glas und Schmuck v Neugablonz v Německu, kterou 

založili jablonečtí občané po 2. světové válce. * Vznik České mincovny vyvolal 

potřebu založit u střední školy vzdělávací zaměření směřující k tvorbě mincí a 

medailí, a tak v roce 1995 vzniklo na škole specializační studium ražená 

medaile a mince, které se o rok později změnilo na dvouletou vyšší odbornou 

školu. V současné době je toto studium akreditováno na tříleté. Od 

září 2005 bylo otevřeno na střední škole čtyřleté studium oboru 
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propagační grafika. * Studenti, absolventi a pedagogové z VOŠky se pravidelně 

účastní veřejných soutěží na podobu zlatých a 

stříbrných pamětních mincí, které vypisuje Česká 

národní banka. Škole se v těchto soutěžích dlouhodobě 

daří – od vzniku samostatné České republiky v roce 

1993 vytvořili třetinu vítězných návrhů českých 

pamětních mincí. Letos pak prostor ovládli naprosto 

suverénně. Odborné komise vyhodnotily devět soutěží a 

osm z nich vyhráli medailéři, kteří prošli VOŠkou nebo zde působí. 

Foto: Ukázky VOŠ z  Ateliéru ražená medaile a mince 

EXPOZICE KLAUZURNÍCH PRACÍ - Studenti Střední 

uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy představili 

svou tvorbu v rámci expozice klauzurních prací, která se 

konala od 18. dubna ve školní budově v učebnách 303 a 304. 

Výstava nabídla řadu zajímavě vytvořených grafických prací 

i uměleckých šperků a doplňků. Tématem druhého ročníku 

oboru Design bižuterie a módního doplňku bylo navrhnout a 

vytvořit šitý náramek ze skleněných komponentů, za použití techniky šití korálků a 

korálkové výšivky. Třetí ročník se v rámci svých prací zúčastnil soutěže ´Master of 

Crystal 2017´, kterou pořádala firma Preciosa s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci.  

MLADÁ MEDAILÉRKA Z JABLONCE ZASKOČILA ODBORNÍKY - 9. 6. 2017, 

Právo, str. 11, Michael Polák - Její práce byla tak mimořádná, že si vyžádala pozornost 

odborníků z Národního muzea, České národní banky i České mincovny. Studentka 

Mária Filová z jablonecké Vyšší odborné školy (VOŠ), oboru ražená medaile a mince, 

tento týden obhájila svou absolventskou práci. Ta ale mezi těmi ostatními významně 

vyčnívala. Studentka vytvořila sadu devíti medailí, na kterých mapuje průřez historií 

mincovnictví na území Čech. „Jednotlivé medaile reprezentují různé techniky – do 

některých je rub a líc platidla vyražen, do jiných je zalisována přímo historická mince 

nebo nově vyražené platidlo,“ popsala sama studentka. Finální výběr vyobrazených 

platidel konzultovala s mnoha lidmi z oboru numismatika včetně těch nejpovolanějších 

z Národního muzea. Na její sadě upoutá především medaile s vlisovanou 

jednokorunovou mincí. To ale nejde udělat jen tak. Škola kvůli tomu musela požádat o 

spolupráci jak emitenta, tak výrobce českých oběžných mincí. Byl totiž potřeba 

originální razicí nástroj, razidlo vzor 1993. To poskytla Česká národní banka. Její 

zástupce přijel do školy na ražbu osobně dohlédnout. Začínající medailérka si 

absolventskou prací řekla o zařazení mezi největší talenty v oboru. Pamětníci její práci 

přirovnávali k výjimečnému počinu jiného studenta VOŠ Josefa Frühaufa. Ten před 

třemi lety vymyslel medaili u příležitosti nedožitých sedmdesátých narozenin ikony 

českého undergroundu Ivana Magora Jirouse. „Každý, kdo chtěl spatřit hlavní motiv 

ukrytý uvnitř dutého válce, musel medaili vyrobenou celou z oceli nejprve rozříznout 

pomocí rozbrušovačky,“ zní z mincovny s tím, že tuto absolventskou práci vydali v 

omezené sérii čtyřiačtyřiceti kusů.  
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍHO OBCHODU A 

OBCHODNÍ AKADEMIE, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková 

organizace. Ředitel: Mgr. Jiří Kabelka. 

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 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…VIZ KRONIKA 2016. 

ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ - Ve školním roce 2017/2018 byla na jablonecké VOŠMO 

a OA zahájena činnost v projektu Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - 

Šablony SŠ a VOŠ I., s názvem Profesní rozvoj 2017. Tento projekt je zaměřen na 

pedagogické pracovníky a na žáky a studenty. Pro pedagogické pracovníky byly 

v jablonecké škole zvoleny šablony: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, 

Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ, Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ a 

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Pro žáky a studenty byly zvoleny šablony: Zapojení 

odborníka do výuky na ŠS (využíván rodilý mluvčí při výuce cizího jazyka) a 

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. Celkem byla přidělena částka ve 

výši 1 252 882 Kč pro školní roky 2017/2018 a 2018/2019. V roce 2017 byla 

předložena a úspěšně schválena první zpráva o realizaci projektu. 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ STUDENTŮ vyšších odborných škol VOŠTALENT pořádala 

10. října 2017 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola Uherské 

Hradiště pod záštitou Asociace vyšších odborných škol. Soutěže se zúčastnilo osmnáct 

studentů z osmi VOŠ odborného ekonomického zaměření, kteří poměřili v 

čtyřhodinovém zápolení teoretické znalosti v písemném testu, praktické dovednosti při 

řešení případových studií a komunikační dovednosti při diskuzi s odbornou porotou. 

Jabloneckou školu reprezentovaly dvě studentky z třídy V3.C. Hana Oberthorová byla 

jasnou favoritkou soutěže, získala první místo a Sandra Castaňedová stanula na 4. místě. 

SETKÁNÍ VE FRANCII – Ve dnech 13. až 22. 10. 2017 se konal výměnný 

pobyt s francouzským Lyceem Le Kreisker z Bretagne. Žáci třídy O3.B 
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z Jablonce strávili týden v rodinách svých francouzských korespondentů, se kterými 

komunikovali převážně anglicky. Zúčastnili se výuky v lyceu, učili se péct typické 

bretonské palačinky, navštívili okolí Saint-Pol, Oceanárium v Brestu a další místa. Na 

zpáteční cestě domů si ještě prohlédli Mont Saint-Michel a strávili den v Paříži.  

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB, Jablonec nad Nisou, Smetanova 

ulice 66, příspěvková organizace. Ředitel: Mgr. Martin Kubáč.   

HISTORIE ŠKOLY – Střední odborné učiliště začalo vyučovat 

v padesátých letech minulého století v Nádražní ulici, poté se 

přestěhovalo do Slunečné ulice, kde je dnes mateřská školka. V 

roce 1959 sídlilo v Lučanech nad Nisou. V oněch padesátých 

letech vedl učiliště dělnický ředitel a patřilo pod generální 

ředitelství Jablonecké bižuterie. Vyučovala se zde pouze teorie, praktický 

výcvik probíhal na jednotlivých pracovištích bižuterie. V roce 1989 vznikl 

samostatný právní subjekt – státní příspěvková organizace, jejímž 

zřizovatelem bylo ministerstvo průmyslu. Střední odborné učiliště bižuterní 

mělo odloučená pracoviště v Kamenickém Šenově, kde byly dílny odborného 

výcviku oboru brusič skla a pracoviště v Dolní Poustevně, kde se vyučoval obor 

výroba umělých květin a dekorace. Zde probíhal pouze odborný výcvik. Učiliště 

v této době provozovalo svá odborná pracoviště v budově v jablonecké 

Podhorské ulici, kde mělo také své zázemí technické a ekonomické oddělení. V 

roce 1989 byl zkolaudován v Jablonci nový areál ve Smetanově ulici (zachycen 

na horní fotografii), kde byl zahájen provoz. Dnes se zde vyučuje teorie a je tu i 

domov mládeže pro 240 žáků. Je tu i moderní školní jídelna s kapacitou cca 

170 míst, kde se vaří denně kolem 1 200 jídel. V objektu nového areálu je také 

sportoviště, které škola využívá jak pro školní akce, tak i komerčně v rámci 

povolené doplňkové činnosti. Praktický výcvik probíhá dál v Podhorské ulici. * 

Od 1. července 2001 škola přešla pod Krajský úřad Liberec. 

POHODOVÁ ŠKOLA A PROJEKTOVÉ DNY PRO ZŠ - Cílem projektu ´Pohodová 

škola´ je zdokonalení výuky účetnictví v jednom z nejrozšířenějších ekonomických 

systémů na našem trhu. Hlavní prioritou je vytvoření propracovaného systému výuky 

účetnictví, který značně posílí kvalifikaci studentů a prestiž školy. Jde také o 

program dlouhodobé spolupráce středních, vyšších a vysokých škol se 
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společností Stormware, výrobcem ekonomického systému ´Pohoda´. Střední škola 

řemesel a služeb je v tomto projektu zapojena od 21. července 2010. * Jablonecká škola 

řemesel a služeb je zapojena také do projektu: Krajského akčního plánu rozvoje 

vzdělávání Libereckého kraje, jehož aktivity jsou financovány z evropského Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostřednictvím čtyř desítek projektových dnů 

podporujících polytechnické vzdělávání byly žákům základních škol představeny obory: 

ZLATNÍK A KLENOTNÍK * VÝROBCE BIŽUTERIE A DEKORATIVNÍCH PŘEDMĚTŮ 

– SKLENĚNÁ BIŽUTERIE * VÝROBCE BIŽUTERIE A DEKORATIVNÍCH PŘEDMĚTŮ 

– KOVOVÁ BIŽUTERIE * SKLÁŘ – VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA. 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, Jablonec nad Nisou, 

Belgická 4852, příspěvková organizace. Ředitel: Mgr. Petr Froněk. 

Z HISTORIE DO SOUČASNOSTI - V roce 2012 oslavila škola 60. výročí od svého 

založení. Současný název získala k 1. 7. 2007 po sloučení Střední školy 

technické z Belgické ulice 4852 a Střední průmyslové školy strojnické, která 

sídlila v budově na Horním náměstí 1. Připomeňme, že ještě před tím k ní bylo 

v roce 2003 připojeno Středisko praktického vyučování. Dnes je jedinou 

technickou školou v širokém regionu. V maturitních a učebních oborech připravuje 

žáky pro uplatnění na trhu práce a další studium. Vyučuje v moderních učebnách 

výpočetní techniky, učebnách jazyků a odborných dílnách. Spolupracuje s řadou nejen 

místních firem, například se společností ABB, Electro-Praga, TRW Automotive Czech, 

s akciovou společností Seco GROUP a mnoha dalšími. Může se pyšnit tím, že 

osmadevadesát procent absolventů školy se uplatní v praxi nebo při dalším studiu. V 

roce 2017 sem chodilo 362 žáků (oproti loňsku o 18 více), pro zajímavost: obor 

mechanik elektrotechnik si zvolilo 14 žáků a 12 pak mechanika seřizovače. Učitelský 

sbor čítal 38 pedagogů a z toho bylo 27 mužů. Cože je pochopitelné vzhledem 

k technickému zaměření školy na strojírenské, elektrotechnické a automobilové obory. 

Škola poskytuje vzdělání ve čtyřletých maturitních oborech a tříletých učebních 

oborech. Od 1. 9. 2017 se zapojila do pilotního ověřování modelu, jenž umožňuje 

žákům v některých oborech složit ve třetím ročníku dobrovolně závěrečnou zkoušku 

z dalších specializací. V doplňkové činnosti má mimo jiné provozování autoškoly, což 

umožňuje výcvik vlastních žáků, kteří se učí na automechanika.   

AUTOMECHANIK JUNIOR 2017 - Osm budoucích automechaniků se dne 9. března 

utkalo v krajském kole soutěže, která se konala na Střední průmyslové škole technické v 

Jablonci. Soutěž byla rozdělena do dvou částí – praktické, jež se skládala ze sedmi 

pracovních a dvou poznávacích stanovišť, a počítačového testu. Mezi disciplíny, se 

kterými se museli soutěžící popasovat, patřilo například seřízení světel, vyvážení 

pneumatik, diagnostika motoru či výměna rozvodového řemene. Do krajského kola 

soutěže Automechanik Junior 2017 se zapojily čtyři školy z Libereckého kraje – 

pořadatelská Střední průmyslová škola technická z Jablonce nad Nisou, Integrovaná 

střední škola z Vysokého nad Jizerou, Střední škola a Mateřská škola, Na Bojišti v 

Liberci a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště z České Lípy.  
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ZDRAVOTNICTVÍ 
JABLONECKÁ NEMOCNICE 

Jablonecká nemocnice je třetím největším zdravotnickým zařízením v 

Libereckém kraji. Připomeňme si, že téměř kompletně byla nově vybudována v 

letech 1997 až 2002, v posledních deseti letech investovala do rozvoje a 

vybavení dalších 419 milionů korun, přičemž 240 milionů dala nemocnice ze 

svého, 95 milionů přispělo město, zbytek získala z evropských a státních fondů, 

od sponzorů i z dotací kraje. Do roku 2020 plánuje nemocnice investice za 

dalších 470 milionů korun, 170 milionů dá ze svého, 135 milionů má z 

Integrovaného regionálního operačního programu na obnovu přístrojů. 

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, příspěvková organizace, adresa Nemocniční 

4446/15, Jablonec nad Nisou. Zřizovatel: Statutární město Jablonec nad Nisou.  

 VEDENÍ NEMOCNICE: ředitel MUDr. Vít Němeček, MBA * náměstek 

hospodářsko-technické správy Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA * 

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jitka Řehořová, MBA 

 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. Ing. Miloš Zahradník, 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. 

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY: MUDR. VÍT NĚMEČEK, MBA, ŘEDITEL NEMOCNICE - 

Rok 2017 byl pro nás úspěšný. Nemocnice je personálně stabilizovaná ve všech 

skupinách zaměstnanců, průměrné mzdy stouply o 8 %. Dosáhli jsme 

provozního zisku -před odpisy, ve výši 30 700 000 Kč, nemocnice je finančně 

zdravá, všechny závazky platí ve splatnosti a nečerpala žádné cizí finanční 

zdroje. Chtěl bych poděkovat za odvedenou práci všem zaměstnancům, na 

kterých stojí fungování celé nemocnice. Vážíme si všech, kteří se podílejí na 

péči o naše pacienty, ale i těch, kteří zdravotníkům vytvářejí nezbytné zázemí a 

servis. Dále bych chtěl poděkovat za spolupráci našemu zřizovateli, 

statutárnímu městu Jablonec, které nám mimo jiné poskytlo 
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desetimilionovou dotaci na investice. Poděkování patří i všem našim 

sponzorům, podporovatelům a v neposlední řadě našim pacientům za důvěru, 

se kterou k nám přicházejí. 

 Realizovali jsme investice v objemu 97 000 000 Kč, částečně z vlastních zdrojů, 

částečně z dotace zřizovatele i v rámci projektů EU a z darů našich sponzorů,  

 pokračujeme v postupné revitalizaci jednotlivých pracovišť pro pacienty i 

zaměstnance, vloni byla největší akcí rekonstrukce ortopedického oddělení,  

 kvalita a spektrum poskytované péče se nezměnily a jsou na dobré úrovni, 

nemocnice průběžně plní podmínky Spojené akreditační komise a dalších 

certifikačních autorit působících v rámci ČR. 

 Samozřejmě nemocnice řeší řadu problémů. Mezi nejzávažnější patří pokračující 

neřízené změny v síti akutních lůžkových zařízení, což je spojeno s přesunem 

pacientů, vzestupem nákladů a nevyjasněnými úhradami této péče.  

 Důležitým projektem, který posune kvalitu péče a zvýší naši kapacitu, je pavilon 

intenzivní medicíny. Jeho příprava byla komplikovaná, nicméně v současné 

době je vše připraveno k jeho zahájení.  

HOSPODAŘENÍ, DOTACE, INVESTICE   

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ v roce 2017 dosáhly 6 192 000 Kč 

(rok 2016: 3 463 000 * 2015: 3 093 000 * 2014: 4 142 500), 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 2017 to bylo stejně jako v roce 2016, 2015 a 2014.  

 5 119 000 Kč - Liberecký kraj navýšením částky podporuje od loňského roku 

pohotovost (2016: 2 306 000 * 2015: 1 658 000 * 2014: 1 653 000).  

 483 000 Kč - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2016: 537 000 * 2015: 

384 000 * 2014: 272 500 Kč).  

 90 000 Kč - Ministerstvo zdravotnictví ČR (2016: 120 000 * 2015: 102 000 * 

2014: 112 000). 

NÁVAZNÁ PÉČE: POŘÍZENÍ A MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ - 

Nemocnice získala v loňském roce dotaci na dva projekty Návazné péče v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu. Projekty spolufinancované 

Evropskou unií budou ukončeny do konce roku 2018. * Návazná péče I. – Prostředky 

byly v roce 2017 využity na modernizaci přístrojů pro diagnostické a zobrazovací 

metody - magnetická rezonance, skiaskopický přístroj s C ramenem, skiaskopicko-

skiagrafický přístroj, dále na pořízení moderní zdravotnické přístrojové techniky 

především pro oddělení JIP a ARO - plicní ventilátory, lůžkové monitory a telemetrie 

pro měření vitálních funkcí, polohovatelná lůžka pro intenzivní péči a také pro operační 

sály a centrální sterilizaci - operační stoly, anesteziologické přístroje. Dodávkou tří 

sterilizátorů na centrální sterilizaci byla ukončena první část projektu. * V rámci 

Návazné péče II. budou finanční prostředky využity na pořízení devíti moderních 

ultrazvukových přístrojů pro rychlou neinvazivní diagnostiku, k obnově 

flexibilních endoskopů včetně ultrazvukových flexibilních endoskopů pro 
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gastroenterologické oddělení, nových laparoskopických věží pro operační sály a další 

zdravotnická přístrojová technika pro JIP a ARO - například transportní plicní 

ventilátory, dialyzační přístroj, EKG, defibrilátory, infuzní technika.  

FINANČNÍ ZDROJE NA INVESTICE činily v roce 2017 celkem 92 127 000 Kč  

(v roce 2016: 34 040 000 *2015: 81 109 000 * 2014: 50 937 000), z toho:  

vlastní zdroje 31 323 000 Kč, Liberecký kraj 0, město Jablonec 10 000 000, EU fondy – 

Ministerstvo pro místní rozvoj (IROP) 54 640 000 Kč, finanční dary 1 164 000 Kč. 

SPONZOŘI NEMOCNICE 2017 (finanční a věcné dary od 50 000 Kč) 

 NADACE JABLOTRON, Jablonec nad Nisou 

 NADACE NEMOCNICE v Jablonci nad Nisou 

 INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r.o., Jablonec nad Nisou 

 MEDTRONIC CZECHIA s.r.o., Praha 

 TERMIL a.s., Jablonec nad Nisou 

 TRW AUTOMOTIVE CZECH, s.r.o., Jablonec nad Nisou 

 BAYER s.r.o., Praha 

STAVEBNÍ A INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2017 ANEB HUMANIZACE nejen 

technického oddělení Velín, ale především 

 ortopedického lůžkového oddělení a JIP včetně operačního sálu, 

 sesterny a zázemí na chirurgii B2, 

 jednoho pokoje na lůžkové rehabilitaci, 

 pokračování humanizace CEDR Tanvald, 

 stavební práce na RTG oddělení - instalace nových skiaskopických přístrojů,  

 instalace závorového systému v areálu nemocnice. 

VYKÁZANÝ ÚČETNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V ROCE 2017 

Celkem ztráta -16 015 194,35 Kč (2016: -14 794 671,69 * 2015: -6 934 797,91), z toho  

 ztráta z hlavní činnosti -16 334 495,19 Kč  

(2016: -15 282 981,93 * 2015: -7 689 047,05),  

 zisk z hospodářské činnosti 319 300,84 Kč 

 (2016: 488 310,24 * 2015: 754 249,14). 

Ing. et Mgr. MILAN TRPIŠOVSKÝ, MBA, LL. M. náměstek pro hospodářsko-

technickou správu - Naše organizace dosáhla ve srovnání s předcházejícím 

rokem o 1 221 tisíc Kč horší účetní výsledek hospodaření. Při hodnocení tohoto 

vývoje je třeba přihlédnout k následujícím významným skutečnostem:  

 Letos organizace obdržela o 2 730 000 Kč více provozních dotací než vloni, 

rovněž rozpuštění investičních dotací bylo zúčtováno částce o 62 000 Kč vyšší, 

 odpisy jsou v roce 2017 zúčtovány o 772 000 Kč vyšší než v loňském roce, 

 výsledek roku 2016 byl zatížen dani z příjmů v částce 648 000 Kč, v roce 2017 

daňová povinnost nevznikla. 

 Pokud vyloučíme tyto vlivy, výsledek hospodaření roku 2017 je oproti 

předcházejícímu roku horší o 3 827 000 Kč, a to i přesto, že organizace dosáhla 

meziroční nárůst výnosů z prodeje služeb a zboží ve výši 48 820 000 Kč. 
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Hlavním faktorem, který hospodářský výsledek ovlivnil, byl nárůst osobních 

nákladů o 53 908 000 Kč. 

STATISTIKA: ZAMĚSTNANCI, LŮŽKA, VÝKONY 

NEMOCNICE V ROCE 2017 ZAMĚSTNÁVALA 815 lidí a z toho 198 mužů, 617 žen 

(rok 2016: 854 lidí / 191 mužů, 663 žen * 2015: 813 / 187 mužů, 626 žen) v kategoriích 

 143 lékařů a farmaceutů,  

 335 všeobecných sester, porodních a zdravotnických asistentek,  

 142 sanitářů a ošetřovatelek,  

 22 fyzioterapeutů 

 18 laborantů.  

 Zbytek tvořili jiní odborníci, 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 2017 byla 75,5 % (rok 2016: 

77,2 % * 2015: 75,9 % * 2014: 76,5 % * 2013: 76,9 %). 

 Průměrná ošetřovací doba byla stejná jako vloni tj. 4,8 dní (2016: 4,8 * 2015: 5 

* 2014 i 2013: 5,1). 

 Počet tzv. ´lůžkodnů´ dosáhl 81 063 (2016: 85 228 * 2015: 82 025 * 2014: 

83 791 * 2013: 83 876).  

 Nemocnice včetně následné péče v roce 2017:  

- 77 % průměrná obložnost (2016: 79 % * 2015: 79,6 % * 2014: 80,3 % * 

2013: 80,7 %),  

- 6 dní průměrná ošetřovací doba (2016: 6,1 * 2015: 6,2 * 2014: 6,4 * 

2013: 6,3),  

- 104 579 lůžkodnů (2016: 108 103 * 2015: 105 454 * 2014: 107 583 * 

2013: 107 645), 

- 17 322 hospitalizovaných pacientů (2016: 17 623 * 2015: 15 719 * 2014: 

15 503 * 2013: 15 738),  

- 6 304 operací (2016: 6 685 * 2015: 6 671 * 2014: 6 777 * 2013: 6 467),  

- 1 457 porodů (2016: 1 570 * 2015: 1 357 * 2014: 1 326 * 2013: 1 417). 

 Ambulantní péče: 222 109 ambulantních vyšetření (v roce 2016: 225 643 * 

2015: 196 616 * 2014: 195 484 * 2013: 192 096).   

 

POČTY VYBRANÝCH VÝKONŮ V JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍCH V ROCE 2017 

ARO: počet celkových anestezií byl 6 452 (2016: 6 396 * 2015: 6 445 * 2014: 6 086 * 

2013: 5 781 /), počet regionálních anestezií 1 156 (2016: 1 305 * 2015: 1 138 * 2014: 

1 428 * 2013: 1 447), počet porodních analgezií 376 (2016: 341 * 2015: 301 * 2014: 

293 * 2013: 313). Poznámka: V 60. letech 20. 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. 
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 GASTROENTEROLOGIE: gastroskopie 2 998 (2016: 2 391 * 2015: 2 162 * 

2014: 2 247 * 2013: 2 016), kolonoskopie 2 338 (2016: 2 604 * 2015: 2 416 * 

2014: 2 559 * 2013: 2 116), ERCP 554 (2016: 605 * 2015: 576 * 2014: 541 * 

2013: 534), EUS (endosonografie) 607 (2016: 696 * 2015: 659 * 2014: 650 * 

2013: 609).  

 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací 504 (2016: 

456 * 2015: 417 * 2014: 505 * 2013: 454), počet výkonů 1 010 (2016: 1 086 * 

2015: 1 117 * 2014: 1 128 * 2013: 1 159).  

 CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací celkem 2 615 (2016: 2 465 * 2015: 

2 517 * 2014: 2 482 * 2013: 2 345), traumatologické operace 764 (2016: 744 * 

2015: 706 * 2014: 703 * 2013: 685), cévní operace 217 (2016: 189 * 2015: 201 

* 2014: 211 * 2013: 182), bariatrické operace 105 (2016: 91 * 2015: 95 * 2014: 

88 * 2013: 96). 

 INTERNÍ ODDĚLENÍ: počet ambulantních vyšetření 9 097 (2016: 9 435 * 

2015: 9 400 * 2014: 7 211 * 2013: 7 439), UZ štítné žlázy 3 468 (2016: 3 299 * 

2015: 2 794 * 2014: 2 730 * 2013: 2 781), UZ karotid a žil 143 (2016: 217 * 

2015: 268 * 2014: 283 * 2013: 522), ECHO kardio + jícen 1 645 (2016: 1 686 * 

2015: 1 612 * 2014: 1 606 * 2013: 1 959). 

 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE: počet vyšetření 

celkem 3 095 402 (2016: 3 075 467 * 2015: 2 976 408 * 2014: 2 898 571 * 

2013: 2 836 211), pro lůžková oddělení nemocnice to byl počet 1 195 043 

(2016: 1 118 529 * 2015: 1 201 602 * 2014: 1 177 870 * 2013: 1 188 416). 

 ONKOLOGIE: počet vyšetření 14 097 (2016: 13 003 * 2015: 9 988 * 2014: 

10 327 * 2013: 9 124), počet podaných chemoterapií 1 716 (2016: 1 821 * 2015: 

1 667 * 2014: 1 615 * 2013: 1 230), počet lymfodrenáže 4 459 (2016: 4 571 * 

2015: 5 016 * 2014: 5 622 * 2013: 5 605). 

 ORL: počet operací celkem 535 (2016: 729 * 2015: 611 * 2014: 622 * 2013: 

617), adenotomie 123 (2016: 189 * 2015: 162 * 2014: 212 * 2013: 196), 

endoskopické operace v nosní dutině 199 (2016: 250 * 2015: 217), screeningové 

vyšetření sluchu u novorozenců 1 618 (2016: 1 560 * 2015: 1 406 * 2014: 1 481 

* 2013: 1 629). 

 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací celkem 785 (2016: 877 * 2015: 

862 * 2014: 774 * 2013: 715), TEP kyčelních kloubů 145 (2016: 171 * 2015: 

118 * 2014: 119 * 2013: 112), TEP kolenních kloubů 144 (2016: 124 * 2015: 

139 * 2014: 128 * 2013: 127). 

 PATOLOGIE počet pitev 47 (2016: 51 * 2015 + ordinariát soudního lékařství: 

101, 2014: 290, 2013: 397), počet biopsií 8 914 (2016: 9 429 * 2015: 9 760 * 

2014: 9 193 * 2013: 8 632). 

 PEDIATRICKÉ ODDĚLENÍ: ambulantní vyšetření 10 191 (2016: 8 249 * 

2015: 7 246 * 2014: 8 047 * 2013: 7 713), počet narozených dětí 1 464 (2016: 

1 580 * 2015: 1 363 * 2014: 1 327 * 2013: 1 433), počet dvojčat 8 (2016: 12 

* 2015: 8 * 2014: 5 * 2013: 17). 
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 RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ – počet pacientů: magnetická rezonance 

6 178 (2016: 6 027 * 2015: 5 742 * 2014: 5 309 * 2013: 5 112), CT 8 601 (2016: 

8 425 * 2015: 7 776 * 2014: 7 582 * 2013: 7 452), skiagrafie 32 285 (2016: 

31 877 * 2015: 31 618 * 2014: 30 431 * 2013: 29 803), skiaskopie 1 215 (2016: 

1 200 * 2015: 1 272 * 2014: 1 228 * 2013: 1 121), UZ vyšetření 10 556 (2016: 

9 801 * 2015: 9 598 * 2014: 9 118 * 2013: 12 736). 

 REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA: počet lékařských vyšetření 

4 472 (2016: 4 189 * 2015: 4 448 * 2014: 3 522 * 2013: 3 495), počet výkonů 

fyzioterapeutů 146 954 (2016: 159 415 * 2015: 162 486 * 2014: 158 204 * 

2013: 190 813). 

 UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací celkem 928 (2016: 978 * 2015: 959 

* 2014: 998 * 2013: 1 022), operace pro inkontinenci 68 (2016: 72 * 2015: 94 * 

2014: 80 * 2013: 85), onkologické výkony 306 (2016: 492 * 2015: 668 * 2014: 

278 * 2013: 218). 

 CENTRÁLNÍ STERILIZACE: cykly v parním sterilizátoru 3 855 (2016: 4 168 

* 2015: 4 021 * 2014: 4 034 * 2013: 2 847). 

NADACE NEMOCNICE  

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 

sídlícím v Jablonci a pečujícím o nemocné a postižené. 

