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Obsah kroniky schválila dne: 22. 11. 2021 

kulturní komise Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou 

ve složení 

Ladislav Novák (předseda), Mgr. Martin Bauer ml., Jiří Bičiště, Karolína Gaislerová, 

Ing. Jana Hamplová, Vladimír Kopal, Josef Matouš, MgA. Eliška Šídová,  

Lenka Urbánková, Mgr. Jan Zeman, Mgr. Pavel Žur 

 

PODROBNÝ OBSAH JE UVEDEN NA KONCI KRONIKY 
 

 

 

 

Děkuji všem, kteří svolili se zveřejněním svých materiálů 

i těm, kdož přispěli jinými podklady či podněty 

Jiřina Polanská, kronikářka 
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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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CO JE A CO NENÍ KRONIKA? – Kronika jako taková je historicky 

považována za vyprávěcí pramen vzniklý z vůle zadavatele nebo autora, která 

obsahuje záznamy spojované do chronologických řad. Vznikala a vzniká za 

účelem zachycení a hodnocení historických událostí a interakcí odehrávajících 

se na určitém území – regionu, obci, farnosti, škole, rodině – nebo ve 

společenství lidí sdružujících se v určitém čase na základě společenského 

zájmu. Jednoduše řečeno, kronika je zachycením událostí ze současnosti. Nelze 

proto používat označení ´kronika´ pro současné zpracování dávné historie…  

ZÁKON O KRONIKÁCH – 28. října 1918 vznikla Československá republika a na půdě 

Národního shromáždění začali poslanci jednat o prvních zákonech mladé republiky. 

V té pohnuté době, dne 30. ledna 1920, vystoupil před své kolegy univerzitní profesor 

Otakar Srdínko s projevem: „Slavné Národní shromáždění! Myšlenka zakládati 

pamětní knihy obecní není nová a pronesena již byla na různých místech. Nyní, 

když v historii našeho národa nastal takový mezník důležitý, jako jest převrat 

z října 1918, jest to dostatečným vybídnutím, abychom od toho dne začali 

zakládati pamětní knihy obecní, tedy kroniky, v celé republice. Aby bylo jisto, 

že se tak stane bezpečně všude – není možno se spoléhati na dobrou vůli 

jednotlivých obcí – pojal jsem myšlenku dokázati, že snad by se to mohlo 

provésti zákonem.“ Návrh se setkal s pochopením poslanců a byl přijat. Pod zákon č. 

80/1920 Sb., který obsahoval pouhé čtyři body, se toho dne podepsali T. G. Masaryk, 

Tusar, Habrman a Švehla… tolik z příručky Kroniky (IPOS v roce 2004).  Netřeba snad 

ani připomínat, že na uvedený 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 neměl a nemá 

letopiseckou komisi, takže rada města delegovala 

vždy povinnost projednat obsah kroniky na kulturní 

komisi, která tak každoročně činí. Po schválení je 

originál kroniky - vázaný v kůži, ponechán na 

radnici vedle pamětních knih zachycujících vítání 

občánků, oceňování dárců krve či vzácné návštěvy 

nejen ze zahraničí. Další dva výtisky stejné kroniky 

jsou vázané v plátně. Jedna se odevzdává do 

jabloneckého Státního okresního archivu - což je 

další povinnost uložená městu zákonem, ale i záruka 

uchování budoucím generacím díky pečlivosti 

archivářů, přísnému režimu studovny, klimatizovaným depozitářům a dalším 

podmínkám. U nás pak 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.  
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PF 2019: Z PALUBY PARNÍKU GABLONZ 

KAM DOPLUL JABLONEC NAD NISOU V ROCE 2019? Snad na tuto 

otázku odpoví stránky této kroniky. Leč pěkně popořádku, začneme u ´péefek´. 

Bezpečné a šťastné proplutí rokem 2019 popřálo z paluby parníku Gablonz 

jablonecké Muzeum skla a bižuterie.  Pokud zalistujeme o dva roky zpátky do 

květnového Jabloneckého měsíčníku, dozvíme se o zmíněném plavidle podrobnosti od 

autora Milana Bajera: Příběh parníku Gablonz se začal psát 3. května roku 1912, 

kdy byl v loděnicích San Rocco di Trieste předán do užívání rakouské 

paroplavební společnosti Lloyd se sídlem v Terstu. Slavnostnímu spuštění na 

vodu přihlížel, kromě jiných významných osobností, i tehdejší starosta města 

Jablonce nad Nisou, Adolf Heinrich Posselt. Navzdory zcela čerstvým zprávám 

o potopení Titaniku ho asi nenapadlo, že tento bezpečný a důmyslně 

zkonstruovaný parník bude jabloneckým exportérům sloužit pouhé dva roky… 

Šroubový parník Gablonz měl výkon motoru 7 500 koní, rychlost 16 uzlů a bezmála 8,5 

tisíc tun hrubé tonáže. Gablonz byl největší lodí celé rakousko-uherské monarchie. 

Pasažéři měli k dispozici 180 kabin I. i II. třídy a v podpalubí dost místa pro nemajetné. 

Ale hlavním posláním parníku byl transport jabloneckého zboží do Asie. Cílem první 

plavby byla indická Bombaj, kam náklad dorazil po čtrnácti dnech cestou přes Benátky, 

Brindisi, Suez a Aden. A protože v Indii byly právě nejžádanějším jabloneckým 

artiklem bangle (skleněné kroužky mající pro tamní ženy kultovní význam), vezl jich 

parník při své první plavbě stovky beden. Jak je zmíněno v úvodu, radost jabloneckých 

exportérů z moderní a prostorné lodi neměla dlouhého trvání. V roce 1914, tedy pouhé 

dva roky po uvedení parníku do provozu, vypukla první světová válka a parník Gablonz 

musel spolu s dalšími loděmi čekat na dalmáckém jezeře Procliano, až válečný konflikt 

skončí. Po válce a následném rozpadu rakousko-uherské monarchie se stal z rakouského 

Lloydu italský Lloyd Trieste a německý název parníku se následujícího roku změnil na 

Tevere (Tibera). V průběhu roku 1920 se pak vrátil k pravidelné lince na trase Terst, 

Benátky, Brindisi, Suez, Aden a Bombaj už jako italská loď. Mezitím ještě 

stihl navštívit Šanghaj, Hong Kong, Singapur, Colombo a Port Said při 
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plavbě z Vladivostoku, kam vezl náklad pro anglický expediční sbor založený na Sibiři 

k boji proti bolševikům. Roku 1932 byl Tevere převeden na trasu Terst, Benátky, 

Brindisi, Pireus a Konstantinopol. Od února 1935 začal sloužit k přepravě raněných a 

nemocných vojáků vyslaných do Eritreje a Somálska v rámci přípravy invaze do 

Etiopie. V roce 1936 se oficiálně stal nemocniční lodí, která se zúčastnila i prvních 

událostí španělské občanské války. Po návratu do civilních služeb v roce 1937 došlo k 

podstatné renovaci vybavení pro cestující a parník byl určen ke spojení Itálie s italskou 

východní Afrikou na trase Janov, Neapol, Suez, Aden a Massawa. Po vstupu Itálie do 

druhé světové války sloužil Tevere jako nemocniční loď používaná pro repatriaci 

raněných a nemocných. Absolvoval osm misí, při nichž transportoval na čtyři tisíce lidí. 

V únoru 1941, při jedné z misí do Libye, najel Tevere nedaleko přístavu Tripolis na 

minu. Výbuch zabil čtyři lidi a způsobil díru o velikosti 14 × 9 metrů. Přes celodenní 

pokusy udržet plavidlo na hladině se parník zlomil v kýlu a usadil na mělkém mořském 

dně. Částí trupu dál vyčníval nad mořskou hladinu, což umožnilo záchranu většiny 

vybavení. Vrak byl poté dočasně využíván jako dok, než byl v dubnu 1941 odtažen do 

přístavu Tripolis. K opravě z důvodu blížící se fronty nedošlo a 20. ledna 1943, v době 

blokády přístavu Brity, byl vydán rozkaz vyhodit nepohyblivý parník do vzduchu, aby 

při očekávané anexi přístavu nepadl do rukou nepřátel. Vítězná britská armáda se pak 

přesto pokusila o zprovoznění parníku a po ní údajně také Italové. Je tedy možné, že 

příběh parníku Gablonz dosud nebyl dopsán…  

 

JABLONECKÉ MALIČKOSTI: JEZULE Z PROSEČE 

UPLYNULÝ ROK SVÉ PLODY VYDAL, NECHŤ VÁM TEN NOVÝ ROK 

PŘINESE BOHATOU SKLIZEŇ…, tak znělo novoroční přání autora Dominika 

Strnada, které bylo zveřejněné v letošním prvním Jabloneckém měsíčníku. 

Novoročenku pacholátka s červenými jablíčky doprovázel text Marka Řeháčka 

ze seriálu Jablonecké maličkosti XXXIL, jenž tentokrát nesl název:  

PROSEČSKÉ JEZULE * Dne 25. prosince roku 2017 jsem se drápal po 

strmých stráních nad ulicí Nad Školkou v Proseči nad Nisou. Hledal 
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jsem žulovou skalní mísu, která tu podle některých pramenů měla být (ve 

skutečnosti byla ale až výše na Prosečském vrchu). Ovšem místo ní na mne 

naprosto nečekaně vykouklo – Jezule! Není to přeci nic podivného v takovém 

dni – dni narození Páně! Objevenou skalku jsem v povznesené náladě označil 

za Prosečské Jezule, druhý den ji vyfotografoval a hned takto zanesl i na web 

mapy.cz. Zakrátko se tam objevila i druhá fotografie, elektronický svět je strašně rychlý 

a pádí jako splašený kůň. A přitom žulové Jezule je na tomto světě již nějakých 300 

milionů let. Kolikpak lidí si jej za tu dobu prohlédlo. A dal mu někdo přede mnou již 

nějaké jméno? Našel jej přede mnou vůbec někdo? Není přeci možné, abych byl na 

tomto místě úplně první. Mnoho nejasného zůstává v lese na úbočí Prosečského vrchu. 

Nalézt silou přírody vytvořené kamenné Jezulátko není ale úplně jednoduché. Nejprve 

je třeba odbočit z Prosečské ulice do ulice Nad Školkou a projít nad krásnou secesní 

vilou a továrním areálem č. 141. Tento nenápadný objekt má vcelku zajímavou, ale 

dnes již notně zapomenutou historii. V protějším, výrazně rudě natřeném domě č. 130, 

který je dnes značně zmodernizován a zasvěcen motocyklům, si roku 1871 zřídil 

Conrad Jäger malou litografickou dílnu, která se specializovala na výrobu tištěného 

zboží. Bouřlivý rozvoj výroby jabloneckého zboží, zejména knoflíků, firmě pomohl k 

rychlému rozkvětu, protože pro exportní domy dodávala papírové karty, na něž byly 

hotové výrobky připevňovány. Již roku 1874 jí proto původní prostory nestačily, a 

musela se přestěhovat přes ulici do většího továrního objektu č. 141. Tam ji již poháněl 

parní stroj, po němž dodnes zbylo torzo komína. Die lithographische Anstalt, 

Steindruckerei, Buntpapier – und Spielkarten Erzeugung Conrad Jäger Proschwitz 

(Litografický ústav, kamenotiskárna a výroba barevného papíru a hracích karet Conrad 

Jäger v Proseči) se stala velice vyhlášeným podnikem, který své zboží dodával nejen 

jabloneckým exportérům, ale hrací karty vyvážel i do Dánska, Švédska, Norska, 

anglických kolonií a jihoafrických států. Těžko již uvěřit, že v nejlepších časech na 

konci 19. století pracovalo v dnes již víceméně ztichlé továrně 80 zaměstnanců. Cesta 

stoupá do kopce nad továrnou, překročí průsek s dráty vysokého napětí, za ním jsou 

dole dvě továrnické vily z první republiky a rozsáhlý objekt č. 117 bývalé textilní 

továrny Franz Schmidt & Söhne (Franz Schmidt a synové). Na jejím místě býval kdysi 

mlýn, jenž později získal č. 47; jeho značně přestavěný objekt dodnes stojí u silnice až 

za velkou tovární budovou. Tento 

mlýn postavený na pozemcích 

hospodářství Hanse Christopha 

Pieltze (Pilze) je připomínán již roku 

1753; poháněla jej voda přiváděná 

dlouhým náhonem, který se 

odpojoval z Nisy až u objektu tzv. 

Šestipatrovky v Novém Světě. Mlýn 

roku 1821 přestavěl Gottfried Hartig 

na přádelnu ovčí vlny, kterou pak v 

roce 1846 prodal Franzi 

Schmidtovi. Ten objekt 
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značně přestavěl, rozšířil a zřídil zde přádelnu ovčí vlny, valchu, úpravnu látek a 

barvírnu. Značné množství vody pro její potřeby nebylo možné získat z řeky, a tak byly 

na jižním svahu Prosečského vrchu podchyceny silné prameny, které byly svedeny dolů 

kopcem k továrně. Staré studny s přepadem, přes nějž přetéká stále voda v lese nad 

továrnou, najdeme dodnes. Podle map stabilního katastru patřil les se studánkami k 

Pilzově hospodářství č. 49; tu prastarou chalupu si dodnes můžeme prohlédnout v ulici 

Horní. Ale pojďme zpátky do smrčin u pramenů, ve svazích jsou roztroušeny skupiny 

mohutných žulových kamenů – a na jednom z nich, přímo nad bývalou schmidtovskou 

továrnou, je pak ve stěnce ukloněné k východu i Prosečské Jezule. Pro budoucnost 

se cítím povinován dovysvětlit, že jsem jej pojmenoval podle tvaru slavného 

Pražského Jezulátka, malé voskové sošky z 16. století, představující Ježíška v 

útlém věku. Znal jsem jej dobře z kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně. 

Přišlo mi, že kamenná pecka v žule na skále tvarově odpovídá Jezuleti 

oblečenému do drahých šatečků. Navíc se mi líbilo, jak ta krásně tvarovaná 

skalní pecka v opuštěném lese nádherně kontrastuje se zářivým leskem sošky 

obdivované v pražském chrámu tisíci lidmi.  
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POČASÍ, 

PŘÍRODA 
REKAPITULACE: JAK ŠEL ROK? Stručná odpověď na tuto otázku by 

zněla: Bylo suché jaro a rekordně teplé léto, teplotní rekordy padaly ještě 

v prosinci a nedostatkem vláhy trpěla téměř polovina republiky. Nutno dodat, 

že za sucho ovšem nemohlo pouze méně srážek, v průměru prý prší víceméně 

pořád stejně, ale spíše je problémem vodu udržet v krajině. V každém případě 

velká vedra zhoršila vzduch, způsobovala bolesti hlavy a obtížné dýchání. 

Přízemní ozon společně s horky trápil Česko nejen vloni a v letech 

předcházejících, ale i letos. V roce 2019 jsme dokonce zažili historicky 

nejteplejší léto od roku 1961. Mělo průměrnou teplotu 22,9 °C a překonalo i 

loňský rok, kdy meteorologové naměřili průměrných 22,7 °C. Zatímco před 

patnácti lety platil den s 33 °C za úmorné tropické vedro, dnes už tyto teploty 

moc nepřekvapí. V pražském Klementinu padl 30. června 2019 neoficiální 

absolutní rekord pro tuto stanici, když bylo naměřeno 37,9 °C. Přitom 

průměrná teplota v našem hlavním městě v červenci je 19,7 °C a v celém Česku 

17,8 °C. Teplotní rekordy nepadaly ovšem letos jen v létě. Mimořádně teplé 

počasí bylo i koncem roku. Tak 18. prosince v Mořkově na Novojičínsku 

naměřili meteorologové 17,5 °C. Přes šestnáct stupňů Celsia ukázal teploměr 

v Javorníku na Jesenicku i v Rožnově pod Radhoštěm. Jedenapadesát stanic 

s alespoň třicetiletou tradicí měření si připsalo nová denní maxima, z toho na 

dvaatřiceti stanicích padl i 

absolutní rekord pro prosinec.  

V NAŠEM KRAJI první měsíc roku 

přinesl třeskuté mrazy a v Jablonci 

navíc i sněhovou kalamitu. V oněch 

lednových dnech, kdy my jsme řešili 

zimu s přebytkem sněhu, ´protinožce´ 

zasáhla vlna neobvyklých veder. 

Česká tisková kancelář 

uvedla, že ve městě Port 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=96302&x=855&y=570&test=ccc
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Augusta ve státě Jižní Austrálie naměřili neuvěřitelných 48,5 °C. Což je nejvíce od 

zdejšího zahájení pravidelného měření v roce 1962. Tamní vláda vydala nejvyšší, 

červený stupeň varování před extrémním horkem. Česko řešilo problém opačný. 

Zprávou dne se stala informace, když se v Jeseníkách utrhla největší lavina za 

posledních 20 let. Pravděpodobně samovolně se urvaly zhruba dva metry sněhu na 

podkladu, který se vytvořil během oblevy v prosinci. Lavina dosáhla délky až 400 

metrů. Nevídané! Vraťme se však domů. Únor přál v Jizerských horách lyžařům, ale 

také přinesl nezvyklé teplo přepisující tabulky rekordů. I u nás totiž vystoupaly teploty 

nad 15 stupňů Celsia. Měsíc v pořadí třetí nabídnul příznivou zprávu. Přehrada ve 

Mšeně, symbol loňského úporného sucha, vypadala na konci března opět k světu. Její 

hladina ve srovnání se začátkem prosince vyjela výš o šest metrů, takže byla naplněná 

na sto procent! K čemuž hodně pomohla obleva kolem loňských vánočních svátků. 

Duben vedle dokonalého aprílového počasí přinesl pár dní i letní teploty, pocit chladu 

ovšem navozoval silný vítr. Pátý měsíc teplem i sluncem šetřil, a tak byl nakonec 

vyhodnocen coby nejchladnější květen od roku 1991.  Zdůvodnění? Zatímco jindy se 

v půli května už pomalu otevírají koupaliště a průměrná teplota se pohybuje dlouhodobě 

mezi 11 a 13 °C, křivka pro rok 2019 spadla až někam k pěti stupňům už začátkem 

měsíce. Zkrátka, nic moc teplo. To nás čekalo až v červnu. Český hydrometeorologický 

ústav má celkem 240 stanic. Z nich je nejznámější již v úvodu zmíněné Klementinum 

v centru Prahy, kde se přesně měří od dob Marie Terezie. Od té doby na této 

nejznámější české stanici nikdy nebylo tak vedro jako v neděli 30. června 2019, kdy při 

manuálním měření klasický maximální teploměr ukazoval oněch +37,9 °C. V ten den 

byla jablonecká přehrada samozřejmě v totálním obležení lidí. Měsíc červenec byl ve 

finále ovšem chladnější než červen. Tomu odpovídaly i minimální ranní teploty, kdy v 

kotlinách byl dokonce zaznamenán mráz. Mrzlo i v našich Jizerských horách, odkud 

Jizerka hlásila minus 2,6 °C. Z hodnocení meteorologů, kteří srovnali letošní první 

půlku prázdnin s loňskem, vyplynulo, že letošní červenec byl o 0,9 °C chladnější než ten 

loňský a celkově desátý nejteplejší od roku 1961. Srážkově byl ovšem velmi 

podprůměrný a stav hladin řek byl 

mnohde horší než vloni. Od 

deštníků k opalovacím krémům, 

tak by se dalo charakterizovat 

počasí, které nás provázelo 

v srpnu. Konec osmého měsíce už 

byl ale ve znamení tropických 

teplot, a to ve dne i v noci. 