PŘÍSPĚVKY NADACE NEMOCNICI – V roce 2017 nadace přispěla na motorové dlahy 

pro CEDR a rehabilitaci částkou 328 515 Kč.  

 2016 – 300 000 Kč na generátor pro operace varixů a příslušenství, 

 2015 - 256 810 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. 

 

Z DĚNÍ V ROCE 2017 - TĚŠÍME SE NA MIMINKO je tradiční akce pro budoucí 

rodiče. V roce 2017 se konala v úterý 28. března v kapli jablonecké nemocnice. 

Budoucí rodiče se dozvěděli vše o kojení a celkové péči o dítě, o jeho správném 

tělesném vývoji a dalším rozvíjení dítěte. S výrobky, které v péči o miminko 

pomohou, seznámili a drobné dárky předali přítomným zástupci firem. * 
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GASTROENTEROLOGICKÉ ODDĚLENÍ uspořádalo tři ERCP a EUS workshopy s 

mezinárodní účastí. Nemocnice také zorganizovala odborný seminář pro lékaře z terénu, 

který se konal v jabloneckém Eurocentru. * NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE a 

hematologie byl nahrazen novým přístrojem Alinity imunochemický analyzátor 

Architekt z roku 2005. * ODDĚLENÍ ONKOLOGIE zavedlo u některých diagnóz nové 

léčebné postupy – například neoadjuvantní chemoterapie u karcinomu prsu, schema 

BEP u Ca varlat, zavedení nových antiemetik před chemoterapií. * NA ODDĚLENÍ 

REHABILITACE a fyzikální medicíny nastoupily dvě nové ergoterapeutky, které 

zajišťují ergoterapii i pro ostatní oddělení nemocnice. * Na oddělení klinické biochemie 

a hematologie úspěšně proběhly reakreditace ČIA. * Nemocnice se zúčastnila Dne 

Integrovaného záchranného systému a Živé knihovny povolání. Na magnetické 

rezonanci se za spolupráce s Hasičským záchranným sborem konal cvičný požární 

poplach. * DEN JABLONECKÝCH ZDRAVOTNÍKŮ byl opět v divadle. * AUKCE 

VÝTVARNÝCH PRACÍ - Ve středu 17. května se v Eurocentru konal 20. ročník aukce 

výtvarných prací žáků jabloneckých mateřských, základních a středních škol. Letošní 

téma bylo pohádkový život a výtěžek z aukce putoval už tradičně na oddělení pediatrie 

jablonecké nemocnice na zakoupení žilního transilluminatoru. Do závěrečné aukce 

přispělo celkem 119 výrobky 14 mateřských a 13 základních škol. Za nejvíce peněz se 

vydražila mozaika Princezny ze Slunečnice a objekt Čapí hnízdo. Obě díla zakoupil 

náměstek hejtmana Pavel Svoboda za celkovou částku 3 260 korun. Významnou 

dražitelkou byla i Martina Šípková, ředitelka DDM Vikýř, jež vydražila předměty 

v součtu za tři tisíce korun. Celkem se na samotné aukci vybralo 15 807 korun, dalších 

pět tisíc věnovali žáci ZŠ Pivovarská, kteří v průběhu školního roku pořádali 

charitativní akce a vánoční bazar. * PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST na téma 

„Demence, obraz, poruchy chování, agresivita, celkový obraz“ se konala ve čtvrtek 9. 

listopadu v zasedací místnosti nemocnice. Vedle informací od zdravotníků byl dán 

prostor k dotazům a diskuzi. * EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN HIV - Šlo o pátý 

ročník celoevropské kampaně s hlavním cílem zpřístupnit bezplatné testování na HIV 

infekci. Podle informací Národního programu boje proti AIDS vykazuje HIV infekce v 

Česku vzestupný trend. Testování je proto jedním ze základních nástrojů prevence a 

pomáhá odhalit včasná stadia infekce, čímž může postiženým zajistit léčbu a také 

zamezuje šíření infekce. Využít možnosti bezplatného testování HIV šlo v jablonecké 

nemocnici od 20. do 24. 11. Na odběr nebylo nutno se předem objednávat. Výsledky šlo 

vyzvednout osobně, telefonicky pouze po sjednání hesla. * V PARKOVACÍM 

AUTOMATU, kde se hradí poplatek za parkování, byla zprovozněna možnost úhrady 

platební kartou. Automaticky je nastaven způsob pro platbu v hotovosti. Parkování do 

třiceti minut je bezplatné, poté uhradí návštěvník deset korun za každou započatou 

hodinu. K uzavření areálu závorami přistoupila nemocnice z potřeby regulace parkování 

a zajištění volných parkovacích míst pro pacienty i zaměstnance. Praxe prokázala, že 

opatření měla svůj význam. K dispozici návštěvníkům jsou i dvě parkoviště s 

dostatečnou kapacitou nedaleko hlavního vchodu. 
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POLITIKA 
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR ovládly dění 

v naší zemi v pátek 20. 10. odpoledne a v sobotu 21. 10. dopoledne.  

K ZAJÍMAVOSTEM PATŘILO, ŽE:  

PIRÁT IVAN BARTOŠ SE NARODIL V JABLONCI 

STAROSTOVÉ S PODPOROU MILIARDÁŘE Z JABLOTRONU 

VÝMĚNA KANDIDÁTŮ * za hnutí ANO v roce 2017 kandiduje Jiří Bláha – v roce 

2013 kandidoval Martin Komárek * ČSSD 2017 Michaela Marksová - 2013 Pavel Ploc 

* KDU-ČSL + STAN 2017 Jan Farský - 2013 Kamil Jan Svoboda * KSČM 2017 

Stanislav Mackovík - 2013 Stanislav Mackovík * ODS 2017 Petr Beitl - 2013 Hana 

Moudrá * TOP 09 2017 Václav Horáček 2013 - Jan Farský * Piráti 2017 Ondřej Kolek - 

2013 Petr Vyhnal * Zelení a Změna 2017 Věra Nováková - 2013 Miroslav Hudec 

PŘED VOLBAMI: ŘEKLI, NAPSALI 

23. 1. „CÍL JE ZMĚNA. PROSTŘEDEK JE POLITIKA,“ říká šéf pirátů Ivan Bartoš. – 

Parlamentní volby se kvapem blíží. Prvního lídra do voleb přitom před několika dny 

představila první strana – Pirátská. Pro lidi z Jablonecka je zajímavé, že Ivan Bartoš se 

narodil v Jablonci. Spousta lidí ho zde zná osobně… - VIZ KONEC KAPITOLY. 

13. 3. FILIP, MACKOVÍK A POJEZNÝ -  V Českých Budějovicích, Jablonci nad Nisou 

a Brně se v sobotu uskutečnily krajské konference KSČM, které zvolily návrhy pořadí 

na kandidátních listinách pro podzimní parlamentní volby… 

1. 4. PRVNÍ VOLEBNÍ LÍDŘI? PRIMÁTOR BEITL A MINISTRYNĚ MARKSOVÁ - 

Občanští demokraté včera večer na sněmu rozhodli, že jejich lídrem do podzimních 

parlamentních voleb bude v Libereckém kraji padesátiletý primátor Jablonce Petr Beitl. 

Současně včera ČSSD uvedla, že do Libereckého kraje vyšle jako jedničku ministryni 

práce Michaelu Marksovou… 

3. 4. SÁZKA NA NOVÉ TVÁŘE VYŠLA, ŘÍKÁ LÍDR ODS – O zasednutí do 

sněmovních lavic bude za ODS v rámci Libereckého kraje bojovat primátor města 

Jablonec nad Nisou Petr Beitl. Právě ODS má doby největší slávy, kdy jí s trochou 

nadsázky parlament patřil, již definitivně za sebou. Beitl je však optimistou. „Mám 

pocit, že jeden mandát by mohl být reálný. Politice už se nějaký ten rok věnuji, mandát 

na mě vyšel a myslím, že je to výzva, kterou bych měl přijmout,“ prohlásil… 

6. 4. POSLANEC BEITL: ZASTUPITELEM CHCI ZŮSTAT - „Opouštět jabloneckou 

radnici bych v tuto chvíli pokládal za krajně nezodpovědné a pokrytecké,“ řekl včera na 

setkání s voliči v Liberci nový krajský lídr ODS a primátor Jablonce Petr Beitl… 

15. 5. MINISTRYNĚ VYZVE MÍSTNÍ POLITIKY - Podnikatel, chemik, starosta, 

ministryně a poslanci. Většina politických stran v kraji vsadila na známé 

tváře, které vyšle do podzimního boje o křeslo v Poslanecké sněmovně… 



   KRONIKA roku 2017                                                                                 284  

 

2. 8. BABIŠ JE SÓLISTA, V TOM JE TA POTÍŽ, ŘÍKÁ DALIBOR DĚDEK Z 

JABLOTRONU. SVÉ SÍLY NYNÍ SPOJÍ S HNUTÍM STAN - Vede miliardovou 

průmyslovou společnost Jablotron, která se k dnešku rozrostla na sedmadvacet subjektů. 

„Stát se ale jako firma řídit nedá,“ říká podnikatel Dalibor Dědek, jenž dříve veřejně 

podpořil Andreje Babiše. V Česku je podle něj čas přestat nadávat na politiku a raději 

něco udělat, a tak jeho nadace postavila penzion pro seniory, a kvůli ochraně přírody 

skoupila louky v Jizerských horách. Svá slova chce nyní podložit i spoluprací s hnutím 

STAN, pro které bude shánět osobnosti, které by mohly usilovat o hlasy v letošních 

volbách do sněmovny. Je připraven kandidovat i sám… 

3. 8. MILIARDÁŘI DO POLITIKY PATŘÍ - Starostové získali podporu byznysmena a 

miliardáře Dalibora Dědka. Bez peněz to nejde, tvrdí. Když před týdnem STAN 

rozhodli, že se definitivně odstřihnou od krachující koalice s lidovci, vypadalo to pro 

malé nezávislé hnutí jako takřka sebevražedný krok pouhé tři měsíce před volbami. 

Nyní se ale ukazuje, že nejvyšší vedení Starostů devíti z deseti hlasů rozhodlo i proto, 

že už vědělo o netušeném trumfu, který mají v kapse. Jmenuje se Dalibor Dědek, jenž z 

nuly vybudoval společnost Jablotron. A jako jeden z mála miliardářů v Česku je bez 

jediné šmouhy na pověsti. Teď STAN slibuje nejenom miliony na kampaň, ale i 

bleskové přitáhnutí neokoukaných a „slušných“ kandidátů do voleb. 

9. 8. TŘI OTÁZKY PRO JANA ŠEBELKU: STAROSTOVÉ, MILIARDÁŘ DĚDEK A 

PELTOVA KAUZA -    nasliberec.cz, str. 0 - …Minulý týden v médiích rezonoval vstup 

dalšího miliardáře do politiky. Tentokrát je jím Dalibor Dědek a ulovit jej měli 

Starostové, kteří chtějí ve volbách deset procent. Neulovil ale spíš Starosty Dalibor 

Dědek a neoligarchizuje se nám politika v republice už trochu moc? * Jan Šebelka: V 

tomto případě si to nemyslím, i když z některých jeho mediálních vystoupení vyplývá, 

že se do politiky již delší dobu chystal. Jak řekl: Než by mě někdo do politiky 

dovlekl, radši budu tím, kdo si vybere. Udělal jsem si takovou svou selekci a 

vyšli mi Starostové, kde to na mě působí jak ve firmě – relativně rychle se 

rozhodují, fajn atmosféra, příjemné. Pan Dědek, jak to zvenku vypadá, do toho jde 

´srdcem´ a svou vizi slušných lidí v politice myslí upřímně. Přestože jeho hledání těch, 

kteří by měli z parlamentu vytlačit neslušné politiky, zní opravdově, vyznívá naivně. 

Kdo je slušný? Kdo je neslušný? Ukáže pan Dědek na někoho konkrétně a bude ty, kteří 

se na jeho výzvu přihlásí, nějak lustrovat a posadí je na detektor lži, aby zkoumal jejich 

pohnutky ke vstupu do politiky? Pozoruhodné je v této souvislosti jeho vyjádření k 

případnému volebnímu zisku STAN. Jeho odhad je dvacet procent, což je ještě 

naivnější představa než vyhnání neslušných politiků z parlamentu. To není přání, které 

se stalo otcem myšlenky, ale čiré snění. … A do třetice páně Dědkova naivita. Včera se 

objevila v médiích informace o tom, že chce vytvořit ´nadstranickou radu moudrých´, 

která by STAN radila, co a jak má dělat. To už majitel Jablotronu, jehož podnikatelské i 

nepodnikatelské aktivity sleduju s velkými sympatiemi a obdivem, docela přehnal. Za 

prvé asi netuší, že politik je druh homo sapiens, který je zahleděn sám do sebe jako 

legendární Narkissos, žádné rady nepotřebuje. Za druhé, všechny pokusy vnést do 

politiky ´civilní pohled´ či selský rozum, dosud ztroskotaly. Mašinérie zvaná 
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Parlament ČR je z tohoto pohledu neporazitelná. O tom, že je pan Dědek v tomto 

poněkud mimo, svědčí i fakt, že začal jednat s Tomášem Halíkem, jehož nenávistné 

výpady proti prezidentovi Zemanovi, jeho pohrdání plebsem i neobjasněné akademické 

tituly žádné hlasy STAN nepřinesou. Naopak. To je cesta do pekel, což s chlapíkem, 

jenž má k ďáblu zřejmě dost blízku, tak velké překvapení nebude. Může 

nezpochybnitelná osobnost Dalibora Dědka pomoci STAN do parlamentu? - Myslím, že 

ne, přestože je známý miliardář, filantrop a podnikatel, kterého zaměstnanci milují. 

Stačit to nebude třeba i proto, o čem jsem se již zmínil. Dalším důvodem, a ten už s ním 

nesouvisí, může být značka STAN, která není v Libereckém kraji zavedená… 

15. 8. JABLONECKÝ MILIARDÁŘ DĚDEK V ÚSTECKÉM KRAJI - …Dalibor Dědek 

povede osobně kandidátku hnutí Starostové a nezávislí v Ústeckém kraji. A zkusí uspět 

v politice, tak jako šéf ANO Andrej Babiš či expředseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. 

Již dříve oznámil, že bude hnutí finančně podporovat a shánět „slušné lidi“, kteří by 

mohli doplnit volební kandidátky STAN. Nakonec jich vybral šestnáct. „Zažil jsem 

třináct nejaktivnějších dní v životě,“ řekl zakladatel Jablotronu na tiskové konferenci… 

25. 8. PŘEDVOLEBNÍ FINIŠ JE TADY, KDO STOJÍ V RINGU - Necelé dva měsíce 

zbývají do podzimních voleb, ve kterých se politické strany a hnutí utkají o 200 křesel v 

Poslanecké sněmovně ČR. Znamená to především finiše jednotlivých předvolebních 

kampaní, které lze opět očekávat vyhrocené a poznamenané nejrůznějšími kauzami a 

skandály. Dokládá to ostatně i vyšetřování exministra financí Andreje Babiše, který měl 

podle policie spáchat dotační podvod. Odrazí se jeho problémy ve volebních 

preferencích ANO? * KANDIDÁTKY VEDOU PEKAŘ, MINISTRYNĚ I PRIMÁTOR - 

Volby do Poslanecké sněmovny nabídnou voličům pestrou škálu osobností. Uchazeči o 

pozici poslanců mají velmi pestré profesní životy. O přízeň obyvatel bojuje například 

ministryně Michaela Marksová, pekař Jiří Bláha či primátor Jablonce Petr Beitl a… 

26. 8. POMLUVY OD LIDÍ, KTEŘÍ SE NARODILI DO HODNĚ RUDÉ KOLÉBKY, JSOU 

NESMÍRNĚ URÁŽLIVÉ - tydenvlk.cz, str. 0, komentář Aleny Roubalové - Starostové 

a nezávislí (STAN), jimž se začíná v internetových diskusích přezdívat stánkaři, 

přišli tento týden o lídra kandidátky v Ústeckém kraji, o jabloneckého 

podnikatele Dalibora Dědka. Zakladatel úspěšného Jablotronu a miliardář 

Dědek ale na STAN nezanevřel, pouze se stáhl z postu, na němž si do něj každý 

téměř beztrestně, protože i budoucí politici podle různých judikátů „požívají 

menší míry ochrany osobnosti“, může kopnout. Dalibor Dědek pouze chtěl v 

Ústeckém kraji posílit starostenské hnutí, protože tam se rozhodně netěší 

takové oblibě jako v jeho domovském Libereckém. Včas ale vyhodnotil, že Ústí 

nepomůže a sobě významně přitíží. Nevybíravě se totiž už začalo útočit i na 

jeho firmu, a to každý podnikatel, který do politiky nejde s vidinou být přímo u 

zdroje a polepšit díky politickému angažmá sobě i firmě, řadí zpátečku. Navíc 

se o něm začalo mluvit jako o dalším Andreji Babišovi, který si politické hnutí 

rovnou koupil. To Babiš si nejdříve výtah k politické moci musel založit. To 

údajně rozhodlo. Pravda ale bude těsně vedle. Dědek, na rozdíl od 
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vedení STAN, neměl k Babišovi povinně antagonistický vztah. Spíše 

ambivalentní. To by se později mohlo stát jablkem sváru uvnitř STAN. Tak to 

Dědek vyřešil jako chlap. On totiž politické krytí k ničemu nepotřebuje… 

4. 9. ODS VTRHNE DO MĚST S MODROU VLNOU, NA SCÉNU SE VRACEJÍ 

REPUBLIKÁNI I NÁRODOVCI - V Libereckém kraji budou voliči v říjnových volbách 

vybírat z 24 kandidátních listin, což je rekordní počet. Krajský úřad už zaregistroval 

kandidátky všech přihlášených subjektů… 

8. 9. KDYSI SE DRŽEL PŘI ZEMI A ČEKAL. TEĎ JE PRIMÁTOREM JABLONCE - 

Krajskou kandidátku ODS do parlamentních voleb vede jablonecký primátor Petr Beitl. 

Od politiky si odpočine při sportu a cestování… 

12. 9. ŽÁDNÁ OBŘÍ SHOW. STRANY VSADILY NA KONTAKT S LIDMI - Obří 

billboardy, velké road show po náměstích s pivem a gulášem zdarma, Michal David či 

Lucie Bílá? Ne, letošní předvolební kampaň se nese ve znamení malých stánků, u 

kterých lídři stran vábí potenciální voliče. Každá z oslovených politických stran a hnutí 

v kraji navíc do kampaně nedá víc než 2,4 milionu korun… 

23. 9. „DOŠLO NA ZEMANOVA SLOVA. NEJVĚTŠÍ NEPŘÍTEL JE KOALIČNÍ 

PARTNER.“ BABIŠ SE ROZOHNIL V JABLONCI A PROZRADIL SVÉ NEJHORŠÍ 

POZNÁNÍ Z POLITIKY - „Většině lidí, kteří jsou v politice, nejde o řešení, o to dělat pro 

lidi. Jim jde hlavně o to, aby tam byli. Aby byli ministři, cestovali a podobně. To je pro 

mě nejhorší poznání z politiky,“ prozradil Andrej Babiš na besedě v Jablonci…  

19. 10. VOLIT CHTĚJÍ V KRAJI STOVKY LIDÍ TAKÉ Z NEMOCNIC A Z VĚZNIC - 

Stovky lidí z nemocnic, domovů pro seniory nebo věznic v Libereckém kraji se chtějí 

zúčastnit voleb do Sněmovny. Třeba ve věznicích se ale konečné počty voličů mohou 

lišit, například kvůli propadlým občanským průkazům. 

PETR BEITL, LÍDR ODS: POLITICI ZTRÁCEJÍ VLIV, STÁT JE V RUKOU ÚŘEDNÍKŮ 

-  2. 10. 2017 - Mladá fronta DNES, str. 14, Martin Trdla - Navrátit politice slušnost a 

racionalitu. To je jeden z cílů, kterého by v poslanecké sněmovně chtěl dosáhnout 

primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl. Krajský lídr ODS hovoří před říjnovým kláním 

o 200 křesel v dolní komoře parlamentu například o tom, že stát se dostal do rukou 

ministerských úředníků, kteří vymýšlejí čím dál bizarnější zákony a prováděcí 

vyhlášky, jež mají často jen pramálo společného s realitou. „Politici ztrácejí sílu s tím 

něco dělat,“ říká padesátiletý politik. * Od roku 2010 jste starostou Jablonce, o dva roky 

později jste se stal jeho primátorem. Nyní bojujete o místo v parlamentu. Je to pro vás 

určitý vrchol politické kariéry? * Přijal jsem roli krajského lídra a z toho vyplývá, že 

věřím v náš i svůj úspěch. Je to samozřejmě spojené s velkým množstvím práce a s 

velkou odpovědností, ale chci se do sněmovny dostat a pokusit se určité věci změnit. * 

Co chcete měnit? S čím do utkání o parlament kráčíte? * Mohl bych vám teď citovat 

jednotlivé body našeho programu a ke každé jeho kapitole říci, co mě z toho bodu 

zajímá, co bych rád prosazoval. Já bych tady ale raději zůstal více v nadhledu a hodnotil 

situaci ze zkušeností, které jsem získal během své téměř desetileté politické kariéry. V 

roce 1989 jsem byl přesvědčen, že něco tak nefunkčního jako systém 

centrálního řízení nebo tak pokryteckého jako ideologicky zaměřené školství 
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už nikdy nemůže existovat. Po 28 letech cítím, že jsme dramaticky jinde, než jsme 

chtěli být. Především v posledních pěti letech jsme opustili tu konzervativní cestu, po 

které před námi kráčejí vyspělé národy Evropy a dali se na cestu za samozvanými 

spasiteli. Místo politiky se politikaří, ministři se střídají jak svatí na betlému. Místo 

diskuze o programu se diskutuje, kdo má na koho jaké odposlechy. Vše spojené s 

politikou je předem dehonestováno. Veřejné mínění vodí někdo jak loutku na provázku 

odněkud z mediálního zákulisí. Místo schopných se o politické posty ucházejí spíše 

všeho schopní. Ve spojení s chaosem v desítkách nových zákonů a vyhlášek to vede k 

tomu, že politici ztrácejí čím dál více vliv na to, co se děje v naší zemi. S narůstajícím 

počtem nových zákonů, státních úředníků a byrokracie je systém tak komplikovaný, že 

už se v něm nikdo nevyzná. Neexistují jednotné výklady k novým zákonům a 

požadavkům, takže ti, co je mají uvádět do praxe, ať už úředníci našeho města nebo 

podnikatelé, hrají roli zkušebních krys, na kterých se vyzkouší reálný dopad. No, když 

to úplně nevyjde, přijde během několika měsíců změna. Co na tom, že oborové svazy z 

terénu měsíce předem protestují a posílají své podněty. Příkladem může být kontrolní 

hlášení, EET, inkluze, GDPR, v podstatě dnes každý nový zákon. Je to špatné, když jde 

o zmíněné úředníky a podnikatele. Děsné ale je, když se jedná o zákony, které určují 

směry ve výchově a vzdělávání dětí a mládeže. * Existuje ovšem mezi politiky vůle 

věci, jež popisujete, měnit? * Ta vůle a podpora se musí najít. Naplnit předvolební 

sliby, snížit byrokracii, zjednodušit zákony a daně, najít prostředky pro školy vědu a 

výzkum, zvýšit lidem mzdy, pracovat na rozvoji datové a dopravní infrastruktury. Kdy 

jindy, než teď, když se ekonomice daří, bychom měli podporovat potřebné změny. 

Jedno je jisté, budoucí vláda bude muset změnit přístup od restrikcí a omezení vůči 

středním firmám a podnikatelům k jejich podpoře. Od nakládání byrokratické a 

ideologické zátěže všem kdo v oblasti školství a vzdělávání pracují, k definování a 

oceňování úspěšné práce. Máme mnoho schopných lidí ve všech oborech, těm musíme 

přestat házet klacky pod nohy a naopak vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci 

dále rozvíjet. * O tom by se dalo jistě hovořit hodiny a popsat stohy papírů, ale pojďme 

odbočit. Jak moc si na sněmovnu věříte, jaký očekáváte volební výsledek? * Máte 

pravdu a stohy papíru již byly popsány. Pokud se někdo chce podívat na konkrétní 

kroky, které plánuje udělat ODS, doporučuji se podívat do našeho volebního programu. 

Mou ambicí v Libereckém kraji je dvouciferný výsledek. Potěšilo by mě, kdybychom k 

tomu u nás porazili sociální demokracii a komunisty. * A nemůže vám ten výsledek 

„pochroumat“ třeba jméno Jiřího Kittnera, který je na třináctém místě krajské 

kandidátky ODS? Přeci jen je bývalý primátor Liberce pro některé lidi kontroverzní 

osobou. * Nám kandidátku neurčuje velký šéf z Prahy. ODS je demokratická strana, ve 

které se složení kandidátních listin tvoří odspodu členskou základnou. Věřím, že naši 

voliči jsou svéprávní a dovedou si pomocí kroužků vybrat čtyři favority, kterým dají 

důvěru. * Pokud se dostanete do poslanecké sněmovny, opustíte post primátora či 

jabloneckého zastupitele? * Určitě nechci přebíhat, ale na přímou otázku přímá 

odpověď. V případě úspěchu dokončím svůj primátorský mandát a určitě se budu 

ucházet o místo na kandidátce pro další komunální volby v Jablonci. Na jakém místě 

tam budu, to budu řešit se svými stranickými kolegy a jestli dostanu podporu, 

to je plně v rukou občanů… (kráceno) 
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LIBERECKÝ KRAJ: VÝSLEDKY VOLEB VE MĚSTECH 

SEČTENO, PODTRŽENO - volby do Poslanecké sněmovny ČR měly po celé 

republice vítěze i poražené. Suverénním celostátním vítězem se stalo hnutí 

ANO, s velkým odstupem skončila na druhém místě ODS, která až při sčítání 

posledních okrsků přeskočila SPD Tomia Okamury, jemuž se ve velkých 

městech nedařilo tolik, jako na vesnicích. Nad deset procent získali Piráti. 

V roce 2017 se do sněmovny nakonec dostalo devět politických stran… 

JAK DOPADLY VOLBY VE MĚSTECH NAŠEHO KRAJE 

LIBERECKO 

LIBEREC  - ANO 30,94 % * STAN 12,41 % * Piráti 12,40 % * ODS 10,24 % * SPD 

9,79 % * ČSSD 5,53 % * TOP 09 5,51 % * KSČM 4,83 %  

 FRÝDLANT - ANO 32,97 % * ODS 12,37 % * SPD 11,88 % * STAN 10,46 % 

* KSČM 8,16 % * ČSSD 7,32 % * Piráti 7,16 %  

 HRÁDEK NAD NISOU - ANO 30,56 % * STAN 28,61 % * SPD 12,44 % * 

KSČM 7,86 % * Piráti 5,74 %  

 CHRASTAVA - ANO 29,93 % * STAN 22,19 % * SPD 11,82 % * Piráti 9,33 % 

* ODS 6,92 % * KSČM 6,32 % * ČSSD 5,39 % 

 HEJNICE - ANO 30,30 % * STAN 19,14 % * SPD 11,07 % * ODS 8,06 % * 

Piráti 7,35 % * ČSSD 6,96 % * KSČM 6,25 %  

 ČESKÝ DUB - ANO 28,70 % * STAN 13,82 % * SPD 11,79 % * Piráti 10,66 

% * KSČM 9,01 % * ODS 8,79 % * ČSSD 5,86 %  

 Raspenava - ANO 34,30 % * SPD 14,30 % * STAN 12,88 % * KSČM 9,45 % * 

Piráti 6,69 % * ČSSD 6,61 % * ODS 5,94 %  

JABLONECKO 

JABLONEC NAD NISOU - ANO 29,79 % * Piráti 15,26 % * ODS 13,05 % * SPD 

11,21 % * STAN 7,46 % * ČSSD 5,62 % * KSČM 5,20 %  

 TANVALD - ANO 31,30 % * SPD 15,11 % * Piráti 10,47 % * ODS 9,20 % * 

KSČM 9,13 % * STAN 7,31 % * ČSSD 6,75 %  

 ŽELEZNÝ BROD - ANO 25,73 % * STAN 13,84 % * Piráti 13,27 % * SPD 

10,82 % * ODS 10,35 % * TOP 09 6,43 % * KSČM 6,40 % * ČSSD 5,32 %  

 SMRŽOVKA - ANO 27,7 % * ODS 16,84 % * Piráti 13,82 % * SPD 12,54 % * 

STAN 7,02 % * KSČM 5,92 %  

 DESNÁ - ANO 30,55 % * STAN 14,67 % * SPD 13,56 % * Piráti 12,14 % * 

KSČM 9,61 % * ODS 5,06 %  

 VELKÉ HAMRY - ANO 32,26 % * SPD 12,05 % * ODS 10,66 % * Piráti 10,40 

% * STAN 9,80 % * KSČM 9,28 %  

 LUČANY NAD NISOU - ANO 27,44 % * Piráti 14,20 % * SPD 13,77 % * ODS 

11,51 % * STAN 10,44 % * KSČM 6,35 % 

 



   KRONIKA roku 2017                                                                                 289  

 

ČESKOLIPSKO  

ČESKÁ LÍPA - ANO 32,69 % * SPD 13,32 % * Piráti 11,13 % * STAN 9,32 % * ODS 

8,46 % * KSČM 7,72 % * ČSSD 6,58 % * TOP 09 3,32 %  

 NOVÝ BOR - ANO 31,30 % * STAN 14,87 % * SPD 11,20 % * Piráti 9,74 % * 

ODS 8,57 % * KSČM 6,51 % * ČSSD 6,42 %  

 CVIKOV - ANO 31,07 % * SPD 12,02 % * ODS 10,86 % * KSČM 9,92 % * 

Piráti 9,39 % * STAN 9,02 % * ČSSD 6,56 %  

 DOKSY - ANO 32,92 % * Piráti 11,91 % * ODS 11,54 % * SPD 10,52 % * 

STAN 9,32 % * ČSSD 6,58 % * KSČM 6,54 %  

 KAMENICKÝ ŠENOV - ANO 33,00 % * STAN 13,49 % * SPD 11,26 % * 

KSČM 8,23 % * Piráti 8,04 % * ČSSD 7,36 % * ODS 6,81 %  

 MIMOŇ - ANO 36,57 % * SPD 13,27 % * KSČM 10,81 % * Piráti 9,47 % * 

STAN 8,77 % * ČSSD 6,28 % * ODS 6,02 %  

 STRÁŽ POD RALSKEM - ANO 34,41 % * SPD 11,62 % * KSČM 10,33 % * 

Piráti 9,72 % * STAN 9,32 % * ODS 6,75 % * ČSSD 6,25 %  

SEMILSKO A TURNOVSKO 

TURNOV - ANO 23,77 % * STAN 13,69 % * ODS 13,15 % * Piráti 12,80 % * SPD 

8,80 % * TOP 09 7,71 % * ČSSD 6,77 % * KSČM 5,48 %  

 SEMILY - ANO 28,09 % * STAN 15,12 % * ODS 10,60 % * SPD 10,14 % * 

Piráti 9,56 % * KSČM 8,60 % * ČSSD 5,72 %  

 JILEMNICE - ANO 26,63 % * ODS 14,74 % * SPD 12,15 % * STAN 10,31 % * 

Piráti 10,03 % * KSČM 5,80 % * KDU-ČSL 5,05 %  

 LOMNICE NAD POPELKOU - ANO 26,65 % * Piráti 13,55 % * ODS 12,07 % * 

STAN 11,75 % * SPD 8,40 % * ČSSD 6,77 % * KSČM 5,82 %  

 ROKYTNICE NAD JIZEROU - ANO 22,06 % * STAN 14,89 % * ODS 13,51 % 

* SPD 12,55 % * Piráti 10,96 % * KSČM 5,65 % * ČSSD 5,03 %  

 JABLONEC NAD JIZEROU - ANO 27,14 % * STAN 14,08 % * SPD 11,68 % * 

ODS 10,42 % * Piráti 9,96 % * KDU-ČSL 7,21 % * ČSSD 5,49 %  

JAK DOPADLY VOLBY V JABLONCI NAD NISOU 
1. ANO 2011 29,79 %  

2. Piráti 15,26 %  

3. ODS 13,05 %  

4. SPD 11,21 %  

5. Starostové a nezávislí (STAN) 7,46 %  

6. ČSSD 5,62 % * 7. KSČM 5,20 % * 8. TOP 09 4,82 % * 9. Svobodní 1,71 % * 10. 

KDU-ČSL 1,49 % * 11. Zelení 1,37 %, 12. Rozumní 0,77 % * 13. Realisté 0,70 % * 

14. SPO 0,35 % * 15. Dělnická strana 0, 19 % * 16. SPR-RSČ 0,18 % * 17. 

Sportovci 0,14 % * 18. Blok proti islámu 0,11 % * 19. - 20. Dobrá volba a ODA 

0,09 % *21. Referendum o EU 0,08 % * 22. - 23. Řád národa a Cesta k 

odpovědné společnosti 0,07% * 24. ČSNS 0,06% 
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LIBERECKÝ KRAJ: VOLEBNÍ ÚČAST, NOVĚ ZVOLENÍ POSLANCI 

VOLEBNÍ ÚČAST V LIBERECKÉM KRAJI BYLA 60,05 % - Po čtyřech letech 

mohli opět plnoletí občané České republiky volit své zástupce v Parlamentu ČR. Nejen 

v celostátních výsledcích vyhrálo hnutí ANO, ale jak je vidět ze zveřejněných výsledků, 

bylo první ve všech okresech i v našem regionu (zisk 29,83 %). Starostové a nezávislí 

dosáhli pak v Libereckém kraji nejlepšího výsledku z celé republiky, získali 12,82 % 

hlasů, následovali Piráti (11,42 %), čtvrté místo připadlo SPD (10,95 %) a na pátém 

skočila Občanská demokratická strana (10,28 %). Určitou zajímavostí je, že voliči 

´vykroužkovali´ hejtmana Půtu z posledního místa kandidátky až do Poslanecké 

sněmovny, byť on sám poslancem být nechce, chce zůstat jen hejtmanem. Liberecký 

kraj má tedy nově osm poslanců, pro nás je příjemné, že nechybí zástupci z Jablonce.  

OSMIČKA ZVOLENÝCH POSLANCŮ V LIBERECKÉM KRAJI 

 PETR BEITL, (51 let), ODS (do strany vstoupil v roce 2002). V roce 2010 byl 

zvolen starostou města Jablonec nad Nisou, od 12. března 2012, kdy se Jablonec 

zařadil mezi statutární města, je primátorem. 

 V roce 1989 absolvoval VŠST (dnes TUL) v Liberci. Po studiích spoluzaložil 

společnost Ještěd, která dnes provozuje hotel Ještěd a Prezidentskou chatu v 

Jizerských horách. V roce 2006 byl za ODS zvolen zastupitelem města Jablonec 

nad Nisou a v roce 2008 zastupitelem Libereckého kraje. Mandát krajského i 

městského zastupitele obhájil i v dalších, pro ODS obecně kritických volebních 

obdobích a je jím dodnes. V roce 2014 získal v soutěži Svazu měst a obcí ČR 

titul Nejlepší primátor 2010–2014. Je 28 let ženatý, má tři děti. 

 JANA PASTUCHOVÁ (52 let), členka hnutí ANO, od října 2013 poslankyně za 

Liberecký kraj, od roku 2014 zastupitelka Jablonce nad Nisou, kde žije. 

Po absolvování střední zdravotnické školy v Liberci vystudovala obor urgentní 

medicína na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislavě, později dokončila studium magisterského oboru management a 

veřejné zdravotnictví. Pracovala jako specializovaná sestra na ARO v 

Nemocnici Jablonec, nyní je u liberecké záchranné služby. Dvanáct let je 

ředitelkou mezinárodní konference pro záchranné služby Jablonecká Rescue 

Ski a jednatelkou sdružení JRS Medical. Je vdaná, má jednu dceru. 

 JIŘÍ BLÁHA, (56 let), ANO, podnikatel (pekař a cukrář) z Liberce. Do voleb šel 

z pozice lídra liberecké kandidátky ANO jako nestraník. 

 DAVID PRAŽÁK, (38 let), ANO, podnikatel v zemědělství v Semilech. 

 IVAN JÁČ, (61 let) ANO, vysokoškolský učitel, vedoucí Katedry podnikové 

ekonomiky a managementu Technické univerzity v Liberci. 

 MARTIN PŮTA, (46 let), STAN, od roku 2012 hejtman Libereckého kraje, od 

dubna 2014 místopředseda Asociace krajů ČR a předseda české části 

Euroregionu Nisa. Bývalý starosta Hrádku nad Nisou, kde žije. 
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 RADOVAN VÍCH, (53 let), SPD, vystudoval Vojenskou odbornou školu 

tankovou a automobilní v Nitře a později Vojenskou akademii v Brně. Od roku 

2016 je zastupitel Libereckého kraje. 

 TOMÁŠ MARTÍNEK, (31 let), Piráti, vystudoval ekonomickou fakultu České 

zemědělské univerzity v Praze, v současné době působí i nadále na této škole 

jako doktorand oboru Informační management. Zastupitel města Česká Lípa. 

NOVĚ ZVOLENÝM POSLANCEM SE STAL TAKÉ IVAN BARTOŠ, který se narodil 

v Jablonci nad Nisou. Je členem strany Pirátů od založení, od roku 2009 pak předsedou 

(s krátkou přestávkou v létě 2013). Od roku 1999 žije v Praze, maturoval v USA i na 

Gymnáziu U Balvanu v Jablonci. Vystudoval Ústav informačních studií a knihovnictví 

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. * Co se mu vybaví, když se řekne 

Jablonec a dětství? * Maminka byla učitelka, takže léta s ní strávená na přehradě, pak 

spolužáci z jazykovky 2. ZŠ. No a také taneční, otevření klubu Na Rampě, Horečky 

sobotní noci pana Vobořila, které ještě frčí, ale prý už to není ono, klub Zebra, 

harmonika, zábava a lyžování. Před časem se rodiče přestěhovali do Janova a musím se 

přiznat, že moje návštěvy doma mají značné rezervy. Přece jen jsem předseda 

celorepublikové politické strany Pirátů, víkendy ani dovolené si moc neberu a věnuji je 

pirátským aktivitám v různých regionech. Předpokládám, že jablonečtí a liberečtí, ale i 

tanvaldští Piráti zásadně podporují naše tažení na poslaneckou sněmovnu a i díky mému 

zvolení za celostátního lídra v následujících devíti měsících Liberecký kraj, tedy 

Jablonec, Tanvald, Smržovku, Desnou a další města, navštívím ještě nespočetněkrát. 

Lyže na Malinovce nebo na Špičáku ale asi letos zase nestíhám. * Jste věřící, a to v 

Církvi československé husitské. Jak se snoubí moderní technologie a 

světonázory s přece jen tradicionalistickým pohledem? * Hrával jsem v kostele na 

varhany a k víře mě v mládí přivedl svérázný jablonecký husitský farář Benjamín 

Mlýnek. Nejsem však nějaký náboženský fanatik. Moje víra spočívá v pochopení 

jednoduchého evangelického poselství – Ježíš je láska. To mi úplně stačí a tím se řídím. 

Víra - nikoliv náboženství, a věda nejsou v protikladu. Největší vědecké kapacity často 

končí své bádání tam, kde víra již neklade otázky.  * Sledujete, jak funguje politika 

na komunální úrovni ve svém rodném  Jablonci? * To bohužel nezvládám sledovat. 

Vím však, jaké problémy řeší lidé v Janově nad Nisou. Bohužel v nepěkných 

souvislostech slyším neustále o Synerci, tedy Liberci. Věřím, že se nám v dalších 

komunálech už podaří postavit lokální kandidátky na úrovni místních sdružení a 

podobně jako v Praze začneme z opozic rozkrývat čachry, které si bohužel v komunální 

politice s těmi celorepublikovými moc nezadají… 

4.11. „LIDÉ SE BÁLI PŘIZNAT, ŽE VOLILI ANO,” ŘEKL BABIŠ PŘÍZNIVCŮM - 

Andrej Babiš při besedě v Jablonci naznačil, že je česká společnost ovládaná strachem. 

Řada voličů se prý obávala přiznat známým, že ve volbách hlasovala pro jeho hnutí 

ANO. Babiš přijel do Jablonce z Liberce, v kraji navštívil i Českou Lípu a z Jizerských 

hor pokračoval do Českého ráje - do Turnova a svijanského pivovaru… 
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IV. KULTURA 
VÝROČÍ: MANDRAGORA, JAZZ H FACTOR, DIVADLO, VÝSTAVY  

 25 LET  

MANDRAGORA - Hudební skupinu založil v Jablonci kytarista Jan Krajník. Za dobu 

existence vydala Mandragora šest desek, poslední album tvoří nevydané skladby či 

písničky nahrané při koncertě. Rocková kapela Mandragora své výročí oslavila v sobotu 

11. listopadu v jabloneckém klubu Woko. Během večera byly k dostání raritní 

nahrávky, kopie vyprodaných CD a skladby, které se nedostaly na vydaná alba. Koncert 

zpestřila videoprojekce a pyrotechnické efekty. „Uvažoval jsem o variantě, že bychom 

vůbec nehráli a nechali si zahrát, ale neprošlo to,“ říká Krajník, takže vedle hostů – 

kapely Tres Udos, Johnny John, Makule, Nautica - zahrála i jubilující Mandragora.   

JAZZ H FACTOR – Čtvrtstoletí působí na severočeské jazzové scéně jablonecká 

sestava Jazz h Factor. Zdravotníci a dárci krve jistě pomohou rozluštit název Jazz h 

Factor nápadně připomínající Rh faktor u krevních skupin. „Je tomu skutečně tak, že to 

také něco s naší nejcennější tekutinou společného má. Totiž, že jazz musí mít člověk v 

krvi,“ říká František Kozderka, kapelník jablonecké sestavy. Za dobu své existence měl 

Jazz h Factor více jak 250 večerních klubových koncertů v prostorách noblesního Klubu 

Ex v Jablonci, kapelou prošlo na tři desítky muzikantů a zpěvaček. Jubileum kapela 

oslavila koncertem, který se konal ve čtvrtek 16. listopadu ve zmíněném klubu.  

Hudebními gratulanty byly kapely Swing Society, Big O Band a další hosté. 

 110 LET 

MĚSTSKÉ DIVADLO – 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. 
Na stavbě divadla, jejíž náklady se vyšplhaly na 735 tisíc tehdejších korun, pracovalo 

přes pět desítek firem. Poprvé 

se jeho opona zvedla v sobotu 

21. září 1907. Večerem zněly 

tóny několika menších děl, 

vyvrcholením bylo uvedení 

veselohry Husarská horečka 

Gustava Kadelburga a 

Richarda Skowronka. V roce 

1948 bylo přejmenováno na 

Divadlo Julie Fučíka a 

skončil zde stálý 

soubor. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=92928&x=800&y=568&test=ccc
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V devadesátých letech prošlo divadlo rekonstrukcí za 139 milionů korun, otevřeno bylo 

po třech letech v září 1998.  Zatímco vloni slavilo plnoletost v podobě osmnáctin, 

v příštím roce to bude dvacet let od doby, kdy se začala psát jeho novodobá historie.  

 111 LET 

PŘEHRADA V JABLONCI – V roce 1906 byl položen základní kamen ke stavbě 

přehrady na Mšenském potoce. JABLONECKÉ MOŘE, tak byla s hravou nadsázkou 

nazvaná výstava věnovaná historii stavby i životu na přehradě v proudu času. 

Interaktivní výstava byla slavnostně zahájena v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových 

v Kostelní ulici symbolicky na Medarda 8. 6. 2017, který je Světovým dnem oceánů. 

Výstava byla přístupná po celé léto a kdo přišel, mohl se alespoň na chvíli ocitnout v 

dobách, kdy vodní hladinu přehrady brázdily plachetnice nebo oblíbený parníček. 

 170 LET 

POLUBENSKÁ SKLÁRNA V DESNÉ V JIZERSKÝCH HORÁCH zahájila výrobu v 

roce 1847. Tehdy patřila do sklářského impéria Josefa Riedela a stejně jako jeho další 

podniky byla v provozu ještě na konci 2. světové války, kdy byla znárodněna. Dnes 

funguje jako Preciosa-Ornela. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci připravilo k výročí 

sklárny výstavu. Kurátor muzea Petr Nový společně s designérem Jaroslavem Bejvlem 

nenavrhli klasickou muzejní úpravu postavenou na vitrínách, ale instalaci evokující 

sklářské prostředí. Sklárna s muzeem pak pro výstavu vyrobila limitovanou edici pěti 

úspěšných výrobků z 50. až 70. let minulého století, a to včetně slavných popelníků 

Václava Plátka oceněných čestným uznáním na světové výstavě EXPO´58 v Bruselu. 

PODPORA MĚSTA: DOTACE, DARY   
DOTACE, PENĚŽITÉ DARY - V roce 2017 na ně byla z rozpočtu města vyčleněna 

částka 13 320 000 Kč (v roce 2016: 11 406 000 * 2015: 9 884 000 * 2014: 14 041 000). 

Přerozdělení koordinoval humanitní odbor jabloneckého magistrátu, kde je vedena 

kompletní agenda o financích poskytovaných sportovním, kulturním, vzdělávacím a 

dalším organizacím či subjektům. Komu a kolik:   

KULTURA 3 620 000 KČ, z toho:  

 3 590 000 Kč rozdělila žadatelům kulturní komise, včetně tříleté dotace 

(podrobnosti viz kapitola rozpočet), 

 30 000 Kč - údržba kostelních hodin. 

SPORT 8 425 000 KČ, z toho: 

 8 100 000 Kč rozdělila sportovní komise, 

 125 000 Kč - rychlostní kanoistika, investice - projektová dokumentace,  

 100 000 Kč - ČLTK Bižuterie Jablonec, investice - šatny v hale, 

 100 000 Kč – Tělovýchovná jednota Bižuterie, investice - světelná tabule. 

Zbytek z vyčleněné částky rozdělovaly: 75 000 Kč komise humanitní péče, 500 000 Kč 

komise pro výchovu a vzdělávání, 700 000 Kč činily dary, návratné finanční 

výpomoci či investice. Podklady pro činnost komisí zajišťuje na odboru: 
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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 ve II. kapitole  KRONIKY 2017, o kultuře a sportu budou pojednávat 

následující kapitoly. 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. 

KULTURNÍ AKCE A SUBJEKTY 
K VÝZNAMNÝM AKCÍM, kde je hlavním pořadatelem město Jablonec, patřily: ples 

města, oslavy Dne učitelů, Den rodiny, Den otců, Týden seniorů či jubilejní 20. ročník 

výstavy výtvarných prací žáků a studentů na téma ´Pohádkový život´. Nechyběla Cena 

pro nadané, která byla v loňském roce úspěšnou novinkou. Pominout nelze 

vzpomínková setkání při státních svátcích a výročích v měsících leden, květen, srpen, 

říjen a listopad. V prosinci se zájmu především rodin s dětmi těšila opět Ježíškova pošta 

a rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí před radnicí.  

K AKCÍM VZEŠLÝCH ZE SPOLUPRÁCE s dalšími subjekty patří již tradičně Den 

zdravotně postižených, Den památek, Jablonecké podzimní slavnosti, trhy velikonoční a 

vánoční plus další adventní akce, ale také literární soutěž, Cena města tance a nově 

Kinofest. K institucím spolupracujícím s městem v oblasti kultury se řadí každoročně: 

Dům dětí a mládeže Vikýř * Základní umělecká škola * Muzeum skla a bižuterie * 

Centrum sociálních služeb * ostatní neziskové subjekty * základní a mateřské školy.  

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. 

EUROCENTRUM: JABLONECKÉ KULTURNÍ LÉTO I KINA 

EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU, s.r.o. * Jiráskova 7, 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, 



   KRONIKA roku 2017                                                                                 295  

 

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 KRONIKA 2015 A 2016.  

ROK 2017 byl pro činnost Eurocentra bezpochyby úspěšný. Díky vysoké 

profesionalitě akcí Eurocentra získala společnost částku  

 571 000 Kč (vloni: 641 000 Kč) z dotací a sponzorství mimo svůj rozpočet.  

 294 000 Kč (vloni: 357 000 Kč) od prestižní organizace evropských kin Europa 

Cinemas získalo Středisko Kina, které díky dramaturgii zaznamenalo 

návštěvnosti 52 000 (vloni: 62 000) diváků. 

 14 000 diváků (vloni: 12 000) navštívilo kulturní akce v Eurocentru. 

Například Jablonecké kulturní léto (11. ročník) se čtvrtečními koncerty na letní scéně a 

nedělními produkcemi v Tyršových sadech nabídlo pestrý koktejl různých hudebních 

žánrů v podání skupin z celého světa. Návštěvnost těchto akcí překročila pět tisíc osob a 

jejich ohlasy byly velmi příznivé.  * Sluneční škola, barmanská show i Tatrabus. 

To vše nabídnul 17. ročník cestovního veletrhu Euroregion Tour. 

CESTOVNÍ VELETRH LÁKÁ NA VÝLETY, SHOW, DÍLNY ŘEMESLNÍKŮ I DOBROTY 

17. 3. 2017, Liberecký deník, str. 2, Denisa Albaniová - „Pestrý a živý Liberecký kraj,“ 

to je motto letošního cestovního veletrhu Euroregion Tour, který začíná již dnes a 

potrvá až do sobotního odpoledne. Veřejnosti se zde představí regionální výrobci, 

cestovatelé, školy i řemeslníci. Akce začne dnes v 10 hodin ve venkovním areálu 

Eurocentra, za doprovodu bubeníka a mažoretek. Pátek přinese taneční vystoupení, 

barmanskou show, představí dobrovolníky z Himálají, kteří staví Sluneční školu, a 

připomene 100. výročí protržení přehrady na Bílé Desné. Zajímavý program pokračuje 

v sobotu promítáním filmu o Islandu, výstavou expedičního vozidla Tatrabus a 

vyhlášením soutěže vystavovatelů. V letošním roce zavítá na veletrh i padesát 

regionálních výrobců. V jejich dílničkách si mohou návštěvníci sami vyzkoušet jejich 

řemeslo či zakoupit tradiční výrobky ze skla, keramiky i textilu. Nebudou chybět ani 

dobroty z oboru gastronomie. Euroregion Tour nabídne více než pětapadesát míst, které 

mohou návštěvníky inspirovat k návštěvě či výletu. Nově zde budou i zástupci z 

Kroměřížska, Lázní Velichovka a dokonce z Olomouckého kraje a jižních Čech. 

Program ale probíhá nejen v Malém a Velkém sále Eurocentra či v kině Junior. Tam 

vystoupí cestovatelé s projektem „5+5 švestek“. Akce se koná i v klubu Na Rampě, 

který bude v pátek patřit projektu „Rodinná tradice aneb Z otce na dceru“.  

JABLONECKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI pořádalo statutární město Jablonec ve 

spolupráci s Eurocentrem ve dnech 22. a 23. září 2017. Připomeňme si, že 

největší městské slavnosti navazují na tradici výročních jarmarků, povolených 

roku 1808 císařem Františkem I. při příležitosti povýšení Jablonce na městys. 
V roce 2017 se kromě stylového trhu na Mírovém náměstí mohli návštěvníci 

těšit na kulturní program, který se konal v centru města. Pátek a sobota 9.00–



   KRONIKA roku 2017                                                                                 296  

 

18.00 hodin stánkový prodej Mírové náměstí, Podhorská ulice * Pátek 22. 9. Mírové 

náměstí * 10.00 Studio Damúza: Medvědí princ – divadelní představení pro děti od 3 let 

* 11.00 Jazztet – žáci ZUŠ Jablonec * 11.50 Agat (Polsko) – soubor partnerského města 

Jelenia Góra * 12.50 Rose Melody Štěpána Růžičky – swing * 13.40 Theater Leela: 

Circus Wende (Rakousko) – klauniáda, akrobati * 14.50 Zahájení slavností primátorem 

města * 14.55 Jamie Marshall & Amplified Acoustic Band (Velká Británie/ČR) – blues, 

folk, soul * 15.45 Theater Leela: Show Bizarr (Rakousko) – absurdní klauniáda, 

akrobacie * 16.45 Supergroup.cz – Střihavka, Pavlíček, „Guma“ Kulhánek, Hrubý, 

Dragoun a Meier * Letní scéna Eurocentra * 15.00 Musikvereinigung Neugablonz & 

Mladá dechovka (Německo/ČR) – společné vystoupení dechových souborů z Jablonce a 

partnerského města Kaubeuren Ekocentrum * Dílnička pro objednané školy od 9 do 12 

hodin a pro veřejnost od 13 do 18 hodin - výroba skřítků z lesních plodů, ochutnávka 

různých odrůd jablek, navlékání přírodnin, hmatová hádanka, jablíčkové prostírání, 

ptáci stálí x stěhovaví, poznávání keřů a jejich plodů * Sobota 23. 9. * 10.00 Vozichet: 

Jak doktoři vyléčili velrybu – divadelní představení pro děti od 3 let * 10.45 Nautica – 

folkrock, rock’n’roll * 12.00 Ondřej Ruml – jazz, šanson, one man show * 13.00 

HarmCore Jazz Band – jazz, swing * 14.10 Bratři v tricku: Malíři – pouliční představení 

pro děti od 4 do 100 let * 15.10 Bob Heron & The Tea Pad Orchestra (V. Británie) – 

western swing, country blues * 16.10 Bratři v tricku: Prasečí cirkus – pouliční divadlo 

pro děti od 5 let i pro dospělé * 17.00 Stand Up – blues rock * 

KINO RADNICE: NOVÉ TOPENÍ A OPONY 

Z MÉDIÍ: 12. 8. - LEPŠÍ ZÁŽITKY A VYŠŠÍ KOMFORT PŘI SLEDOVÁNÍ FILMŮ by 

měly přinést výsledky rekonstrukce, na níž se nyní pracuje v jabloneckém kině Radnice. 

Výměnou projde topení v horním patře sálu: kino bylo jedním z posledních v republice, 

kde bylo parní vytápění. V sále se také po čtyřiceti letech dočkaly obnovy klasické i 

maskovací neboli formátové opony. Ty musí být pohyblivé, protože se mění v závislosti 

velikosti daného filmu a jejich obnova tedy velmi ulehčí práci promítačům, kteří je vždy 

před projekcí filmu musí přizpůsobit… 13. 8.  JABLONECKÉ KINO RADNICE SE 

DOČKALO DALŠÍ PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCE - V kině Radnice probíhá dlouho 

plánovaná rekonstrukce.  Divákům hlavně přinese lepší filmové zážitky a zvýší jejich 

komfort při sledování. Práce v kině započala již začátkem srpna a týká se především 

výměny topení v horním patře sálu… 14. 8. V JABLONECKÉM KINĚ RADNICE 

OPRAVUJÍ TOPENÍ I OPONY - Od srpna probíhá v jabloneckém kině Radnice 

rekonstrukce…15. 8. JABLONECKÉ KINO UŽ NEBUDE MÍT PARNÍ VYTÁPĚNÍ - Kino 

Radnice je v provozu od roku 1932, tehdy s kapacitou více než 1000 míst patřilo mezi 

největší kina v republice. Výměna parního topení za ústřední teplovodní začala už v 

minulém roce, celkově bude stát zhruba dva miliony korun. Pracuje se v létě, kdy je 

kino mimo provoz. Dokončení modernizace topení by mělo přinést úspory v provozních 

nákladech. I parní topení ale mělo své výhody. Vytápění párou bylo velmi pohodlné a 

rychlé a celé prostory sálu byly vyhřáté během pár minut. V kině s kapacitou zhruba 

400 míst se přes léto provádí i další práce za zhruba 680 tisíc korun. 

Především se po více než 40 letech modernizuje systém formátových opon… 
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KINOFEST: PREMIÉROVÝ FILMOVÝ FESTIVAL 

Rok 2017 nepřinesl novinky jen kinu Radnice.  Jablonečáci se v listopadu 

dočkali vlastního filmového festivalu KINOFEST 2017, který podpořilo 

statutární město Jablonec nad Nisou a  Eurocentrem. Na diváky čekala během 

pátku, soboty a neděle rovná dvacítka filmů. Zajímavým počinem bylo také 

zapojení kina Junior do festivalu pořádaného Akademií věd ČR.   

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY – Největší vědecký festival Akademie věd ČR probíhal 

ve dnech od 6. do 12. listopadu po celé republice. Na pěti stovkách akcí představil řadu 

přednášek, výstav, dnů otevřených dveří, dokumentárních filmů, workshopů a mnoho 

dalšího. Jablonecké kino Junior nabídlo filmové ozvěny vědeckého festivalu a ve dnech 

8. až 10. listopadu promítlo tři snímky:  

 dokumentární film s přednáškou TICHÉ HROZBY,  

 snímek o ekologické hrozbě COWSPIRACY: KLÍČ K UDRŽITELNOSTI,  

 strhující dokument s Leonardem DiCapriem JE S NÁMI KONEC? 

Bohatý program byl přichystán i na dalších místech Libereckého kraje. Krajská 

knihovna například nabídla přednášku o termojaderné fúzi. Nevšední zážitky 

zprostředkovala liberecká iQlandia, kde se návštěvníci při přednášce významného vědce 

prof. Václava Hořejšího dozvěděli více na téma Molekuly života a Věda a náboženství. 

V nabídce byla i komentovaná prohlídka science centra a výlet za tajemstvím 

nanotechnologií. Během dnů otevřených dveří šlo nahlédnout pod pokličku vědecké 

práce v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Turnově či v Observatoři a telemetrické 

stanici Panská Ves, kterou provozuje Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR. 

ZA STOVKU DOSTANOU FILMOVÍ FANOUŠCI DVACET FILMŮ - 8. 11. 2017, 

Jablonecký deník, str. 3 - Tak to tady ještě nebylo! Jablonec má svůj vlastní filmový 

festival! Od pátku do neděle proběhne v jabloneckých kinech první filmový festival 

Kinofest. V jeho průběhu bude promítnuto dvacet filmů. Permanentky jsou v prodeji za 

99 korun na pokladnách kin a Eurocentra. „Jedna permanentka platí pro celý 

Kinofest – za permanentku tedy můžete vidět až dvacet filmů,“ zve Barbora 

Irglová z městské organizace Jablonecká kina. V praxi to bude tak, že člověk v 

pokladně kina předloží permanentku, na niž dostane vstupenku. Ti nejpilnější pak musí 

kmitat mezi kiny Radnice a Junior. „První Kinofest bude ve znamení jabloneckých 

kin, jež během jednoho víkendu představí všechny své pravidelné programové 

cykly, které je možné během roku navštěvovat,“ popsala Irglová s tím, že je určený 

pro všechny generace a různorodost je zárukou, že si každý přijde na své. Festival 

odstartuje v pátek v 15 hodin v Junioru filmem pro děti Cesta do fantazie, naváže na něj 

Týden vědy a techniky snímkem Je s námi konec. Páteční večer zakončí v Junioru 

výstava na plátně kina filmem Hokusai z Britského muzea. Souběžně bude v kině 

Radnice od 19 hodin slavnostní zahájení festivalu, kdy je pro diváky připravena 

premiéra filmu Vražda v Orient expresu. Sobotní program v Junioru odstartuje ve 13 

hodin rodinným představením Já, padouch 3 a od 15 hodin bude následovat opera na 

plátně kina se záznamem z Metropolitní opery New York – Rusalka. 