Letošní srpen tak překonal srpen 

před čtyřmi roky, jenž držel 

teplotní rekord v podobě 

průměrné teploty 21,6 °C. Pro 

zajímavost, nejchladnější srpen byl v roce 1978, kdy se průměr dostal pouze na 13,9 

stupně. Září začalo sice slibně, ale záhy se dost ochladilo. Babí léto nám vše 

vynahradilo a nezahálelo ani v říjnu. V neděli 13. října na sedmnácti měřících 

stanicích po celém Česku teploty přesáhly 25 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo 
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v Neumětelech ve Středočeském kraji a jihočeském Husinci, kde shodně naměřili 

26,4 stupně. Rekordy přepsala asi třetina stanic, které měří alespoň třicet let. Nové 

maximum si zapsalo i pražské Klementinum, kde padnul rekord z roku 1791. Tehdy 

činil 23,2 °C, letos na nejstarší stanici v Česku naměřili o desetinu víc. Teplotní rekord 

byl překonán také na čtyřech stanicích měřících déle než 100 let, a to v Klatovech, 

v Českých Budějovicích - Rožnově, na stanici Tábor-Měšice a na Milešovce. Listopad 

2019 se v Česku s průměrnou teplotou 5,6 stupňů Celsia zařadil mezi pět nejteplejších 

listopadů od roku 1961, od kdy meteorologové měsíční průměry počítají. O čtvrté a páté 

místo se dělí s listopadem roku 2006. Vůbec nejteplejší byl tento měsíc už v roce 1963. 

Oproti normálu z let 1981 až 2010 byl letošní listopad teplejší o 2,7 °C. Meteorologové 

ho proto vyhodnotili jako silně nadnormální. Prosinec? Vánoce opět bez sněhu. Teplota 

kolem nuly nedávala šanci k dlouhému žití sněhovým vločkám. Ani poslední dny roku 

nepřinesly v počasí zásadní obrat. Oblačno až polojasno, teploty stále kolem nuly. 

PRO ZAJÍMAVOST MÍSTA, KDE SE TEPLOTY VYMYKAJÍ NORMÁLU - Začneme 

v našich Jizerských horách. Zdejší stanice JIZERKA je proslulá nízkými teplotami i 

v létě. Tak i letos po týdnu tropických veder zde bylo ve středu 3. července naměřeno 

minus 2,6 °C. * DOKSANY 38,9 °C – tento nejvyšší teplotní rekord zde zaznamenali 

letos 26. června. * SNĚŽKA 0,4 °C – nejvyšší hora má tuto nejnižší průměrnou teplotu 

v Česku. * LITVÍNOVICE – místo s největšími odchylkami. Drží absolutní mrazový 

rekord minus 42,2 stupně z 11. 2. 1929 (viz níže Nejkrutější zimy v Čechách) a téhož 

roku tam byl naměřen dosud platný teplotní rekord pro říjen ve výši 30,3 °C.  

POČASÍ A PŘÍRODA V TITULCÍCH – 2. 1. Sněžení a silný vítr komplikují 

dopravu, hasiči odklízejí popadané stromy - 3. 1. Chumelí: Na horách je až metr sněhu 

– V Libereckém kraji připadl sníh, platí varování před náledím - Sněžení a silný vítr 

zkomplikovaly dopravu v Libereckém kraji - Napadlo už 70 cm sněhu - 4. 1. Jablonec 

zasypává sníh. V ulicích je veškerá technika - V Jablonci nasadili na úklid sněhu 50 lidí 

z veřejných prací  - Jablonec od 2. ledna zasypává sníh - Kvůli vydatnému sněžení 

vyjely frézy - Silničáři zase sypou Jizerky - Pořádná zima konečně začala, vlekaři se 

radují. Lyžuje se na Ještědu i Špičáku – 4. 1. Na horských silnicích v Libereckém kraji 

hrozí sněhové jazyky - Česko čeká ponurý týden pod sněhem, na Sibiři je nyní rekordní 

teplo - 5. 1. Chumelit má dál, napadne až dvacet centimetrů sněhu - 7. 1.  Napadne přes 

půl metru sněhu – 8. 1. V Jablonci připadlo dalších 15 cm sněhu - Situaci na 

jabloneckých silnicích i celém kraji komplikuje nový sníh - Lyžaři a vlekaři se radují. 

Hory v Česku zasypal sníh – 9. 1. Kalamita na severu Čech, bez proudu je 13 tisíc 

odběratelů - Nový sníh přilákal lyžaře. V Jizerských horách ucpali silnice a parkoviště - 

Skvělé! České skiareály mají ideální podmínky, pomohl nový sníh - 10. 1. Parkující 

auta komplikují úklid sněhu, město Jablonec vypnulo automaty – Odříznuti v závějích: 

Přišla zima. Uzavřené silnice i tratě, domácnosti bez proudu – Město pod sněhem: 

Meteorologové vyhlásili výstrahu před závějemi i v Jablonci nad Nisou - Půdní sucho 

při současných srážkách pomine, ale jen v Čechách, soudí klimatolog – Na Horním 

náměstí a v Tržní ulici zaparkujete zdarma, důvodem je silné sněžení - Kvůli sněhu 

zaparkujete na některých místech v Jablonci zdarma - Na jabloneckém 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 12  

 

náměstí aktuálně zaparkujete zdarma, důvodem je sníh - Rekordní sucho přeťala 

kalamita - Dopravu na silnicích komplikuje sníh, vítr a místy i ledovka - Dopravu v 

Libereckém kraji komplikuje sníh a popadané stromy - V Česku bude i nadále vydatně 

sněžit - Dopravu komplikuje sníh. Některé horské oblasti jsou odříznuty od světa - 11. 

1. Tuhé mrazy přijdou v únoru – Jablonec vyhlásil kalamitu. Sníh z ulic uklízejí i vězni 

- Jablonec zasypal sníh. Nestačili ho odklízet - V Jablonci nestíhají uklízet sníh. 

Vyhlásili proto kalamitu - Kalamitu vyhlásili energetici i město Jablonec - Sněhová 

kalamita: Nejde proud, doprava stojí, v Jablonci uklízí i vězni - Jablonec se topí ve 

sněhu, vyhlásil kalamitní stav - Jablonec pod sněhem. Zasypané chodníky i zastávky, 

Stalinovy ruce ale nevyjely - Je holt zima… Liberecko zasypal sníh, ale poslední silnici 

na Smědavu otevírají v poledne. V Jablonci ho mají již přes metr - Za jednu směnu 

projede sypač v Jizerských horách bezmála dvě stě kilometrů - V Libereckém kraji stále 

sněží, tvoří se sněhové jazyky a závěje – 13. 1. Sníh zaměstnával silničáře i energetiky, 

lyžaře nadchl - Kalamita v Jablonci by mohla skončit v pondělí. Potíže na chodnících, 

kočárek neprojede - V Jablonci nad Nisou se chystají odvolat kalamitní stav  - Na 

jabloneckých chodnících a silnicích jsou ještě potíže. Kalamitní situace se ale zlepšila   - 

Kalamitní stav by mohl zítra padnout, Jabloncem bez obtíží projedete - 14. 1. Situace se 

po chumelenicích v Libereckém kraji začíná pomalu uklidňovat – Jablonec ruší 

kalamitní stav. Parkování zůstává zdarma - Kvůli větru je v Čechách bez proudu na 15 

tisíc odběrných míst. Jablonec po čtyřech dnech zrušil kalamitní stav - Odvezli tisíce 

tun sněhu. Problémy na jabloneckých sídlištích zůstávají  - Jablonec stojí jeden den 

zimní údržby až půl milionu korun  - 15. 1. Zima na severu: popadané stromy a ztracení 

lyžaři - Stromy v kraji dál padají pod váhou sněhu a nově i kvůli větru - Odklízíte sníh? 

Na silnice a chodníky házet nesmíte, hrozí vám pokuta, varuje Jablonec - Jizerky mají 

až 2 metry sněhu. V Krkonoších hrozí laviny - Sněžení v kombinaci s větrem dál 

komplikují dopravu v Libereckém kraji - 16. 1. Za čtyři dny kalamity odvezli z ulic 

Jablonce přes osm tisíc tun sněhu - Jablonec pokračuje v úklidu sněhu - Pro Jizerky platí 

výstraha horské služby před rizikem pádu stromů  - České hory zasypal sníh: Hrozí jarní 

povodně? Z mokrého sněhu je ledová past! - V Jizerkách leží až dva metry sněhu. V 

Krkonoších hrozí laviny - Jablonec po čtyřech dnech zrušil kalamitní stav, dál se 

parkuje zdarma - 18. 1. Úklid sněhu pokračuje, jde to ale ztuha – Dopravu místy 

komplikují sníh, hrozí námraza - Sněžení komplikuje dopravu řidičům kamionů. Na 

Liberecku je pro ně už jedna silnice uzavřena – 19. 1. Dopravu začal komplikovat sníh - 

Čekají nás dva týdny silných celodenních mrazů. Na Kvildě už v noci naměřili minus 

3,3 °C - 20. 1. Na Evropu se žene arktický vzduch ze Sibiře, čeká nás ledový týden - 21. 

1. Ráno nastane úplné zatmění Měsíce, slibuje barevnou podívanou – Česko zažívá 

nejchladnější dny, slunce ale denně svítí téměř o hodinu déle – V Libereckém kraji 

mrzne, na Jizerce naměřili minus 25 °C - Mrazivá noc srazila teploty až k minus 30 

stupňům - 22. 1. Mšeno nad Nisou: Děti sáňkují, staví sněhuláky a hrají si se psy - 

Parkovací automaty budou v Jablonci zprovozněny od února – 23. 1. V Česku umrzli od 

úterý nejméně 4 lidé - 29. 1. Zásoby vody ve sněhu jsou meziročně více než trojnásobné 

- V Libereckém kraji na silnicích může být náledí či zmrazky - Na zamrzlé přehrady 

nevstupujte, varují vodohospodáři v Jizerských horách - 31. 1. Ne vždycky 

zimní radovánky na ledové ploše končí šťastně - Hasiči budou cvičit 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 13  

 

záchranu osob z ledu na jablonecké přehradě  - Lepší už to snad ani být nemůže." 

Podmínky k lyžování jsou nyní ideální - Nebezpečí pádu větví kvůli sněhu řeší lesníci 

zákazem vstupu, zlobí se turisté - 1. 2. Vstup na zamrzlé přehrady je hazardem - 4. 2. 

Dopravu na severu Čech zkomplikovalo sněžení a vítr - Kvůli sněhu je zavřená silnice v 

Jenišovicích na Jablonecku - Nedělní vydatné sněžení působilo komplikace napříč 

republikou – 5. 2. Česko má za sebou mrazivou noc. Na Šumavě naměřili minus 33,3 

stupně Celsia - V Libereckém kraji mrzne, silničáři doporučují opatrnost – 6. 2. Tisíce 

lyžařů vyrazily na hory, v Bedřichově auta ucpala silnice - 7. 2. Konečně pravá 

Padesátka. Poběží se mezi dvoumetrovými závějemi – Primátor Kroupa: Letošní zima 

zatím Jablonec stála 17 milionů korun - V noci minus 16,6 stupně. Liberecko zasáhly 

tuhé mrazy – 9. 2. V Jablonci od začátku zimy napadly dva metry sněhu. Údržba už 

přišla na 17 milionů - Sníh odvážejí, vody přibývá. Jablonec stála zimní údržba už 17 

milionů korun – 10. 2. České skiareály zaplnily desetitisíce lyžařů, užívali si i běžkaři - 

Zimní údržba silnic v kraji bude letos výrazně dražší - 11. 2. V horských oblastech 

Libereckého kraje sněží, silnice kloužou  - 14. 2. Silnice popraskaly zimou. Opravy 

budou stát více než loni -  Většina silnic je po oteplení sjízdná, někde je nutná opatrnost 

- O víkendu má panovat téměř jarní počasí. Skiareály čeká díky příznivým podmínkám 

nápor lyžařů - 15. 2. Nezvyklé teplo v Česku přepisovalo tabulky rekordů – Kraj má 

nejvíc sněhu v zemi. K velké povodni je ale daleko - Na horách jsou skvělé podmínky 

pro lyžaře - 20. 2. Silničáři v Libereckém kraji doporučují opatrnost v horách - 26. 2. V 

Jizerských horách pokusně nainstalovali inkubátor jiker pstruha - Jizerská magistrála 

nabízí běžkařům desítky kilometrů čerstvě rolbovaných tras - 28. 2. Úrazů na horách 

nebývale přibylo – Nezvyklé teplo probouzí přírodu - 1. 3. Sníh ještě je. V noci 

přimrzne, přes den je lyžování se sluníčkem - 2. 3. Předpověď: jaro se bude prát se 

zimou – 4. 3. Přes Česko se přežene vítr, ale pak bude letní počasí – 11. 3. Počasí: 

polámané stromy a mráz – Vichr porážel stromy, ale i pouliční lampy – 25. 3. Chladné 

počasí vydrží do víkendu – Noční teploty mohou klesnout až pod nulu, meteorologové 

předpovídají i sněhové přeháňky - 28. 3. Přehrady přestaly vypadat, jakoby byly 

v africké poušti – V Jizerských horách a Krkonoších spláchla loňské sucho zima 

přeplněná sněhem a deštěm. V jablonecké přehradě je o 1,55 milionu metrů 

krychlových vody víc než na konci podzimu - 8. 4. Do Česka se vrátí mráz a sníh - 22. 

4. Letní teploty vystřídá prudké ochlazení a déšť – 23. 4. Silný vítr, sucho a letní 

teploty. Hrozí požáry - 29. 4. Týden proprší, objeví se i sníh a mrazíky - 4.5. Chladné 

počasí jen tak Česko neopustí – 6. 5. Předpověď: déšť a bude i mrznout – 3. 5. V 

červenci mráz na více jak patnácti stanicích - 9. 5 V noci na středu padaly v Česku 

mrazivé rekordy – 16. 5. Po době ledové má v neděli dorazit léto – Po sněhu přijde 

v neděli léto – Krkonoše: Horskou silnici svírala čtyřmetrová závěj – 23. 5. Liberecký 

kraj - Stoupající voda: Lidé znepokojeně sledovali řeku – Velká voda: Déšť žene řeky 

z břehů - 27. 5. Meteorologové varují před vydatnými dešti - 30. 5. Čeká nás letní 

víkend a v pondělí tropy – 3. 6. Léto je tady! Do Česka dorazily tropické teploty – Léto 

je tu, ochladí se jen mírně – 13. 6. V Česku je teď větší vedro než u moře v Africe – 

Vedra se přestěhují na Moravu – 17. 6. Sčítání škod po bouřkách. Voda ve sklepech i 

potopená loď - Bouřky se vrátí, varuje předpověď - 22. 6. Víkend bude 

mírný, v týdnu se opět vrátí tropická vedra - Aby letní koupel nepálila: Pozor 
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na řasy a sinice. První rybníky už hlásí zkaženou vodu - 24. 6. Teplotní rekordy 

v ohrožení – 27. 6. Rekord: 38,9 °C ve stínu – V Česku padl červnový teplotní rekord – 

8. 7. Oteplování prudce zrychlilo – Posledních pět let teplota raketově roste – 45 stupňů 

Celsia může být i v Česku – Teplotní rekordy jsou stále rekordnější – Před 15 lety platil 

den s 33 stupni za úmorné tropické vedro. Dnes nepřekvapí. Hodně rekordů padlo po 

roce 2010 – 11. 7. Včerejší ráno bylo na řadě míst rekordně chladné – Počasí zkazilo 

dovolenou na Jadranu - Přívalové deště a bouřky zasáhly jižní část Evropy včetně 

Čechy oblíbeného Chorvatska - 13. 7. Červenec se rozloučí tropy, nástup srpna přinese 

ochlazení – 25. 7. Na Česko se valí pekelná výheň - 26. 7. Vedra v západní Evropě jsou 

mimořádná, meteorologové jsou znepokojeni - Deficit vody v krajině se dále prohlubuje 

- 29. 7. Meteorologové prodloužili varování před silnými bouřkami, hrozí i průtrže 

a kroupy - 3. 8. Největší vedra už máme letos za sebou, srpen bude průměrný – 12. 8. 

Srpen přináší konec léta: přeháňky a ochlazení - 2.9. Září začalo chladem, na horách 

bude mrznout – 16. 9. Babí léto potrvá, chladno přijde až v říjnu – 24 °C, tolik stupňů 

bude přes den příští týden. I obloha má být slunečná - 30. 9. Česko zasáhla větrná bouře 

Mortimer a meteorologové upřesnili výstrahu - 13. 10. Část Čechů zažila letní den. 

V Praze padl rekord z konce osmnáctého století – 19. 10. Teplo nekončí, konec října 

připomene léto – 21. 10. Počasí: teplo skoro jako v létě - 13. 11. Meteorologové 

varovali před sněžením a tvorbou náledí – 3. 12. Řidiče na silnicích překvapila ledovka 

i sníh – 21. 12. Meteorologové: Ve velkých městech už 30 let na Štědrý den nebyl 

pořádný sníh – Na bílé Vánoce marně čeká druhá generace – 28. 12. Ochladí se. Hrozí 

nebezpečné jazyky a závěje – 28. 12. Většina lyžařských areálů v Libereckém kraji 

vyhlíží sníh - 29. 12. V Libereckém kraji je zatím provoz zimních středisek omezený, v 

Harrachově se bude lyžovat až na Silvestra – 30. 12. V Jizerských horách již běžkují 

první nadšenci.  

ZIMA 

V JABLONCI – 

Leden v roce 

2019 zasypal 

město sněhovým 

přívalem. 

V terénu byla 

veškerá 

technika i ruční 

pracovníci 

technických 

služeb. 

S úklidem 

zastávek, 

přechodů a chodníků pomáhalo padesát pracovníků veřejně prospěšných prací. 

Jablonec se však nakonec nevyhnul vyhlášení kalamity prvního stupně.  