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?&subakce=events&lanG=cs&app=&detail=5980
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?&subakce=events&lanG=cs&app=&detail=5981
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?&subakce=events&lanG=cs&app=&detail=5982
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MĚSTSKÉ DIVADLO: 110 LET EXISTENCE 
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 

kámen byl položen 18. srpna 1906 v den 

76. narozenin císaře Františka Josefa a stavba divadla trvala třináct měsíců. 

Tehdy zde pracovalo přes padesát firem. Poprvé se jeho opona zvedla v sobotu 

21. září 1907. Večerem zněly tóny několika menších děl, vyvrcholením bylo 

uvedení veselohry Husarská horečka Gustava Kadelburga a Richarda 

Skowronka. Co předcházelo? Jablonec na přelomu 19. a 20. století prošel 

velkým hospodářským vzestupem, usiloval podobně jako jiná zbohatlá města o 

výstavbu reprezentativního sídla a centra kultury. Přesto trvalo poměrně 

dlouho, než se podařilo myšlenku prosadit a získat na její uskutečnění finance. 

Za účelem výstavby divadla byl 22. prosince 1894 založen Jablonecký divadelní 

spolek, jehož předsedou se stal ředitel místní filiálky banky Union Richard 

Näbe. V průběhu následujících deseti let docházelo k mnoha diskuzím o 

umístění budovy divadla a o způsobu financování. Na projekt bylo vypsáno 

několik výběrových řízení. Veškeré projekty však byly finančně 

náročné, proto se spolek obrátil na osvědčenou vídeňskou firmu 
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Fellner&Helmer, aby vítězné návrhy upravila a vypracovala nový rozpočet 

stavby. Ten činil 480 000 korun. V závěru roku 1905 bylo v pokladně 

Jabloneckého divadelního spolku 175 000 korun, což byla polovina potřebné 

částky k zahájení výstavby. S velkorysou nabídkou přišla jablonecká 

Spořitelna, která věnovala spolku 200 000 korun a vykryla tak většinu nákladů 

na výstavbu. Starosta města A. H. Posselt provedl 23. července 1906 slavnostní 

výkop základů a stavba mohla začít. Počínaje první divadelní sezonou 1907-

2008 se jablonecká scéna chlubila souborem, který inscenoval činohru, operu a 

operetu… Jaká je současnost? Divadlo stálé soubory nemá, o to však je pestřejší jeho 

repertoár. Na jevišti se střídají soubory nejvýznamnějších českých divadel, jakými jsou 

například Na Fidlovačce, ABC, Rokoko, Dejvické divadlo, Ypsilonka, Ungelt, Divadlo 

Jana Hrušínského, Na Palmovce, Divadlo Járy Cimrmana, Sklep a další. V Jablonci 

vystupovala také řada umělců zvučných jmen operního světa – Dagmar Pecková, Adam 

Plachetka, Eva Urbanová či Gabriela Beňačková. Koncem letošního roku sem zavítal 

operní pěvec Štefan Kocán, který od roku 2003 hostuje ve Vídeňské státní opeře. V 

divadle pravidelně vystupují významní virtuosové, např. Václav Hudeček nebo Jaroslav 

Svěcený. Návštěvnickým tahounem je vždy česká slavice Lucie Bílá. „Snažíme se dát 

prostor také začínajícím umělcům, pěveckým sborům Vrabčata a Vrabčáci, 

dětem ze základní umělecké školy, z tanečního studia Magdaléna či Taneční 

školy X-Dance,“ prozrazuje současný ředitel Pavel Žur, který mimo jiné pravidelně s 

Petrem Hostinským pořádá soutěž Hvězdy nad Ještědem. 

ROK 2017 - Oslavy 110. výročí od založení se nesly v duchu rozmanitosti, vrcholem 

byla tři zajímavá představení:  

 PRODANÁ NEVĚSTA od Bedřicha Smetany v podání Divadla J. K. Tyla z Plzně 

byla na programu ve středu 20. září,  

 SHIRLEY VALENTINE se Simonou Stašovou - Komediální one woman show 

zaplnila divadlo v pátek 22. září,   

 JEJÍ PASTORKYŇA s Dagmar Havlovou v hlavní roli - Významné české dílo 

v provedení Divadla Na Vinohradech bylo uvedeno v pátek 29. září. 

PAMĚTNÍ STŘÍBRNÉ MINCE S MOTIVEM DIVADLA vydalo u příležitosti 

významného výročí divadlo na své vlastní náklady. 

Mince byly v rámci slavnostních večerů předávány 

partnerům, podporovatelům, ale i dlouholetým 

zaměstnancům divadla. Za podporu města převzal 

minci primátor Petr Beitl, který poděkoval slovy: 

„Divadlo dlouhodobě zanechává ve 

společenském životě Jablonce výraznou stopu 

a patří k těm institucím, s nimiž se můžeme 

chlubit. Stálá podpora města i sponzorů, 

pečlivě volená dramaturgie a 
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obětavý přístup všech zaměstnanců divadla vytvářejí dohromady vynikající 

podmínky nejen pro začínající umělce a místní soubory, ale i pro nositele 

zvučných jmen. Za to všem zúčastněným děkuji a do dalších sezón přeji divadlu 

spokojené diváky a šťastnou ruku při výběru programu. Za sebe pak mohu 

slíbit podporu města pro kvalitní kulturu v Jablonci i nadále.“ * Zbývá doplnit, že 

pamětní medaile vyrobila jablonecká společnost Lucid podle návrhů studentů Střední 

umělecko-průmyslové školy v Jablonci nad Nisou. 

PODPOROVATELÉ DIVADLA V ROCE 2017 

DAROVACÍ SMLOUVY - Gerex Liberec, s.r.o. * Nadace Jablotron a Nadace Preciosa, 

obě Jablonec nad Nisou * Slavomír Moleš, Liberec 

REKLAMNÍ SMLOUVY – Firmy z Jablonce nad Nisou: A. Raymond s.r.o. * Atrea s.r.o. 

* Jablonecká nástrojárna s.r.o. * Ligum spol. s r.o. * Severočeské komunální služby s 

r.o. * Titan-Metalplast s.r.o. * Titan-Plastimex s.r.o. * Eurovia CS, a.s., Liberec * 

Kooperativa pojišťovna, a.s. VIG, Praha * Telmo a.s., Praha   

 

STATISTIKA: HOSPODAŘENÍ, DIVÁCI A PŘEDSTAVENÍ  

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ - Hospodaření organizace skončilo v roce 2017 

ziskem ve výši 3 000 Kč (rok 2016: ztráta 13 000 * 2015: ztráta 131 000 * 2014: zisk 

170 000 Kč * 2013: ztráta 1 533 000). Zisk byl po schválení správní radou zaúčtován na 

účet rezervního fondu, jehož stav ke konci roku činil 779 000 Kč. K dobrému 

hospodářskému výsledku přispěly:  

 vyšší tržby v hlavní činnosti za vstupné 9 243 000 Kč (v roce 2016: 9 019 000 * 

2015: 8 406 000),  

 příspěvek na provoz od zakladatele ve výši 10 520 000 Kč (2016: 10 010 000 * 

2015: 9 338 000 Kč) - navýšení krylo náklady spojené s výročím divadla.  

Dlužno doplnit, že vedle města Jablonec poskytly dotaci ve výši 185 000 Kč (rok 2016: 

154 000) Ministerstvo kultury ČR a Státní fond kultury ČR i Liberecký kraj. 

K dokreslení výsledku hospodaření nutno uvést, že ztráta v hlavní činnosti 708 000 Kč 

byla vyrovnána částkou 711 000 Kč z doplňkové činnosti.  Zde byly sice nižší příjmy z 

prodeje zboží v divadelním baru, jenž byl dán k 1. 5. do pronájmu externí firmě, ale 

schodek vyrovnaly vyšší příjmy z pronájmů a z agenturní činnosti. Celkový zisk z 

doplňkové činnosti 1 667 000 Kč byl v roce 2017 o 359 000 Kč vyšší oproti loňsku.     

 

STATISTIKA: DIVÁCI, PŘEDSTAVENÍ - Městské divadlo v Jablonci v roce 2017 

 navštívilo celkem 71 852 diváků (v roce 2016: 72 373 * 2015: 64 340 * 2014: 

57 836), z toho bylo 37 794 diváků na akcích pro širokou veřejnost (2016: 

37 574 * 2015: 38 419), 17 852 diváků na představeních pro školy (2016: 

17 173 * 2015: 17 421), 11 000 diváků v rámci pronájmů a agentážních akcí 

(2016: 11 000 * 2015: 8 500), 5 206 na akcích mimo prostory divadla, (2016: 

6 626 * 2015: 5 120),  
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 realizovalo 205 akcí (2016: 207 * 2015: 208 * 2014: 174), z toho 111 pro 

veřejnost (2016: 110 * 2015: 112 * 2014: 98), 59 pro školní mládež (2016: 60 * 

2015: 61 * 2014: 58), 20 pronájmů, 2 agentážní a 13 akcí mimo divadlo. 

 Divácky nejžádanějším žánrem byla již tradičně činohra – uskutečnila se 44x s 

průměrnou návštěvností 423 diváků (2016: 40x s 415 * 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 481 diváků (2016: 485 * 2015: 439 * 2014: 451), 

DB - průměrná návštěvnost 444 diváků (2016: 436 * 2015: 442 * 2014: 427). 

 S mimořádným zájmem publika se setkala představení: Afrika Divadla Járy 

Cimrmana (615 diváků) a improvizační Pátá dohoda Jaroslava Duška (580).    

 Byly poskytované již zavedené slevy - zvýhodněné vstupné pro skupinu DS, 

seniorům byly věnovány koncerty a představení se vstupem zdarma, případně s 

výraznou slevou z ceny vstupenky. Majitelům hudebního cyklu H, skupiny ND, 

skupiny DS a skupiny RD byly nabídnuty v průběhu sezóny prémiové vstupenky 

na mimořádné koncerty a představení.  Slevy byly rovněž poskytnuty na 

vybrané koncerty a představení pedagogům jako poděkování za aktivity spojené 

s návštěvou dopoledních představení pro školy. Slevy při nákupu vstupenek 

nadále mohli využít rovněž držitelé ZTP  a ZTP/P průkazek.  

 Pro návštěvníky divadla zůstal zachován zdarma speciální autobusový spoj po 

ukončení večerních představení.    

PROSTORY DIVADLA BYLY V ROCE 2017 POSKYTNUTY:  

 Smíšenému pěveckému sboru Janáček  

 Folklórnímu souboru písní a tanců Nisanka  

 Tanečnímu a pohybovému studiu Magdaléna  

 Taneční škole X-Dance  

 Dětskému pěveckému sboru Vrabčáci  

 Evropskému centru pantomimy neslyšících Brno,  

 Gymnáziu v Jablonci n. N. 

 Základním školám Mozartova a Pivovarská Jablonec n. N. 

 Domu dětí a mládeže Vikýř  

 Řadu svých hudebních a komponovaných projektů v divadle realizovala 

Základní umělecká škola a statutární město Jablonec nad Nisou. 

 V rámci agentážní činnosti zprostředkovalo divadlo činoherní představení pro 

Nemocnici Jablonec a firmu Autotrend spol. s r.o. Liberec.   
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TIŠTĚNÁ VERZE KRONIKY 2017 OBSAHUJE 

PROPAGAČNÍ MATERIÁL: 110 LET DIVADLA   
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA  

příspěvková organizace 

Adresa: Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou * Ředitel: Mgr. Zbyněk Duda 

Nové logo má knihovna od roku 2015. Patronát nad tvorbou převzala 

jablonecká Střední umělecko-průmyslová škola, jejíž studentka oboru grafický 

design Gabriela Tonevová logo navrhla. Inspirovala ji při tom plastika Ruce od 

Vratislava Karla Nováka, která je umístěna ve vstupní hale knihovny.  

VÝROČÍ: NÁRODNÍ KNIHOVNA, HARRY POTTER, INTERNET 

V roce 2017 Městská knihovna v Jablonci připomenula následující výročí: 

 20 LET OD PRVNÍHO VYDÁNÍ HARRYHO POTTERA 

V pondělí 26. června 2017 uplynulo dvacet let od doby, kdy nakladatelství Bloomsbury 

vydalo spisovatelce Joanne Rowlingové první příběh studenta školy čar a kouzel. V 

Česku Harry Potter poprvé vyšel o tři roky později, v roce 2000. První díl s podtitulem 

Kámen mudrců vydalo nakladatelství Albatros. Malé londýnské nakladatelství 

Bloomsbury knihu vydalo anglicky v malém nákladu pěti set kusů a tři stovky výtisků 

šly do knihoven. Knize o 320 stranách nevěřil žádný nakladatel, tlusté „bichle“ přece 

děti nečtou. Autorka Joanne Rowlingová svěřila příběh o čarodějnickém studentovi z 

Bradavic literárnímu agentovi Christopheru Littleovi. Ten rok obcházel, nabízel, ale ve 

dvanácti nakladatelstvích ho vyhodili. Rowlingové se zatím nežilo snadno. Pobírala 

podporu 69 liber měsíčně, s dcerkou se vrátila z Porta, kde se jí rozpadlo manželství s 

tamním reportérem. Navíc od doby, kdy jí zemřela matka na roztroušenou sklerózu, 

trápily Rowlingovou deprese. Beznaděj zlomila až v londýnském Bloomsbury zvědavá 

holčička. Barry Cunningham z nakladatelství totiž půjčil první kapitolu své dceři. 

Dočetla a otravovala tatínka jak zimnice, protože chtěla vědět, co je dál. Celosvětové 

šílenství po Bradavicích s Harrym, Hermionou i Ronem, Albusem Brumbálem, 

Hagridem i Snapem, famfrpálem a okřídlenými zlatonkami mohlo vypuknout. Dnes je 

Joanne Rowlingová bohatší než anglická královna. Sedm částí série o Harry Potterovi, 

práva na zfilmování a další skvělé marketingové akce přinesly autorce asi miliardu 

dolarů. Přes 400 milionů čtenářů má doma její knihy o brýlatém hrdinovi s kouzelnou 

hůlkou. Když vloni po premiéře divadelní hry Harry Potter a prokleté dítě, která je 

pomyslným osmým pokračováním příběhu, přijímala gratulace, řekla, že kouzelnického 

dobrodružství bylo už dost. „Myslím, že jsme skončili,“ dodala Rowlingová. 

 25 LET OD PŘIPOJENÍ ČR K INTERNETU 

Byl čtvrtek 13. února 1992, když se v posluchárně číslo 256 na ČVUT v Praze stalo 

tehdejší Československo 39. zemí, která se oficiálně připojila k internetu. První pokusy 

s internetem se u nás odehrávaly již od podzimu 1991, ale výše uvedené datum je 

považováno za formální počátek internetu v Česku. Připojení se zprovoznilo pomocí 

pronajatého pevného telefonního okruhu, který vedl z dejvického kampusu ČVUT do 

výpočetního centra Univerzity Jana Keplera v rakouském Linci. Připojeným zařízením 

byl sálový počítač IBM 4341. Počítač byl připojen rychlostí 9,6 kilobitu za 

sekundu. Tato rychlost se zdá na dnešní poměry nepoužitelná, ale je třeba si 
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uvědomit, že v té době se internetová komunikace odehrávala především v textové 

podobě. Tenkrát grantová agentura National Science Foundation (NSF), která 

provozovala páteřní internetovou síť, dovolovala připojení pouze akademickým 

pracovištím. Československo tak začalo šířit internet na vědecká pracoviště 

prostřednictvím organizace CESNET. Její provoz byl zahájen v červnu 1993, ale již v 

roce 1992 byl vybudován základ páteřní sítě, který spojil Prahu a Brno pevnou linkou. 

V roce 1993 bylo k internetu připojeno již jedenáct měst. V polovině devadesátých let 

minulého století se internet zároveň začal otevírat také komerčním poskytovatelům a 

především uživatelům z řad podnikové i soukromé sféry – vydal se na cestu do 

jednotlivých kanceláří a domovů. A také do knihoven! 

 DESET LET SPOLUPRÁCE S NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR 

V roce 2007 začala spolupráce jablonecké knihovny s Národní knihovnou ČR na 

přispívání katalogizačních záznamů dokumentů do Souborného katalogu České 

republiky. Připomeňme si, že v elektronické podobě je Souborný katalog ČR budován 

od roku 1995 a obsahuje téměř sedm milionů záznamů českých a zahraničních 

monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, zprávy 

z konferencí…). Ve vyhledaných záznamech uživatel najde informaci o knihovnách, ve 

kterých si může daný dokument vypůjčit. Informace o knihovně (vlastníkovi 

dokumentu) je vyjádřena jednak siglou, jednak zkratkou knihovny. Kliknutím na siglu 

získá uživatel více informací o vlastníkovi dokumentu (adresu, telefonní čísla, e-

mailové adresy a URL adresy). Jedná se o informace, které jsou za tímto účelem 

shromažďovány v Centrálním adresáři knihoven a institucí v ČR. Z řady vyhledaných 

záznamů je možné propojit se přímo do lokálních katalogů knihoven a získat tak 

aktuální informaci o momentální dostupnosti dokumentu v konkrétní knihovně. V 

záznamech seriálů jsou kromě sigly a zkratky knihovny uvedeny také údaje o 

odebíraných ročnících. U některých titulů seriálů je možné propojení na plný text. 

Výhodou využívání tohoto katalogu je i možnost snadné objednávky dokumentů pro 

čtenáře jablonecké knihovny v rámci meziknihovní výpůjční služby. 

ROK 2017 - Jablonecké knihovna se podílela na připomínkování a testování 

akvizičního portálu, který vyvíjela společnost Team Library jako alternativní nástroj k 

aktualizaci knihovních fondů. Portál v sobě slučuje nabídku nejvýznamnějších 

vydavatelských a distribučních domů v České republice. Po aktualizacích knihovního 

systému Koha – VIZ KRONIKA 2016 – byla věnována pozornost funkčnosti služeb i 

nácviku práce v off-line režimu, úpravě katalogizačního formuláře i retro opravě 

záznamů knižních sérií. Například v katalogu VuFind přibylo u jednotlivých titulů 

hodnocení čtenářů z portálu Databaze.cz. Nabídka elektronických knih byla rozšířena o 

volně dostupné knihy klasiků z projektu Městské knihovny v Praze a novou podobu 

dostaly také internetové stránky. Během roku proběhlo v knihovně mnoho zajímavých 

setkání, například s polským žurnalistou a autorem knih o Češích Mariuszem Suroszem, 

s autorkou dětské tvorby Klárou Smolíkovou, s autorem science fiction a fantasy Jiřím 

Walkerem Procházkou nebo se vzpomínalo na známou českou herečku Irenu 

Kačírkovou s její dcerou Kristinou Novotnou.  Zřizovatel nechal vymalovat 
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vstupní halu, schodiště i předsálí. Knihovna v oddělení pro dospělé vyměnila koberec, 

pořídila posezení pro čtenáře i fontánu s pitnou vodou. Počátkem roku byl nově založen 

LITERÁRNÍ KLUB pro všechny děti od osmi do patnácti let, které baví číst knihy. Svoji 

činnost odstartoval 18. ledna prvním setkáním, kde se děti seznamovaly s komiksem. 

Zkusily si dabování postaviček slavného Čtyřlístku, rozšířily si poznatky o historii 

komiksu a osahaly si knihy a časopisy z nabídky knihovny. Při dalších setkáních si 

zahrály například na Bivoje a začetly se do příběhů ze Starých pověstí českých, 

sáňkovaly s Bobem a Bobkem, což jsou známí králíci z klobouku. Další setkání ve 

formě čtenářské dílny byla zaměřena na fantasy literaturu, jindy pak na sci-fi a fantasy. 

Vedle výše uvedeného a samozřejmě půjčování knih uspořádala jablonecká knihovna 

osm výstav a zorganizovala řadu zajímavých soutěží: 

 LOVCI PEREL - 104 čtenářů od ledna do konce listopadu nasbíralo 1 761 perel. 

Ti nejlepší ´lovci´ byli odměněni cenami pořízenými z finančního příspěvku 

kanceláře primátora města Jablonec. 

 O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁLOŽKU – Výtvarné soutěže se zúčastnilo 122 žáků ze 

Šumavy, Mšena a Kokonína. Práce, které vyhodnotila porota jako 

nejoriginálnější, byly vystaveny v dubnu na panelech v přízemí knihovny. 

 ZNÁTE–VÍTE–TUŠÍTE, vědomostní soutěž byla věnovaná literátům z Jablonce.  

 O ZLATOU MAKOVICI - Do luštění křížovek skrývajících postavy z pohádek se 

zapojilo šedesát devět soutěžících. Do závěrečného losování postoupilo patnáct 

řešitelů, z nich bylo vylosováno pět držitelů Zlaté makovice 2017. 

 PŘÁTELSTVÍ ZBLÍZKA I NA DÁLKU - Příspěvky do 9. ročníku fotografické 

soutěže bylo možné posílat do 9. května, vyhlášení proběhlo 31. května. Každý 

soutěžící mohl přihlásit až tři fotografie, čehož většina z 37 účastníků využila. 

Porota vybírala z osmdesáti sedmi fotografií, které dorazily ze všech koutů naší 

republiky, a letos i ze Slovenska. A jaké bylo konečné umístění? V kategorii nad 16 let 

(26 účastníků a 60 fotografií): 1. místo - Radek Štrupl ´Psaní´ * 2. místo - Marek Barták 

´Vzpomínka na mládí´ * 3. místo - Jan Stránský ´bez názvu´ ** V kategorii do 16 let 

(11 účastníků a 27 fotografií): 1. místo - Jan Bernat ´Ježdíkování´ * 2. místo - Klára 

Mašínová ´Nikomu tě nedám´ * 3. místo - Kryštof Paroulek ´Kamarádi´ * Vítězné 

fotografie byly vystavené v knihovně do konce srpna. Garant soutěže: fotoklub Balvan.   

 ŠTĚSTÍ SAMO NEPŘIJDE, POJĎME MU TEDY NAPROTI - 17. ročník literární 

soutěže. Vítězové byli vyhlášeni ve středu 6. 12. v audiovizuálním sále.  

Celkem přišlo do knihovny 165 prací, které byly rozdělené do čtyř kategorií. Děti z 

prvního stupně základních škol poslaly čtyřicet prací, ty z 2. stupně 78, napsalo také 29 

středoškoláků a 18 dospělých. Kategorie se dělily na podkategorie: próza, poezie, 

úvaha.  Kdo zvítězil? 1. Kategorie, I. stupeň ZŠ - próza: Markéta Malátová, ZŠ 

Mozartova * Benjamín Plešák, Svobodná základní škola * Břetislav Hušek, ZŠ 

Mozartova * poezie: Barbora Solfronková, ZŠ Mozartova * Kateřina Jiroušová, ZŠ 

Mozartova * Jan Drápalík, ZŠ Arbesova * úvaha: Alexandr Košťák, ZŠ Arbesova * 

Tereza Semrádová, ZŠ Mozartova * Michal Penz, ZŠ Arbesova * 2. Kategorie, II. 

stupeň ZŠ – próza: Ema Šarközi, Gymnázium Dr. Randy * Vendula 
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Maršálková, ZŠ Liberecká * Tomáš Zadražil, ZŠ E. Beneše, Písek * poezie: Věra 

Polášková, ZŠ Chrastava * Marie Holá, Gymnázium Dr. Randy * Eliška Vitáková, 

Gymnázium Dr. Randy * úvaha: Alena Bošková, ZŠ Rychnov u Jablonce * Adéla 

Studničková, ZŠ Liberecká 26 * Vojtěch Skála, ZŠ Rychnov * 3. Kategorie, střední 

školy – próza: Zuzana Osobová, Gymnázium Dr. Randy * Denisa Prousková, 

Gymnázium U Balvanu * Aneta Podzimková, SUPŠ a VOŠ * poezie: Andrea Bělíková, 

Gymnázium Dr. Randy * Anežka Chlumová, Gymnázium Dr. Randy * Lenka 

Hatriková, Gymnázium U Balvanu * úvaha: Tereza Vodičková, Gymnázium U Balvanu 

* Václav Šourek, SUPŠ a VOŠ * Tereza Bočková, VOŠMOA * 4. kategorie, dospělí -

próza: Zuzana Mrázová, Jablonec * Viktoria Kostinová, Liberec * Bohumila Sladká, 

Jablonec * poezie: Tomáš Choura, Ústí nad Labem * Patricio Battya, Děčín * úvaha: 

Jaromír Saska, Jablonec * Nikola Puškárová, Plzeň. 

ČTENÁŘ ROKU I KNÍŽKY PRO PRVŇÁČKY 

Městská knihovna v Jablonci se zapojila do celorepublikových akcí a kampaní:  

 BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ byl nabitý akcemi a mimo jiné pro každého nově 

zaregistrovaného čtenáře v oddělení pro dospělé byl připraven malý dárek. 

Navíc každou středu nabízela knihovna novým čtenářům půlroční registraci zdarma. Na 

pobočkách bylo možné této nabídky využít po celý měsíc v den jejich otevření. Byl 

vybrán Čtenář roku 2017, na dětské čtenáře čekalo nové Detektivování a také 

Pohádkové čtvrtky i zábavný Večer s Andersenem na motivy českého oblíbeného 

komiksu Čtyřlístek. Pozvánku na autorské čtení přijal redaktor, básník a textař Martin 

Trdla. Odstartován byl 9. ročník fotografické soutěže na téma Přátelství zblízka i na 

dálku, na schodišti byla otevřena výstava fotografií Jaroslavy Fojtíkové nazvaná ´Z 

českých stepí, luk a strání´. Vyřazené knihy a časopisy byly v nabídce za symbolickou 

korunu a ve studovně bylo možné vyměnit vlastní knihy s ostatními čtenáři. 

 NOC S ANDERSENEM probíhala ve znamení postaviček ze známého českého 

komiksu Čtyřlístek. V Jablonci se děti v pátek 31. března mohly setkat s 

Bobíkem, Myšpulínem, Pinďou a Fifinkou. Nechyběl ani profesor Zádrhel či 

Domácí univerzální přítel. Každá z postav měla pro účastníky připravené 

nejrůznější soutěže, hádanky, kvizy, doplňovačky, zábavné hry či tvoření.  

 NOC LITERATURY – 5. ročník akce nebyl žánrově vyhraněn. Účastníci si v 

podvečer 10. května představili a četli úryvky ze současné evropské literatury, z 

knih Jonassona Jonase, Szczepana Twardocha, Barbary Erskine a Lenky Civade. 

Ukázky byly velmi různorodé, každý z posluchačů si tedy přišel na své. 

 UŽ JSEM ČTENÁŘ ANEB KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – Devátý ročník projektu 

na podporu čtenářské gramotnosti vyhlásil Svaz knihovníků a informačních 

pracovníků ČR s cílem rozvíjet čtenářské návyky žáků již od prvního třídy.  

Do projektu přihlašuje prvňáčky základních škol vždy knihovna ve spolupráci se 

školami. Ani v Jablonci tomu nebylo jinak. Za tři setkání v knihovně obdrželi prvňáčci 

ze ZŠ Svobodná a ZŠ Bratršovského knížku Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii. 

Jak vše probíhalo? Při první návštěvě se žáčci seznámili s oddělením pro děti 

a s tím, jak si knížky vybírat, správně a rychle vyhledat a půjčit si je domů. 
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Při druhém setkání se bavili o ilustracích a ilustrátorech. Na třetím je čekala loutková 

pohádka ´Jak doktoři vyléčili velrybu´ v podání jabloneckého spolku Vozichet. 

 DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ -  V sobotu 16. září 2017 se úderem deváté 

hodiny otevřelo oddělení pro děti a mládež, ve kterém bylo umístěno stanoviště 

rodinné poznávací trasy. Jablonecká knihovna nabízela také možnost 

prvoregistrace zdarma a plnění zábavných úkolů. Novinkou letošní akce byla 

komentovaná procházka, organizovaná jabloneckým sdružením Plac, která 

účastníky provedla veřejným prostorem a upozornila na umělecké objekty. 

Jeden z nich má knihovna ve vestibulu, a to plastiku Ruce.   

Jablonecká přehrada se letos stala inspirací pro upomínkovou ražbu, její motiv ztvárnil 

student Střední umělecko-průmyslové školy v Jablonci David Lejsek. Minci mohli 

získat všichni účastníci poznávací úkolové trasy jako odměnu v cíli. Pro odpolední čas 

připravila knihovna ve svém audiovizuálním sále přednášku Ivana Rouse ze 

Severočeského muzea v Liberci o vodních dílech na tocích Liberecka a Jablonecka. 

Čímž bylo letošní motto akce "památky a příroda" vrchovatě naplněno.  

 TÝDEN KNIHOVEN je celostátní akce, kterou počátkem října pravidelně 

vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Téma letošního již 21. 

ročníku? Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou. 

A jaké akce připravila knihovna v Jablonci? Nabízela rodinnou prvoregistraci zdarma, 

na pobočkách rovněž bezplatné prvoregistrace pro nové čtenáře. V nabídce byly 

vyřazené knihy – kus za 1 korunu. Na děti z mateřských škol čekalo hravé cvičení jógy 

v prostředí knihovny a nechyběly akce pro širokou veřejnost. 

 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU - Pro letošní ročník si knihovna pozvala Kláru 

Smolíkovou, autorku knih pro děti a mládež, scénáristku komiksových příběhů, 

ale také autorku vzdělávacích materiálů, učebnic a pracovních listů, jež 

připravuje projekty a vede tvůrčí dílny na podporu čtenářství. 

Na kluky a děvčata z II. stupně základních škol čekal koncem listopadu literární 

seminář o písmu, knihách a knihovnách, který se nemohl obejít bez plnění pracovních 

úkolů. A protože záštitu nad akcí převzalo komiksové nakladatelství Crew, obdrželi 

účastníci časopisy o nezbedném Bartu Simpsonovi s výzvou k soutěži. 

 ČTENÁŘ ROKU, kde se nejlepší čtenářskou babičkou Libereckého kraje stala 

čtenářka jablonecké knihovny Blanka Bílková. 

Oceněna byla za svou neobyčejně aktivní podporu čtení, a to nejen ve své rodině, ale i 

ve školách, kde působila a kde k četbě přivedla spoustu svých žáků. Nominaci na 

krajské ocenění podalo devět knihoven z celého kraje. U seniorů ještě zůstaňme.  

 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU čili vzdělávání seniorů se těší i 

v Jablonci velkému zájmu. V knihovně byla zahájena už v září roku 2014.  

 První kurz byl věnován astronomii, další přednášky si už posluchači vybírali společně 

podle svého zájmu. Úvodní přednáška jarního semestru roku 2017 měla téma Hudební 

nástroje. Do zimního semestru si účastníci zvolili České dějiny a jejich souvislosti. 

Výuka se koná jednou za čtrnáct dní v audiovizuálním sále knihovny. Studijní materiály 

jsou studujícím k dispozici ke stažení přes internet. 
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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 šedesátých letech 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.  

JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM (JKIC) se zabývá těmito 

základními okruhy činností: cestovním ruchem, kulturou, historií, vzděláváním a 

ekologií. Doplňkovou činností je dokumentační centrum, které digitalizuje a spravuje 

archivní materiály.  Činnost probíhá v pěti střediscích, které úzce spolupracují a jejichž 

fungování se vzájemně prolíná. 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, 

sídlí na faře i výstavní síň Městské galerie MY – VIZ KRONIKA 2015.  

ÚSPĚCHY: MAPA A CERTIFIKÁT   
Provozování turistického infocentra včetně prezentace města nejen na veletrzích je 

významnou úlohou JKIC. K tomu neoddělitelně patří vydávání tiskovin určených k 

propagaci města. Infocentrum také pravidelně sestavuje kulturní přehled o aktuálním 

dění u nás a vydává ho 11x ročně v tištěné podobě pod názvem Jablonecký kalendář.  

ROK 2017 byl úspěšný pro turistické informační centrum, které získalo 1. místo za 

mapu v celorepublikové přehlídce TourPropag  a obhájilo certifikát I. stupně Českého 

systému kvality služeb „Q“.  

 182 produktů ve dvanácti kategoriích soutěžilo na prestižní celostátní přehlídce 

turistických produktů TuristPropag, která probíhala v rámci veletrhu cestovního 

ruchu Regiony v Lysé nad Labem. Nový čtyřjazyčný plán Jablonce nad Nisou, 

jehož součástí je i automapa celého Libereckého kraje, byl v kategorii „mapy 

měst a regionů“ oceněn 1. místem.   

 Turistické infocentrum úspěšně prošlo testováním, které provádí Český systém 

kvality služeb. Podle pravidel z roku 2016 certifikované subjekty musí své „Q“ 

obhajovat každoročně a nejinak tomu bylo i v roce 2017. Na základě zhodnocení 

uplynulého roku a vytýčení dalších cílů byl obhájen certifikát, který je platný do 

3. 8. 2020.  Získané „Q“ je pro ´íčko´ důkazem vstřícnosti k zákazníkům a 

naslouchání jejich přáním, dobré komunikace a stálého zlepšování služeb. 
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STATISTIKA: HOSPODAŘENÍ, NÁVŠTĚVNOST 

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY: Rok 2017 skončil pro společnost ztrátou 184 000 Kč 

(2016: zisk 147 000 Kč).   

 Statutární město Jablonec coby zřizovatel poskytl provozní a investiční dotaci ve 

výši 11 472 000 Kč.    

 13 907 000 Kč činily náklady (z toho z hlavní činnosti 12 902 000 Kč, 

z hospodářské 1 005 000),   

 13 723 000 Kč výnosy (hlavní činnost 12 289 000 Kč, hospodářská 1 434 000). 

POČTY NÁVŠTĚVNÍKŮ V ROCE 2017:  

 Turistické informační centrum: 30 333 návštěvníků, z toho 2 541 zahraničních 

(rok 2016: 26 141 * 2015: 26 697 * 2014: 23 542).  Pro větší pohodlí turistů i 

obyvatel Jablonce je od roku 2015 v provozu druhý turistický point přímo v 

budově radnice na Mírovém náměstí v rámci tamního informačního střediska. V 

době plného provozu (červen – září) pracoviště obsloužilo 2 306 návštěvníků. 

 Kostel sv. Anny: 9 344 návštěvníků (2016: 8 649 * 2015: 7 539), z toho na 

koncerty přišlo 1 040 lidí, na výstavy 6 720 a 1 584 na ostatní akce.  

 Památník manželů Scheybalových: 8 194 (2016: 4 908 * 2015: 4 837).  

 Ekologické výukové programy: 4 005 dětí (2016: 4 137), akce pro veřejnost 

2 177 lidí (2016: 4 836). 

VÝSTAVY, KONCERTY I VZDĚLÁVÁNÍ 
Jablonecké kulturní a informační centrum organizovalo v roce 2017 výstavy, koncerty 

či vzdělávací akce nejen v prostorách, které má ve své správě - Dům J. a J. V. 

Scheybalových, kostel svaté Anny, ale bylo zároveň koordinátorem a spolupořadatelem 

mnoha významných akcí ve městě. K těm nejnavštěvovanějším patřila:  

 MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM, která se konala 19. 5. současně v Jablonci, 

Liberci a Vratislavicích. Program byl koordinován a návštěvníci hojně využívali 

kyvadlové dopravy mezi městy.  

 DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ je výjimečnou akcí, do které se každoročně 

zapojuje více subjektů. Připadla na 16. září.     

 JABLONECKÉ KOSTELY OTEVŘENY - Letní cyklus nabídnul během prázdnin 

nejen prohlídky sakrálních památek, ale také pravidelné varhanní koncerty v 

místních kostelích. Program v roce 2017 směřoval k oslavě jubilejního desátého 

ročníku cyklu a vyvrcholil slavnostním uvedením CD Jablonecké varhany. 

Zpřístupněné kostely v roce 2017: kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kostel Dr. 

Farského, kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně. Kostel sv. Anny byl v roce 2017 o 

letních prázdninách otevřen denně v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie. Z 

důvodu rekonstrukce byl uzavřen secesní starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže. 

DALŠÍ HUDEBNÍ AKCE v kostele svaté Anny se konaly i mimo uvedený cyklus - v 

roce 2017 to byly například:  Absolventský koncert žáků ZUŠ, Otvírání studánek, 

Varhany – nástroj pokoje, Zahájení adventu či Rodinný varhanní koncert.  
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Výstava ZUŠ v kostele sv. Anny byla ve dnech 24. 5. - 14. 6. 2017 

VÝSTAVNÍ ČINNOSTI - Počátek 

roku 2017 byl ve znamení Jizerské 

50, kdy tento legendární lyžařský 

dálkový běh slavil padesáté jubileum. 

JKIC k této příležitosti přichystalo v 

Domě Scheybalových výstavu 

věnovanou prvopočátkům závodu, 

což vyvolalo velký zájem 

návštěvníků z celé ČR. Doprovodnou 

součástí byla instalace věnovaná 

Expedici Peru 1970 v parteru budovy 

radnice. * Jarní výstavní činnost společnosti připomněla dílo národopisců 

Scheybalových, kterým se JKIC dlouhodobě zabývá. * Patřičný ohlas měla letní výstava 

s názvem Jablonecké moře věnovaná historii jablonecké přehrady a činnostem s ní 

spojeným. Doprovodily ji také 

besedy či otevření štoly pod 

hrází pro veřejnost. * Závěr 

roku zakončila interaktivní 

výstava Vánoční pohádky s 

Miloslavem Jágrem. Prostory v 

Domě Scheybalových ji patřily 

od 3. 12. 2017 do 3. 3. 2018. * 

Většina uvedených i dalších 

akcí už má své řádky 

v předcházejících kapitolách 

KRONIKY 2017.   
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EVROPSKÉ PENÍZE MÍŘÍ I NA PROPAGACI CESTOVNÍHO RUCHU -  7. 3. 2017, 

Jablonecký deník, str. 2 (jsd) – Jablonecké kulturní a informační centrum získalo pro 

letošní rok dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa, díky které bude moci více 

propagovat Jablonec a okolí, a to především se zaměřením na polské návštěvníky. S 

finanční podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 28 tisíc eur chystá 

Jablonecké kulturní a informační centrum hned několik produktů, které návštěvníky 

seznámí s Jabloncem a okolím. „Získané peníze využijeme na tvorbu nových tištěných 

propagačních materiálů – na turistického průvodce, na praktické propagační letáky 

Kompakt a reprezentativní Image. Velmi žádané jsou mapy, takže vydáváme i novou 

cykloturistickou mapu zahrnující okolí Jablonce, část Jizerských hor, Krkonoš a 

Českého ráje. Na její druhé straně je cykloturistická mapa Jelení Hory a okolí. Zlepšení 

se dočká také vizuální prezentace na veletrzích, protože jsme díky dotaci pořídili i nový 

moderní stánek s jabloneckými motivy,” popsal ředitel JKIC Petr Vobořil. 

PATRONKU MĚSTA SV. ANNU UCTÍ JABLONEC MIMOŘÁDNOU BOHOSLUŽBOU - 

26. 7. 2017, genusplus.cz - TZ/Radana Schaeferová - Nejstarší jablonecký kostel je 

zasvěcen svaté Anně, patronce města. I když dnes už jako hlavní farní kostel neslouží a 

jeho funkci převzal v období 2. světové války monumentální chrám Nejsvětějšího srdce 

Ježíšova, jednou ročně se zde koná mše ke cti sv. Anny. Letos připadá na 29. července a 

mimořádně bude celebrována mezi skleněnými exponáty výstavy No Limits… 

KORÁLKOVÉ VÍNO: NOVÝ SUVENÝR Z JABLONCE – 19. 12. 2017 - 

Tisková zpráva - Návštěvníkům Jablonce nabízí turistické infocentrum nově originální 

Korálkové víno. Je inspirováno zdejší bižuterií, která do města láká turisty ze všech 

koutů světa. Po výroční Jablonecké jablkovici přichází novinka v podobě vína. 

“Korálkové víno je exkluzivně vyrobeno pro Jablonecké kulturní a informační centrum 

ve spolupráci s Vinařstvím Lednice Annovino. Tamní vinaři pocházejí z Jablonce, mají 

zde podnikovou prodejnu Dům Vína a k městu hezký vztah,” vysvětluje vedoucí 

turistického infocentra Hana Herkommerová a pokračuje: „Proč právě Korálkové? 

Jablonec je ve světě proslavený výrobou bižuterie, skla a korálků. Chtěli jsme 

připomenout tuto tradici a tematicky rozšířit řadu jabloneckých suvenýrů.“ Korálkové 

víno existuje ve dvou variantách. Korálkové červené – Rulandské modré a 

Svatovavřinecké – se vyznačuje tmavou červenou barvou s vůní povidel a červeného 

ovoce doplněné o toustové tóny. Chuť je harmonická, sametová s mírným zbytkovým 

cukrem. Doporučuje se k pečenému vepřovému masu, k divočině i k různým úpravám 

hovězího. Korálkové bílé – Rulandské šedé a Tramín červený – má slámově žlutou 

barvu. Ve vůni se snoubí kořenitost, 

květnatost, medové a hrozinkové tóny. 

Chuť je plná, s vyšším zbytkovým 

cukrem, svěží kyselinou a mírnou 

mineralitou. Víno lze doporučit k 

dezertům, uzeným sýrům, paštikám. 

Obě vína jsou k zakoupení výhradně v 

Domě Scheybalových a 

láhev stojí 139 korun…  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=93693&x=800&y=529&test=ccc
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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 

 

 

NEKONEČNÝ PŮVAB BIŽUTERIE - Muzeum skla a bižuterie připomíná časy, kdy 

byl podhorský Jablonec nad Nisou centrem světové bižuterie. Jedno z největších 

turistických lákadel města na severu Čech sídlí symbolicky v bývalém 

exportním domě pár kroků od centra… 

ROK 2017 bylo možno z pohledu muzea označit jako úspěšný. Jak vyplývá z výroční 

zprávy, byly realizované všechny plánované akce v souladu se Střednědobou koncepcí 

na léta 2015 - 2018 a s plánem činnosti na rok 2017. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci 

zpřístupňuje své sbírky veřejnosti celoročně ve dvou stálých expozicích: 

 NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE,  

 ČAROVNÁ ZAHRADA – ČESKÉ SKLO SEDMI STOLETÍ.  

STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE - V roce 2017 byla navíc zprovozněna 

další stálá expozice SKLÁŘSKÁ OSADA KRISTIÁNOV. Doslova do krásy se po 

nákladné rekonstrukci vyloupl poslední dochovaný objekt kdysi slavné sklářské osady 

ležící hluboko v Jizerských horách a stal se opět chloubou jabloneckého muzea. 

Slavnostní otevření v sobotu 20. května mělo podobu muzejní noci, kdy si na své přišli 

malí i velcí. Provoz zahájila i stezka PO STOPÁCH JIZERSKOHORSKÝCH SKLÁŘŮ 

spojující objekt na Kristiánově s hlavní budovou v Jablonci. Autorem scénáře expozice 

a textů pro panely stezky je muzejní kurátor PhDr. Petr Nový. Muzeum za tento počin 

obdrželo cenu: Stavba roku Libereckého kraje 2017 v kategorii rekonstrukce staveb, 

památkových objektů a brownfields. * Vedle uvedených expozic uspořádalo jablonecké 

muzeum dalších šest větších a několik menších komorních výstav, které měly 

obdivovatele nejen u nás. Čehož dobrým důkazem jsou:  

 VÝSTAVA REDESIGN, která byla díky partnerství Messe Frankfurt představena 

v premiéře na únorovém veletrhu Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem. 

Výstava vznikla pro projekt Trienále ve spolupráci kurátora jabloneckého muzea 

PhDr. Petra Nového a doc. Petra Stanického, vedoucího ateliéru Design skla 

Fakulty multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Studenti se 

inspirovali sbírkovými předměty muzea, které reinterpretovali vlastními 

pracemi. Začátkem roku byl po výběru děl na výstavu připraven i katalog.   

 VÝSTAVA NO LIMITS ANEB SOUČASNÉ UMĚLECKÉ SKLO Z ČR - Putovní 

výstava z projektu Trienále byla v průběhu roku prezentována v muzeu Real 

Fábrica de Cristales de La Granja v Segovii, Španělsko a na zámku Sassanfahrt 

u Bamberku, Německo.  
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 HANDMADE DREAMS, putovní výstava pro česká centra byla postupně 

představena v Bulharsku (Galerie Vidima, Sevlievo a Galerie Artsalon, Pernik), 

v Itálii (Muzeum módy – Palazzo Morando, Milán), ve Francii (Museum Vodou, 

Štrasburk; akce se konala v rámci předsednictví České republiky v Radě 

Evropy), ve Švédsku (veletrh Formex a České centrum, Stockholm) a také v 

Japonsku (České centrum, Tokio). 

Doplňme, že ke všem výstavám byly vydány vícejazyčné publikace. V německé a 

anglické verzi vyšel pak i PRŮVODCE STÁLÝMI EXPOZICEMI MUZEA. 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE - Muzeum skla a bižuterie v Jablonci je členem 

mezinárodní organizace ICOM. * V souvislosti s putovními projekty muzea byly 

navázány osobní vztahy s vedením a kurátory muzeí v La Granje ve Španělsku a 

v Japonsku v  Toyamě. * Byla rovněž navázána užší spolupráce se slovenskou sklárnou 

RONA v Lednických Rovních a tamním Slovenským sklárským múzeem, kteří se 

stanou partnery výstavy ke společnému století připravované na rok 2018. Se 

Slovenským národním muzeem v Bratislavě proběhla úspěšná jednání o repríze této 

výstavy v letní sezóně 2019 na Bratislavském hradě. 

PROGRAMY, KURZY, PŘEDNÁŠKY, INVESTICE - V roce 2017 nechyběly 

specializované muzejní programy pro širokou veřejnost i školy, a to jako doprovodné 

akce k vlastním výstavám, tak u příležitosti významných výročí a událostí.  Muzeum 

opět vzdělávalo formou kurzů a přednášek. Hlavním tématem edukační činnosti bylo 

výročí Marie Terezie – 300 let od jejího narození. Pracovní list CÍSAŘOVNA BEZ 

KORUNY představoval ve stálých expozicích sbírkové předměty z období její vlády. 

Co dalšího přinesl rok 2017? Byla zahájena realizace dostavby k hlavní budově muzea. 

Podařilo se dokončit realizaci dvou investičních projektů – rekonstrukci historického 

objektu na Kristiánově, včetně nových expozic a doprovodných aktivit. Došlo rovněž k 

dovybavení a zprovoznění depozitáře v ulici Na Šumavě, včetně logisticky mimořádně 

náročného přemístění sbírkových fondů z pronajatých prostor. Tím se muzeum stalo 

vlastníkem všech svých provozovaných objektů a získalo dostatečné depozitární 

prostory pro několikaletý časový horizont.  

 DESIGN ČESKOSLOVENSKÉHO SKLA A BIŽUTERIE 1948-1989 – název 

projektu, s nímž se muzeum historicky poprvé, a hned úspěšně, ucházelo o 

podporu v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a 

kulturní identity na léta 2016 - 2022 (program NAKI II). 

 KULTURNĚ-KOMPETENČNÍ CENTRUM PRO ČESKÉ SKLO A BIŽUTERII - ve 

spolupráci s ministerstvem kultury byl na podzim zkušebně zahájen provoz.  

Jedná se o pracoviště, které spravuje webový portál www.czechglasscompetence.cz a 

poskytuje s ním spojené poradenské služby.  Databázovou náplň webu vytvořili kurátoři 

muzea ve spolupráci s externisty a agenturou CzechTourism. Jeho podoba v českém a 

anglickém jazyce byla odborné veřejnosti ve zkušební verzi představena 6. 10. na 

semináři Sklářské svítání v Jablonci. Ostatní veřejnost byla na web 

upozorněna tiskovou zprávou Ministerstva kultury ČR dne 12. 12. 2017.    
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MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SKLA A BIŽUTERIE JABLONEC 2017 bylo stěžejním 

výstavním projektem roku. Zahrnulo pět tematických výstav a řadu doprovodných akcí 

pořádaných ve spolupráci s partnery muzea. Celkem se představilo dvanáct zemí, dvě 

desítky škol, pětadvacet výtvarníků a 89 značek. Návštěvnost dosáhla 21 000 lidí.  

V hlavní budově muzea byla v termínu od 24.6. do 28.10. instalována výstava 

TRENDY.DESIGN.PRODUKCE, na níž bylo zastoupeno osm desítek sklářských a 

bižuterních značek z devíti zemí - ČR, Finsko, Francie, Německo, Rakousko, 

Slovensko, Turecko, Velká Británie, USA, a dále speciální projekt REDESIGN 

zahrnující studentské interpretace sbírkových předmětů. V kostele sv. Anny byla v 

termínu 24. 6 – 3. 9. představena výstava současného ateliérového skla NO LIMITS s 

díly pětadvaceti českých sklářských pedagogů. Jak je již uvedeno výše, tato výstava 

byla v rámci propagace českého sklářství a projektu trienále prezentována v zahraničí. 

V Galerii N se ve stejném termínu konala výstava odborných škol A.TO.MY! s 

účastníky z ČR, Bulharska, Polska, Slovenska a Německa.  V prostorách Eurocentra 

pak bylo možné navštívit výstavu MATERIÁL: SKLO věnovanou technickému, 

obalovému a plochému sklu a interaktivní sklářský dětský koutek HRÁTKY (NEJEN) 

SE SKLEM. Ke všem výstavám byly vydány doprovodné katalogy. * Ve spolupráci se 

Svazem průmyslu a dopravy ČR připravilo muzeum 6. ročník diskusního setkání 

SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ o současnosti a budoucnosti českého sklářského a bižuterního 

průmyslu, který se sešlo počátkem října v Eurocentru. V termínu 8. - 11. 8 probíhalo 

trienále souběžně s prodejní výstavou KŘEHKÁ KRÁSA, kterou pořádal Svaz výrobců 

skla a bižuterie v prostorách jabloneckého Eurocentra.  

PROJEKT V ROCE 2017 FINANČNĚ PODPOŘILY: Liberecký kraj 75 000 Kč, Nadace 

Preciosa 100 000 Kč a Messe Frankfurt 106 000 Kč. Dlouhodobá podpora je ze strany:  

 Ministerstva kultury ČR, které v roce 2015 poskytlo na přípravu 200 000 Kč, v 

roce 2016 částku 500 000 Kč a v roce 2017 pak 1 500 000 Kč.  

 Město Jablonec nad Nisou se podílelo v roce 2016 částkou 100 000 Kč a v roce 

2017 přispělo 300 000 Kč.  

STATISTIKA: HOSPODAŘENÍ, POČTY NÁVŠTĚVNÍKŮ 

HOSPODAŘENÍ ROKU 2017 - V hlavní činnosti dosáhlo muzeum vyrovnaného 

hospodářského výsledku, a to díky zapojení fondu reprodukce majetku.  

Kladný hospodářský výsledek byl ve výši 241 654 Kč (2016: 239 702 * 2015: 223 682 

* 2014: 156 312). Po dlouhých letech mohlo muzeum vyčlenit nezanedbatelnou částku 

ve výši čtyř milionů korun na doplnění sbírkového fondu o nové významné akvizice. 

Mnoho dalších pak bylo pořízeno formou darů, zejména díky projektu Mezinárodního 

trienále skla a bižuterie.  * Muzeum spravuje 25 podsbírek umístěných v Jablonci - v 

hlavní budově, v depozitáři Mlýnská a v depozitáři Šumava. Celkový počet 

inventárních čísel k 31. 12. 2017 dosáhl počtu 79 317. 
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PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB (vstupné) a zboží z hlavní činnosti dosáhly částky 

1 486 000 Kč (2016: 1 428 000 * 2015: 1 464 000 * 2014: 1 107 000 Kč).  

TRŽBY ZA ZBOŽÍ ovlivňuje prodej muzejních publikací a katalogů, který se 

uskutečňuje také prostřednictvím muzejního e-shopu. Do konce roku bylo uskutečněno 

37 objednávek, z toho 11 ze zahraničí. Největší zájem byl o publikace: ´Skleněné 

vánoční ozdoby – Minulost, přítomnost, vize´ a stejně jako vloni o ´Ingrid – víc než jen 

značka´. Hodnota objednávek byla 27 965 Kč.  

NA OPRAVY A ÚDRŽBU MAJETKU muzeum vynaložilo částku 1 656 000 Kč (vloni:  

673 000 Kč), a to především na opravy a servis služebních vozidel, revize, opravu 

kotelny, renovaci nátěrů a přetěsnění dřevěných vestavěných rámů na tzv. Pelantovu 

schodišti, restaurování, úpravu pozemku před Depozitářem Šumava apod. Z toho  

o 755 000 Kč bylo financováno z rozpočtu muzea,  

o 901 000 Kč z grantových prostředků.  

NÁVŠTĚVNOST MUZEA V ROCE 2017 dosáhla počtu celkem 36 963 osob, což je o 

10 853 návštěvníků více než v roce 2016. Pro relevantní posouzení uvedené statistiky je 

nutno vzít v úvahu, že v loňském roce byla v provozu pouze hlavní budova. Z důvodu 

rekonstrukce byl totiž zcela uzavřen objekt na Kristiánově. Ostatní objekty uvedené 

v přehledu níže – Eurocentrum, kostel sv. Anny a Galerie N - byly v roce 2017 

provozovány mimořádně jen v červenci a v srpnu, a to v rámci Mezinárodního trienále 

skla a bižuterie Jablonec 2017.  

 Hlavní budova muzea 28 211 lidí (2016: 26 110 * 2015: 21 672, 2014: 20 441), 

 Kristiánov 3 679 (2016: 0 * 2015: 5 514 * 2014: 4 417), 

 Eurocentrum 2 986, 

 Kostel sv. Anny 1 439, 

 Galerie N 648. 

 Galerie Belveder 0 (rok 2016: 0 * 2015: 565 * 2014: 2 262) výstavní činnost 

ukončena v březnu 2015.  

VSTUP VOLNÝ - V roce 2017 umožnilo muzeum návštěvníkům bezplatný vstup do 

muzea, návštěvu krátkodobých výstav a objektu na Kristiánově v těchto dnech:  

 18. 5. Mezinárodní den muzeí - hlavní budova,  

 19. 5. Muzejní noc - hlavní budova 

 20. 5. Muzejní noc na Kristiánově,  

 1. 6. Mezinárodní den dětí - hlavní budova,  

 24. 6. Slavnostní zahájení Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2017 

- hlavní budova,  

 9. 9. Den evropského kulturního dědictví - hlavní budova a Kristiánov, 

 28. 9. Den české státnosti - hlavní budova a Kristiánov,  

 28. 10. Den vzniku samostatného československého státu, slavnostní zakončení 

Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2017 - hlavní budova.  
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INVESTICE: KRISTIÁNOV, DEPOZITÁŘ, KRYSTAL 
Fond reprodukce majetku (viz výše) nebyl zapojen na opravy, ale na investiční akce, a 

to ve výši 1 347 000 Kč. Největší položkou v investičních nákladech byl nákup 

pozemku u Depozitáře Šumava a spoluúčast muzea na rekonstrukci Kristiánova. 

DEPOZITÁŘ MLÝNSKÁ  - Byla dokončena oprava kamenného prahu u hlavních 

vstupních dveří za cenu 49 000 Kč, z toho 41 tisíc bylo vyčerpáno již v roce 2016.   

REKONSTRUKCE KRISTIÁNOVA  - Stavební práce na rekonstrukci objektu byly 

dokončeny k 31. 10. 2016 s drobnými vadami a nedodělky, které již nebylo možné s 

ohledem na klimatické podmínky v daném roce odstranit. Realizační firma Gema Art 

Group předala dokončené dílo bez vad a nedodělků do zkušebního provozu 18. května 

2017. Ve zkušebním provozu se ukázala nedostatečná kapacita záložních elektro zdrojů 

a musela být provedena úprava, která byla dokončena v srpnu 2017. Celkové náklady na 

stavební rekonstrukci objektu dosáhly 9 311 000 Kč vč. DPH. Z důvodu prodloužení 

dokončení stavebních prací na objektu musela být posunuta i realizace nové expozice. 

Jejím zhotovením byla pověřena firma Texo Plus, která dodala interiérovou i 

exteriérovou část expozice do 10. 5. 2017 za celkovou částku 1 019 000 Kč. Na 

rekonstrukci Kristiánova uvolnilo ministerstvo kultury na roky 2015, 2016 a 2017 

celkem 12 500 000 korun, z čehož bylo v roce 2017 vyčerpáno 2 057 000 Kč.  

20. 5. 2017 – O VÍKENDU BYL OTEVŘEN SKLÁŘSKÝ PAMÁTNÍK V LIŠČÍ BOUDĚ 

- Roku 1774 tam muži z rodu Riedelů položili základní kámen sklářské osady, 

dnes tam už stojí jen jedna jediná budova. A vejde se do ní celá historie 

sklářského řemesla na severu Čech. Před dvěma sty lety tam fungovalo celé 

sklářské městečko, dnes tam stojí poslední roubenka coby pozůstatek 

někdejších dob. Kristiánov v Jizerských horách. Liščí bouda, která se jako jediný 

objekt dochovala dodnes, slouží jako památník sklářského řemesla. A od 

tohoto víkendu v úplně novém. Po roce a půl, kdy se v chalupě vše opravovalo, 

se dřevěná bouda znovu otevřela lidem se všemi blyštivými poklady, a to nejen 

v přeneseném smyslu slova. „V první místnosti je k vidění všechno, co se zde 

vyrábělo. Na naprostou většinu věcí si návštěvníci mohou sáhnout, mohou si je 

vyzkoušet “ popisuje ředitelka Muzea sklářství a bižuterie Milada Valečková. V 

podkroví je království dětí, které zde mohou skládat model sklářské osady. 