Fotografie zachycuje zasněženou Lidickou ulici. 
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NEJKRUTĚJŠÍ ZIMY V ČECHÁCH - Zimy, které prožíváme, a které jsou 

pro nás leckdy nesnesitelné, by naši předci možná brali všemi deseti. Důkazem 

je třeba i to, že dosud nebyl překonán rekord minus 42,2 °C, jenž byl naměřený 

dne 11. února 1929. Zalistujme zažloutlými stránkami kronik a novin a 

připomeňme si zimy nikoliv ladovské, kdy bylo také zaznamenáno:  
- Roku 800 byla tak krutá zima, že v Čechách zahynulo mnoho lidí i zvířat 

mrazem. Led byl na půl druhého lokte tlustý, ryby v rybnících zimou polekaly… 

- V roce 962 v Čechách bylo toliko sněhu, že lidé ze svých domovů vyjíti 

nemohli. Střechy a celá stavení se prolamovala, i stromy se lámaly. Jihnutím 

sněhu povstaly povodně, v nichž množství lidí zahynulo…  

- V roce 1282 v Čechách vydržela zima až do 25. máje, jihnutím sněhu povstala 

povodeň, jež 20 dní trvala, takže se ani mlíti, ani pole vzdělávati nemohlo. Na to 

byla drahota, hlad a umírání v Čechách i na Moravě…  

- Dne 25. listopadu 1432 začala zima v Čechách tuhými mrazy, při nichž mnoho 

lidí zmrzlo… 

- 17. ledna 1433 napadlo tolik sněhu, že z jednoho místa k tomu druhému dostati 

se nijako nešlo… 

- Zima trvala od 6. prosince 1586 až do konce dubna 1587 ustavičně za krutých 

mrazů. Rybníky a řeky zamrzly až na dno.  Révy, ovocné a ořechové stromoví 

pohynulo, takže se téměř ničeho neurodilo… 

- V roce 1608 přišla do Čech zima neobyčejně krutá, takže i vlci z lesů do vesnic 

přicházeli. Trvala od počátku ledna do 22. března… 

TOLIK Z HISTORIE, POJĎME DO 20. STOLETÍ. 

- V roce 1928 - 1929 uhodilo mimořádně mrazivé počasí - tehdejší zima patří 

dodnes na jedno z předních míst žebříčku nejstudenějších zim v Česku od 

počátku měření teploty vzduchu v Praze v Klementinu.  

- Tou úplně nejtužší, nejen na území Česka, ale i ve střední Evropě, byla zima 

1829 - 1830. Lidé tehdy zažili 76 ledových dnů (tj. dnů, kdy teplota zůstává pod 

nulou celých 24 hodin) a 95 dnů se zápornými denními průměry. 

- Hned za ní se řadí krutá sněžná zima 1783 - 1784, která měla 73 ledových dnů a 

93 dnů s minusovými denními průměry teploty vzduchu.  

LEGENDÁRNÍ ARKTICKÁ ZIMA 1928 - 1929, klimatology označovaná také za zimu 

století, měla ve srovnání s nimi ledových dnů ´jen´ 62. Po teplém prosinci uhodily na 

přelomu roku tuhé mrazy, celé Československo pokryla vysoká vrstva sněhu a ´sibiřská´ 

zima trvala až do března. Mrazy vyvrcholily 11. února 1929, kdy na naprosté většině 

meteorologických stanic hlásili nejnižší teploty vzduchu v historii. Teplota kolísala v 

rozpětí minus 27 až minus 42 stupňů Celsia. Absolutně nejnižší teplotu vzduchu, a tedy 

oficiální československý, respektive český rekord, zaznamenali v Litvínovicích u 

Českých Budějovic, a to minus 42,2 °C. Rekord naměřil amatérský meteorolog Jaroslav 

Maňák, tehdy osmačtyřicetiletý profesor na českobudějovickém gymnáziu v České 

ulici. Mrzlo, jen praštělo, po celé zemi. Vánice, spousty sněhu a mrazy 

ochromily silniční i železniční dopravu. Na dráze přimrzaly vagony, 
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praskaly kolejnice. Rybníky promrzly téměř ke dnu, Vltavu spoutal led do 

hloubky jednoho metru. Zamrzaly vodovody i plynová potrubí, byla nouze o 

vodu, fronty na uhlí prý připomínaly válku… Noviny byly plné zpráv o počtu 

zmrzlých lidí, o pomrzlé lesní zvěři a ptactvu, které i v Praze sbírali po nůších.  

CELOSTÁTNÍ UHELNÉ PRÁZDNINY kvůli zimě byly v Československu vyhlášeny v 

lednu 1979 a trvaly tři týdny. Podobné opatření naposledy zažili školáci v dobách 

nacistické okupace. Televize zastavila vysílání druhého programu, první vysílal pouze 

večer od půl deváté několik hodin. Nařízením vlády byla omezena pracovní doba, do 

práce se chodilo až od osmi hodin – a ředitelé továren mohli ještě zkracovat pracovní 

dobu matkám, aby se mohly doma starat o děti, když školy byly zavřené. Omezena byla 

městská i linková doprava, autobusy se zamrzlou naftou nebylo možné nastartovat. Na 

pomoc při rozmrazování uhlí byli povoláni svazáci i armáda. Denní tisk byl plný titulků 

s „bojem o uhlí“ nebo „zápasem o energii“. S energetickou krizí, nejvážnější od konce 

druhé světové války, se Československo vyrovnávalo až do počátku února. Evropa na 

tom nebyla lépe, proměnila se ve sněžnou a ledovou pláň. V Benátkách zamrzly kanály, 

u chorvatského Šibeniku dokonce moře.  

- Další tuhé zimy byly v letech 1939 až 1943 a také v letech 1962 až 1964.  

- V posledních letech byla výrazně mrazivá zima v lednu 1985, kdy se 

pohybovaly minimální teploty kolem minus 30 stupňů (v Lenoře na Šumavě 

minus 33 stupňů). Podobné mrazy ještě byly v roce 1986 a 1987. Na jednom z 

nejchladnějších míst Česka - na šumavské Jezerní slati tu v lednu 1987 

zaznamenal amatérský „lovec mrazů“ Antonín Vojvodík minus 41,6 stupně. 

- V živé paměti jsou třeskuté mrazy kolem dvaceti až třiceti stupňů, které sevřely 

střední Evropu v lednu 2006 a vyžádaly si stovky obětí na životech. V Česku 

umrzlo dvacet lidí.    

NEJSTUDENĚJŠÍM MĚSÍCEM s průměrnou teplotou -11 °C lze označit únor roku 

1929. Při tom druhý měsíc v roce je považován už za předzvěst jara. Odpovídá tomu i 

název odvozený od ´noření´, tedy lámání ledu na řekách. Přesto však ve více než 

čtvrtině všech let bývá právě únor nejchladnějším měsícem a tedy vrcholem celé zimy. 

NEJDELŠÍ ZIMA byla ve válečných letech. Sníh napadl 12. 11. 1943 a roztál až 28. 5. 

1944. Souvislá sněhová pokrývka trvala 198 dnů, nejvyšší výška sněhu byla v březnu a 

začátkem dubna, ještě koncem března leželo v Jizerských horách na Jizerce 315 cm. 

K NEJSTUDENĚJŠÍM ZIMÁM patří ta, kdy mrzlo soustavně od 2. 11. 1995 do 15. 3. 

1996. Šlo o nejdelší období 

s trvalou sněhovou pokrývkou 

trvající 173 dní (od 3. 11. 1995 – 

23. 4. 1996). * FOTO: Bruslení na 

Vltavě je už jen dávnou 

vzpomínkou pamětníků. V roce 

1947 však zimní radovánky 

vystřídala smrtící 

ledová obleva… 

https://nasregion.cz/brusleni-na-vltave-je-uz-jen-davnou-vzpominkou-pametniku-v-roce-1947-vsak-zimni-radovanky-vystridala-smrtici-ledova-obleva-12113/
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
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KALENDÁŘ 2019 
 JABLONEC NAD NISOU – BRÁNA DO JIZERSKÝCH HOR  

KALENDÁŘ JIZERSKÉ HORY 2019 (GÓRY IZERSKIE 2019 * DAS 

ISERGEBIRGE 2019 * THE JIZERA MOUNTAINS 2019) vydalo (s textem: česky, 

polsky, německy, anglicky) nakladatelství BUK. Fotografie: Jan Balda – titulní foto * 

Jiří Lupínek – 1, 2, 12 * Jan Veselý – 3, 5, 6, 7, 9, 10 * Siegfried Weiss – 4, 8, 11 * 

Jednotlivé listy kalendáře oddělují měsíce v následující kapitole. 
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LEDEN 
BÍLÉ PEKLO: KALAMITA PRVNÍHO STUPNĚ 

STŘEDA 2. 1. – Po novoroční oblevě, kdy pršelo i na horách, se vrátila zima. Od úterní 

noci do dnešního odpoledne připadlo na horách Jizerských hor pětadvacet až třicet 

centimetrů sněhu, ve skiareálech se jeho výška pohybuje většinou mezi 40 až 50 cm. 

Bílá nadílka se svalila i na nás, a tak si hrabla a košťata v celém městě přišla na své. 

ČTVRTEK 3. 1. – Dál chumelí, dnes napadlo sněhu snad ještě více než včera, k tomu 

pořádný vítr. Doma u kamen je příjemně! SOBOTA 5. 1. – Teploty nad nulou, obleva, 

obrovské kaluže vody, déšť. Ještě v noci vše tálo a kráčeli jsme vodou. Jestli 
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k ránu začne mrznout, tak to bude něco! NEDĚLE 6. 1. – A také že bylo! Ráno na 

teploměru minus šest stupňů, na silnicích kluzko, pohroma. Kdo nestihne uklidit závěje, 

tak bude potřebovat krumpáč. Ledový krunýř sevřel kraj…   

LEDEN: PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

3.1. -2/-6 0/-5 0/-5 0/-5 -1/-4 -1/-4 

5.1. 3/-2 5/0 5/1 4/-3 4/-2 2/-2 

7.1. 0/-1 2/1 4/1 1/1 0/-1 -3/-5 

10.1. -2/-5 0/-3 1/-3 2/-3 1/-3 -2/-5 

12.1. 1/1 4/2 3/3 3/2 4/2 1/1 

14.1. -1/-3 2/-1 2/-1 2/-2 2/-2 1/-2 

17.1. 4/-2 7/1 7/-1 7/0 8/2 6/1 

19.1. -1/-7 1/-3 0/-4 0/-5 1/-3 1/-4 

21.1. -1/-8 0/-6 0/-7 -2/-9 0/-7 -2/-10 

24.1. -3/-9 -1/-7 -1/-6 -2/-7 0/-5 -3/-6 

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

28.1. 2/-2 4/0 3/-1 3/-1 1/-2 4/0 

24.1. -3/-9 -1/-7 -1/-6 -2/-7 0/-5 -3/-6 

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

JAKOU ZIMU MÁTE RADĚJI? Novinky na webu zveřejnily anketu s touto otázkou, na 

kterou odpovědělo 6 749 účastníků. Z toho 68,6 % respondentů tvrdilo, že chce zimu 

s třeskutými mrazy i spoustou sněhu a 31,4 % lidí se přiklonilo k variantě 

středomořských teplot nad nulou. PONDĚLÍ 7. 1. – Noc na dnešní den byla mrazivá, 

nejen do Česka dorazila skutečná zima. Předpověď slibuje na horách přes půl metru 

nového sněhu, což není zrovna málo. Už teď například na Lysé hoře leží 180 centimetrů 

sněhu, takže ho tam bude přes dva metry. V lednu bylo naposledy na horách takové 

množství v roce 2006. Tradičně při tom bývá nejvíce sněhu na horách na přelomu února 

a března. U nás dnes zataženo s jemným sněžením, přes den teplota na nule. Odpolední 

teploty vykazovaly v naší republice velké rozdíly. Zatímco v Plzni byly čtyři stupně nad 

nulou a Praha naměřila 2 °C, Ostrava zaznamenala minus osm. ÚTERÝ 8. 1. - Na 

území republiky opět teplotní rozdíly, zvláště patrné dnes ráno. V Čechách ranní teploty 

klesly na plus dva až minus dva, 

přičemž tepleji bylo na západě 

území, na Moravě a ve Slezsku se 

ochladilo až na minus osm. Jablonec 

zažívá skutečnou zimu. Za poslední 

dny napadlo zhruba patnáct cm 

sněhu, od začátku zimy celkem 90 

centimetrů. Úklid města probíhá 24 

hodin denně, údržbu však 

komplikuje nestálé počasí, 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=96238&x=855&y=570&test=ccc
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kdy sněžení střídá obleva a následný mráz. Zejména na chodnících, parkovacích 

plochách a silnicích, kde se nestihlo včas stáhnout rozmoklou vrstvu sněhu, zůstávají 

zmrzlé krusty, které ani technika nedokáže účinně odstranit. Situace by se měla zlepšit 

předpovídaným sněžením, kdy vrstvy postupně změknou pod novým sněhem. STŘEDA 

9. 1. se mračila a my s ní, když jsme odhazovali a brodili se závějemi. Krušno není jen u 

nás. Mrazivé zimní počasí a nízké teploty, které už několik dní sužují Evropu, 

ochromily také například Řecko, kde teploty v zemi klesly na rekordních minus 23 °C. 

BRITSKÝ THE INDEPENDENT píše: Na severu Řecka zaznamenali takto nízké 

teploty vůbec poprvé v historii. Ve městě Florina tak počasí výrazně narušilo 

silniční, železniční a autobusovou dopravu. Sníh a mráz způsobily problémy už 

na začátku ledna, kdy kvůli počasí muselo svůj provoz omezit i mezinárodní 

letiště v Soluni. Kvůli husté oblačnosti letiště odklonilo nejméně pět letů a další 

dva zrušilo, čekáním na spoj strávily na místě noc stovky lidí. Přívaly sněhu 

překvapily i obyvatele ve středním Řecku, kde sníh zasypal pláže. Silné deště a 

sněžení pak zasáhly i středomořský ostrov Kypr. Během posledního týdne bylo 

v Evropě zaznamenáno 14 úmrtí, které souvisí s aktuálním počasím. V 

rakouských i německých Alpách s dalším sněžením stále roste nebezpečí lavin. 

V některých částech Rakouska už platí nejvyšší stupeň. Řada tamních 

skiresortů jako Hochkar, Lackenhof nebo Maiszinken musela být uzavřena… 
 Vraťme se ale ze světa domů. Kvůli sněžení a silnému větru vyhlásili energetici dnes 

večer v okresech Jablonec nad Nisou, Semily a Děčín kalamitní stav. Bez elektřiny je 

podle společnosti ČEZ Distribuce asi 13 tisíc odběratelů, evidováno je na tři desítky 

poruch na vedení vysokého napětí. I když se energetici snažili během dne vše opravit, 

počasí jim práci mařilo. Sice se podařilo tisíce odběrných míst připojit a desítky poruch 

na vedení spravit, ale stromy padající pod tíhou přibývajícího sněhu zasahovaly do 

vedení a docházelo k dalším poruchám, a to i na místech již opravených.  Jablonecký 

magistrát přistoupil dnes ráno k vypnutí parkovacích automatů na některých placených 

parkovištích ve městě. Důvodem je silné sněžení a předpokládaný vývoj počasí. 

Bezplatně je nyní možné zaparkovat na 

Horním náměstí a na parkovišti v Tržní 

ulici za autobusovým nádražím. 

ČTVRTEK 10. 1. – Už ne romanticky 

zasněžená krajina, ale bílé peklo. 

V předcházejících dnech usilovně 

sněžilo, denně až dvacet centimetrů, 

k tomu závěje a vítr, který způsoboval 

sněhové jazyky. Dnes ráno byla celá 

krajina zasypaná sněhem a obložená 

bílou mlhou. Až odpoledne se nebe 

rozjasnilo a vykouklo slunce, na chvilku, dál sněží a sněží. Tisková zpráva: Jablonec 

nad Nisou vyhlásil dnes před devátou hodinou ráno kalamitní 

opatření 1. stupně. Shodli se na tom zástupci města, technických 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=80255&x=800&y=566&test=ccc
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služeb, policie, provozovatele Městské hromadné dopravy i hasičů. Důvodem je 

neustávající sněžení a komplikace s dodržováním časových lhůt při odklízení 

sněhu. Problematická situace je zejména na chodnících a na sídlištích. Za 

posledních 24 hodin v Jablonci napadlo 27 cm sněhu. Od začátku zimního 

období je to celkem 130 cm. Silnice 1. třídy jsou sjízdné v plném rozsahu, na 

silnicích nižších tříd jsou zúžené průjezdní profily, zavalené jsou chodníky a 

kritická situace je na sídlištích, jejichž úklid komplikují zaparkovaná auta. 

Komise zimní údržby, která rozhodla o vyhlášení kalamitního opatření, se 

sejde znovu v pondělí 14. ledna ráno. Náklady na jeden den zimní údržby při 

aktuální situaci jsou až půl milionu korun. Rostou zejména kvůli odvozům 

sněhu z ulic a chodníků na deponii.  V současné situaci je nutné odklidit sníh 

zejména z chodníků, aby mohli lidé bezpečně procházet a nevstupovali do 

vozovky. I podle Policie ČR v Jablonci je důležité zejména umožnit bezpečný 

průchod chodců, dopravní situaci jako takovou za kritickou zatím nepovažuje. 

Práce úklidové technice komplikují zaparkovaná auta na sídlištích a na 

okrajích vozovek. Jejich objížděním vznikají bariéry, které dále zužují 

průjezdní profily. Proto byly také vypnuté parkovací automaty na placených 

parkovištích. V nutných případech jsou auta, která neoprávněně parkují a 

brání zimní údržbě, ve spolupráci s policií odtažena. Zimní údržbu v Jablonci 

zajišťují Technické služby, v provozu je veškerá technika čítající 31 kusů 

malých i velkých strojů – pluhy, frézy, sypače a nakladače. Pro posílení odvozů 

sněhu si budou technické služby najímat subdodavate – nákladní auta a 

nakladače. SNĚHOVÁ DEPONIE je tradičně v prostoru za Městskou halou i U 

Přehrady. V terénu jsou kromě techniky i všichni ruční pracovníci technických služeb a 

také téměř šedesátka osob veřejně prospěšných prací s hrably a lopatami. Pomoc městu 

nabídla i věznice Rýnovice. Veškeré 

práce koordinuje dispečink zimní 

údržby technických služeb. * Foto 

Miroslava Gorčíka zachycuje úklid 

sněhu na deponii. * PÁTEK 11. 1. v 

7:00 hodin - Kalamitní opatření i 

nadále trvá. Do rána napadly už jen tři 

centimetry sněhu. Všechny hlavní 

vjezdy do města jsou volné, bez potíží 

jsou průjezdné i všechny hlavní tahy. 