Pokud se jim to podaří, vypadne jim žeton, a na jeho základě si v areálu najdou 

poklad. Zatímco podkrovní prostor je věnovaný hře a odpočinku dětí, jejich 

rodiče se dole mohou věnovat expozici nebo i občerstvení. Že se nová expozice 

návštěvníkům líbí, snad ani není třeba dodávat… 

CESTOU JIZERSKOHORSKÝCH SKLÁŘŮ - Naučná stezka tvořená jedenácti 

zastaveními, která spojují objekt Kristiánova s hlavní budovou muzea v Jablonci, byla 

také realizována v roce 2017. Jejím zhotovitelem byla společnost Taxus, která jako 

jediná odevzdala v rámci výběrového řízení nabídku. Dílo bylo předáno bez vad a 

nedodělků 30. srpna. Náklady dosáhly částky 310 000 Kč, spolufinancováno 

z příspěvku od Tiroler Glashütte GmbH. 
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KRYSTAL: DOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY – Muzeum skla a bižuterie se rozhodlo 

rozrůst o novou přístavbu, v níž by se daly se umístit unikátní expozice například 

vánočních ozdob. Nová futuristická přístavba zvaná ´Krystal´ propojená s hlavní 

budovou měla být dokončena včetně expozice k 115. výročí muzea, tedy v roce 2019. 

Proč se tak nestalo? Stručně zrekapitulujme. Na základě předloženého investičního 

záměru ministerstvo kultury dne 27. března 2017 akci zaregistrovalo a rozhodlo o 

poskytnutí dotace.  Již před registrací byla v lednu vypsána výzva na administrátora 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Z pěti oslovených uchazečů byla 

uzavřena smlouva s firmou RTS. Výzva na celkové práce byla zveřejněna 13. 6, ve 

stanovené lhůtě nepřišla žádná nabídka. Soutěž byla zrušena a 2. kolo pak zveřejněno 

21. 8. Poté z důvodu malého zájmu uchazečů bylo přistoupeno k úpravě zadávacích 

podmínek - posun termínu pro podání nabídek, navýšení předpokládané hodnoty a 

změna termínu zahájení prací. V nové lhůtě pro podání nabídek projevil počátkem 

listopadu zájem jediný uchazeč, a to Energie - stavební a báňská s cenou 51 849 000 Kč 

vč. DPH. Společnost splnila všechny podmínky soutěže a smlouva o dílo s ní byla 

uzavřena v březnu 2018. * Na akci Ministerstvo kultury ČR uvolnilo pro roky 2017-

2019 celkem 60 330 000 Kč. V roce 2017 byla z přidělených investičních prostředků 25 

300 000 Kč čerpána částka čtyři tisíce korun. Nevyčerpané prostředky z roku 2017 

muzeum převedlo do roku následujícího.  Nad rámec toho vynaložilo vlastní prostředky 

ve výši 81 tisíc korun – mimo jiné muselo pokrýt náklady na dvojí administraci 

vyhlášené soutěže a na správní poplatek za prodloužení stavebního povolení. 

ROK 2017: MUZEUM V JABLONCI VYBUDUJE PŘÍSTAVBU V PODOBĚ 

KRYSTALU - 29. 3. 2017, tyden.cz - Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 

začne ještě letos stavět za 60 milionů přístavbu v podobě skleněného broušeného 

krystalu. Výstavbu zaplatí ministerstvo kultury, které je zřizovatelem muzea… 

PŘÍSTAVBA JABLONECKÉHO MUZEA DOSTALA ZELENOU - 30. 3. 2017, 

nasejablonecko.cz - Dostavba Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou v podobě 

broušeného bižuterního kamene, nebo taky „krystalu" či „šatonu", může začít.  

Ministerstvo kultury vystavilo rozhodnutí o poskytnutí dotace na její realizaci. Už pro 

letošní rok má muzeum k dispozici 25 milionů korun z celkových rozpočtovaných 

šedesáti. „S vlastní stavbou počítáme zhruba od září, dokončení včetně expozice 

bychom si chtěli nadělit k 115. výročí muzea, tedy v roce 2019," řekla ředitelka… 

V „KRYSTALU“ LIDÉ NAJDOU I VÁNOČNÍ OZDOBY - 31. 3. 2017, Jablonecký deník, 

str.1 - …O vítězi architektonické soutěže rozhodla před třemi lety odborná komise. 

Podoba skleněného broušeného kamene od společnosti Hlaváček – architekti nejlépe 

splňovala zadání spojit moderní architekturu se stávajícím památkově chráněným 

objektem a jako bonus navíc dokonale symbolizuje svůj vnitřní obsah. Rozpočet 

zahrnuje také stálou expozici vánočních ozdob, která obsadí druhé podlaží objektu. 

Jejím autorem je Jakub Berdych ml., jeden z nejuznávanějších českých designérů…  

V „KRYSTALU“ LIDÉ NAJDOU I VÁNOČNÍ OZDOBY. ZA DVA ROKY - 2. 4. 2017, 

liberecky.denik.cz -  Dostavba Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou v podobě 

broušeného bižuterního kamene, nebo taky „krystalu“ či „šatonu“, může 

začít. Ministerstvo kultury přikleplo na stavbu dotaci… 
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KRYSTAL BUDE. UKRYJE V SOBĚ TITANIK I MANHATTAN - 6. 4. 2017, Mladá 

fronta DNES, str. 17 -  Dlouho očekávaná futuristická přístavba jabloneckého Muzea 

skla a bižuterie se začne stavět. „Ministerstvo kultury rozhodlo, že nám poskytne 

dotaci,“ ohlásila ředitelka muzea Milada Valečková. Rozpočet stavby činí 60 milionů, 

už pro letošní rok má muzeum k dispozici milionů pětadvacet. Projektová dokumentace 

je hotová, proto prvním krokem bude vyhlášení veřejné zakázky na stavební část… 

NOVÝ KRYSTAL UKRYJE I MANHATTAN - 7. 4. 2017, 5plus2, str. 2 - Židé Vánoce 

neslaví. Největší kolekce vánočních ozdob na světě jim přesto udělá radost. V Jablonci 

se díky ní obnoví památník zbořené synagogy… 

UNIKÁTNÍ KRYSTAL NEMÁ KDO POSTAVIT - 22. 8. 2017, Práv, str. 11 - Dlouho 

očekávaná futuristická přístavba jabloneckého Muzea skla a bižuterie ve tvaru obřího 

broušeného bižuterního kamene má problémy. V září se mělo začít stavět a za dva roky 

se měla unikátní stavba za 60 miliónů korun otevřít jako dárek u příležitosti 115. výročí 

existence muzea. Teď je vše jinak. Začátek stavby se minimálně o několik měsíců 

opozdí. Do soutěže o to, kdo futuristický krystal v Jablonci postaví, se totiž nikdo 

nepřihlásil. „Problém byl pravděpodobně v termínu, kdy bylo výběrové řízení 

vyhlášeno. Soutěž probíhala v období letních prázdnin. Z některých firem nás 

informovali, že nemají dostatek kapacit na to, aby si nyní zajistili rozpočty a potenciální 

subdodavatele,“ vysvětlila Milada Valečková, ředitelka Muzea skla a bižuterie… 

KDO POSTAVÍ KRYSTAL? - 2. 9. 2017, Jablonecký deník, str. 1 - Zatím není jasné, 

kdo se ujme zbudování přístavby u muzea. Zájemci scházejí. Do prvního výběrového 

řízení se ale nikdo nepřihlásil. Tím se začátek stavby oddálil. Důvodů neúspěšné 

soutěže mohlo být hned několik, načasování i složitost projektu …. Projekt celé 

této jedinečné stavby je velmi komplikovaný. Svrchní plášť je hodně specializovaný. 

Každý případný uchazeč by to musel zpracovat jako subdodávku. Navíc firem, které by 

se tomuto věnovaly, není mnoho… 

KRYSTAL U MUZEA STÁLE ČEKÁ NA PAPÍRU - 30. 10. 2017, Jablonecký deník, str. 

1 - Plánovaná přístavba Muzea skla a bižuterie v Jablonci vypadá na papíře skvostně. 

Ale kdo ji postaví? Další kolo výběrového řízení na zhotovení přístavby ve formě 

obřího proskleného krystalu se chýlí ke konci, 7. listopadu skončí lhůta pro podání 

nabídek. „Zájem zatím projevila jedna renomovaná firma, doufáme, že podá nabídku… 

SRPEN 2019: BETONOVOU KOSTRU JABLONECKÉHO MUZEJNÍHO KRYSTALU 

NA PODZIM KONEČNĚ OBALÍ SKLO - Dosavadní průběh přístavby Muzea skla a 

bižuterie v Jablonci nad Nisou připomíná slavnou Cimrmanovu metodu frustrační 

kompozice operetních předeher, kdy Cimrman "...vytváří zvláštní atmosféru plnou 

svérázného napětí, které je neustále stupňováno pravidelným střídání dvou 

prvků: prvku očekávání a prvku zklamání." Nyní se zdá, že dílo konečně směřuje 

ke zdárnému konci… Termín stavební části je prodloužený do konce tohoto roku 2019. 

V současné době dobíhá soutěž na zhotovitele expozice. Ředitelka Valečková s mírným 

optimismem říká:  Pokud vše dobře půjde a stavební část bude hotova v prosinci, 

tak bychom expozici mohli začít stavět v lednu příštího roku a v 

květnu 2020 bychom mohli otevřít… 
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KULTURNÍ PEL MEL ANEB CO ZBYLO 

Většina kulturních aktivit už je tak či onak v kronice zachycena, takže 

závěrem už jen pár řádků a pozvánek nezmíněných zajímavostí.  

GALERIE N - Budova v Jehlářské ulici bývala nedílnou součástí divadla, dnes je 

odloučeným pracovištěm katedry designu textilní fakulty Technické univerzity Liberec. 

Probíhá tu část výuky a pořádány jsou výstavy. Nejinak tomu bylo v roce 2017, kdy 

výstava semestrálních prací měla vernisáž v úterý 17. ledna.  

KLUB WOKO hostil druhý ročník festivalu Jizerky Fest. V sobotu 27. května 2017 se 

zde představily kapely Progres2, The Primitives  Group, Gate, U-73, Sarah a Stand Up. 

FOTOKLUB NEKRAS vznikl v roce 1996, v současné době má 11 stálých aktivních 

členů. Od července do září 2017 bylo možno zhlédnout v prostorách Eurocentra jeho 

výstavu fotografií nabízejících krásné pohledy do přírody i na zátiší s detaily.  

SPOLEČNÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ fotoklubu Balvan a DDM Vikýř byla k vidění v 

Eurocentru od prosince 2017 do 15. ledna 2018. Spojení fotoklubu Balvan a 

fotokroužku při domě dětí se nabízelo samo.  Člen fotoklubu Zbyněk Cincibus totiž ve 

Vikýři vede fotokroužek a padlo rozhodnutí, dát prostor začínajícím fotografům. 

MINERAL KLUB výstavy nerostů, zkamenělin, polodrahokamů a drahých kamenů 

pořádá v Jablonci pravidelně. Letošní 34. výstava se konala v Gymnáziu u Balvanu. 

Mezi návštěvníky byli sběratelé kamenů i obdivovatelé drúz čili větších dekoračních 

kamenů. Početnou skupinku tvořili i výrobci bižuterie z přírodních kamenů.  

FOLKLORNÍ SOUBOR NISANKA měl v roce 2017 sezonu bohatou na festivalovou 

účast. Na začátku května byl hostem 24. ročníku Středočeského folklorního festivalu 

Tuchlovická pouť a první červnový víkend patřil 25. ročníku Folklorního festivalu 

Pardubice – Hradec Králové. Nejvýznamnější událostí byla určitě účast na 70. ročníku 

Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, kde vystupoval v Národopisném pořadu 

ze severních a severovýchodních Čech pod názvem: Links, rechts, Krejčí, švec, a to 

společně se soubory Jizera, Hořeňák, Barunka a Dykyta.  
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JARNÍ ZPÍVÁNÍ S IUVENTUS GAUDE! - Tradiční jarní zpívání dětských hlasů od 

nejmladších dětí až po nejzkušenější koncertní sbor se odehrálo v sále Eurocentra v 

pátek 7. dubna. Koncert byl komponován jak pro hlavní sbor Iuventus, gaude! a jeho 

přípravná oddělení, tak i pro jejich hosty ze ZUŠ v Turnově a Mnichově Hradišti. 

Zahájily jej společným zpěvem se zapojením publika dívky z Liberi, gaudete! veselou a 

vzhledem k setrvalému venkovnímu dešti velmi trefnou písničkou Prší, prší, jen se leje. 

VRABČÁCI I VRABČATA OVĚNČENI ZLATEM - Úspěchem dětského pěveckého 

sboru Vrabčáci skončila krajská přehlídka dětských školních pěveckých sborů 2017. 

Chlapci a děvčata pod vedením sbormistra Pavla Žura vyhráli v kategorii starších a 

mladších žáků. V Městském divadle v Jablonci soutěžilo o přízeň poroty dvaadvacet 

sborů z celého kraje. Vedle zmíněných Vrabčáků naše město zastupoval sbor ze ZUŠ, 

Zvoneček a Rolnička ze ZŠ Liberecká, sbor Gymnázia Dr. Randy a Skřivánek. 

Bronzové pásmo získaly děti z DPS Rolnička a DPS Zvoneček, na jejichž úspěchu se 

podílel i bývalý starosta Jiří Čeřovský, jenž své svěřence podpořil hrou na trubku. 

Studenti Gymnázia Dr. Randy obdrželi bronzové pásmo. Skřivánek vedený 

sbormistryní Věrou Pokornou si odnesl cenu za nejmladšího účastníka soutěže. 

KYTIČKA PÍSNIČEK - Přehlídka dětských pěveckých sborů mateřských škol 

Libereckého kraje se uskutečnila ve středu 17. května v sále Eurocentra. Akci tradičně 

připravil dětský pěvecký sbor Skřivánek. Čtrnáctého ročníku se zúčastnili zpěváčci z 

mateřských škol Jablíčko, Kapička, Mšeňáček, Pastelky, Slunečnice a samozřejmě 

Skřivánek. Přehlídka je zakomponována v kalendáři Unie českých pěveckých sborů. 

ZPĚVÁK ONDŘEJ RUML, RODÁK Z JABLONCE vydal na konci loňského roku 

sólové album Nahubu, které je unikátní v tom, že v něm nebyl použit žádný hudební 

nástroj. Se skladbami z nového alba spolu s dalšími světovými hity vystupuje zpěvák v 

tzv. One Man Show. Čerstvý držitel ocenění Zpěvák roku v anketě Žebřík zahájil 

podzimní koncertní šňůru koncem října. Na tour po devíti místech Česka nezapomenul 

ani na rodné město a zaplněné jablonecké divadlo mu tleskalo 20. listopadu. 

ADVENTNÍ KONCERT VRABČÁKŮ, v pořadí již 24. ročník, nesl podtitul ´Návrat 

ledové královny´. Konal se 20. prosince v jabloneckém divadle a pohádkovým večerem 

se prozpívaly nejen děti z dětského pěveckého sboru Vrabčáci a Vrabčata, ale také 

partnerský sbor Bedřicha Smetany z Plzně. V programu nechyběly samozřejmě vánoční 

písně a závěr tradičně patřil 

společnému zpívání koled, do 

něhož se zapojilo i publikum. 

Ledová královna, která večer 

prováděla mluveným slovem, v 

závěru koncertu procitla ze 

zajetí chladu a své srdce 

rozdala divákům, aby mohli 

prožít ty nejkrásnější svátky 

roku obklopeni láskou a 

pohodou… 
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V. SPORT  
VÝROČÍ, NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE, NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI  

V ROCE 2017 SI SPORTOVCI V JABLONCI PŘIPOMÍNALI TATO VÝROČÍ: 

 70 LET: ATLETIKA 

Atletický oddíl TJ LIAZ, který je pokračovatelem předchozích jabloneckých atletických 

oddílů, oslavil 25. listopadu sedm desítek let svého trvání – PODROBNOSTI NÍŽE. 

 25 LET: BASEBALL 

Baseballový klub Blesk Jablonec byl založen v roce 1992. U zrodu klubu stáli Jiří 

Roubíček a Leonard Chovan z Liberce. Již před tím existoval v Jablonci oddíl baseballu 

při TJ Liaz pod názvem Klokani, jehož prvopočátky sahají až do roku 1974. Oficiálně 

baseball zahájil činnost v roce 1986, kdy se oddíl věnoval zejména mládeži. O šest let 

později vznikl Blesk, který začal nejprve s desetiletými žáky a jak členové postupně 

dospívali, kategorie byly doplňované. V současné době má klub pět mládežnických 

týmů, dva týmy mužů a nově i softbalový tým žen a dorostenek. Zpočátku se trénovalo 

na perkovém hřišti v ulici Mozartova, pak v Jateční na pískové ploše, v Srnčím dole a 

vloni se ve spolupráci s městem podařilo vybudovat hřiště u ZŠ Mozartova, kde 

baseballisté hrají i trénují, využívají zázemí školy včetně tělocvičny. „Naším cílem je 

vychovat děti v kolektivu a naučit je radovat se z pohybu. I v malém klubu mají 

šanci vyrůst a dostat se do kvalitního celku,“ říká místopředseda klubu Petr 

Roubíček (bratr zakladatele), který působí v trenérské roli přes dvacet let. 

 50. ROČNÍK JIZERSKÉ 50  

Jubilejní ročník přilákal do Jizerských hor na deset tisíc diváků, startovalo na pět tisíc 

lyžařů z celé České republiky a více než třiceti dalších zemí. Byli mezi nimi špičkový 

profesionálové i amatérští běžkaři. Závod ve finále ovládl norský závodník Morten Eide 

Pedersen, který ve strhujícím finiši přesprintoval krajana a obhájce loňského prvenství 

Pettera Eliassena. Časem 1:55:53,1 hodiny vytvořil vítěz nový rekord závodu. Nejlepší 

český závodník Stanislav Řezáč dojel s bezmála pětiminutovou ztrátou na třináctém 

místě. Mezi ženami kralovala Kateřina Smutná, rodačka z Jablonce, která dorazila 

v čase 2:17:34,8 hodiny. Tato dálková běžkyně prožívala letos více než úspěšnou 

sezonu. Svou neohroženost potvrdila i prvenstvím na Jizerské 50. Bylo to už její páté 

vítězství za sebou v prestižním seriálu Ski Classics, v sezoně celkově šesté. „Jaké je to 

vyhrát Jizerskou padesátku jsem zažila už před dvěma lety. A letos se mi 

podařilo zaútočit na úplně stejném místě, takže to bylo takové déja vu. Byl to 

pro mě neuvěřitelný závod, strašně jsem si ho užila,“ zářila Kateřina Smutná, 

závodnice týmu Santander, která v závěru ujela své největší soupeřce a 

loňské vítězce Brittě Johanssonové-Norgrenové ze Švédska.  
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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 2017 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 JABLONECKÁ HALA 2017, 

 CENA MĚSTA JABLONCE A TJ BIŽUTERIE - republikové závody v plavání, 

 CZECH REPUBLIC FUTURE TOURNAMENT – ITF: XVII. ročník 

mezinárodního tenisového turnaje,  

 MEZINÁRODNÍ ZÁVODY PŘÁTELSTVÍ VE SKOCÍCH NA TRAMPOLÍNĚ - 

mezinárodní reprezentační účast, 

 SVĚTOVÁ SÉRIE VE FOURCROSSU JBC 4X REVELATIONS - areál Dobrá 

Voda ve dnech 13. – 15. 7. 

Nespočet soutěží a utkání doprovázela mnohá vítězství a medailí, cinkalo i zlato. 

Některé z nich připomenou následující řádky. V roce 2017 nechyběly výsledky ankety: 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2016 – 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. Jak to vypadalo v samotném Jablonci? Kdo ze sportovců, 

trenérů a funkcionářů patří mezi nejlepší a oceněné prozradil slavnostní galavečer 

v divadle v pondělí 6. února. Nikoho nepřekvapilo, že na ´bednu a těsně pod ní´ v 

kategorii jednotlivci se vměstnalo pět biatlonistů, jen bronz jim uzmul judista Hoření. 

Kralovala jednoznačně Gabriela Koukalová, která od čtenářů získala titul Hvězda 

Jabloneckého Deníku. První místo biatlonistkám patřilo v kategorii družstva i stupně 

vítězů v kategorii mládež byly v ženském gardu. To ale rozhodně neznamená, že v 

nějak jemném sportu. První místo kickboxerka, druhé judistka a třetí atletka. Ale muži 

rozhodně nezapadli. Na základě anketních lístků vzešla v jednotlivých kategoriích 

takováto výsledková listina: MLÁDEŽ – JEDNOTLIVCI: 1. Martina Ptáčková, Iron 

Fighters Jablonec, Kick box * 2. Kateřina Poláková, Judo Klub Jbc * 3. Kateřina 

Kadavá, AC Jbc atletika * 4. Vítek Monzar, AC Jbc, atletika * 5. Denisa Folková, AC 

Jbc, atletika * 6. Sarah Pekařová, TJ Čert Fénix Jbc, fotbal * 7. Tereza Vokálová, TJ 

LIAZ Jbc, atletika * 8. Andrea Prokorátová, Judo klub Jbc * 9. Šimon Roháček, Judo 

klub Jbc * 10. Markéta Davidová, SKP Kornspitz Jbc, biatlon * MLÁDEŽ – 

DRUŽSTVA: 1. HC Vlci Jablonec – dorost, hokej * 2. TJ LIAZ Jbc – žákyně, atletika * 

3. Juniorky U19, TJ Bižuterie Jbc, basketbal * 4. Judo klub Jbc – dorostenky, 5. – starší 

žákyně * DOSPĚLÍ – JEDNOTLIVCI: SKP Kornspitz Jablonec, biatlon - 1. Gabriela 

Koukalová, 2. Veronika Vítková * 3. Robert Hoření, Judo klub Jbc * SKP Kornspitz 

Jablonec, biatlon - 4. Eva Puskarčíková, 5. Ondřej Moravec, 6. Michal 
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Krčmář * 7. Kamil Bříška, HC Vlci Jbc, hokej * 8. Petr Kabelka, Judo klub Jablonec * 

9. Vojtěch Kubista, FK Jbc, fotbal * 10. Jaroslav Soukup, SKP Kornspitz Jbc, biatlon * 

DOSPĚLÍ – DRUŽSTVA: 1. SKP Kornspitz Jablonec – ženy, biatlon * 2. HC Vlci, 

Jablonec, A tým, hokej * 3. FK Jablonec, A tým, fotbal * 4. bratři Brožovi, TJ Saně 

Smržovka * 5. TJ LIAZ Jablonec – ženy, atletika * TRENÉR – PROFESIONÁL: 1. 

Ondřej Rybář, SKP Kornspitz Jablonec, biatlon * 2. Miroslav Rucký, AC Jablonec, 

atletika * TRENÉR – DOBROVOLNÍK: 1. Miluše Lubasová, Judo klub Jablonec * 2. 

Miroslav Knop, SKI Klub Jablonec, lyžování MIMOŘÁDNÝ SPORTOVNÍ VÝKON: 

1. Tereza Vokálová, TJ LIAZ Jablonec, atletika * 2. Gabriela Koukalová, SKP 

Kornspitz Jablonec, biatlon * KRAJÁNEK: 1. Barbora Špotáková, atletika * 2. Tomáš 

Hána, házená * 3. Adam Hloušek, fotbal * HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC: 1. 

Martin Habr, SK Handisport Jablonec, SK Sluníčko * 2. Jiří Truhlář, SK Sluníčko * 

VETERÁN NAD 60 LET: Ludvík Hasík, Judo klub Jablonec * SÍŇ SLÁVY: Jiří 

Moskal, automobilový závodník z Jablonce.  

 

SUBJEKTY, DOTACE, INVESTICE 

PŘES PĚT DESÍTEK SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ A KLUBŮ je registrováno v 

Jablonci nad Nisou a v nich je zapsáno na deset tisíc členů, dospělých i dětí. Peníze do 

sportovišť dává město nejen prostřednictvím své dceřiné společnosti Sport, 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. Pravidelně jsou pak z rozpočtu města 

hrazeny velké opravy a rekonstrukce sportovišť a tradiční jsou i ´neviditelné´ příspěvky 

občanům na vstupné do sportovišť. V roce 2017 

 na hodinu sportování na jednom kurtu v městské sportovní hale byl příspěvek 

77,25 Kč (2016: 113,08 * 2015: 120,18 * 2014: 123,03 * 2013: 117,14 Kč),  

 na 1 hodinu sportujícího na zimním stadionu 41,42 Kč (2016: 31,08 * 2015: 

45,24 * 2014: 53,78 * 2013: 58,03 Kč), 

 na 1 vstupenku do bazénu 32,5 Kč (2016: 27,09 * 2015: 26,94 * 2014: 26,16 * 

2013: 26,21 Kč). 

DOTACE, PENĚŽITÉ DARY - V roce 2017 byla z rozpočtu města vyčleněna celková 

částka ve výši 13 320 000 Kč (v roce 2016: 11 406 000 * 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 2017 vyčleněná částka 8 425 000 Kč, z toho:  

 8 100 000 Kč připadlo sportovní komisi a na tříleté dotace
*)

, 
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 125 000 Kč - rychlostní kanoistika Jablonec, investice - projektová dokumentace  

 100 000 Kč -  ČLTK Bižuterie, investice - šatny v hale,  

 100 000 Kč - Tělovýchovná jednota Bižuterie, investice - světelná tabule. 
*) TŘÍLETÉ DOTACE - Zastupitelé se rozhodli podpořit víceletou dotací 32 subjektů a 

organizací z oblasti sportu, kultury, sociální a zdravotní, které na činnost každoročně 

žádají o dotace z městského rozpočtu a odsouhlasili rozdělení ročních záloh v celkové 

výši 8,6 milionů korun. Bylo zdůvodněno, že dosavadní způsob každoročních žádostí o 

dotace z vyhlašovaných programů neposkytoval subjektům jistotu kontinuálního 

financování a navíc peníze žadatelé obvykle dostali až v květnu. Pro 17 sportovních 

subjektů byla v rozpočtu připravena celková částka 17,4 milionů korun, přičemž roční 

záloha na letošní rok je 5,8 milionů Kč.  

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTICÍ V OBLASTI SPORTU v roce 2017 bylo zahájení 

výstavby víceúčelového (školního) sportovního areálu v Sokolí ulici. Podrobnosti 

KRONIKA 2017 * KAP. ŠKOLSTVÍ, ZŠ 5. KVĚTNA  

VĚTŠÍ OPRAVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA  

ZIMNÍ STADION: 613 000 Kč (v roce 2016: 689 000) - 159 000 Kč opravy v kotelně, * 

127 000 Kč oprava tří-cestného ventilu, * 134 000 Kč oprava zářivek, * 94 000 Kč 

oprava kompresoru na chlazení ledové plochy, * 99 000 Kč oprava dveří a oken. 

PLAVECKÝ BAZÉN: 1 564 000 Kč (2016: 299 000) - 82 000 Kč rekonstrukce topení, * 

51 000 Kč oprava přepínače chloru, * 104 000 Kč oprava mozaikových podlah, * 

84 000 Kč nové silové měření sauna, * 82 000 Kč oprava TV a cirkulace, * 57 000 Kč 

oprava umělého vlnobití, * 83 000 Kč oprava bazénku v sauně + mozaikových podlah, 

* 129 000 Kč havárie sprch u mužů, * 190 000 Kč oprava průtokoměrů, * 114 000 Kč 

oprava snímačů vlhkosti, * 165 000 Kč oprava regulátoru volného chlóru. 

AREÁL ČELAKOVSKÉHO: 63 000 Kč oprava střídaček (2016: 133 000). 

BŘÍZKY: 87 000 Kč a MOZARTOVA: 145 000 Kč -  oprava umělého trávníku. 

STŘELNICE: 1 004 000 Kč (2016: 89 000) - 73 000 Kč oprava střech tribun východ a 

jih, * 165 000 Kč PD na dohledový video-systém v areálu, * 70 000 Kč PD na ozvučení 

areálu, * 168 000 Kč oprava podhledu a omítek administrativní budovy, * 199 000 Kč 

oprava elektroinstalace a osvětlení administrativní budovy. 

LEHKOATLETICKÁ HALA: 329 000 Kč (2016: 58 000) z toho 76 000 Kč oprava 

venkovního ozvučení stadionu, * 198 000 Kč odstranění závad z revize, * 55 000 Kč 

oprava venkovního ozvučení LA stadionu. 

ÚDRŽBA A KONTROLA NEJEN NA HŘIŠTÍCH: Nakonec ještě taková ´maličkost´ jako 

jsou dětská hřiště. Ve správě města jich je 38 – stejně jako vloni (2015: 37, 2013: 36). 

Finance na opravy a údržbu dosáhly částky 316 000 Kč (v roce 2016: 140 000 * 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 

sportovišť, mezi větší patřila oprava oplocení sportoviště ve Vlaštovčí ulici. 
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SPOLEČNOST SPORT: SPRÁVCE MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ 
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 2017 – Pod správu společnosti Sport spadala tato zařízení: 

 AREÁL STŘELNICE: atletický stadion, atletická hala, fotbalový stadion,   

SRNČÍ DŮL – od roku 2015 nově přičleněn k areálu Střelnice, 

 MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA v ulici U Přehrady,   

 MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN v ulici Svatopluka Čecha – pod společnost 

Sport převeden 1. 9. 2010, před tím o.p.s.  

 MĚSTSKÝ ZIMNÍ STADION v ulici Sadová, 

 AREÁL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v ulici ČELAKOVSKÉHO, 

 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. 

HOSPODAŘENÍ, INVESTICE, OPRAVY 

HOSPODAŘENÍ - Společnosti Sport se dařilo po celý rok plnit finanční závazky vůči 

dodavatelům a zřizovateli. Oproti loňskému roku, kdy změny v režimu výpočtu a 

dodávce tepla i nový způsob stanovení plateb za stočné způsobily navýšení nákladů, 

které přispěly k účetní ztrátě 1 207 000 Kč, skončil hospodářský výsledek v roce 2017 

ziskem ve výši 26 000 Kč.  

 Celkové náklady 43 510 000 Kč (2016: 42 693 000 * 2015: 41 516 000 * 2014: 

41 657 000 * 2013: 42 657 000),  

 výnosy 43 536 000 Kč (v roce 2016: 41 486 000 * 2015: 41 540 000 * 2014: 

41 789 000 * 2013: 42 667 000), z toho 

- vlastní tržby 22 053 000 (v roce 2016: 20 923 000 * 2015: 20 318 000 * 2014: 

19 892 000 * 2013: 20 505 000),  

- dotace z městského rozpočtu 21 483 000 Kč (v roce 2016: 20 563 000 * 2015: 

21 222 000 * 2014: 21 805 000 * 2013: 22 117 000). 

INVESTICE, OPRAVY - Společnost Sport i v roce 2017 pokračovala ve spolupráci a 

s pomocí města v zajištění provozu a opravách sportovních objektů i zařízení ve své 

správě. Nejvýznamnější vlastní investicí bylo rozšíření a modernizace kamerového 

systému na bazénu, varovný systém úniku čpavku na zimním stadionu, 

poplachový alarm v sauně a požární bezpečnostní systém v atletické hale.  
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STŘELNICE: ATLETIKA, FOTBAL 

ATLETICKÁ ARÉNA NA STŘELNICI – 

Tabulka návštěvnosti zaznamenala v roce 2017 

v tomto areálu celkem 74 223 osob (2016: 

71 485 * 2015: 64 477), z toho: 

o TJ LIAZ 19 000 (vloni 23 000) osob,  

o AC Jablonec 8 400 (vloni 14 100) osob,  

o 72 závodů s účastí 23 000 osob (vloni 

60 závodů s účastí 12 000 osob),  

o soustředění 3 700 (vloni 3 400) osob,  

o hasiči 3 320 a policie 534 (vloni 2 800),  

o FK Baumit 2 850 (vloni 2 900) osob,  

o badminton využit 795x s cca 2 400 (vloni 598x s 1 700) účastníků,  

o ostatní oddíly 956 (vloni 920) osob,  

o školy mateřské 300 (2016: 450) dětí, základní 3 880 (2016: 4 300) žáků, střední 

3 100 (2016: 2 500) studentů,  

o 1 560 veřejnost a 1 223 návštěvníků sauny (vloni 1 815). 

HOSPODAŘENÍ NA STŘELNICI: Náklady 7 015 000 Kč (vloni 7 250 000), výnosy 

2 770 000 Kč (vloni 2 894 000) a z toho za vstupné a nájemné 1 510 000 Kč (vloni 

1 478 000) a 25 000 Kč tržby za zboží (vloni 37 000). Dokončené opravy a investice: 

55 000 Kč oprava ozvučení atletické haly, 40 000 Kč bezpečnostní protipožární systém, 

rekonstrukce elektrorozvodů a podlahových krytin, vybudování archivu dokumentů.  

 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. V roce 2015 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. 



   KRONIKA roku 2017                                                                                 327  

 

Sportovcům jsou k dispozici také čtyři badmintonové kurty a koncem roku 2015 

byla zakoupena nová doskočiště pro skok vysoký a skok o tyči.  

VÝZNAMNÉ ATLETICKÉ AKCE ROKU 2017: 

o 28. 1. JABLONECKÁ HALA 2017 - 45. ročník mezinárodních závodů. Mezi 

disciplínami zazářil tradiční skok o tyči, běh přes překážky i vrh koulí. Diváci 

viděli dva mistry světa. Kim Collins vyhrál 60 m v čase 6,64 a Zuzana Hejnová, 

specialistka na 400 m překážek, zaběhla překážky krátké za 8,29 s. Nechyběla 

jablonecká rodačka Bára Špotáková, olympijská vítězka v hodu oštěpem. Koulař 

Tomáš Staněk si při svém prvním letošním startu o 2 cm na 21.32 metru vylepšil 

halový osobní rekord, což je i jeho absolutní maximum.  

o 25. 2. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VETERÁNŮ. 

o 1. – 12. 4. JABLONECKÁ HALA 2017 -  31. ročník závodů v požárním sportu. 

o 24. – 25. 6. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – juniorů, juniorek, dorostenců 

a dorostenek – PODROBNOSTI VIZ NÍŽE. 

o   7. 10. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV starších žáků a žákyň. 

o 25. 11. MEZINÁRODNÍ VÍCEUTKÁNÍ DRUŽSTEV ŽACTVA. 

o 2. – 3. 12. POMERANČOVÝ MÍTINK – starší a mladší žactvo. 

70 LET JABLONECKÉ ATLETIKY - Atletický oddíl TJ LIAZ, který je 

pokračovatelem předchozích jabloneckých atletických oddílů, oslavil v listopadu 70 let 

svého trvání. Za tuto dobu prošla atletika v Jablonci velkým vývojem. Od stadionu na 

Nové Vsi až po areál na stadionu Střelnice. V roce 1967 byla v Jablonci postavena první 

krytá hala a její pamětní ´hruška´, to byl začátek velkých úspěchů jabloneckých atletů. 

„Od té doby byla hala několikrát přestavena a stále patří k nejhezčím v republice. 

Můžeme se pochlubit i světovým areálem v Srnčím dole, regeneračním centrem s 

bazénem či novým atletickým stadionem,“ říká Dušan Molitoris, současný předseda TJ 

Liaz a dodává: „Oddíl vychoval řadu špičkových atletů, kteří Českou republiku 

reprezentovali na světových atletických akcích a mistrovstvích či olympiádách, jsou to 

například Milada Karbanová, Karel Kolář, Barbora Špotáková, Zuzana Hejnová, Dana 

Vavřačová a mnoho dalších. Družstva mužů a žen řadu let úspěšně bojovala v 

nejvyšších atletických soutěžích. Mládežnická družstva patří mezi nejlepší v republice a 

celá řada jich pravidelně reprezentuje. Po stránce organizátorské jsme se zařadili mezi 

úspěšné pořadatele velké spousty mistrovství a závodů.“ * OSLAVY SEDMDESÁTIN 

zahájilo mezinárodní víceutkání žákovských družstev * V sobotu 25. listopadu v 

odpoledních hodinách vypukly oslavy 70 let jablonecké atletiky. Na atletické dráze se 

již po jednadvacáté utkaly vybrané týmy žáků a žákyň ze tří zemí. Družstva z Německa 

představovaly výběry z Berlína, Lipska, Žitavy a Pirny. Polsko reprezentoval výběr ze 

Zgořelce. Proti těmto soupeřům nastoupilo domácí družstva TJ LIAZ Jablonec. Na 

programu bylo sedm disciplín a štafety 4x150m. Po skončení závodů vyvrcholily oslavy 

setkáním současných i bývalých atletů a příznivců tohoto sportu v restauraci Střelnice. 

Samozřejmě se vzpomínalo na dobu minulou.  „Jablonec je můj domov, tady jsem se 

narodil. Jabloneckou atletikou prošla celá moje rodina, maminka, 
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tatínek, bratr i sestra. Od páté třídy až do posledního ročníku gymnázia jsem 

se v Jablonci atletice věnoval. Znamená pro mne stále hodně, nedám na ni 

dopustit, díky ní jsem, díky ní jsem dosáhl svých výkonů. Schody na stadionu 

jsou určitě sešlapané i díky mne. Vždycky, když se vracím za maminkou, 

vzpomenu si na to. Jablonec je pro mne nejhezčí město v České republice,“ řekl v 

úvodu oslav Tomáš Janků, úspěšný skokan do výšky, který dnes působí na postu 

ředitele sekretariátu Českého atletického svazu. 

VYCHÁZEJÍ NOVÉ HVĚZDIČKY ATLETIKY - 7. 3. 2017, Jablonecký deník, Dagmar 

Březinová - Poslední letošní medaile na Mistrovství České republiky se rozdávaly o 

víkendu v Praze. Závodů se zúčastnilo 377 závodníků ze 102 oddílů celé republiky. 

Mistrovství se konalo ve 23 disciplínách starších žáků a žákyň. Jablonecká výprava z TJ 

LIAZ Jablonec potvrdila své předpoklady a vybojovala čtyři cenné medaile dvě zlaté, 

jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Novou vycházející hvězdičkou atletiky se 

stala Adéla Novotná. Nejdříve ve třetím rozběhu na 60m zvítězila a zaběhla osobní 

rekord 7.86. Ve finálovém závodě svou vynikající formu potvrdila a stala se nejrychlejší 

žákyni mistrovství v novém osobním rekordu 7.78. Druhý den nastoupila v prvním 

rozběhu na 150m ten vyhrála časem 18.77 a tímto výkonem si vybojovala finále, ve 

kterém dokázala ještě překonat osobní rekord časem 18.66 a získat bronzovou medaili. 

Celou sbírku medailí dovršila v závěrečné štafetě 4x300m, ve které žákyně ve složení 

Novotná, Kořínková, Šimůnková, Rappová zvítězily s velkou převahou a dokázaly tak 

obhájit titul z minulého roku časem 2:49,89. Adéla se tímto ziskem dvou zlatých 

medailí a jedné bronzové stala nejúspěšnější závodnicí celého mistrovství. Dalšími, 

vycházející hvězdičkami jsou Jáchym Štancl a Anna Rydvalová. Jáchym byl velkým 

favoritem na vítězství ve skoku o tyči, ale to se mu nepodařilo, když skončil na druhém 

místě výkonem 344 cm, což bylo o deset centimetrů méně, než dokázal překonat vítěz. 

Ve stejné disciplíně žákyň vybojovala Anna Rydvalová páté místo výkonem 276 cm. 

Mezi vycházející hvězdičky je třeba také zařadit Karolínu Kořínkovou, která ve finále 

běhu na 60 m překážek zaběhla osobní rekord časem 8.99 a skončila na šestém místě a v 

běhu na 150 m zaběhla osobní rekord 19.67. Další velkou nadějí je také Františka 

Rappová, která bojovala současně ve finále běhu na 60 m a skoku dalekém. Z dalšího 

jabloneckého oddílu AC Jablonec dosáhla výborných výsledků Kateřina Kadavá, která 

získala dvě pátá místa. V běhu na 60mpřekážek zaběhla ve finále osobní rekord 8.84 a 

ve skoku dalekém skočila 525 cm… 

FOTBAL: KLUB LEGEND, NÁZEV I LOGO - V roce 2015 slavil 

fotbal v Jablonci sedmdesátiny.  V tomtéž roce do nové sezóny 

nastupoval FK Baumit Jablonec s upraveným názvem a logem. 

Po vzoru tradičních sportovních klubů z celého světa se rozhodl 

ve stejném roce 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 Jabloncem, 

postupně pak přibývají další – VIZ KRONIKY LET 2015 A 2016. 
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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 v roce 2003 zajišťují 4 stožáry se 178 

světlomety a garantovanou svítivostí 1 200 luxů. 

HOSPODAŘENÍ: Náklady 373 000 Kč (vloni: 479 000), výnosy 265 000 Kč (vloni: 

366 000 Kč). K významným zápasům a akcím v roce 2017 se řadily:  

o FOTBALOVÁ LIGA (HET LIGA), 

o POHÁR FAČR (MOL CUP),  

o POHÁR ŠKOL MC DONALD CUP.  

ZAJÍMAVOSTI Z MÉDIÍ 

FOTBALU V LIBERECKÉM KRAJI I NADÁLE VELÍ MIROSLAV PELTA - 9. 3. – 

ceskolipsky.denik.cz - Miroslav Pelta byl opětovně zvolen předsedou Libereckého 

krajského fotbalového svazu (LKFS). Stalo se tak v Jablonci na valné hromadě svazu. 

Pelta, stejně jako dalších osm členů výkonného výboru, byl zvolen ve veřejném 

hlasování. Další oponenti totiž nebyli, a tak nebyl s volbami pražádný problém. Pelta, 

který je současně i šéfem celé FAČR, oznámil, že toto je na LKFS jeho poslední volební 

období. To znamená, že v kraji bude působit do roku 2021… Hlasovalo 38 delegátů, 

zástupců klubů i jednotlivých okresních svazů. Vedle Pelty byli zvoleni: Pavel Doležel 

a Libor Kleibl - Liberec, Martin Schöter, Milan Černý a Vratislav Žitka - Jablonec, Petr 

Herz a Petr Junek - Semily a Karel Kapoun - Česká Lípa…  

FANOUŠCI Z JABLONCE BYLI V LIBERCI V MENŠINĚ, NE TAK PRO 

POLICISTY - 16. 5. 2017, Jablonecký deník, str. 3 - Zápas mezi Slovanem Liberec a 

FK Jablonec skončil remízou 1:1, na fanoušky, kteří se před, po a během zápasu dostali 

do konfliktu s policií, Jablonec vyhrál. Policisté zajistili celkem šest osob… 

TURNAJI VÉVODILI MALÍ SRBOVÉ, PŘEDVEDLI LEPŠÍ TAKTIKU A SÍLU - 3. 8., 

jablonecky.denik.cz - Fotbalové naděje si příliš prázdnin neužívají. Sešly se opět v 

Jablonci na 28. ročníku turnaje pro mládež Junior North Cup pro U 13 a U 15 a zároveň 

na 8. ročníku Memoriálu Josefa Kubína. Turnaj má mezi mládežnickými jedenáctkami 

v republice dobré jméno a do Jablonce se účastníci každoročně rádi vracejí. Proto ani 

letos nechyběly týmy z Hradce Králové, Liberce, Mostu nebo Teplic… 

KOLIK BERETE, PTALY SE JABLONECKÝCH FOTBALISTŮ DĚTI - 27. 8. 2017, 

jablonecky.denik.cz - Už víc jak dvacetiletou tradici má za sebou fotbalová školička FK 

Jablonec. Otcem myšlenky byl na samém začátku Josef Kubín, kterého si příznivci 

jabloneckého fotbalu určitě pamatují. Školičku absolvovali také ve svých začátcích i 

významní jablonečtí ligoví hráči, například Mihálik, Kubista, Fukal a další. Dnes 

organizátoři nabízejí dva týdenní turnusy, které stráví fotbalové naděje na hřišti ve 

Mšeně, v tělocvičně ZŠ Mozartova a také v bazénu. Program mají nabitý.  Ve skupinách 

trénují fotbalové dovednosti a pod vedením zkušených trenérů mládeže se učí co 

nejlépe ovládat balón. „Děti jsou pořád stejné, jako byly před těmi dvaceti 

roky. Samozřejmě dnešní zázemí pro školičku je úplně někde jinde…  
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POLICISTÉ V JABLONCI NAD NISOU CHYSTAJÍ ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ - 20. 10. 2017, ČRo Sever - Veronika Kindlová, moderátorka: Zvýšená 

bezpečnostní opatření chystají na zítřek policisté v Jablonci nad Nisou. Na stadionu 

Střelnice se proti sobě postaví jablonecký fotbalový klub a pražská Sparta… 

MÍŘÍ K NÁM SPARTA, POLICISTÉ NA MÍSTĚ - 21. 10. 2017, Jablonecký deník - V 

sobotu do Jablonce přijede AC Sparta Praha k ligovému utkání. Policisté vyhodnotili 

zápas jako rizikový a lze předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců 

by mohlo dojít k narušení pořádku. Z tohoto důvodu je připraveno bezpečnostní 

opatření. Dohlížet budou policisté z pořádkové jednotky Liberec, ze speciální jednotky 

z Ústí, dopravní policie, kriminalisté, psovodi i členové Antikonfliktního týmu. 

Společně s policisty se do opatření také zapojí i strážníci jablonecké městské policie. 

Dopravní omezení bude v ulicích Vrkoslavická a U Stadionu… 

FOTBALOVÍ FANOUŠCI SPARTY BYLI PODLE POLICIE JAKO BERÁNCI - 24. 

10. 2017, Jablonecký deník, str. 2 - Sobotní ligové utkání fotbalistů Jablonce a Sparty se 

podle policie obešlo bez větších incidentů. Do Jablonce dorazilo 430 fanoušků 

letenského celku, zápas sledovalo 4 883 diváků… 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA v ulici U Přehrady byla dokončena v roce 2002. 

Od svého vzniku slouží veřejnosti, 

školským zařízením, tělovýchovným 

jednotám i sportovním klubům. 

Koncepce stavby umožňuje 

provozovat v tomto víceúčelovém 

zařízení téměř všechny druhy sálových 

sportů a pomocí výsuvných opon je 

možné halu připravit i na pořádání 

velkých kulturních i sportovních akcí. 

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 2017 - HOSPODAŘENÍ: Výnosy 4 503 000 Kč (vloni 4 568 000), z toho za 

vstupné, nájemné a reklamu se vybralo 4 211 000 Kč (vloni 4 218 000 Kč). Náklady 

5 672 000 Kč (vloni 5 560 000 Kč). * INVESTICE A OPRAVY dokončené v roce 2017: 

II. etapa rekonstrukce kuchyňského vybavení za 147 000 Kč, celé pokryla  

dotace z městské poklady ve výši 147 000 Kč. 
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MĚSTSKÁ HALA i letos potvrdila, že koncepcí své stavby i provozní dobou umožnuje 

fungovat coby víceúčelové zařízení nejen pro sport. Důkazem jsou i následující 

nejvýznamnější akce roku 2017: 

o 7. 1. SUPER TOUR v barevném minivolejbale - INFO VIZ NÍŽE, 

o 16. 3. K-1 IRON FIGHT NIGHT 2017,  

o 18. 3. JABLONECKÝ KORÁLEK – závod v moderní gymnastice, 

o 25. - 26. 3. VELKÁ CENA JABLONCE O ČESKÝ POHÁR V JUDU, 

o 9. 4. TANEČNÍ SOUTĚŽ TANEČNÍ SKUPINY TAKT – regionální kolo pro 

Ústecký a Liberecký kraj, 

o 7. 5. JABLONECKÁ PERLIČKA – závod v moderní gymnastice, 

o 17. – 19. 5. VOLEJBAL: Kvalifikační utkání reprezentace žen ČR a Bělorusko, 

o 9. – 11. 6. CZECH DANCE CHAMPIONSHIP 2017 – taneční soutěž, 

o 20. 6. VOLEJBAL: Kvalifikační utkání reprezentace žen ČR a USA, 

o 22. 7. SVIJANY CHALLENGE CUP 2017: turnaj ve florbalu, 

o 15. 8. a 17. 8. VOLEJBAL: Přátelské utkání reprezentace mužů ČR a Kanada, 

o 2. 9. NISA HANDBALL CUP – turnaj v házené, 

o 13. – 14. 10. MEZINÁRODNÍ ZÁVOD PŘÁTELSTVÍ VE SKOCÍCH NA 

TRAMPOLÍNĚ - 45. Ročník, 

o 11. 11. MODERNÍ GYMNASTIKA: oblastní přebor ve společných skladbách, 

severočeská oblastní liga, 

o 12. 11. JABLONECKÝ POHÁR: 24. ročník závodu v moderní gymnastice,  

o 18. 11. SAMURAJSKÁ KATANA – závod v judu. 

BAREVNÝ TURNAJ POTVRDIL, ŽE VOLEJBALISTŮ BUDE DOST - 10. 1. 2017, 

jablonecky.denik.cz – První turnaj v novém roce v barevné minivolejbalu se konal ve 

sportovní hale pro děti od 6 do 12 let. Potvrdil, že volejbal prožívá v libereckém regionu 

nebývalý rozmach. Soutěžilo se v pěti kategoriích a zúčastnilo se 74 družstev, tedy 

téměř 200 dětí, které si užily sportovní zápolení za bezchybné organizace mateřského 

oddílu TJ Bižuterie. Za účasti oddílů Bižuterie Jablonec, ZŠ Liberecká, Dukly Liberec, 

Slavie Liberec, Turnova, Vratislavic, 

Českého Dubu, Frýdlantu, Mnichova 

Hradiště a Rychnova hrály nejprve základní 

skupiny. Na základě výsledků pak už ve 

druhém kole bojovaly o konečné umístění. A 

družstva Bižuterie si nevedla špatně… 

NA ŠAMPIONÁTU V TANCÍCH 

NEBUDOU CHYBĚT RYTMY KARIBIKU - 

12. 5. 2017, genusplus.cz - Městská hale 

v Jablonci bude již tradičně hostit 

mistrovství České republiky 

Czech Dance Championship 
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2017. Tančit se bude tři dny na třech tanečních parketech, očekává se více než 1000 

tanečníků a podporovat a fandit jim bude až 2000 diváků. Program je nabitý a k vidění 

bude mnoho tanečních disciplín v pěti věkových kategoriích. Mistrovství ČR je 

současně kvalifikací pro Mistrovství světa v disciplínách WADF, které se bude konat v 

listopadu v Liberci. Taneční disciplíny: Latinsko-americké tance, standartní tance, 

Karibské tance, Contemporary, břišní tance, scénický tanec, street dance, pop dance, 

choreografické show. Věkové kategorie: Mini (4 – 8 let), děti (9 – 12 let), junioři (12 – 

15 let), dospělí (16+), masters (33+)… 

TŘI ZÁPASY = TŘI VÍTĚZSTVÍ! 23. 5. 2017, nasejablonecko.cz - Květnové tři týdny 

se v jablonecké městské sportovní hale připravoval český reprezentační tým žen ve 

volejbale a vyvrcholením přípravy na blížící se kvalifikaci MS, která v úterý začíná v 

Polsku, byla utkání s Běloruskem. Poněkud utajeně bez propagace se v minulém týdnu 

hrála na závěr soustředění v MSH tři utkání s reprezentačním družstvem žen Běloruska. 

První utkání s Běloruskem ženy ve středu vyhrály… 

MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN zahájil provoz v roce 1987, tedy před třiceti 

lety. U příležitosti tohoto jubilea byla letos instalována v dětském bazénu 

dětská skluzavka Kobra. Osm vodních drah o délce pětadvacet metrů využívali již 

tradičně především vyznavači kondičního a sportovního plavání. Užívali si vody 

vyhřáté na příjemných 27 až 28 

stupňů Celsia. V pracovních dnech - s 

výjimkou školních prázdnin, je část 

bazénu využívána pro výuku plavecké 

školy a tréninky sportovců. Na své si 

tu ovšem přijdou i ti nejmenší. Dětský 

bazén jim nabízí mimo jiné 

brouzdaliště, chrlič i vodní hřib a nově 

zmíněnou skluzavku. Hlavním 

lákadlem pro návštěvníky jsou 

bezesporu atrakce v podobě, umělé 

vlnobití, masážní lavice, vodní clona a 

také největší hit, kterým je dravá řeka (na snímku). Ta patří díky mohutné síle šesti 

vodních trysek mezi absolutní špičku v Česku. Opomenou nelze dva tobogány – žlutý o 

délce 82 metrů a červený turbo, kde lze dosáhnout rychlosti až 60 km /hod. 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 bazénu lze využít i služby jako je 

sauna, masáže, solárko a venkovní volejbalové plážové kurty na sluneční louce.  

ROK 2017 – HOSPODAŘENÍ: Výnosy 10 432 000 Kč (vloni 10 361 000), z toho 

vstupné a nájemné 9 516 000 Kč (vloni 9 432 000). Náklady 19 165 000 Kč (vloni 

17 860 000). INVESTICE A DOKONČENÉ OPRAVY: Instalace skluzavky Kobra 

600 000 Kč, výměna vysoušečů vlasů 89 000 Kč, kamerový TV systém 69 000 Kč, 

defibrilátor 23 000 Kč, oprava - klimatických jednotek 309 000 Kč, dětské 

prolézačky 97 000 Kč, podhledů v šatnách 98 000 Kč. 
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI: celkem 104 341 platících návštěvníků – bez 

sportovních oddílů, škol a hromadných vstupenek (rok 2016: 110 792 * 2015: 109 309 * 

2014: 110 836 * 2013: 154 042), z toho nejvíce lidí přišlo opět v prvních měsících roku, 

a to v lednu 8 599 (vloni 13 106 * 2015: 12 954) a v únoru 14 555 (vloni 15 236 * 2015: 

12 650) a naopak nejméně v červnu 4 846 a v červenci 4 446. Vedle sportovního a 

relaxačního vyžití se zde odehrává zajímavý program, a to nejen ve vodě.  

o 30. 1., 11. 2. a 11. 11. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – ŠKOLENÍ, 

o 15. 3. DĚTI BEZ HRANIC, 

o 25. 3. ZÁVODY TJ BIŽUTERIE, 

o 9. 4. TANCE NA MH – zvýhodněné vstupy pro děti do bazénu, 

o 15. 4. a 26. 4. AQUATLON – PLAVECKÁ ČÁST, 

o 30. 4. VELKÁ CENA TJ BIŽUTERIE A MĚSTA JABLONEC, 

o 28. 5. TADEÁŠOVY JESLIČKY: DĚTSKÝ DEN, 

o 7. 8. HOKEJOVÝ KEMP, 

o 27. 8. – 1. 9. SKP Nymburk, 

o 4. 11. KRAJSKÉ ZÁVODY mezi oddíly a 18. – 19. 11. oblastní přebor, 

o 22. 11. PLAVECKÉ ZÁVODY ŠKOL, 

o 27. – 29. 12. ZÁVODY TJ BIŽUTERIE. 

SPOR O SKLUZAVKU. OHROZÍ POŘÁDÁNÍ PLAVECKÝCH ZÁVODŮ? - 22. 2., 

Mladá fronta DNES, str. 14, Martin Trdla - Plaveckému oddílu i části jabloneckých 

rodičů se nelíbí, že v městském bazénu staví novou skluzavku pro děti. Ta podle 

odpůrců značně omezí koupání nejmenších dětí, jelikož zabere část brouzdaliště. Podle 

sportovců pak může skluzavka dokonce ohrozit pořádání plaveckých závodů. Podle 

vedení městské společnosti Sport Jablonec nad Nisou, která má bazén ve správě, jsou 

ale obavy přehnané a k žádnému omezení nedojde. „Skluzavka je umístěna tak, že bude 

zasahovat do prostoru mezi malým a velkým bazénem. Tenhle prostor je strategický v 

době, kdy probíhají plavecké závody, je tady startovní plošina, jsou tu rozhodčí. 

Skluzavka může pořádání závodů ohrozit. Zejména těch na vyšší úrovni jako jsou třeba 

krajské přebory. Navíc se staví za plného provozu a podle mě narychlo, aby o tom nikdo 

moc nevěděl,“ domnívá se Štěpán Matek, jeden z trenérů plavání z oddílu TJ Bižuterie. 

(kráceno)…Podle Milana Matury, jednatele městské společnosti Sport Jablonec, jsou 

bouře kolem skluzavky nesmyslné. „Samozřejmě, že se s plaveckými školami a oddíly 

dohodneme, ale v žádném případě to neohrozí chod velkého bazénu, to je celé nesmysl. 

Plavecké školy a oddíly jsou jen zlomkem návštěvníků. Navíc sem nechodí většinou ve 

večerních hodinách, víkendech, svátcích, prázdninách. To je tady veřejnost a i tu je 

třeba upřednostnit, vždyť nám přináší finančně nejvíce. Myslíme si, že tu pro děti nic 

pořádného není, tohle bude nový druh zábavy,“ vysvětluje Matura a pokračuje, že 

konkrétně půjde asi o tři metry vysokou skluzavku nazývanou Kobra ve tvaru 

obtočeného hada. „Ročně za pronájem atrakce zaplatíme 160 tisíc korun. Vše je 

schváleno v rozpočtu města. Teď v pondělí proběhne závěrečná montáž skluzavky, 

takže bazén bude tento den uzavřený.“  
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MĚSTSKÝ ZIMNÍ STADION - Kromě 2. ligy ledního hokeje mužstva dospělých 

kategorie ´A´ zde 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.  

ROK 2017 – Do 31. prosince 2016 spravovala stadion na základě příkazní smlouvy 

Tělovýchovná jednota HC Vlci Jablonec. Od 1. ledna 2017 zde začal provoz na základě 

smlouvy o služby, což v praxi znamenalo, že zimní stadion spravovala společnost Sport 

Jablonec nad Nisou na základě uzavřené ´Smlouvy o zajištění provozu zimního 

stadionu´  a od 1. 7. 2017 pak na základě nájemní smlouvy.  Lidově řečeno, Sport 

převzal stadion do přímé správy, a to včetně všech zaměstnanců.  

HOSPODAŘENÍ: Výnosy 2 582 000 Kč (vloni 939 000), z toho za vstup a nájem 

609 000 Kč (vloni 479 000) a správa sportoviště 1 920 000 Kč. Náklady 4 942 000 Kč 

(vloni 3 731 000) Kč. INVESTICE A DOKONČENÉ OPRAVY – rolby 109 000 Kč, 

kompresorů 25 000 Kč, oprava a přesun vstupní brány 18 000 Kč, investice – výstražná 

signalizační jednotka úniku čpavku 60 000 Kč. * AKCE ROKU: 

o BRUSLIČKA PETRY MARAT, koordinátorky bruslení jabloneckých škol.  

o SOBOTNÍ BRUSLENÍ PRO DĚTI ve spolupráci s DDM Vikýř.  

o CZECH NORTH HOCKEY – letní hokejová škola pokračovala na stadionu 

třetím rokem. Letos ji vedl a předával své zkušenosti juniorský mistr světa a 

světový specialista na mentální trénink hokejistů Martin Holý.  