Během noci pracovníci technických 

služeb jak ručně, tak pomocí techniky, odstraňovali sníh ze zavalených chodníků, na 

deponii bylo odvezeno celkem 797 tun sněhu. Uvolňovala se rozhledová pole na 

křižovatkách, postupně chodníky kolem škol a školek. Tam, kde bylo volno, se uklízela 

parkoviště. Odklízecí práce budou pokračovat i během dne prakticky ve 

stejném rozsahu jako včera. Rýnovická věznice přidala posilu ručních 
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pracovníků v celkovém počtu 20 odsouzených osob. * Aktualizace v 14:00 hodin * 

Více než 24hodinový intenzívní úklid už je v Jablonci nad Nisou znát. Komunikace jsou 

zcela průjezdné. Protažené a kryté posypem už jsou i silnice nižších tříd. Stále se 

pracuje na odklízení sněhu z chodníků a parkovacích ploch, na sídlištích je stále situace 

kritická. Úklid tam komplikují zaparkovaná auta. Momentálně zbývá ještě odklidit 

zhruba čtvrtinu chodníků, které jsou zařazeny v plánu zimní údržby - z celkového 

množství 143 km chodníků ve městě je v plánu zimní údržby zařazeno cca 60 km. Z 

technického odboru magistrátu zní: Děláme vše proto, aby lidé opět mohli bezpečně 

chodit po chodnících. Operativně je proto do zimní údržby zařazen také chodník v ulici 

SNP v úseku 5. květen - Podhorská, právě touto trasou totiž vede objížďka kvůli 

uzavřené ulici Podhorská. Snaha je odklidit co nejvíce sněhu, protože předpověď slibuje 

oteplení a déšť, sníh pak bude odtávat a pokud následně zmrzne, bude jeho úklid velmi 

obtížný až nemožný. I proto jsou technické služby připraveny operativně stahovat 

rozměklé vrstvy na vozovkách, aby v co největší možné míře zabránily vytváření kolejí. 

SOBOTA 12. 1. - Kalamitní opatření 1. stupně stále trvá, Jablonec je už ale průjezdný a 

z velké části i průchodný. Zbývá uklidit necelých deset procent z udržovaných 

chodníků. Z města bylo odvezeno od včerejška dalších 1 400 tun sněhu, celkem už je to 

2 200 t. V Jablonci začalo opět sněžit včera po poledni, do dnešního rána napadlo 12 cm 

sněhu. Zatím stále platí, že komise se k vyhodnocení a případnému odvolání 

kalamitního stavu sejde v pondělí 14. ledna ráno. NEDĚLE 13. 1. - Víkend přinesl 

oteplení. Ještě včera vcelku pěkný sníh, dnes už se měnil ve vodu. V sobotu po ránu 

teploty mezi minus 2 až plus 2 °C, přes den ke čtyřem, v neděli pak dokonce až 6 °C. 

Množství srážek, ať už sněhových, nebo dešťových, které v posledních dnech skrápěly 

Česko, by mělo pomoci s půdním suchem. Ovšem pouze na území Čech, na Moravě 

deficit zůstane, nechali zaznít svůj předpoklad bioklimatologové z týmu projektu 

InterSucho (viz jejich graf 

vpravo).  PONDĚLÍ 14. 1. – 

V noci na silnicích kaluže vody, 

dnes ráno už vše umrzlé. Po 

vyhlášení prvního kalamitního 

stupně se v Jablonci situace 

výrazně zlepšila, takže dnes 

ráno bylo kalamitní opatření 

odvoláno. Město je již 

kompletně celé průjezdné, 

udržované chodníky jsou 

průchozí, bylo odvezeno 3 800 

tun sněhu. Během včerejška a noci napadlo 5 cm sněhu a přišel i avizovaný déšť. Mokrý 

těžký sníh je komplikací zejména pro menší frézy, odklízení jde hůř. STŘEDA 16. 1. – 

Mírná obleva, všude kaluže vody. Zajímavou zprávou je, že se v Jeseníkách utrhla včera 

největší lavina za posledních 20 let. Pravděpodobně samovolně se urvaly zhruba dva 

metry sněhu na podkladu, který se vytvořil během oblevy v prosinci. Lavina, jejíž délka 

dosáhla až 400 metrů, vzala sebou veškerý sníh, který připadl za posledních 

https://media.novinky.cz/679/726797-original1-j1ac5.jpg


   KRONIKA roku 2019                                                                                 23  

 

čtrnáct dní. Další zajímavost je ze světa. Zatímco u nás řešíme zimu, ´protinožce´ 

v posledních dnech zasáhla vlna neobvyklých veder. Česká tisková kancelář uvedla, že 

ve městě Port Augusta ve státě Jižní Austrálie naměřili včera 48,5 °C. Což je nejvíce od 

zahájení pravidelného měření v roce 1962. Tamní vláda vydala nejvyšší, červený stupeň 

varování před extrémním horkem. Tak nevím, co je lepší či horší, co myslíte?  I když 

kalamitní stav je v Jablonci od pondělního rána odvolán, město je stále pod sněhem. 

Úklid ulic a chodníků komplikuje obleva přes den a noční teploty pod nulou. Za 

posledních 24 hodin napadlo 6 cm sněhu. Celkový spad od začátku zimního období 

dosáhl 165 cm. Některé komunikace na sídlištích jsou kvůli sněhovým bariérám kolem 

zaparkovaných aut a vyježděným kolejím průjezdné jen v jednom směru. Vyježděné 

koleje nelze technikou účinně odstranit právě kvůli nebezpečí poškození zaparkovaných 

vozidel, ulice je pro průtahové vozidlo příliš úzká. Zimní období u nás, pokud napadne 

tolik sněhu jako letos, není nikdy pro chodce ani řidiče úplně jednoduché. ČTVRTEK 

17. 1. – Mráz vytvořil z vody leckde jednolitou ledovou plochu. Nic příjemného. 

PÁTEK 18. 1. – Mírný poprašek sněhu zakryl led i špínu, na teploměru minus dva. Přes 

den slunce, k večeru hnusně černé obludy mračen. SOBOTA 19. 1. – Noc na dnešní den 

byla mimořádně mrazivá, ještě ráno jsme měli na teploměru minus deset, přes den už 

jen minus pět. Mrzlo samozřejmě nejen u nás. Teploty klesaly hluboko pod bod mrazu v 

celém Česku. V mrazových kotlinách dosahovaly extrémů, na stanici Kvilda-Perla bylo 

minus 31,3 °C. Jinak ale počasí parádní, svítilo krásně slunce a sníh se jiskřil, až z toho 

slzely oči. PONDĚLÍ 21. 1. – Kdo si přivstal, viděl. Obloha nabídla zajímavý úkaz:   

ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE nastalo v časných ranních hodinách a trvalo 

hodinu a dvě minuty - úplné zatmění bylo v čase mezi 5:41 a 6:43 hodinou. 

Podmínky pro pozorování zajímavě zbarveného jevu byly na většině území 

dobré a bez oblačnosti, pomohl i ´superúplněk´. Kdo si přivstal, neprohloupil. 

Navíc šlo o poslední úkaz v tomto desetiletí, další bude možné spatřit až 7. září 

2025. Jiné zatmění Měsíce pozorovatelné z Česka sice nastane už letos v noci z 

16. na 17. července, ale bude jen částečné. Co se počasí týká, dnešní den byl opět 

plný slunce a běloskvoucího sněhu. Docela mrzlo, na Evropu se žene arktický vzduch 

ze Sibiře. Začal tzv. ledový týden, což znamená, že nás čekají celodenní mrazy. 

ČTVRTEK 24. 1. – Stejně jako dny předcházející je jasno, svítí slunce, sníh křupe pod 

nohama. Hladina zamrzlé přehrady láká nejen bruslaře. Led už je silný dostatečně, tak 

se po něm jezdí parádně. Také břehy ožily, jsou plné sáňkujících a bobujících dětí i 

dospělých. SOBOTA 26. 1. – Mohutně napadlo, nový sníh vzbuzuje spíše nepříjemné 

pocity, je ho zkrátka moc. Nestačíme odhazovat a uklízet. Silnice jsou plné rozbředlého 

sněhu, auta v husté chumelenici jezdí krokem. Kdo nemusí, nejede. My jsme museli 

dopoledne i večer a situace byla stále stejná. NEDĚLE 27. 1. – Teplota na nule či spíše 

stupínek nad nulou. Takže čerstvě napadaný sníh ztěžknul a taje. Hlavní tahy lemují 

sněhové bariéry a obrovské kaluže vody. PONDĚLÍ 28. 1. – Přituhlo, takže co včera 

tálo, dnes zmrzlo. Letošní zima je více než únavná.  STŘEDA 30. 1. – Dnes na zmrzlé 

hromady sněhu zasvítilo slunce, které nám zvedlo náladu. Leden pomalu ale jistě končí 

a s ním snad nejchladnější období té letošní zimy. Ačkoliv výkyvy počasí nás 

budou zřejmě provázet a zatěžovat stále dál.  
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ČESKO: SNÍH NEJEN U NÁS (v cm) 

Leden 2019 7. 1.  10. 1.  14. 1.  21. 1.  28. 1.  

Teplota u nás °C 0/-1 -2/-5 -1/-3 -1/-8 2/-2 

Zadov 60 70 85 85 90 

Klínovec 70 110 130 150 150 

Boží Dar 40 60 80 105 100 

Bedřichov 30 40 50 60 55 

Tanvaldský Špičák 50 60 80 80 90 

Ještěd 35 30 40 50 60 

Harrachov 50 70 90 150 100 

Benecko 60 120 125 150 150 

Š.Mlýn – Sv. Petr 40 35 100 100 100 

Horní Mísečky 60 100 100 140 140 

Pec pod Sněžkou 60 110 120 130 130 

Deštné v Orlických h.  10 65 75 80 75 

Praděd 120 140 160 230 230 

Pustevny 45 65 75 60 65 
 

Únor 2019 2. 2.  9. 2.  14. 2.  18. 2.  21. 2.  25. 2.  28. 2.  

Teplota u nás °C 7/-1 5/2 6/-1 6/-1 8/4 11/2 14/2 

Zadov 90 100 90 85 85 80 75 

Lipno 70 80 80 80 80 70 70 

Klínovec 150 180 180 180 180 160 140 

Boží Dar 105 105 95 60 95 90 90 

Bedřichov 75 70 55 55 55 55 55 

Tanvaldský Špičák 90 95 90 90 90 90 90 

Ještěd 75 75 50 50 50 45 45 

Harrachov 140 150 100 130 90 90 90 

Rokytnice  105 105 100 105 100 100 90 

Benecko 150 115 130 100 80 60 50 

Š. Mlýn – Sv. Petr 100 140 100 140 100 110 110 

Horní Mísečky 140 140 140 140 140 140 140 

Pec pod Sněžkou 135 130 130 130 120 120 100 

Černá hora  130 130 100 130 100 90 80 

Říčky v Orlických h.  100 100 100 100 100 100 100 

Deštné v Orlických h.  80 80 75 75 75 75 65 

Praděd 230 230 230 230 230 230 230 

Pustevny 60 50 50 45 50 50 50 
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Březen 2019 2. 3.  4. 3.  18. 3.  23. 3.  28. 3.  30. 3.  4. 4.  

Teplota u nás °C 5/3 14/2 8/-1 18/4 9/4 17/4 18/10 

Zadov 70 70 50 45 35 30 25 

Lipno 60 60 40 40 30 15 0 

Klínovec 140 120 120 120 120 100 70 

Boží Dar 80 75 70 70 50 45 50 

Bedřichov 50 50 45 45 0 10 0 

Tanvaldský Špičák 80 80 70 70 70 70 0 

Ještěd 40 40 30 5 0 0 0 

Harrachov 90 90 80 80 65 60 50 

Rokytnice  90 90 70 60 50 40 0 

Benecko 50 45 30 30 25 20 0 

Š. Mlýn – Sv. Petr 120 120 110 90 90 85 70 

Horní Mísečky 120 120 90 90 90 85 0 

Pec pod Sněžkou 100 100 100 100 80 80 80 

Černá hora  100 100 90 90 60 80 50 

Říčky v Orlických h.  100 90 80 80 60 60 50 

Deštné v Orlických h.  65 65 55 50 30 30 0 

Praděd 230 220 200 190 150 130 100 

Pustevny 40 40 30 15 15 15 0 
 

Prosinec 2019 9.12.  12.12.  14.12.  19.12.  21.12.  28.12.  30.12.  

Teplota u nás °C 8/1 0/-2 3/2 8/5 8/2 -1/-4 1/0 

Zadov 0 0 20 25 25 30 35 

Lipno 5 10 20 20 30 30 30 

Klínovec 0 0 20 30 30 40 40 

Boží Dar 0 0 5 40 40 40 40 

Bedřichov 0 0 10 10 10 10 10 

Tanvaldský Špičák 0 0 15 15 15 15 20 

Ještěd 0 0 20 30 20 10 15 

Harrachov 5 4 3 10 10 10 10 

Rokytnice  0 0 5 5 5 2 5 

Benecko 20 15 10 20 15 15 20 

Š. Mlýn – Sv. Petr 0 0 25 35 40 40 40 

Horní Mísečky 0 0 20 30 30 30 25 

Pec pod Sněžkou 15 20 30 40 40 40 40 

Černá hora  40 40 40 40 40 30 30 

Říčky v Orlických h.  0 25 30 40 40 30 25 

Deštné v Orlických h.  10 10 30 40 40 30 30 

Praděd 5 5 5 20 20 55 70 

Pustevny 0 0 2 0 2 15 0 
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ÚNOR 
HORSKÁ STŘEDISKA PLNÁ LYŽAŘŮ (A ÚRAZŮ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA 2. 2. – Opět nás zavalila sněhová nadílka, není nad to, trochu si zařádit 

s hrablem a koštětem! NEDĚLE 3. 2. – Nohu z plynu. To bylo dnes hlavní pravidlo 

řidičů, kteří vyjeli navzdory hustému sněžení a obtížně sjízdným silnicím. V rámci 

Libereckého kraje přijali policisté na operačním středisku od ranních hodin do 

odpoledne hlášení o dvou desítkách dopravních nehod. Vydatný příděl sněhu umožnil 

lyžování nejen na horách, ale našli se i nadšenci na běžkách před branami 

Pražského hradu. PONDĚLÍ 4. 2. už bez nového sněhu, teploty kolem nuly, 
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takže obleva na obzoru a poté nejspíše zase náledí. PÁTEK 8. 2. – Vcelku jasno, jasná 

je také chřipková epidemie a návštěvám uzavřená nemocnice.  

ÚNOR: PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2. 2. 7/-1 8/0 6/0 11/2 12/6 12/4 

4. 2. 0/-4 0/-9 0/-6 2/-8 2/-6 -1/-6 

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

9. 2. 5/2 7/4 8/2 7/2 7/-1 7/3 

14. 2. 6/-1 9/-1 11/-2 8/-1 8/0 7/3 

16. 2. 10/-1 14/-1 14/-2 9/-2 11/-3 11/3 

18. 2. 9/0 12/-1 14/-2 11/-2 11/-1 14/4 

21. 2. 8/4 10/6 11/5 10/7 10/5 9/4 

23. 2. 1/-4 3/-3 5/-3 3/-6 2/-5 -2/-6 

25. 2. 11/2 13/1 14/0 10/0 12/3 11/1 

28. 2. 14/2 17/7 16/6 15/4 16/6 16/5 

SOBOTA 9. 2. – Trochu nachumelilo, ale jen nepatrně. NEDĚLE 10. 2. – K ránu 

přimrzlo, takže kluzko. Přes den vlhko a mokro. PONDĚLÍ 11. 2. – Za okny bílo, 

vzduchem poletovaly vločky, ale už během dopoledne se měnily na dešťové kapky. Vítr 

zvyšoval pocitově chlad. ÚTERÝ 12. 2. – Celé dopoledne svírala krajinu bílá mlha, 

jejíž zbarvení umocňoval padající sníh. K večeru mírná obleva. STŘEDA 13. 2. – Dnes 

oblékla mlha smuteční šedivý plášť, z nebe místo slz kapala voda. Odpoledne už jsme 

cachtali v kalužích, leckde řádně hlubokých. ČTVRTEK 14. 2. – Neskutečně krásně! 

Celý den svítilo slunce, jež nám dodávalo životadárnou sílu. PÁTEK 15. 2. – Opět 

teplo, kolem poledne teploměr na slunci ukazoval dvacet stupňů. Nezvyklé teplo 

v Česku přepisovalo tabulky rekordů, a to na pětině stanic měřících alespoň třicet let. 

Leckde vystoupaly teploty nad 15 °C. Výjimku tvořily východní Čechy, kde se po 

většinu dne udržela mlha. VÍKEND 16. - 17. 2. byl plný slunce, sportovci se radovali.  

Dobré podmínky pro lyžování stále nabízela většina horských středisek v Krkonoších i 

v našich Jizerských horách. Místní lyžařská střediska hlásila, že na sjezdovkách stále 

leží desítky centimetrů sněhu, ve vyšších polohách i kolem metru. I přes oblevu 

upravovaly rolby sněhové stopy na Jizerské magistrále. Horští záchranáři však také 

varovali před možným zraněním a nabádali lidi, aby byli na sjezdovkách opatrní. Kvůli 

oteplení v posledních dnech je na nich totiž mokrý a těžký sníh. Horská služba 

v Krkonoších ošetřuje průměrně deset až patnáct úrazů za den. Většinou to jsou 

poranění kolenních vazů, zlomeniny horních končetin, následují zlomeniny dolních 

končetin a rány. Během letošní zimy to už bylo na sedmnáct set úrazů, což je číslo 

srovnatelné se stejným obdobím celé loňské sezóny. VÍKEND 23. – 24. 2. - Do 

lyžařských středisek vyrazili v hojném počtu lyžaři. Podmínky pro lyžování jsou prý 

výborné. Na svazích Jizerských hor a západních Krkonoš je i více než metr sněhu. 

Sjezdovky i běžecké tratě jsou ale tvrdé a dál přibývá úrazů. Lyžaři by podle Horské 

služby neměli podceňovat ochranné pomůcky, jako jsou například helmy. My 

jsme sice neutrpěli úraz, ale klátily nás jiné neduhy. Odvezli jsme babičku do 
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nemocnice, kde je momentálně zákaz návštěv kvůli chřipce. Tu jsme postupně dostali i 

my, takže další dny zůstaly pro nás ´v mlze´. ČTVRTEK 28. 2. ukončil nejkratší měsíc 

v roce a na dveře zaťukalo, vlastně nezaťukalo, nýbrž mohutně zabušilo jaro. Poslední 

únorové dny byly totiž plné hřejivých slunečních paprsků a ptačího zpěvu.     