 

JABLONEC ČEKÁ RIZIKOVÝ HOKEJ, S FANOUŠKY VSETÍNA MOHOU PŘIJET 

BANÍKOVCI - 11. 4. 2017, liberec.iDNES.cz - Jako velmi rizikové označují policisté 

čtvrteční utkání mezi jabloneckými Vlky a hokejisty Vsetína. Hostům přitom půjde o 

hodně, mohou si tu zajistit postup do první ligy, tedy druhé nejvyšší hokejové soutěže 

v zemi. Rizikové utkání ohlídají těžkooděnci i psovodi…  

JABLONECKÝ STADION SE OTŘESE V ZÁKLADECH. HOKEJISTY VSETÍNA 

PŘIJEDOU PODPOŘIT BANÍKOVCI, POLICIE JE V POZORU - 11. 4. 2017, 

libereckadrbna.cz - Takhle Jablonec ještě pod drobnohledem policie kvůli hokeji nebyl. 

Na čtvrteční utkání mezi místními Vlky a Vsetínem by mohlo dorazit až 600 fanoušků 

hostí. Policisty znervózňuje především fakt, že součástí vsetínské výpravy může být 

zhruba stovka chuligánů, která objíždí také utkání fotbalového Baníku 
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Ostrava. Za normálních okolností by jejich příjezd do Jablonce nebyl ničím zvláštní, 

místní hokejový stadion ale na mimořádná bezpečnostní opatření příliš připraven není… 

NA HOKEJ MÍŘÍ BITKAŘI Z OSTRAVY. POLICIE ZBROJÍ - 12. 4. 2017, Mladá 

fronta DNES, str. 18 – Na bezpečnost tak budou dohlížet desítky policistů, mezi nimi i 

členové antikonfliktního týmu, psovodi a těžkooděnci… 

VLCI NA LEDĚ ODEVZDALI MAXIMUM - Druholigoví hokejisté HC Vlci Jablonec 

bojovali v kvalifikaci o účast v první WSM lize. I když v závěrečném klání nestačili na 

Vsetín, účast v kvalifikačních bojích je velkým úspěchem týmu pod vedením Petra 

Cinibulka, prezidenta, manažera a trenéra v jedné osobě. Vlci navíc dokázali, že patří 

mezi druholigovou elitu, neboť do kvalifikačního turnaje se dostali opakovaně. „V 

loňském roce jsme hráli kvalifikaci a neuspěli. Nepodařilo se nám to ani letos v 

baráži proti Vsetínu a Havlíčkově Brodu. To, že jsme dva roky po sobě bojovali 

o první ligu, o něčem svědčí a není to náhoda,“ je přesvědčen Petr Cinibulk. V 

posledním zápase kvalifikace proti Vlkům nastoupil profesionální valašský celek s 

extraligovou historií, kterému jablonečtí amatéři vzdorovali se ctí. „Klobouk dolů před 

našimi hráči i realizačním týmem. Všichni makali na doraz, v každém zápase 

play off II. ligy i v závěrečné kvalifikaci odevzdali maximum. Vytvořili skvělou 

partu, která bojovala do posledního okamžiku, odměnou jim byl zájem 

fanoušků a vyprodaný stadion,“ říká Cinibulk. Postup do první WSM ligy by byl pro 

jablonecké hráče i fanoušky splněným snem, na druhou stranu by přinesl mnoho 

starostí. Ve vyšší soutěži hrají vesměs profesionální týmy. „Hrát první ligu znamená 

mít v rozpočtu minimálně sedm milionů korun a kvalitní zázemí. S tím bychom 

měli velké starosti. Zahrát si první ligu by bylo fajn, ale otázkou je, zda je lepší 

hrát na špici druhé ligy nebo na chvostu první,“ zamýšlí se prezident klubu a 

dodává: „Ale bylo by krásné mít v Jablonci první ligu hokeje i kapitán Tomáš 

Demela by si to přál.“  Cinibulk věří, že se mu pro příští sezonu podaří udržet kádr, 

jenž bude bojovat na špičce druhé ligy, popřípadě v další kvalifikaci. „Myslím, že 

hokej reprezentuje úspěšně Jablonec stejně jako biatlon nebo fotbal,“ tvrdí 

Cinibulk. Kromě A týmu mají Vlci širokou mládežnickou základnu, ze které A tým 

postupně čerpá. Vlci mají domácí zázemí na stadionu, který byl vybudovaný před 

patnácti lety a zub času na něm zanechal 

stopy. I proto se s pomocí státních dotací - 

za účasti majitele, kterým je statutární 

město, a provozovatele společnosti Sport 

Jablonec - plánují dílčí opravy. „Ty se 

týkají betonové plochy a osvětlení. To 

jsou místa, která nás v současné době 

tíží. Pokud vše dobře dopadne, do nové 

sezony vše zvládneme podle plánu,“ je 

přesvědčen prezident HC Vlci.  
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OSTATNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

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 v roce 2015, a to za téměř dvě stě tisíc korun.   

ROK 2017 – Opravy sportovních prvků za 39 000 Kč (vloni 55 000 Kč). Průběžně je zde 

zajišťován úklid odpadků, listí, pokosení trávy.  

AREÁL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ČELAKOVSKÉHO  působí na mšenském 

sídlišti 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 2017 - Areál využívali nejen sportovci, ale 

především široká veřejnost. Náklady na opravy a 

údržbu dosáhly částky 917 000 Kč (vloni 920 000). 

Odehrávaly se zde akce: 

o 9. 6. DĚTSKÝ DEN 

o 21. 6. a  

o 22. 6. FOTBALOVÝ 

TURNAJ FK JABLONEC 

o 29. 7. NORD CUP – 

fotbalový turnaj FK Jablonec  

 

SAUNA SPORT u jablonecké přehrady je v objektu bývalé sauny podniku Bižuterie. 

Prošla náročnou rekonstrukcí, která byla ukončena v říjnu 2012. Současná kapacita je 

54 osob. Muži i ženy sem mohou přijít čtyřikrát týdně společně a jednou sólo muži a 

jednou samotné ženy. * ROK 2017 – NÁVŠTĚVNOST 8 806 lidí (2016: 9 014 * 2015: 

7 815 * 2014: 6 682 * 2013: 6 539), kteří za zdejší 

služby zaplatili 1 053 680 Kč (2016: 1 031 173 * 

2015: 800 030 * 2014: 747 460 * 2013: 771 570). 

NÁKLADY 993 000 Kč (vloni 938 000 Kč), z toho 

nejvíce za vodu 305 000 Kč.  * OPRAVY - 

poškozeného plotu 29 000 Kč, podlahových krytin 

21 000 Kč, malování 30 000 Kč, investice 

- bezpečnostní hlídací systém 39 000 Kč.  
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SPORTOVNÍ PEL MEL ANEB CO ZBYLO 
ULLR: TALISMAN BIATLONISTŮ Z JABLONCE 

SEVERSKÝ BŮH ULLR: PATRON BIATLONISTŮ -  Narazili jste někdy na půdě, 

bleším trhu nebo díky detektoru kovů třeba uprostřed lesa na starý přívěšek s 

postavou vousatého skřítka, jedoucího na lyžích s kuší v ruce pod nápisem ´Ullr 

– Schutz patron der Skiläufer´, nebo na jiný, velmi podobný, ale s českým 

nápisem ´Krakonoš – ochránce zimních 

sportovců´? V obou případech jde o 

produkty jabloneckého bižuterního 

průmyslu. Nesou zajímavé svědectvím o 

tom, že ne všechny komerčně úspěšné 

výrobky bylo možné po II. světové válce beze 

zbytku kopírovat… ptá se a vysvětluje autor 

článku Milan Bajer na webových stránkách 

města: ULLR (též ULR, ULL, ULLER, 

HOLLER, OLLER, VALDER, latinsky 

OLLERUS) je v germánské a severské mytologii 

bohem lovu, lukostřelby a přeneseně také zimy, zimních sportovců a střelců. ULLR je 

považován za nevlastního syna THORA, boha počasí a plodnosti Země. Jeho atributy 

jsou luk, lyže, tis a prsten. Podle legendy soutěžil Ullr s Odinem o vládu na zemi. 

Podobně jako Thor byl i jeho syn Ullr považován za druhého nejvýznamnějšího boha po 

Odinovi, otci bohů, ale nebyl zdaleka tak známý a oblíbený. Dnes jsou amulety a 

talismany nesoucí podobu Ullra velmi populární, a to i u lyžařů mimo Skandinávii. 

Rovněž je po něm pojmenováno mnoho lyžařských klubů po celém světě. V době 

vzniku německé verze přívěsku byl ´zimní sportovec a střelec´ něco jako dnešní 

biatlonista – lyžař s armádní puškou, později malorážkou. V tomto dvojboji se běžně 

soutěžilo na všech zimních armádních soutěžích v meziválečném období, nicméně 

počátky biatlonu sahají do mnohem dávnějších dob. Již před pěti tisíci lety se v 

horských oblastech řeckých, římských a čínských provincií lovilo za pomoci lyží a 

zbraně. Místo pušky se tenkrát samozřejmě používal luk, takže lov připomínal dnešní 

Ski Arc – lukostřelecký biatlon. Mistrovství světa, které v této disciplíně pořádalo v 

roce 2001 Polsko, se poprvé zúčastnili i naši reprezentanti. Střílí se z polohy vstoje a 

vkleče. Terč buď zasažen je, nebo není, další bodování se již neprovádí, protože rychlý 

běh je důležitější než přesná střelba. Během závodu uběhnou muži celkem dvanáct 

kilometrů na třech okruzích po čtyřech kilometrech a ženy, dorostenci a dorostenky pak 

osm km na dvou okruzích po 4 km. Na každém okruhu vystřelí závodník dvě sady po 

čtyřech šípech. Střílí se na vzdálenost 18 metrů a terče mají průměr 16 nebo 10 cm, 

podle druhu luku. Klasický biatlon se jako sportovní odvětví vyprofiloval z tzv. 

vojenské hlídky. Historické prameny uvádí, že první závod byl pořádaný roku 1776 v 

Norsku mezi strážci hranic se Švédskem. V roce 1902 tento typ závodu 

nahradil první oficiální závod – Běh vojenských hlídek. Ten byl poté zařazen 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=91798&x=300&y=296&test=ccc
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na olympijské hry jako ukázková disciplína. Roku 1955 byla sepsána pravidla, v nichž 

se také poprvé objevuje pojem biatlon. První mistrovství světa v biatlonu se uskutečnilo 

v roce 1958 v rakouském Saalfeldenu a závodu se účastnilo pouze 25 sportovců ze 

sedmi zemí světa. I přes malou účast na mistrovství se biatlon stával stále více oblíbený, 

což dokládá zařazení do olympijského programu her 1960 ve Squaw Valley. Od této 

chvíle se biatlon stále rozvíjel a z olympijských her již nevypadl. Organizátorům 

biatlonu v ČR bylo pořadatelství mistrovství světa poprvé přiděleno v roce 2008. V roce 

2012 se uskutečnil Světový pohár v Novém Městě na Moravě, který prověřil Arénu 

Vysočina. Díky jeho úspěšnosti zde v roce 2013 proběhlo mistrovství světa a dnes je 

biatlon jedním z nejsledovanějších zimních sportů u nás. Snad zásluhou velkého 

množství ochranných 

talismanů, vyrobených u 

nás v Jablonci, se v tomto 

sportu nejvíce daří právě 

jabloneckým biatlonistům. 

Až tedy na boha zimy Ullra 

někde narazíte, určitě si ho 

přidělejte na batoh. Místo 

sněhu se vám bude lepit na lyže štěstí…  

* Přívěsek: Ochránce zimních sportovců a Krakonoš - duch našich hor  

BIATLONOVÁ EXHIBICE -  I letos jablonecký biatlonový klub SKP Kornspitz 

pořádal exhibici a Mistrovství ČR v biatlonu mužů a žen. Mimořádná sportovní událost 

se konala na stadionu v Břízkách ve středu 22. března. Svým jabloneckým fanouškům 

se představily hvězdy biatlonového nebe v čele s Gabrielou Koukalovou a Ondřejem 

Moravcem. Aby si občané města mohli biatlonovou podívanou vychutnat, fungovala 

zdarma kyvadlová autobusová doprava. Z centra města ji zajistilo statutární město 

Jablonec prostřednictvím společnosti BusLine. Odjezdy od 15:03 do 16:18 z 

autobusového nádraží ze stanoviště číslo 9 byly každých patnáct minut. Zpět z Břízek 

jezdily autobusy do centra Jablonce v intervalu patnáct až třicet minut od 18:45 hodin. 

ÚSPĚCHY ČESKÉHO BIATLONU NA JABLONECKÉ RADNICI - Výstavu, 

která mapuje historii biatlonu v Jablonci, zahájil primátor Petr Beitl v přízemí radnice 

ve středu 24. května za přítomnosti hvězd biatlonového nebe. Výstava ´30 let úspěchů 

jabloneckého biatlonu´ byla veřejnosti zdarma přístupná do poloviny září. 

SÁHNĚTE SI NA BIATLONOVOU SLÁVU - 2. 6. 2017,  5plus2, str. 1, Miloslav Lubas 

-    Hodně komorní, ale velmi napěchovaná slávou je výstava v přízemí jablonecké 

radnice. Jsou tam poháry pro vítězky Světového poháru či medaile z olympiád a 

mistrovství světa a jmenuje se Třicet let úspěchů jabloneckého biatlonu. Výstavu 

pokřtila minulý týden žena, jež na ní sama září - Gabriela Koukalová, osminásobná 

medailistka z olympijských her a mistrovství světa a český sportovní idol. Spolu s ní 

přijeli expozici pokřtít další úspěšní biatlonisté Ondřej Moravec, Veronika 

Vítková nebo Eva Puskarčíková. Nechyběl ani spolutvůrce českého 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=91795&x=535&y=618
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=91796&x=535&y=618
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biatlonového snu, trenér Ondřej Rybář. Od roku 1987 vybojovali závodníci 

jabloneckého biatlonového klubu pro českou reprezentaci 27 světových nebo 

olympijských medailí. Patnáct z nich pak získali v uplynulých pěti letech. „Gratuluji 

vám k úspěchům a děkuji za skvělou reprezentaci města. Český biatlon rovná 

se Jablonec nad Nisou. Jsme na vás právem hrdí,“ řekl 

při vernisáži výstavy jablonecký primátor Petr Beitl. Primátor 

předal předsedovi klubu SKP Kornspitz Jablonec Janu 

Matoušovi šek na 250 tisíc korun. „Věnujeme je hlavně na 

mládež, v našem oddíle dětí stále přibývá díky velkých 

úspěchům reprezentace. Je jich už tolik, že nám pro ně 

už přestává stačit střelnice,“ sdělil Matouš. 

NA LETOŠNÍM MISTROVSTVÍ SVĚTA v rakouském 

Hochfilzenu získala Koukalová zlatou, stříbrnou a bronzovou 

medaili a Moravec stříbrnou. Expozice o tučných 30 letech 

biatlonu v Jablonci přibližuje i další hvězdné chvíle 

disciplíny, která se z ušmudlané popelky stala tuzemskou 

královnou zimních sportů. V roce 1987 načal úctyhodnou 

sérii současný předseda SKP Kornspitz Jan Matouš. Na 

mistrovství světa v Lake Placid mu patřila bronzová medaile. 

Na výstavě upoutá figurína biatlonisty, vystrojená právě do 

podoby z éry před třiceti lety. Na hrudi má startovní číslo z 

Lake Placid. Naproti ní se tyčí postava moderního biatlonisty 

a fanoušci biatlonu mohou porovnat, jak se změnily lyže, 

vázání, oblečení a především zbraně. Pod vitrínou spočívá i 

pažba z pušky Ondřeje Moravce, zlomená na loňském 

prosincovém závodě Světového poháru v Novém Městě na 

Moravě. Je už ale dokonale slepená a šlo by s ní dál bezvadně 

střílet. Moravec ale nechal udělat novou pažbu v Budíkově na 

Českodubsku od truhláře Josefa Šenberka, švagra 

reprezentačního trenéra Ondřeje Rybáře. „S novou pažbou se 

mi střílí dobře, necítím žádný rozdíl proti dřívějšku. Starou 

slepovanou si budu brát na závody jako záložní,“ prozradil 

Moravec. A co řekl na konto výstavy? „Myslím, že 

návštěvníky výstavy hodně zaujme sestava pěti biatlonových 

terčů. Mnoho lidí nemá ani ponětí, jak vlastně vypadají 

pušky,“ upozornil Moravec. „Ptají se nás třeba, jestli 

používáme puškohled.“ Ve vitrínách čekají na fanoušky 

biatlonu medaile z olympiády a mistrovství světa, stejně jako 

poháry za vítězství ve Světovém poháru. Kromě Koukalové 

ho získala i další rodačka z Jablonecka, Jiřina Adamičková. 

Uspěla v sezoně 1989/90. „Nechtěli jsme, aby se výstava stala 

pupkem světa,“ podotýká Matouš. „Člověk sice 

výstavu projde za deset minut, ale o biatlonu se 
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toho dozví hodně.“ Na vernisáž dorazil rovněž bývalý ředitel jablonecké 

uměleckoprůmyslové školy, akademický sochař Jiří Dostál. Koukalová patřila mezi 

jeho studentky. „Vážím si toho, že jsem mohl přijít,“ uvedl Dostál. „S Gábinou jsem v 

kontaktu, ale málokdy se vidíme, rád jsem tak využil této krásné příležitosti, abych ji 

pozdravil.“ Koukalová zaujala na vernisáži slušivým červeným kostýmem, od prvního 

května už ovšem obléká především sportovní oblečení. Českým biatlonistům už totiž 

začala příprava na olympijskou sezonu 2017/18. „Příprava na sezonu začala už prvního 

května a do dubna příštího roku nemám ani den volna,“ svěřila se sedmadvacetiletá 

Koukalová. „Nejde jenom o závody a o tréninky, ale také o další věci, které se točí 

kolem biatlonu.“ Na otázku, jestli vůbec může takový zápřah zvládnout, Koukalová 

odpověděla: „Ano, jsem toho živoucí důkaz.“  * NEZAPOMENUTELNÉ ÚSPĚCHY: 

Mistrovství světa 1992 - zlatá medaile štafety žen (Kulhavá, Adamičková, Knížková, 

Háková). * Mistrovství světa 2005 - zlatá medaile v závodě na 20 kilometrů (Roman 

Dostál). * Olympijské hry 2014 v Soči - dvakrát stříbrná medaile v závodě s 

hromadným startem (Soukalová, Moravec), stříbrná medaile, smíšená štafeta (Vítková, 

Soukalová, Soukup, Moravec). * Mistrovství světa 2015 - zlatá medaile smíšené štafety 

(Vítková, Soukalová - Soukalová, Šlesingr, Moravec). * Mistrovství světa 2017 – nejen 

zlatá medaile ve sprintu (Koukalová - Soukalová).  

VÝSTŘIŽKY NOVINOVÝCH ČLÁNKŮ: MLADÁ FRONTA DNES - 20. 2. 2017 – 

Na předcházející straně je přehled českých biatlonistů na Mistrovství světa v rakouském 

Hochfilzenu, které se konalo v únoru 2017 a bylo nejúspěšnějším mistrovstvím světa 

v historii českého biatlonu. Češi si totiž odvezli čtyři medaile – Gabriela 

Koukalová tři v kompletní sbírce a stříbro přidal Ondřej Moravec. 
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 Gábina je pořád vzorná dcera, nemohu proti jejímu chování říci nic, říká její 

otec Karel Soukal, který sám 

byl biatlonovým koučem 

v Česku, Chorvatsku, Polsku i 

Srbsku. Už je v důchodu, 

přesto dál vypomáhá na 

sportovním gymnáziu 

v Jablonci nad Nisou. 

V Hochfilzenu stál coby host 

šampionátu za někdejšími 

kolegy a co chvíli přijímal 

gratulace. Ke své dceři, 

pochopitelně…  

 

 

RUSKY DISKVALIFIKOVÁNY. BIATLONISTKY SLAVÍ MEDAILI Z OLYMPIÁDY - 

27. 11. 2017,  tyden.cz, ČTK -  České biatlonistky získají dodatečně bronzové medaile 

ze štafety na olympijských hrách v Soči v roce 2014. Původně druhé Rusky byly 

diskvalifikovány kvůli dopingu Jany Romanovové a Olgy Viluchinové. Kvarteto Eva 

Puskarčíková, Gabriela Koukalová, Jitka Landová a Veronika Vítková se ve výsledkové 

listině posune za vítězné Ukrajinky a Norky, které si polepší ze třetí příčky… 

PŘIŠLY JSME O ZÁŽITEK, MRZÍ BRONZOVÉ ČEŠKY - 28. 11. 2017, isport.cz - České 

biatlonistky mrzí, že si bronzovou medaili ze štafety v Soči, kterou po diskvalifikaci 

Rusek získají dodatečně, neužily přímo v dějišti her. Trojice Eva Puskarčíková, 

Gabriela Koukalová a Veronika Vítková se o posunu ze čtvrtého na třetí místo 

dozvěděla na prvním Světovém poháru v Östersundu, Jitka Landová, která už ukončila 

kariéru, doma v Jablonci. Až ČOV obdrží oficiální dopis od MOV, vyplatí zpětně 

prémii podle tehdejších pravidel. Biatlonistky si tak rozdělí 900 tisíc korun…  

DODATEČNÝ BRONZ ZE SOČI? ŽE RUSKÁM NENÍ HANBA - 29. 11. 

2017, sport.iDNES.cz - Zbraň a lyže vyměnila za třídní knihu, přeplněné ochozy 

biatlonových stadionů zase za školní třídu. Bývalá biatlonistka Jitka Landová v květnu 

ukončila kvůli únavovému syndromu kariéru. Teď je z ní učitelka, na základní škole v 

Jablonci nad Nisou děti vyučuje tělocvik. „Mám se vážně skvěle. Baví mě to, naplňuje a 

i zdraví se mi spravilo,“ vypráví nadšeně mezi hodinami… 

BIATLONISTKA LANDOVÁ UŽ VYUČUJE TĚLOCVIK: ZA BRONZ Z OH DOSTANE 

10 UČITELSKÝCH PLATŮ! - 29. 11. 2017, isport.cz - Vystoupit pro medaili na 

olympijské stupně. To je sen, o který Jitka Landová (27) přišla kvůli dopingu Rusek. 

Bronz ze štafet v Soči jí teď přijde poštou a spolu s ním i šek na 225 tisíc korun. Pěkné 

to přilepšení k její učitelské gáži, ale… I když taková odměna od ČOV může 

představovat zhruba deset jejích současných platů, jen těžko bývalé biatlonistce odčiní, 

o co byla tehdy ve štafetě oloupena. „Ty sdílené emoce tam prostě nejsou. Jsem sama 

doma, sedím za stolem a chystám se do školy. Ten ukradený prožitek nám už 

bohužel nikdo nevrátí,“ říká klidným hlasem Jitka… 
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NOVINOVÉ VÝSTŘIŽKY: MLADÁ FRONTA DNES Z 26. A 10. 8. 2017 

OŠTĚPAŘKA BARBORA ŠPOTÁKOVÁ, která od roku 2013 nosí titul ´Čestný občan 

Jablonce´, letos vyhrála vše, co mohla: Mistrovství světa, finále Diamantové ligy, 

mistrovství Evropa družstev. Rekapitulace zlatých medailí - MS 2007 Ósaka: 67,07 * 

OH 2008 Peking:  71,42 * OH 2012 Londýn: 69,55 * ME 2014 Curych: 64,41 * MS 

2017 Londýn: 66,76 – Druhým pokusem rozhodla, tentokrát porazila dvě 

Číňanky. „Kruh se uzavírá, ale možná se ještě úplně neuzavřel,“ pronesla.   

NÁVRAT ATLETKY ZUZANY 

HEJNOVÉ DO JABLONCE – 

Koučka Dana Jandová vedla 

v Jablonci nad Nisou Zuzanu 

Hejnovou do roku 2004, než 

překážkářka odešla za lepšími 

podmínkami do Prahy. Od 

letošního května je však 

Hejnová u ní zpět. Jablonecká 

trenérka vede v našem městě 

skupinu dvaceti atletů. Kromě 

Hejnové je v ní třeba Jana 

Novotná, 9. na Mistrovství 

Evropy juniorů v sedmiboji.   
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ZÁVĚREM: REKORDY A ZAMYŠLENÍ 

REKORD V POČTU VÝSTUPŮ NA JEŠTĚD ZA JEDEN KALENDÁŘNÍ ROK 

ZNOVU PADL - informoval druhé lednové pondělí Liberecký deník s tím, že znovu se o 

to zasloužil Jablonečan. Leč pěkně po pořádku. V minulých letech byl v centru zájmu 

Jiří Mánek z Jablonce, který už před jedenácti lety překonal výkonem 1 054 výstupů za 

kalendářní rok rekord Lilly Flassakové. Na sklonku roku loňského roku, přesně před 

silvestrovským polednem, vystoupal na Ještěd další Jablonečan Petr Spálovský. Ten od 

začátku roku 2016 zdolal vrchol kopce 1 212x (celkem vylezl na vrchol 2 012 krát), a 

tak překonal Mánka o celých 158 výstupů. Dlužno dodat, že výstupy ani v jednom 

případě nebyly honbou jen za rekordem. Čerstvý rekordman Spálovský (40 let) má 

problémy s dýcháním a lékaři mu nedávali naději na vyléčení astmatu, prý si na to musí 

zvyknout. Nevzdal se a začal bojovat. Chtěl napřed běhat, ale později přestoupil na 

horskou turistiku. Překonal rezignaci, únavu, sám sebe a chodil. Někdy musel kvůli 

dýchání i s rouškou na ústech. Chodí do práce a rekordy ´trhal´ až ve volném čase. Na 

jeho výkonu má podíl i jeho rodina, protože bez její podpory by to asi také těžko 

dokázal. Petrovi Spálovskému stačí vlastní uspokojení, radost z pohybu, z přírody, z 

toho, že i přes zdravotní potíže se dokáže s nepřízní osudu vyrovnat. Sice říká, že už 

skončí, ale pravidlo zní „nikdy neříkej nikdy“. On je zatím jediný, který má šanci a 

schopnost překonat i druhý, absolutní rekord ve výstupech na Ještěd Fiedy 

Mandelíkové, která má celoživotních 5 130 výstupů (r. 1937). O této metě kdysi 

uvažoval i Jiří Mánek. Ale věk a nemoc způsobily, že skončil počátkem loňského 

července po dosažení celkových 2 500 výstupů. Zdráv nebyl nikdy, měl problémy s 

kyčlemi. Po dvou náročných operacích s oběma endoprotézami mu lékaři výstupy 

nedoporučovali a sestup dolů dokonce zakázali. Avšak nevzdal se. Jeho výstupy nebyly 

jen honbou za výkonem a rekordem, po cestě sbíral odpadky, které v chráněné přírodní 

krajině zanechali někteří turisté. Aby nahoru nechodil ´zbytečně´, tak sbíral vše, co do 

přírody nepatří. Celkem to bylo 14 944 různých předmětů, z tohoto počtu bylo nejvíce 

papírových kapesníčků, skoro čtyři tisíce kusů. Některé nálezy byly kuriózní - lopata, 

hasicí přístroj, dámská tanga, litinový kanalizační poklop, kola od auta a další. Určitě 

není na škodu si přečíst jeho zamyšlení, o němž se domnívám, že smysluplně uzavírá 

stránky této kroniky. 

ZAMYŠLENÍ ´EXJEŠTĚDMANA´ - Rekordů je nejen na Ještědu (vynášení pivních 

sudů na vrchol, výstupy během čtyřiadvaceti hodin, šála okolo hotelu) mnoho. 

Jsou i další. Namátkou tahání lokomotivy v zubech, množství pozřených 

knedlíků, délka tance či polibku. Lidstvo už neví, co dělat roupama a ani 

Guinessova kniha rekordů neobsahuje všechno. Ale v každém případě je na tom 

něco pozitivního. Snaha vybřednout ze stereotypu dnešního konzumního 

života, něco si dokázat, trochu se vrátit k přírodě a pohybu. Vždyť už dnes 

lékaři i pedagogové s vážnou tváří doporučují, že školáci by neměli trávit u 

počítače v průměru více než čtyři hodiny denně! Na druhé straně se 
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marně snažíme bojovat s obezitou nebo jen s nadváhou, s dalšími civilizačními 

chorobami, o kouření, drogách, jiných závislostech a kriminalitě nebudu 

mluvit. To už by bylo jiné, i když trochu související téma. Takže – žádná 

drastická, nereálná novoroční předsevzetí. Začít se dá kdykoliv, a nejen na 

Ještědu. Kromě Novoročního výstupu na Ještěd jsou i jiné akce, třeba na Černé 

Studnici, Špičáku a jinde. Tady nejde o rekordy nebo o mimořádné výkony, ale 

o zdravý životní styl, o návrat k přírodě, k pravidelnému pohybu a k aktivitě 

nejenom na facebooku. I když dlužno říci, že i to má něco do sebe… 
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