NÁŠ KRAJ MEZI HVĚZDAMI: JIZERA, ZDISLAVA A DALŠÍ - Jsou to jen nepatrné 

tečky na nočním nebi, které okem nespatříme. Přesto jsou to nejvzdálenější 

vyslankyně Libereckého kraje ve vesmíru. Řeč je o planetkách, které dostaly 

jména svázaná s naším regionem. V hlavním pásu asteroidů mezi Marsem a 

Jupiterem tak krouží planetky Jizera, Zdislava, Rübezahl, Izeryna, Forman 

nebo Turnov… * Planetky jsou jen jiný název pro asteroidy. Jde o malá tělesa 

nepravidelného tvaru obíhající kolem Slunce. Nejvíce jich obíhá mezi Marsem a 

Jupiterem. Podle současné teorie jde o stavební kameny Sluneční soustavy, jimž 

gravitace Jupiteru znemožnila přetvořit se na planetu. Ve vesmíru krouží devět planetek, 

jimž dali vědci jména míst a osobností z Libereckého kraje. Je to nejen reklama našeho 

regionu, ale i pro češtinu. Ta se totiž v názvech respektuje. Jména planetkám zpravidla 

navrhuje ten, kdo je poprvé pozoruje. Jejich největším českým objevitelem je astronom 

Miloš Tichý. V observatoři Kleť poblíž Českých Budějovic už na nebi nalezl přes pět 

stovek planetek. „Myslím, že to je docela hezká reklama nejen naší země a zpřístupnění 

některých výstupů z vědecké práce veřejnosti,“ tvrdí astronom s poukazem na fakt, že 

jména planetek jsou mezinárodně platná a znají je tak astronomové v celém světě. Že 

nesou vzdálené asteroidy jména míst a osobností Libereckého kraje, kvituje s povděkem 

i Martin Gembec z Jablonce, učitel fyziky, popularizátor astronomie a kosmonautiky, o 

kterých přednáší na školách. „Má to symbolický a kulturní dopad. Vždyť pojmenovat si 

planetku je nesmírně prestižní věc, není jich zase tolik. Pozoruhodné je, že se při tom 

respektuje čeština, takže věhlas našeho kraje se šíří ve světě,“ podotkl Gembec. 

´Nejmladší´ planetkou s krajským názvem je Izeryna objevená na hvězdárně v 

Ondřejově až v roce 2000. Jméno má po víle z Jizerských hor a zdejší oblasti tmavé 

oblohy. Nejstarší objevenou planetkou je pak Beer, pojmenovaná už v roce 1971 na 

počest astronoma Arthura Beera, německého a později anglického vědce, který se 

narodil v tehdejším Reichenbergu (Liberci). Planetky Turnov a Jizeru objevil někdejší 

ředitel kleťské observatoře Antonín Mrkos v letech 1983 a 1986. Kleť totiž 

spolupracovala s turnovským závodem Preciosy, kde dříve pokovovávali zrcadla pro 

teleskopy. Planetka Šolc se jmenuje po Ivanu Šolcovi, zakladateli turnovského podniku 

Monokrystaly a později Optické dílny patřící pod Astronomický ústav Akademie věd v 

Ondřejově. V roce 1986 objevený asteroid Zdislava byl pojmenován podle sv. Zdislavy, 

která je oblíbenou svatou paní Marie Mácové, ženy spolužáka objevitelky Z. Vávrové. 

Na nebi najdeme i planetku Mašek. Citace u planetky uvádí, že Martin Mašek je teprve 

třicetiletý nadšený pozorovatel objektů noční oblohy, proměnných hvězd, komet a 

planetek. Sleduje a potvrzuje objekty ze stránek NEOCP (The NEO Confirmation Page, 

stránky pro potvrzování planetek v blízkosti Země), které se vyskytují na jižní obloze, 

pomocí dálkového pozorování robotickým dalekohledem na observatoři 

Pierra Augera. Je také objevitelem několika proměnných hvězd. 
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BŘEZEN 
MŠENO: PŘEHRADA ZAPLNĚNÁ PO OKRAJ 

PŘEHRADA VE MŠENĚ, symbol loňského úporného sucha, zase vypadá k 

světu. Na konci března vyjela její hladina ve srovnání se začátkem prosince výš 

o šest metrů, takže je plná na sto procent. Hodně prý pomohla obleva kolem 

loňských vánočních svátků. Zatímco začátkem prosince obsahovala přehrada 

jen 450 tisíc metrů krychlových vody, nyní je to na dva miliony metrů 

krychlových vody, tedy skoro 4,5 krát více. V loňském suchém roce se 

přehrada na jaře při tání nezaplnila, k maximálnímu stavu tehdy 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 30  

 

chybělo víc než půl metru. Letos v únoru sice nespadlo tolik srážek jako v 

prosinci a v lednu, ale zdaleka nešlo o tak suchý měsíc jako vloni. Letošní 

březen navíc srážkami nešetřil. V Jablonci nad Nisou během prvního jarního 

měsíce spadlo přes šedesát litrů vody na metr čtverečný. 

BŘEZEN: PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2. 3. 5/3 8/5 8/6 7/4 8/3 6/2 

4. 3. 14/2 19/5 17/3 18/4 18/5 18/3 

7. 3. 15/5 17/5 16/5 19/6 19/5 20/7 

9. 3. 8/2 11/6 10/3 11/5 12/5 12/6 

11. 3. 3/-2 5/0 4/2 4/-1 6/0 7/1 

14. 3. 6/2 9/4 7/3 9/3 9/4 10/4 

16. 3. 7/4 10/5 11/4 9/3 8/2 9/6 

18. 3. 8/-1 9/0 8/-1 8/1 9/0 10/1 

21. 3. 15/2 15/3 15/3 14/1 13/3 14/5 

23. 3. 18/4 20/7 21/7 19/6 20/7 19/7 

25. 3. 7/0 8/1 8/0 8/1 13/2 10/2 

28. 3. 9/4 9/4 10/4 11/2 13/3 11/2 

30. 3. 17/4 19/5 19/4 17/3 17/3 19/5 

PÁTEK 1. 3. – Oproti posledním únorovým dnům se ochladilo, v noci mrzlo. Dnešní 

den pak téměř celý propršel. NEDĚLE 3. 3. – Polojasno, už bez deště. Sníh rychle mizí, 

jen chodníky a okraje silnic lemují nevzhledné bariéry. Sněhu na horách je však zatím 

dost a dost. Přes metr leží na tratích pro běžkaře a na sjezdovkách je mezi třiceti až sto 

dvaceti centimetry. Provozovatelé zimních areálů se shodují, že výborné podmínky pro 

´jarní´ lyžování jsou hlavně ráno a dopoledne.  ÚTERÝ 5. 3. – Včerejší vítr se utišil, 

dnes pod mrakem. Z šedivého nebe se tiše snášely na zem velké vločky sněhu. V noci 

namrzlo, takže trochu kluzko. NEDĚLE 10. 3. – Popadané stromy a větve i poničené 

střechy. Silný vítr si o víkendu vyžádal v Česku na tři stovky výjezdů hasičů, 

v Libereckém kraji to byly čtyři desítky záchranářských zásahů. Vichr nejvíce řádil na 

Českolipsku, kde hasiči vyjeli čtrnáctkrát, na Jablonecku pětkrát. Vichřice řádila i celou 

noc na PONDĚLÍ 11. 3. – Vítr se utišil až během dopoledne, počasí se uklidnilo a 

začalo tiše sněžit. VÍKEND 16. – 17. 3. byl prosluněný. Především neděle se tvářila 

více než jarně. PONDĚLÍ 18. 3. – Jasný den kazil vítr, odpoledne trochu deště i sněhové 

vločky. STŘEDA 20. 3. – Jarní rovnodennost nejen v kalendáři. Slunce vytáhlo majitele 

zahrádek a trávníků ven k údržbě. Hemžili se jako mravenci a stejně pilně pracovali. 

NEDĚLE 24. 3. – Oproti včerejšku, kdy svítilo a hřálo celý den slunce, bylo dnes 

polojasno a o poznání chladněji. Ráno i večer na teploměru pouhých 5 °C, přes den 

kolem jedenácti. Příliv teplého vzduchu od jihu, který v sobotu vyhnal teploměr na 

úroveň teplotních rekordů, ukončila dnes studená fronta. PONDĚLÍ 25. 3. Další pokles 

teplot, ráno dva stupně, přes den dokonce padal sníh! Po krátké exkurzi do 

léta se tak počasí vrátilo do předjaří a podle předpovědi minimálně do konce 
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pracovního týdne tak také zůstane. PÁTEK 29. 3. – Předpověď se naplnila, až dnes se 

začalo oteplovat. Víkend má být parádně slunečný, tak se těšíme! NEDĚLE 31. 3. 

Netěšili jsme se marně, počasí se vydařilo a dobrou zprávou je, že mšenská nádrž 

přehrady je zaplněná po okraj vodou, ale o tom byla vlastně řeč už v úvodu.   

TETŘÍVEK OBECNÝ: OHROŽENÝ PTAČÍ DRUH U NÁS  - Na mnoha 

místech Jizerských hor se objevily 

žluté cedule vzdáleně připomínající 

australské dopravní značky. 

Návštěvníky upozorňují na to, že se 

právě v těchto místech objevuje 

ohrožený ptačí druh – Tetřívek 

obecný. V Jizerských horách zbývá 

posledních 30 kohoutů a hrozí, že při 

stávajícím trendu v našich severních 

horách do dvaceti let tetřívek vyhyne. Informační tabule mají upozornit 

návštěvníky hor, aby se drželi jen na turistických cestách a nedělali hluk, který 

by zvířata rušil. Zejména v zimě může totiž vyplašení pro tyto ptáky znamenat 

fatální následky. Mimořádně otužilý tetřívek je schopen na pupenech 

kosodřeviny, letorostech borůvky a jehličí smrku úspěšně přežít dlouhou 

jizerskohorskou zimu. K tomu nepotřebuje žádnou aktivní pomoc člověka, 

pouze jeho ohleduplnost a respekt… Podobně se k ochraně vzácného ptáka staví i 

Krkonošský národní park. Propojení s Krkonošemi není náhodné. Pro přežití tetřívků v 

Jizerských horách je důležitá výměna genetické informace s jedinci z Krkonoš.  

OHLÉDNUTÍ - Nejvíce tetřívků se v Jizerkách vyskytovalo v 90. letech minulého 

století. Rozsáhlá pásma hor bez lesů, které zničil spad z německých a polských 

elektráren, a poměrně malá návštěvnost, představovaly pro tetřívka 

paradoxně ideální podmínky. Pro tyto ptáky je totiž ideálním prostředím 

pásmo bezlesí, rašelinišť a lesních porostů různého stáří. Lesníci proto na více 

než čtyřiceti hektarech vytvořili tetřívčí centra, speciální plochy s velmi řídkým 

porostem stromů, vhodné k toku i hnízdění.  
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DUBEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1. 4. 12/2 14/2 14/3 12/4 14/4 13/2 

4. 4. 17/9 20/9 21/4 18/10 17/9 19/9 

6. 4. 14/4 15/4 16/3 14/4 14/4 12/5 

8. 4. 16/3 18/9 18/8 18/7 19/7 18/6 

11. 4. 7/-2 10/1 9/0 8/2 10/2 6/2 

13. 4. 7/1 8/2 8/1 7/3 8/4 6/3 

15. 4. 11/-1 13/-1 13/3 11/1 14/1 12/0 

18. 4. 17/3 18/5 19/5 17/5 18/7 17/6 

20. 4. 20/4 22/6 22/4 22/6 21/5 20/6 

23. 4. 16/9 19/10 19/11 18/11 16/11 17/12 

25. 4. 23/9 26/12 28/10 28/14 25/12 24/15 

27. 4. 14/6 16/6 16/7 16/7 17/7 18/9 

29. 4. 9/7 10/8 12/7 11/9 14/7 14/8 

PÁTEK 5. 4. – První dubnový týden neměl nic společného s aprílovým počasím. Bylo 

krásně slunečno, teplo lákalo k posezení a vycházkám do přírody. Počasí bezchybné, jen 

ke konci týdne to trochu kazil vítr. SOBOTA 6. 4. – Jasné dopoledne, slunce se tvářilo, 

že bude hřát celý den. Nicméně už po obědě se začala obloha zatahovat a později se 

spustil deštík plný nejen kapek, ale i sněhových krupek. Neměl však dlouhého trvání, 

příroda by si rozhodně zasloužila hojnější zálivku. NEDĚLE 7. 4. – Parádně slunečná. 

PONDĚLÍ 8. 4. - Počasí během týdne prý ukáže, že zima ještě neřekla poslední slovo. 

Nicméně dnes ještě krásně teplo, uvidíme, zda se podle předpovědi výrazně ochladí a o 

víkend bude sněžit. Novinkám na webu 7 313 čtenářů odpovědělo na anketní otázku:  

MÁTE UŽ PŘEZUTÉ AUTO NA LETNÍ GUMY? Výsledek? ´ANO´ uvedlo 50,1 

procent respondentů, zbytek řekl ´NE´. Z čehož plyne, že téměř polovina už nevěří 

v příval sněhu. Kéž by! STŘEDA 10. 4. – Sice se trochu ochladilo, ale žádná tragédie. 

Nepříjemné jsou spíše ty zvraty. Ráno na teploměru jeden stupeň, na horách prý se 

znaménkem minus, dopoledne ještě nic moc a po obědě už rtuť čtyři stupně nad 

desítkou. VÍKEND 13. – 14. 4. byl z celého týdne nejstudenější, foukal dost nepříjemně 

vítr, který pocit chladu zvyšoval. Ráno teploměr ukazoval kolem dvou až minus jeden 

stupeň, odpoledne maximálně osm stupňů Celsia. V neděli ráno trochu mrholilo, 

ukázaly se i sněhové vločky. Naštěstí zima nezvítězila, odpoledne už vykouklo sem tam 

slunce. Nicméně, doma u kamen příjemně. PONDĚLÍ 15. 4. – Dnes příjemně i venku. 

Oteplilo se, slunce začíná opět hřát! Jen ten vítr není milý. PONDĚLÍ 22. 4. – Slunečné 

počasí vydrželo celý týden a překulilo se až do velikonočních svátků. Předcházely 

tradiční trhy, které začaly na Škaredou středu, ale obloha se neškaredila. Spíše naopak.  

PONDĚLÍ 23. 4. zůstalo jasné s teplotami kolem osmnácti stupňů, k tomu foukal dost 

silný jihovýchodní vítr. Od pozdějšího odpoledne začalo pršet, žel ne u nás, 
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ale na východě Moravy. K nám se v noci na úterý naopak blížila tlaková níže a s ní 

i další ochlazení. ÚTERÝ 23. 4. – „Většina České republiky bez srážek, mělo by 

zapršet v úterý odpoledne jen v Libereckém kraji,“ slibovala předpověď a snad i 

leckde zapršelo, ale u nás rozhodně ne! Sice to chvílemi tak vypadalo, ale spadlo jen pár 

kapek. STŘEDA 24. 4. – Zatímco dopoledne ještě chladno, po obědě už rtuť teploměru 

šplhala vzhůru k 19 °C. Nijak příjemně však nebylo, silný vítr neustává. V nárazech 

dosahuje prý rychlosti až sedmdesát kilometrů za hodinu a pocitově tedy snižuje 

teplotu. ČTVRTEK 25. 4. – Zatímco včera ráno to bylo málem na zimní bundu, dnes 

pomalu tropy. V každém případě se vyplnila předpověď slibující první letní teploty. U 

nás bylo přes den třiadvacet stupňů a ještě večer teploměr ukazoval pěkných 18 °C. 

VÍKEND 27. – 28. 4. Teplé jižní proudění ukončila studená fronta, která během 

páteční noci na sobotu změnila počasí. Začalo pršet, no, spíše jen mrholilo a vcelku 

nic moc deště. Příroda žízní, chtělo by to přídavek. Neděle sice chladná, ale 

příjemné polojasno. PONDĚLÍ 29. 4. se přihlásilo vydatným deštěm. Nezlobili jsme 

se, byť došlo k dalšímu ochlazení. ÚTERÝ 30. 4. – Po zimě opět slunečno. Duben se 

zkrátka rozhodl, že se rozloučí dokonalým aprílovým počasím. Jasnou oblohu dnes 

ovšem uvítali všichni, kteří chtěli ´pálit čarodějnice´ a jásali pak především organizátoři 

a účastníci tradičního ohňostroje u přehrady. Vlastně bylo fajn, že včera pršelo, takže 

nehrozil tolik požár, i když hasiči měli samozřejmě pohotovost. Noc byla sice chladná, 

ale vatry s čarodějnicemi hořely dlouho do noci a hřály.   

KVĚTEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2. 5. 18/7 19/8 20/8 17/9 19/9 18/9 

4. 5. 7/2 14/2 11/1 14/3 15/3 16/2 

6. 5. 7/2 14/2 11/1 14/3 15/3 16/2 

9. 5. 14/8 17/9 18/9 16/11 14/8 12/11 

11. 5. 15/7 17/8 17/7 18/9 19/10 19/10 

13. 5. 11/3 12/1 14/1 12/3 12/5 10/5 

16. 5. 13/7 12/6 11/7 13/9 15/4 17/9 

18. 5. 20/12 21/10 22/10 22/12 21/11 22/11 

20. 5. 16/10 17/9 17/12 19/12 19/10 21/11 

23. 5. 16/5 19/9 19/8 16/6 15/8 15/9 

25. 5. 20/8 22/10 23/11 22/9 23/11 23/11 

27. 5. 22/12 25/14 24/14 25/16 23/15 25/14 

30. 5. 17/9 19/9 20/9 18/12 16/9 15/6 

CHLADNO, PŘÍZEMNÍ MRAZÍKY I SNÍH - STŘEDA 1. 5. se netvářila příliš 

májově, spíše aprílově. Nicméně deště jsme se nedočkali a užívali si v klidu svátečního 

volna. ČTVRTEK 2. 5. nabídnul ranní teploty kolem 5 °C, odpoledne příjemných 

devatenáct. Zpětně lze konstatovat, že šlo o nejteplejší den v týdnu. 

SOBOTA 4. 5. – No, hrůza! Déšť, budiž. Ale zima a mezi kapkami vody 
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poletovaly sněhové vločky! Že se výrazně ochladilo, snad ani není třeba dodávat. 

Studený vzduch začal do Česka proudit už v noci na sobotu. Mnohde se objevily 

přízemní mrazíky.  NEDĚLE 5. 5. – Ráno na teploměru jeden stupeň nad nulou, oproti 

včerejšku pak odpoledne bylo přívětivěji, ale k dlouhému vysedávání venku 
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počasí moc nepřálo. PONDĚLÍ 6. 5. – Dopoledne poletovala vzduchem společně 

s deštíkem sněhová krupice. Nemělo to dlouhého trvání, ale chladno tedy bylo, to ano. 

Předpověď pak slibuje, že i zbytek května bude zřejmě nezvykle chladný.  Příznivé je, 

že srážky, které na zem dopadly na konci dubna a začátkem května, doplnily půdní 

zásoby vody ve vrstvách těsně pod povrchem. Bohužel do hlubších vrstev se zatím 

nedostaly, ale alespoň nějaké zlepšení včetně toho, že se suchými týdny prozatím 

předpověď nepočítá. STŘEDA 8. 5. – Do svátečního dne jsme se probudili po mrazivé 

noci. Dosud nejnižší teploty pro 8. květen naměřili meteorologové na šestadvaceti 

stanicích ze 150, které v Česku fungují alespoň třicet let. Nejchladněji bylo na stanici 

Kvilda-Perla, minus osm stupňů Celsia, rekord zde ovšem nepadnul. Ten si připsala 

stanice ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku, kde minus 3,8 °C o desetinu překonalo 

dosavadní minimum z roku 1979. Také noc z pondělí na úterý nepatřila k nejteplejším. 

S tou dnešní se obě vymykají dlouhodobému nočnímu průměru, který je na začátku 

května kolem šesti stupňů Celsia. PÁTEK 10. 5. – Prudký déšť se střídal s jasnou 

oblohou a s paprsky slunce. Takový opožděný apríl. SOBOTA 11. 5. propršela, nic moc 

teplo a to nás čekají zmrzlí mužíci! ÚTERÝ 14. 5. – V neděli Pankrác, včera Servác a 

dnes Bonifác – trojice zmrzlíků se činila. Rtuť teploměru ráno těsně nad nulou, tak tak, 

že nesjela do minusu. V Praze bylo pět stupňů, na horách na nule a na Lysé hoře 

připadlo nových třináct centimetrů sněhu. U nás chladno i přes den navzdory jasné 

obloze a slunečním paprskům. Letošní květen zkrátka zatím vypadá, jako kdyby přišlo 

´globální ochlazování´. Přitom jindy se v půli měsíce už pomalu otevírají koupaliště. 

Jsme zvyklí, že průměrná teplota v první půlce května – zprůměrovaná za celý den, se 

pohybuje dlouhodobě mezi 11 a 13 °C. Křivka pro rok 2019 spadla však až někam 

k pěti stupňům už začátkem května. STŘEDA 15. 5. – Jako by se propadli o čtyři 

měsíce zpátky, tak si připadali silničáři, kteří likvidovali sníh z Horních 

Míseček k Vrbatově boudě. Traktor se sněhovými řetězy a frézou se tam v úterý 

a ve středu prokousával vysokými ztvrdlými závějemi. Na silnici, kudy už měly 

jezdit na Zlaté návrší turistické autobusy, se navíc sypal nový sníh. V noci na 

středu připadlo na hřebech Krkonoš pět centimetrů sněhu. ČTVRTEK 16. 5. – 

Pranostika o ledových mužích tvrdí, že přinášejí poslední přízemní mrazíky. Letos je 

však mráz i po Bonifácovi, a to nejen přízemní. Na jesenickém vrchu Šerák včera brzy 

ráno naměřili -1,7 °C. Sníh leží na Sněžce, v okolí Luční boudy, na Pradědu i na Šeráku. 

Pokud jde o absolutní rekordy, pražská stanice Libuš zaznamenala 15. května 1997 

třicet stupňů Celsia, zatímco v roce 1972 odpoledne jen deset stupňů. Když půjdeme 

ještě dál do historie, v roce 1900 naměřilo Klementinum jen 4,5 °C. Nás může potěšit, 

že podle předpovědi v dalších dnech letošního května už budou teploty stoupat a sníh na 

horách roztaje. VÍKEND 18. – 19. 5 ukázal různé podoby počasí. Zatímco sobota byla 

studená a zakaboněná deštěm, neděle koketovala v letním oblečení. PONDĚLÍ 20. 5. - 

Celé dopoledne propršelo, kolem oběda trochu slunce a odpoledne spíše polojasno. 

Zatažená obloha slibovala další várku deště, ale nestalo se tak. ÚTERÝ 21. 5. – Ráno 

nás sice vítala obloha prozářená slunečními paprsky, ale došlo i na déšť. Přesněji, pršelo 

mohutně. Na mnoha místech Libereckého kraje byli kvůli stoupající vodě 

v pohotovosti nejen hasiči. Například hladina řeky Smědá v Hejnicích 
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v Jizerských horách se dostala na druhý povodňový stupeň. Problémy přidělala Smědá 

odpoledne u hranic s Polskem, když kvůli rozvodněné řece byla uzavřena silnice 

z Černous na Boleslav. NEDĚLE 26. 5. – Poslední květnový víkend se vydařil. Bylo 

příjemně slunečno, jen v sobotu to odpoledne vypadalo na déšť. Leckde i zapršelo, u 

nás jen mírně, pár kapek. Průtrže se Jablonci vyhnuly. Neděle jasná, ptáci od časných 

ranních hodin prozpěvují, všude plno květů. Ze zahrad se ozývaly sekačky, vypukla 

mohutná údržba trávníků. Rychle posekat, než začne pršet!  Český 

hydrometeorologický ústav totiž varoval před vydatnými srážkami, s tím, že do 

středečního rána může na některých místech napršet až kolem 70 milimetrů srážek a 

opět se mohou zvedat i hladiny řek. PONDĚLÍ 27. 5. – Navzdory předpovědi začalo u 

nás až v noci někdy kolem třiadvacáté mírně mrholit. Záhy se ovšem rozpršelo pořádně 

a ÚTERÝ 28. 5. se ráno probudilo uplakané deštěm. STŘEDA 29. 5. – Jasno, slunce a 

trochu vítr.  PÁTEK 30. 5. se probudil s jasně prosluněnou oblohou, nicméně byl 

posledním dnem května, který byl nejchladnější od roku 1991.   

ČERVEN 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1. 6. 25/11 27/13 26/13 24/13 26/13 24/12 

3. 6. 28/14 31/16 31/15 29/15 28/15 28/14 

6. 6. 25/13 28/15 27/14 27/16 26/15 27/16 

8. 6. 22/9 23/11 23/13 23/12 25/12 27/15 

10. 6. 27/18 30/18 31/16 29/18 31/19 30/18 

13. 6. 24/15 27/16 27/15 26/18 30/18 32/19 

15. 6. 31/16 34/18 32/17 32/18 32/18 33/20 

17. 6. 24/13 26/14 26/14 27/14 25/16 25/15 

22. 6. 25/14 23/16 23/16 26/16 24/16 23/17 

24. 6. 29/18 30/17 29/18 28/18 29/17 29/16 

27. 6. 26/15 29/15 31/15 29/17 32/15 29/17 

29. 6. 28/13 29/13 31/14 28/16 29/15 27/17 

TROPY: TEPLOTY NAD TŘICÍTKOU - SOBOTA 1. 6. – Meteorologické léto 

začalo letními teplotami. Tropy nás prý teprve čekají, uf, dnešek stačil. Ale venku ve 

stínu bylo příjemně. NEDĚLE 2. 6. – Kdo mohl, vyrazil k vodě. Důvod byl prostý. 

Teploty totiž letos dosáhly poprvé tropických hodnot. Rtuť teploměru se tetelila 

malinko nad třicítkou. ÚTERÝ 4. 6. – Už ráno 15 °C, dusné dopoledne vyvrcholilo 

kolem patnácté hodiny hromobitím. Zatímco u nás hřmělo a nespadla ani kapka vody, 

sousední Liberec hustě a s velkým rachotem zasypaly kroupy. ČTVRTEK 13. 6. – 

Včera padly teplotní rekordy na třetině stanic, které měří alespoň třicet let. A těch je 

155, celkem má Český hydrometeorologický ústav 240 stanic. Ty dnes ohlásily na 

mnoha místech tropickou noc a pak následně i teploty přes třicet stupňů. 

Vůbec nejvyšší teplotu zaznamenali meteorologové v Plzni-Bolenci, kde rtuť 
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teploměru vyšplhala na 35,7 °C. Dosavadní maximum stanice bylo z roku 2003, kdy 

dosáhlo 34,1 °C.  U nás přijatelných devětadvacet stupňů. Čtvrtek se pak přehoupnul do 

následujícího dne další tropickou nocí. PÁTEK 14. 6. – Po úmorné noci úmorný den 

s vražedně tropickými teplotami. Ty v Česku a ve střední Evropě teď v polovině června 

převýšily teploty ve středomořských letoviscích či v Africe. Pro srovnání. V africkém 

Tunisu bylo 29 °C, v Casablance 22 °C, v Dakaru 23 °C.   
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SOBOTA 15. 6. – Už časně ráno na teploměru 22 °C, trošku profukoval vítr, počasí 

evokovalo pobyt u moře. Což u nás nemáme, ale přehrada posloužila dokonale. 

V obležení koupajících se lidí byla do pozdního odpoledne, kdy obloha zčernala, a 

v dálce se ozvalo výstražné hřmění, obzor zaplnily blesky. Nicméně dost dlouho se 

nedělo nic a vypadalo to, že se nám déšť vyhne. Nevyhnul. Pršelo až do dalšího dne. 

NEDĚLE 16. 6. se probudila do deštivého a oproti včerejšku do chladnějšího rána. Vlna 

bouřek se hnala přes Česko od jihozápadu, nejsilnější byly severozápadně od Prahy a na 

Orlicko-Ústecku, kde spadlo 50 až 60 milimetrů vody. Pro představu, milimetr srážek se 

rovná jednomu litru. U nás klid, přes den už slunce, ale nedošlo na tropické teploty. 

Přehrada opět v obležení, tentokrát především účastníků tradiční akce Den otců. 

STŘEDA 19. 6. – Dusno završil odpoledne deštík – příjemný, letní. Pročistil vzduch. 

ČTVRTEK 20. 6. – V poledne na teploměru 27 °C, o něco méně oproti včerejšku, ale 

dusno bylo zase. Kolem sedmnácté hodiny odpolední se zvedl vítr a vypadalo to na 

pořádnou průtrž, ale nespadla ani kapka. PÁTEK 21. 6. – První letní den a také nejdelší 

den z celého roku. Příjemné teploty lákaly k nočnímu posezení u ohně. Tak jsme toho 

využili. VÍKEND 22. – 23. 6. - V Coloradu měli první letní den půl metru sněhu. 

Nečekaná sněhová nadílka samozřejmě překvapila. Že je letní slunovrat? Skoro 

červenec? Zdá se, že matka příroda se o takové věci nestará, psala na svých 

stránkách zpravodajská stanice CNN o kuriózním sněžení v Coloradu, které se nachází 

v centrální části Spojených států. Podle CNN začalo sněžit v pátek západně od Denveru 

v nadmořských výškách nad dva tisíce metrů. V horském středisku Steam-boat Springs 

napadlo přes víkend téměř 60 cm sněhu! STŘEDA 26. 6. – Počátkem týdne začaly 

teploty stoupat, horský saharský vzduch rozpálil Česko. Dnes padnul nový teplotní 

rekord pro měsíc červen. V Doksanech na Litoměřicku meteorologové naměřili 38,9 °C. 

Dosavadní maximum z roku 2000 bylo o 0,7 stupně nižší. Teplotní rekordy pro 

26. červen byly překonány na většině stanic, které měří 30 let a více. Kromě Doksan se 

dostaly teploty přes 38 °C v Plzni-Bolevci, kde meteorologové naměřili 38,1 stupně. 

Přes 37 stupňů bylo v Ústí nad Labem - Vaňově, na většině stanic v Praze nebo 

v Teplicích, kde mají po dnešku nový červnový rekord s hodnotou 37,2 stupně Celsia. 

Teplická stanice přitom měří více než 100 let. U nás ´jenom´ 37 °C. Napsat, že přehrada 

je v obležení lidí a automobilů není vypovídající informace. Břehy zavalily davy, 

kolony aut parkují všemi směry v dlouhých zástupech, nikde kousek místa… 

PÁTEK 28. 6. – Počasí se trochu umoudřilo a rtuť teploměru klesla. Čas vhodný 

k cestování, takže vyrážíme. VÍKEND 29. až 30. 6. - Český hydrometeorologický ústav 

má celkem 240 stanic. Z nich je nejznámější Klementinum v centru Prahy, kde se 

přesně měří od dob Marie Terezie. Od té doby na této nejznámější české stanici nikdy 

nebylo tak vedro jako v neděli 30. června 2019, kdy při manuálním měření klasický 

maximální teploměr ukazoval +37,9 °C. O rekordu se ale moc nepsalo, protože zůstal 

neoficiální a neuznaný. Od roku 2012 se totiž za oficiální hodnoty považuje měření 

z automatických čidel. V každém případě poslední červnový víkend byl ohnivě tropický 

nejen pro Česko. Ve Francii v těchto dnech naměřili šílených 45,9 °C. Výheň vysokých 

teplot mě osobně už zastihla mimo rodný Jablonec.   
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PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1. 7. 31/15 33/16 32/17 34/17 36/20 36/19 

4. 7. 22/10 25/10 26/11 24/14 26/13 25/12 

8. 7. 18/11 22/10 22/10 21/10 23/11 23/10 

11. 7. 21/13 23/14 21/14 23/14 24/13 23/12 

13. 7. 18/12 20/13 20/14 20/13 21/13 24/13 

15. 7. 22/11 24/11 25/12 24/11 24/12 23/12 

18. 7. 24/16 26/15 28/15 25/15 26/15 26/14 

20. 7. 30/17 32/19 31/18 31/18 31/19 29/18 

22. 7. 25/16 29/16 27/15 27/18 29/17 27/18 

25. 7. 33/18 35/19 36/17 34/20 34/18 30/17 

27. 7. 29/16 28/17 32/17 29/18 26/17 28/18 

29. 7. 28/17 29/19 26/18 28/18 27/18 29/18 

PONDĚLÍ 1. 7. – Po víkendových tropech přišlo mírné ochlazení, vzduch se změnil v 

´prádelnu´ zvěstující déšť. V místě našeho pobytu ve východních Čechách lilo pořádně, 

v Jablonci prý ani kapka. Kde jsou ty časy, kdy nesl označení ´nočník´ Jizerských hor. 

PÁTEK 5. 7. – Vracíme se do Jablonce a pociťujeme nikoliv mírné, ale pořádné 

ochlazení. Inu horský vzduch je znát. PONDĚLÍ 8. 7. – Rozdíl oproti začátku prázdnin 

dosahuje minimálně patnáct stupňů. Ráno a navečer ukazuje teploměr 13 °C. Je nám: 

ZIMA, K VEČERU PŘITÁPÍME - ÚTERÝ 9. 7. – Ráno ukazoval teploměr 11 °C, 

den ode dne se víc a víc ochlazuje a nejinak tomu bylo i v den následující, což byla 

STŘEDA 10. 7. – Teplotní minima pro letošní 10. červenec byla podle Českého 

hydrometeorologického ústavu překonána či vyrovnána na dvaceti ze 151 dlouhodobě 

měřících stanic. Patřila k nim i stanice v Klatovech, kde měří teplotu už 104 let. 

Dnes zde naměřili 5,3 °C, tedy o 0,7 stupně méně než v dosud rekordním roce 

1969. Vůbec nejnižší teplota, a to minus 5,1 °C, byla ráno naměřena na 

Rokytské slati na Šumavě. PÁTEK 12. 7. propršel. Jupíí, déšť! SOBOTA 13. 7. byla 

celá taková levandulová, ehm aprílová. Chvíli mrholilo, polojasno, vykouklo slunce, 

pak zase spadlo pár kapek a tak pořád dokola. ÚTERÝ 16. 7. – V noci z úterý na středu 

MĚSÍC ZAHALIL ZEMSKÝ STÍN - Úkaz jsme mohli sledovat asi tři hodiny, 

pozorovala jsme ho při noční procházce s psíkem. Viditelnost byla parádní! Na Měsíc 

dopadala pouze červená část spektra slunečního světla, protože vzdušné 

molekuly rozptýlily modrou barvu v atmosféře. Tyhle informace jsem si načetla, 

ne že bych to znala, ale viděla jsme potemnělou část měsíčního disku, která získala 

naoranžovělou, červenou až hnědou barvu. Další částečné zatmění Měsíce viditelné 

z Česka má nastat 10. ledna 2020, což je ´za pár´. STŘEDA 17. 7. – Od počátku týdne 

pokračovaly teplotní výkyvy, dopoledne směrem dolů, odpoledne jakž takž slunce 

zahřálo, k večeru většinou opět chladněji. Leckde si lidé přitápí, protože doma nic moc 

teplo. Nicméně meteorologové slibují, že po prudkých deštích a ochlazení 
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budou teploty stoupat, ovšem jen pozvolna. SOBOTA 20. 7. propršela. Přesněji - lilo už 

v noci z pátka na sobotu. Krátce po půlnoci rozsvítily oblohu blesky, ozvaly se hromy, 

zvedl se prudký vítr a poté přišel liják. NEDĚLE 21. 7. už byla slunečná, ale nijak 

závratná vedra. V noci se spustil opět déšť. Navzdory dešti dál panuje půdní sucho na 

téměř dvou třetinách území naší republiky. Podle dat Českého hydrometeorologického 

ústavu napršelo v průběhu uplynulého týdne jen 41 procent srážek, které odpovídají 

tomuto období. Více v průměru pršelo na Moravě a ve Slezsku - 12 milimetrů, než 

v Čechách - osm milimetrů. Na střední Moravě a v oblasti Beskyd přitom spadlo až 

kolem 50 milimetrů, zatímco na některých místech v severozápadních Čechách, 

v Polabí a na jižní Moravě se úhrny pohybovaly pouze do pěti milimetrů. Stav 

podzemních vod se při porovnání s dlouhodobými hodnotami příliš nezměnil a zůstal 

silně podnormální. ÚTERÝ 23. 7. - Vrací se tropy, zněla předpověď a dnes se začala 

naplňovat. STŘEDA 24. 7. byla pořádně horká. Česko je na tom ale ještě pořád lépe než 

většina západní Evropy. Nové teplotní rekordy hlásilo Nizozemsko, kde naměřili 

dokonce 38,8 °C, stejně ukázaly teploměry i v sousední Belgii. ČTVRTEK 25. 7. – Po 

horku přišlo ještě větší teplo respektive je tu další tropický den, leckde dosáhly teploty 

až 36 °C. PÁTEK 26. 7. – Teploměr na přímém slunci ukazoval dnes odpoledne 41 °C! 

Není divu, že pro většinu území Čech platil druhý nejvyšší stupeň výstrahy nebezpečí 

před horkem. Meteorologové zároveň upozorňovali na podprůměrné množství 

atmosférického ozonu. S tím šlo ruku v ruce doporučení maximálního omezení pobytu 

na přímém slunci. Extrémní teploty nepanovaly v uplynulých dnech pouze v Česku, ale 

i v části západní Evropy. V Německu v pátek už druhý den teploty překročily 40 stupňů. 

Ve Velké Británii naměřili 38,7 stupně, což znamená teplotní rekord v zemi. Světová 

meteorologická organizace uvedla, že je horkem posledních dní znepokojena. V 

evropských zemích totiž teploty překonávaly dosavadní rekordy ne o desetiny, ale 

rovnou o několik stupňů. Včera padl teplotní rekord v Německu, ve Francii, Nizozemí 

a Belgii. V západoněmeckém Lingenu naměřili 42,6 stupně, v Belgii 41,8 stupně 

a v Nizozemí 40,4 stupně Celsia. Ve Francii padl rekord starý 70 let, rtuť dosáhla na 

42,6 stupně. Zatímco v Belgii i Nizozemí se v pátek ochladilo a lidem i přírodě se 

ulevilo, v Německu zůstaly teploty vysoké. Německá meteorologická služba DWD na 

Twitteru nabídla alternativu ke stupňování přídavného jména horký - po druhém stupni 

horčejší by jako třetí stupeň mělo následovat Německo. Ale zpět domů, kde byla dnes: 

VEDRA SKUTEČNĚ MIMOŘÁDNÁ - Rekordy padly téměř na třetině dlouhodobě 

měřících meteorologických stanic. Nejvyšší teploty byly ve Stříbře na Tachovsku 

a Kuchařovicích na Znojemsku, kde bylo naměřeno shodně 35,8 °C.  NEDĚLE 28. 7. – 

Včerejší předpověď slibovala déšť, ale ten se našemu kraji obloukem vyhnul. Voda 

spadla jinde. Rozsáhlé škody způsobily lijáky, které postihly Rakousko v neděli večer 

a v noci na pondělí. Nejhorší situace byla v Salzbursku, kde během šesti hodin stoupla 

hladina řeky Salzach o tři metry. Na některých místech zde totiž spadlo 150 litrů vody 

na metr čtvereční. Voda ničila silnice a mosty, odřízla od okolního světa vesnice. 

ÚTERÝ 30. 7. - Meteorologové včera prodloužili výstrahu před silnými bouřkami na 

východě republiky do dneška s tím, že bouřky mohou doprovázet přívalové srážky 

s úhrny kolem 45 milimetrů i krupobití. U nás bez deště, ale trápí nás brutální 
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dusno, prý způsobené pomalu se snižujícími teplotami a zvyšující se vlhkostí, uf. 

STŘEDA 31. 7. – Krátce po třinácté hodině začalo mrholit, odpoledne pak příjemně 

propršelo. Vody nespadlo mnoho, ale vzduch se parádně pročistil. Z hodnocení 

meteorologů, kteří srovnali letošní první půlku prázdnin s loňskem, vyplývá, že letošní 

červenec byl o 0,9 °C chladnější než ten loňský a celkově desátý nejteplejší od roku 

1961. Srážkově byl ovšem velmi podprůměrný a stav hladin řek je mnohde horší než vloni.    

SRPEN 
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PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1. 8. 26/13 27/14 27/13 26/15 27/16 27/18 

3. 8. 22/12 23/14 23/13 21/14 23/14 24/14 

5. 8. 25/15 27/15 26/15 26/14 27/16 28/16 

8. 8. 23/13 25/13 26/13 25/14 27/15 25/14 

10. 8. 25/15 26/15 25/13 26/15 32/16 31/17 

12. 8. 21/15 23/15 23/16 25/15 31/17 32/18 

17. 8. 25/14 25/16 26/15 24/16 26/17 26/16 

19. 8. 22/13 24/16 25/16 23/16 29/17 27/15 

22. 8. 21/12 24/12 24/12 24/12 25/14 23/13 

24. 8. 28/16 27/17 28/17 27/17 29/18 27/17 

26. 8. 28/18 29/19 30/19 28/19 29/18 28/17 

29. 8. 29/18 31/18 28/17 30/18 31/17 32/17 

ČTVRTEK 1. 8. – Prázdniny vstoupily do své druhé poloviny, první srpnový den byl 

polojasný, odpoledne u nás 21 °C.  PÁTEK 2. 8. – Ranní teploty kolem 15 °C, 

odpoledne dvaadvacet. Vypadá to, že největší vedra máme za sebou.  Podle 

meteorologů bude letošní srpen teplotně průměrný. Přičemž dlouhodobá průměrná 

teplota v období od 5. srpna do 1. září je v Česku 17,5 stupně Celsia. VÍKEND 3. – 4. 8. 

se probudil pod zataženou oblohou. Ranní teploty opět o stupínek klesly, přes den 

dusno, které ukončila drobná sprška deště. ÚTERÝ 6. 8. – Dopoledne vcelku teplo, 

stejně jako včera to vypadalo na koupání. Odpoledne déšť, tedy žádný příval, ale 

příjemný deštík, který ukončil ´prádelnu´. V noci z úterý na STŘEDU 7. 8. pořádný 

liják. Ve středu dopoledne se počasí probralo k jasné obloze, ale pozdní odpoledne už 

zase pod mrakem a s prudkým lijákem. Nicméně se nikdo – asi nikdo, nezlobil. Vody je 

třeba! NEDĚLE 11. 8. – Po deštivém a chladném týdnu slunečný den, který zval ke 

koupání. Na teploměru 29 °C. PONDĚLÍ 12. 8. – Z léta jsme se probudili do podzimu. 

Ochladilo se, v noci déšť, který neustával ani během dne. Vzhledem k suchu je to 

ovšem prima. Dlouhodobá předpověď slibuje do konce měsíce teploty mezi dvaceti až 

šestadvacet stupni, takže už se nemusíme obávat tropických dnů a nocí. Škoda?     

NEDĚLE 18. 8. - Od deštníků po opalovací krémy nebo také ode zdi ke zdi. Tak by se 

dalo charakterizovat počasí, které nás provázelo uplynulý týden. ÚTERÝ 20. 8. – Už 

včera se docela ochladilo a od noci prší. Déšť s malými přestávkami nás oblažoval celý 

den. Bylo těžké se trefit, kdy vyrazit s psíky ven.  STŘEDA 21. 8. - Ráno bylo na 

teploměru mizerných čtrnáct stupňů, dopoledne polojasno, přes den se ale rtuť 

vyšplhala až na 22 °C. PÁTEK 23. 8. – Dopoledne ještě nic moc, spíše zima, pak ale 

hup a sluneční teplo lákalo ke koupeli. SOBOTA 24. 8. byla slunečná, ranní teploty 

kolem 15 °C, odpolední nad 26 °C. ČTVRTEK 29. 8. – Nelhala předpověď tvrdící 

počátkem týdne, že Česko čeká nejteplejší závěr srpna od roku 2015, že bude panovat 

tropické počasí s teplotami nad 30 stupňů a s vysokou vzdušnou vlhkostí. O tropickém 

počasí se u nás běžně hovoří pokaždé, když teploty přesahují třicítku, jenže 

tentokrát jsme si ´užili´ tropy v pravém slova smyslu, neboť ve vzduchu byla 
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takzvaná ´prádelna´. Proudil k nám teplý a vlhký vzduch od jihovýchodu. Byť teploměr 

ukazoval třicítku, kvůli vysoké vzdušné vlhkosti byla naše pocitová teplota vyšší. Nás 

dnes osvobodila pořádná bouřka, ač to zpočátku tak nevypadalo, nakonec lilo vydatně. 

PÁTEK 30. 8. - Měla přijít studená fronta, k nám ale nedorazila. Tropy pokračovaly. 

SOBOTA 31. 8. – Vysoké teploty přes den, tropický byl podvečer i noc. 

OSMÝ MĚSÍC SE LOUČIL VELKOLEPĚ a překonal srpen před čtyřmi roky. Ten 

držel teplotní rekord, kdy jeho průměrné teploty byly 21,6 °C. Pro zajímavost, 

nejchladnější srpen byl v roce 1978, kdy se průměr dostal pouze na 13,9 stupně. Zbývá 

doplnit, že letošní léto, tedy od června do srpna, se stalo nejteplejším v historii měření 

v pražském Klementinu. Mělo průměrnou teplotu 22,9 °C a překonalo i loňský rok, kdy 

zde meteorologové naměřili průměrných 22,7 °C.  V Klementinu se zaznamenávají 

teploty už od roku 1775. Nejdéle, a to téměř 170 let, drželo rekord s hodnotou 

22,1 °C léto roku 1834. Pak ale začaly historii přepisovat horké letní měsíce 

moderní doby. Poprvé se to podařilo v roce 2003 s průměrnou denní teplotou 

22,4 °C a následně v roce 2015 s teplotou 22,3 °C. Sečteno a podtrženo, kdysi 

téměř neotřesitelný rekord z 19. století je nyní až na pátém místě pomyslného 

žebříčku rekordů. A pro úplnost, nejchladnější léto bylo v roce 1844 

s průměrnou denní teplotou 16,4 °C, druhé pak v roce 1913 s 16,6 °C, třetí bylo 

léto 1786 s teplotou 16,8 °C. Čtvrté skončilo léto 1916, kdy bylo naměřeno 

rovných 17 °C. Na rekordní průměrné teplotě letošního léta měl největší 

zásluhu mimořádný červen a teplotně nadnormální červenec. Silně 

nadnormální srpen se na tom rekordu podílel tím, že to tomu červnu nezkazil…      

ZÁŘÍ 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2. 9. 17/9 19/10 20/10 19/11 20/14 20/12 

5. 9. 21/9 24/11 22/10 25/12 26/12 26/14 

7. 9. 16/9 19/10 18/11 18/11 17/11 18/12 

9. 9. 16/9 16/8 14/10 18/10 18/8 16/11 

12. 9. 21/13 23/12 23/13 21/13 24/13 23/13 

14. 9. 19/9 20/8 20/8 19/6 21/8 18/8 

16. 9. 17/9 21/12 23/14 20/10 23/12 20/11 

19. 9. 13/3 15/5 15/3 15/4 16/5 14/5 

21. 9. 17/6 19/5 20/4 17/6 17/5 19/6 

23. 9. 19/9 20/11 18/11 20/10 19/11 21/9 

19. 9. 13/3 15/5 15/3 15/4 16/5 14/5 

26. 9. 17/12 20/15 18/12 19/14 20/11 20/11 

30. 9. 12/7 17/9 18/8 16/8 19/8 18/10 
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NEDĚLE 1. 9. umožnila nádherným počasím koupání ve venkovním bazénu. Kdo ví, 

možná bylo poslední. Odpoledne tropická idylka vzala hbitě za své. Kolem šestnácté 

hodiny se spustil prudký déšť, s malými přestávkami pršelo dlouho do noci. Inu, proč 

ne. Prázdniny s časem nicnedělání končí a zítra začíná škola se všemi radostmi i 

povinnostmi. PONDĚLÍ 2. 9. – Děti do školy kráčely pod deštníky nebo v pláštěnkách. 

Od včerejška nepřestalo pršet. ÚTERÝ 3. 9. – Ráno mimořádně chladno, na teploměru 

pouhých 5 °C. První zářijový týden a současně první meteorologicky podzimní týden 

přinesl podle předpovědi skutečně strmý pád teplot. Výrazná studená fronta, která nám 

nadělila v neděli silnou bouřku, definitivně ukončila tropické počasí nejen u nás, ale 

v celém v Česku. STŘEDA 4. 9. - Ráno bylo sice chladno, ale již během 
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dopoledne se příjemně oteplilo. PÁTEK 6. 9. – Dopoledne ještě slunečné počasí, 

zkazilo se v podvečer, kdy se k nám začala valit studená fronta, ochladilo se. Teplárny 

hlásily, že jsou připraveny zahájit o víkendu topnou sezónu. K tomu je dle vyhlášky 

nutné, aby průměrná denní teplota v dané lokalitě ve dvou po sobě následujících dnech 

klesla pod třináct stupňů. SOBOTA 7. 9. – Nevím, jak teplárny, ale my jsme začali 

přitápět. PONDĚLÍ 9. 9. – Už včera začalo pršet, nepřestalo celou noc a dnes s malými 

přestávkami prší a prší. VÍKEND 14. – 15. 9. byl ukázkový. Babí léto v plné síle přálo 

sobotnímu brouzdání po zajímavých objektech, byl totiž Den evropského dědictví. 

Jablonec zpřístupnil na dvě desítky památek, trasu po nich umožnila jízda historického 

autobusu. Přestože nádherně slunečné počasí lákalo ven do přírody, zájem o prohlídku 

památek projevily stovky lidí. Sluníčka jsme si pak užili naplno ještě v neděli.  

BABÍ LÉTO: PROČ SE MU TAK ŘÍKÁ? Dobrá otázka, kterou kladou nejen 

děti. Takže poslouchejte: Dny se zkracují, sluníčko je nízko a teploty se už 

nešplhají do nebeských výšin. Už to není léto, ale ještě to není podzim, je to 

zkrátka babí léto. Jedno z možných vysvětlení, proč mu říkáme ´babí´, jsou 

pavučinky vznášející se ve vzduchu a připomínající stříbrné vlasy starých žen. 

Básník Karel Jaromír Erben dával pojmenování do souvislosti s ochlazujícím se 

počasím – tepla je v tuto dobu již namále, tak jako ho má stará bába. Babí léto 

znamená vlastně zestárlé léto. Národní buditel Josef Jungmann našel vysvětlení 

pro změnu v oblasti lidové astronomie. Na konci léta je na obloze dobře vidět 

souhvězdí Plejád neboli Kuřátek, nazývaných někdy také Baby. Jazykoví 

odborníci se na jasném původu výrazu neshodují, my si tak můžeme vybrat 

vysvětlení, které se nám líbí nejvíce… PONDĚLÍ 16. 9. – Oproti víkendu se trochu 

ochladilo, konec konců i předpověď tvrdí, že rtuť teploměru sjede dolů. Do konce září 

lze však stále očekávat nadprůměrné teploty, takže se nezlobíme. Topení naplno rádi 

odložíme. ÚTERÝ 17. 9. – Sice svítilo slunce, ale prudký vítr – který rval listí ze 

stromů, umocňoval spíše pocit chladu. Odpoledne začalo mrholit a déšť postupně sílil. 

PÁTEK 20. 9. – Na dnešek zatím nejchladnější noc z celého týdne, na horách mrzlo, 

leckde ráno ležel první šedivák. NEDĚLE 22. 9. – Babí léto ovládlo celý víkend. Sobota 

oproti neděli chladnější, ale dnes naprosto parádně, slunce doslova hřálo. Po vcelku 

chladném a větrném týdnu přišlo teplo vhod. Dlužno ovšem přiznat, že ráno a večer už 

přitápíme. STŘEDA 25. 9. – Polojasné počasí a mrholení přešlo odpoledne v pořádnou 

průtrž mračen. Lilo a lilo…SOBOTA 28. 9. – Užívali jsme si státní svátek a aprílové 

počasí. Chvíli déšť, chvilku slunce. NEDĚLE 29. 8. – Sice jasná obloha, ale síla 

slunečních paprsků očividně slábne. Podzim vstoupil a zima už klepe na dveře. 

PONDĚLÍ 30. 9. - Na střední Evropu udeřila v noci na pondělí hluboká tlaková níže 

Mortimer, která se přesunula ze Skandinávie nad Pobaltí. Provází ji velmi silný západní 

vítr, který v Česku dosahoval rychlosti kolem 90 kilometrů v hodině, na horách až 

kolem 125 kilometrů za hodinu a na Sněžce dokonce foukalo rychlostí 152 km/h. Bez 

proudu se ocitlo kvůli větru na třicet tisíc domácností. Hbitě dodávám, že uvedené 

informace neplatily pro náš kraj. My jsme zaznamenali ´jen´ silný vítr, který 

rval ze stromu listí a slabší větvičky.   
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PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

3. 10. 10/5 12/6 11/5 11/5 13/4 12/6 

5. 10. 7/2 12/2 10/3 11/3 13/4 11/5 

10. 10. 10/7 13/7 13/7 13/7 14/6 14/7 

12. 10. 21/12 23/10 22/9 22/9 18/8 22/12 

14. 10. 21/12 23/12 24/8 21/12 19/11 22/10 

17. 10. 15/10 17/8 17/7 18/9 17/10 19/9 

19. 10. 15/9 18/10 19/10 18/9 14/10 21/11 

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

24. 10. 19/10 18/9 16/10 22/10 20/8 24/11 

26. 10. 16/11 18/10 19/10 18/8 19/7 20/12 

29. 10. 7/-1 9/0 9/2 9/1 9/1 9/3 

30. 10. 6/-3 7/-3 7/0 7/-3 7/-2 8/-3 

ÚTERÝ 1. 10. – Stále fouká, vítr rozehnal mraky a vykouklo slunce. PÁTEK 4. 10. – 

Předcházející dny téměř celé propršely, dnes polojasno, mrholit začalo k večeru. 

NEDĚLE 6. 10. – Zatímco včera přes den pršelo, dnes příjemné jasno a slunce. 

PONDĚLÍ 7. 10. – Noc na dnešní den byla už mrazivá. Na Jizerce bylo naměřeno 

minus deset stupňů, u nás mráz spálil některé květiny, jejich listy o tom vypovídaly 

výmluvně. STŘEDA 9. 10. – Den začal nadějně s oblohou plnou slunce. Pěkné počasí 

vydrželo do pozdního odpoledne, kdy začalo pršet. Přijde mi, že vody se na nás sneslo 

v posledních dnech docela dost, ale zda jsou doplněné podzemní zásoby, netuším. 

ČTVRTEK 10. 10. – Aprílové počasí pokračuje, chvilku slunce, chvíli déšť. Pokud se 

vyjasní, není radno tomu věřit a vyrazit bez deštníku. PÁTEK 11. 10. – Jasná obloha 

vydržela celý den. NEDĚLE 13. 10. – Babí léto hlásí návrat! Víkend byl plný slunce, 

teploty překračovaly dvacet stupňů Celsia, oproti předcházejícím dnům tak bylo 

minimálně o deset stupňů více.  Takže vlastně ani ne tak babí, ale spíše skutečné léto. 

MĚŘÍCÍ STANICE PŘEPISOVALY TEPLOTNÍ REKORDY - Na sedmnácti 

měřících stanicích po celém Česku teploty přesáhly 25 stupňů Celsia. Nejtepleji 

bylo v Neumětelech ve Středočeském kraji a jihočeském Husinci, kde shodně 

naměřili 26,4 stupně. Rekordy přepsala asi třetina stanic, které měří alespoň 

třicet let. Nové maximum pro 13. říjen si zapsalo i pražské Klementinum, kde 

padnul rekord z roku 1791. Tehdy činil 23,2 stupně Celsia, dnes na nejstarší 

stanici v Česku naměřili o desetinu víc. Teplotní rekord byl překonán také na 

čtyřech stanicích měřících déle než 100 let, a to v Klatovech, v Českých 

Budějovicích - Rožnově, na stanici Tábor-Měšice a na Milešovce. Letní počasí 

bylo o víkendu typické hlavně pro západní polovinu republiky, zatímco v části 

Vysočiny, na Moravě a ve Slezsku kvůli mlhám a nízké oblačnosti zažili o dost 

chladnější dny. Podle předpovědi teploty mohou nad 20 stupňů vystoupat ještě i na 

začátku příštího týdne, takže se je na co těšit. STŘEDA 16. 10. – Včera ještě 
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venku v krátkém rukávě, dnes jsme se probudili do deštivého rána. Přes den na 

teploměru nějakých třináct stupňů. Kolem oběda déšť ustal a zasvítilo slunce. PÁTEK 

18. 10. – Počasí u nás opět rozjasnilo slunce, byť na krátký rukáv už to nebylo. Začalo 

hojně padat listí, leckde už ho leží docela velké vrstvy, oproti jiným rokům mi připadá, 

že převládá zbarvení citrónově žluté a jemně hnědé. SOBOTA 19. 10. - Teplo 

neskončilo, naopak, počasí opět připomíná léto. PÁTEK 25. 10. – V průběhu 

uplynulého týdne sice teplotní rekordy nepadaly, ale babí léto pokračovalo s plnou 

parádou. Včera leckde až 21 °C, dnes o něco chladněji.  VÍKEND 26. – 27. 10. byl stále 

teplotně nadprůměrný, plný slunce a také s hodinou spánku navíc. V noci ze soboty na 

neděli jsme posunuli ručičky hodin o šest desítek minut zpět, opustili jsme letní čas a 

přešli na zimní. Ochladit se má podle předpovědi od zítřka. Nicméně sobota i neděle 

byly ještě plné slunce a posledních prací na zahradě. Vyhnal nás drobný deštík, který se 

spustil pozdě odpoledne a mírně mrholilo i v průběhu noci na PONDĚLÍ 28. 10. - Státní 

svátek se probudil do chladnějšího rána, ale sluneční paprsky přály pietním oslavám pod 

širým nebem. V noci na úterý na horách mrzlo, Jizerka hlásila minus osm stupňů. 

STŘEDA 30. 10. – Ráno u nás na teploměru minus tři stupně a na trávě šedivák. 

ČTVRTEK 31. 10. -  Ráno minus pět, nejen trávník, ale také stromy, zábradlí a 

parkující auta ráno pokrývala stříbřitá vrstva jinovatky. Nikoliv pouze šedivák. 

Nicméně slunce svítilo a dokonce jeho paprsky i hřály. Říjen se loučil s úsměvem.        

LISTOPAD 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2. 11. 9/8 13/7 15/7 9/8 11/10 11/8 

4. 11. 11/6 13/7 13/8 13/9 15/8 13/9 

7. 11. 8/4 12/3 11/3 11/4 11/6 11/2 

9. 11. 6/0 8/-1 8/-1 8/-1 8/0 11/3 

11. 11. 7/5 7/2 7/2 8/6 7/7 8/5 

14. 11. 3/4 4/1 6/4 6/8 7/7 9/3 

16. 11. 10/7 10/9 9/5 14/9 13/9 15/8 

21. 11. 10/7 9/6 10/4 11/8 10/8 11/7 

23. 11. 10/7 10/6 8/4 9/6 9/6 13/5 

25. 11. 9/4 8/6 7/5 9/6 9/4 12/2 

28. 11. 9/4 11/7 11/7 12/7 10/5 11/5 

30. 11. 3/-5 6/-3 4/-3 3/-4 5/-4 4/-2 

PÁTEK 1. 11. – O pár stupínků více oproti posledním říjnovým dnům, vcelku jasno, ale 

ve vzduchu cítit sychravý čas dušičkový. SOBOTA 2. 11. – Totálně zachmuřená 

obloha, přes den pršelo nebo ´jen´ mrholilo.  PONDĚLÍ 4. 11. – Teploměr ukazoval 

kolem deseti stupňů, takže o nějaké tři stupně tepleji. Počasí však ospalé, respektive my 

jsme ospalí z počasí. SOBOTA 9. 11. byla uplakaná. Téměř nepřetržitě prší a 

prší. Vyrazit ven s psíkem je opravdu ´radost´. NEDĚLE 10. 11. – Z domova 
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vypadá počasí lákavě, za okny svítí sluníčko. Také venku přijatelně, paprsky hřejí, ale 

rychle se smráká a lepší je to doma u kamen. ÚTERÝ 12. 11. – A už je to tady! Sněží! 

MARTIN PŘICVÁLAL NA SVÉM KONI a nadělil nám první sněhové vločky. 

Pravda, pěkně mokré, takže to vypadá spíše jako déšť, ale zima se hlásí. Nicméně je u 

nás dobře. Ne jako v USA, kde východ zasáhla masa studeného vzduchu přezdívaná:  

SIBIŘSKÝ EXPRES: POJEM SE VŽIL V AMERICE v roce 1982, kdy 

studená fronta z Ruska sevřela Spojené státy a zařídila několik rekordně 

nízkých teplot. Letos by tam teploty měly klesnout pod historická minima 

a překonat v tomto ohledu přibližně dvě stovky rekordů. Studená 

fronta se už v neděli přehnala přes severní část středozápadních 

https://www.novinky.cz/tema/clanek/meteorologicke-pojmy-40095669
https://www.novinky.cz/tema/clanek/spojene-staty-americke-40096281
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států, odkud zamířila na jih směrem k Texasu. Podle meteorologů byly teploty 

až o 17 stupňů nižší, než bývá v listopadu obvyklé. Nejchladnějším místem bylo 

v pondělí městečko Malta na severu Montany, kde naměřili minus 31°C. 
STŘEDA 13. 11. – Z úterní noci na středu začalo sněžit a padá vytrvale celý den. 

Ohromné vločky posupně vytvořily asi pěticentimetrovou vrstvu sněhu nasáklou vodou. 

Jestli to přes noc umrzne, máme kluziště. Konec konců by se jen vyplnila předpověď 

meteorologů varujících před sněžením a tvorbou náledí. ČTVRTEK 14. 11. – Naštěstí 

nemrzlo, takže jen při okrajích cest zbyly měkké hromádky sněhu. To za našimi 

hranicemi bylo hůř. Půlmetrová sněhová nadílka si ve Francii vyžádala jednu oběť. 

Kalamita zasáhla i Rakousko a Slovinsko. U nás k večeru silný vítr, který zuřil celou 

noc. NEDĚLE 17. 11. připomínala předjaří. Sníh vzal za své, dnes i včera svítilo slunce. 

Pravda, záhy se stmívá, ale přes den příjemně. Vítr, který se v sobotu trochu umoudřil, 

začal zase nabírat na síle. Ale tak silný jako ve čtvrtek a v pátek už rozhodně není.  

PONDĚLÍ 18. 11. – Celé dopoledne mohutně lilo, což se mnohým nelíbilo. Ale když 

neprší, lidi brblají taky. ČTVRTEK 21. 11. – Dopoledne polojasno, odpoledne zatažená 

obloha a déšť. PÁTEK 22. 11. – Celý týden vládlo v podstatě pohodové počasí 

s teplotami až deset stupňů nad nulou a nejinak tomu bylo i dnes. Máme to zmapované, 

protože naše nové štěňátko královského pudla tím pádem využívá trávníku na zahradě 

ke svým radovánkám i k vyměšovacím povinnostem. PONDĚLÍ 25. 11. – U nás stále 

počasí připomínající předjaří. Ani studený vítr nefouká, oproti Praze, kde sice také není 

sníh, ale vlezlá zima. ÚTERÝ 26. 11. – Polojasno, po ránu mrholilo, přes den mlha a 

pesimisticky šedivá obloha.  PÁTEK 29. 11. Byl plný deště. Sníh zatím nikde. 

SOBOTA 30. 11. – Časně zrána trávu zalehl šedivák, ve slunci se kapky vody třpytily 

jako smaragdy. Den pod jasnou oblohou se loučil s předposledním měsícem roku. Ten 

letošní listopad se v Česku s průměrnou teplotou 5,6 stupňů Celsia zařadil mezi pět 

nejteplejších listopadů od roku 1961, od kdy meteorologové měsíční průměry počítají. 

O čtvrté a páté místo se dělí s předposledním měsícem roku 2006. Vůbec nejteplejší 

listopad byl v roce 1963. Oproti normálu z let 1981 až 2010 byl letošní listopad teplejší 

o 2,7 °C. Meteorologové ho proto hodnotí jako silně nadnormální. Nejvyšší teplota, a to 

20,2 stupně, byla naměřena 3. listopadu ve Strážnici na Hodonínsku.    

DOLINSKÝ POTOK: TŮNĚ A REVITALIZACE - V průběhu posledních měsíců 

letošního roku se začala v poměrně rozsáhlé míře kácet zeleň podél Dolinského potoka 

v Jablonci. Důvodem je revitalizace vodního toku, jehož stavba by měla být dokončena 

do konce října 2020. Kácení vzrostlejší zeleň, která by překážela stavbě, bylo povolené 

od 1. listopadu do 31. prosince, a to konkrétně v ulici Liliová. Pokácené stromy byly na 

místě rozřezávány nebo štěpkovány. Revitalizací vodního toku včetně části sousedních 

pozemků se obnoví vodní prvky v krajině s ekologicko-stabilizační funkcí. Z hlediska 

vodohospodářského budou tůně a revitalizované koryto sloužit k zadržování vody 

v krajině. V revitalizovaném korytě vznikne vzdouvací objekt, původní koryto bude 

zasypané a přehrazené pěti přehrážkami. Dále budou vybudovány tůně, průtočné i 

neprůtočné. Lokalitu doplní mlatové a kamenné cesty s vhodným mobiliářem a na břehu 

průtočné tůně bude molo. Po dokončení stavebních prací nahradí pak letos 

vykácené dřeviny nová výsadba zeleně. 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 53  

 

PROSINEC 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2. 12. 2/-2 3/0 4/-2 3/-2 3/-1 2/-1 

5. 12. 1/-4 2/-3 3/-2 3/-3 1/-3 4/-1 

7. 12. 6/2 8/4 8/5 7/4 7/4 5/4 

9. 12. 8/1 9/2 8/1 9/2 5/2 7/4 

12. 12. 0/-2 3/-2 3/-2 2/-1 1/-1 2/0 

14. 12. 3/2 6/3 6/4 5/2 5/1 6/3 

16. 12. 8/5 9/2 10/3 8/6 5/4 11/7 

19. 12. 8/5 7/4 6/2 8/7 10/5 14/7 

21. 12. 8/3 8/2 8/1 8/3 8/2 11/5 

23. 12. 6/3 8/3 8/4 6/3 8/5 6/3 

28. 12. -1/-4 2/-5 2/-5 1/-5 2/-3 0/-3 

30. 12. 1/0 4/0 4/1 3/-1 2/-3 2/0 

NEDĚLE 1. 12. – V noci sice teplota pod nulou, ale ráno nás vítala sluncem zalitá 

obloha. Na zemi malinký poprašek sněhu, který však neměl dlouhého trvání. Dá si zima 

na čas i v prosinci, který právě začal? ÚTERÝ 3. 12. – Sice zvolna, nicméně se zima 

rozhodla ujmout své vlády. Tak dnes ráno řidiče na některých silnicích překvapila 

ledovka i sníh. Především v severní a východní části země byla opatrnost na místě. 

Výstraha meteorologů platila především v Libereckém, Královéhradeckém, Ústeckém, 

Olomouckém a Zlínském kraji. U nás jasno, slunce, ráno na teploměru mírná minusová 

teplota, ale přes den až 5 °C. STŘEDA 11. 12. – Zatímco předcházející dny byly teploty 

stále nad nulou, dnes ráno přituhlo a trávník pokrývala pořádná šedivá námraza. Leckde 

vydržela až do pozdního odpoledne. Zato zábradlí obalené ledovými krystalky pod 

slunečními paprsky odkapávalo vodu záhy. Bylo příjemné jasno. ČTVRTEK 12. 12. – 

Mráz byl sice mírný, ale protivně vlezlý. Nestěžujeme si však, je přeci už prosinec. 

NEDĚLE 15. 12. – Zatímco včera mírně napadnul sníh, dnes se měnil ve vodu. Téměř 

celý den propršel, všude je mokro a velké kaluže. Hustá mlha nevlídně svírala kraj. 

PÁTEK 20. 12. – Uplynulé dny i noci byly nebývale teplé, přes den deset stupňů a opět 

padaly teplotní rekordy. Republikou se prohnala vichřice, u nás pořádně foukalo, ale 

k žádným nehodám nedošlo. NEDĚLE 22. 12. – Poslední adventní neděli stejně jako 

včerejší sobotu ozářily sluneční paprsky. ÚTERÝ 24. 12. – Polojasno, pod mrakem. 

Vánoce opět bez sněhu. Až předpůlnoční vycházka odhalila, že vzduchem létají bílé 

vločky, které v tenké vrstvě pokrývaly okna aut a chodníky. Teplota kolem nuly jim 

však nedávala šanci k dlouhému žití. Silnice už byly rozmoklé a leckde plné kaluží. 

ČTVRTEK 26. 12. – Zatímco včera hlavně pršelo, dnes to byly přeháňky, které dovolily 

vyrazit bez deštníku. Ale zamračená obloha příliš k procházkám nelákala. A tak doma 

v poklidu užíváme vánočních svátků. SOBOTA 28. 12. – Ochladilo se a teplota sjela 

mírně pod nulu. Ve vyšších polohách na severu a severovýchodě republiky se 

tvořily na silnicích sněhové jazyky nebezpečné pro řidiče. Naopak 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 54  

 

provozovatelé lyžařských středisek se radovali, protože ochlazení umožnilo zasněžovat 

sjezdovky. Dosavadní teplejší počasí nabídku lyžování zatím citelně omezovalo.  

JIZERSKÉ HORY: PRVNÍ BĚŽKUJÍ NADŠENCI - Na běžky do Jizerek vyrazili 

první milovníci tohoto sportu, běžecké stopy se zatím upravují skútry. Ty vyjely z 

Bedřichova k Nové louce, na Hřebínek, Točnu, přes Bílé Buky na Kristiánov, Rozmezí, 

Knajpu a po Kasárenské, po Promenádní na Mořinu, odkud se vrací po Knížecí, 

Kasárenské na Knajpu, Rozmezí, Kristiánov a Novou louku zpátky na Bedřichov. Na 

hřebenech okolo Jizerky, Bedřichova a Smědavy už leží cca 15 až 20 cm sněhu. 

ÚTERÝ 31. 12. – Poslední dny roku nepřinesly v počasí žádný zásadní obrat. Oblačno 

až polojasno, teploty stále kolem nuly. V noci trochu přituhlo a oblohu místo hvězd 

ozářily ohňostroje. Přišlo mi, že letos petard a dělobuchů mírně ubylo, třicet 

minut po půlnoci už byl téměř klid. Nový rok je tady…    
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SPOLEČNOST 
30 LET SVOBODY 

ÚVODEM - Ještě na podzim roku 1989 jsme moc nevěřili, že by se ten náš svět 

mohl změnit. A vida, stalo se! Zatímco 17. listopadu jsme byli svědky 

posledního záchvěvu neochvějné zpupnosti státní moci, než skončil rok, stal se 

bývalý pronásledovaný disident Václav Havel prezidentem tehdejšího 

Československa. Od revolučních změn v roce 1989 uplynulo letos třicet let. Není 

divu, že 30. výročí bylo hojně připomínáno, vzpomínalo se i srovnávalo…  

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, který sbírá a zpracovává množství údajů o naší 

společnosti, ke zmíněnému 30. výročí zveřejnil mnoho zajímavých vývojových řad. 

Tady je tedy pár z nich.  

 DELŠÍ ŽIVOT - Od roku 1989 roste naděje na delší život u mužů (původně 68,1 

* nyní 76,1) i u žen (75,5 * 81,9). 
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 POČET ROZVODŮ KLESL z 31 376 v roce 1989 na necelých 25 tisíc.   

 BYTOVÁ VÝSTAVBA je stále nedostačující a sehnat bydlení je především pro 

mladá manželství leckdy problém. Nicméně zajímavá je změna poměru bydlení 

v rodinných domcích. Zatímco v roce 1989 byl jejich podíl 24 %, je to nyní více 

jak padesát procent.   

 SPOTŘEBA A SKLADBA POTRAVIN také napovídá o společenských změnách. 

Nárůst zaznamenaly například banány, na které se za socialismu stály dlouhé 

fronty. Ti starší pamatují, že nejvíce banánů bylo na pultech o svátku 

pracujících, tedy na 1. máje. Spotřeba z 3,3 kg na osobu v roce 1989 vzrostla na 

současných 11,5 kg. Zatímco v roce 1989 jsme snědli za rok 336 vajec, o deset 

let později 297, v roce 2009 pak 238, vloni to bylo 254 kusů vajec. Naopak 

stoupla spotřeba sýrů, a to ze sedmi kilogramů na dvanáct kilo.  

 CIGARETY, ALKOHOL – Spotřeba cigaret klesla z 2 500 kusů na jeden tisíc. 

Pivo z více jak 150 litrů v roce 1989 zaznamenalo v roce 1907 a 2006 nárůst nad 

160 litrů a poté nastal pokles k dnešním zhruba 140 litrům. Na druhé straně 

výrazně stoupla spotřeba vína. Zatímco v roce 1898 to bylo necelých 14 l, 

spotřeba postupně narůstala až k nynějším téměř 18 litrům. Stejně jako u 

předcházejících údajů se jedná o celoroční spotřebu jedné osoby.  

 DOPRAVNÍ NEHODY – Bezpečnostní prvky v automobilech očividně fungují. I 

při významném nárůstu množství aut totiž klesá počet usmrcených lidí při 

silničních nehodách. V roce 1989 počet usmrcených (osoby, které zemřely na 

následky dopravní nehody ihned nebo do 30 dnů), byl 1 100 lidí. V roce 1997 

stoupnul na téměř 1 600 osob a poté už křivka grafu klesá někde k pětistovce.    

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se pomalu ale jistě dostává do popředí zájmů a je to 

dobře. Od roku 1989 se nejen zlepšil vzduch a kvalita vody, ale zdvojnásobil se i 

počet chráněných území, a to na počet 2 500.    

Suchá řeč čísel? Inu, leckdy napoví více, než příval slov. Faktem je, že náš život 

se v tom roce 1989 skokově změnil. Opakovala se tak situace potvrzující jeden 

ze sedmi zákonů, kterým civilizace podléhají: jejich charakter se totiž nemění 

lineárně, ale právě skokově. Naše společnost se tehdy proměnila během 

několika týdnů. Získali jsme svobodu, se kterou však přišla zodpovědnost a tíha 

rozhodování, postupně jsme se stávali součástí svobodného světa se vším 

dobrým, ale i zlým. Uplynulo třicet let a mnohé napovídá, že naše společnost 

spěje opět ke změnám. Předpověď dalšího skoku si mohu dovolit, protože tyto 

řádky píšu v roce 2020, kdy nejen Českou republiku, 

ale doslova celý svět zachvátila covidová pandemie. 

Uvidíme, jak se náš život změní, ale určitě bude 

zase záležet na každém z nás.  Stejně jako to, jakým 

směrem ten skok bude. Nicméně lze říci, že v roce 

2019 jsme si vyskakovali ještě docela 

v klidu a pěkně vysoko…  
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LEDEN 
NOVOROČNÍ KONCERT I MIMINKO A PRO MERITIS  

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2019 - Ačkoliv, když 

se nad tím zamyslím, měl bych vám asi popřát krásné Vánoce, protože tenhle 

výtisk Jabloneckého měsíčníku možná držíte v ruce ještě před nebo v průběhu 

vánočních svátků. V okamžiku, kdy píšu tyhle řádky, je město plné sněhové 

nadílky. Tuhle zimu jsme na sníh čekali celkem dlouho. Respektive na jakékoliv 

srážky jsme čekali dlouho. Tak dlouho, až jsme se začali bát, že přehrada 

vyschne. Extrémně suchý rok 2018 ukázal, že nedostatek vody postihuje v 

podstatě celou republiku. Vždyť srpen byl třetím nejteplejším 

od roku 1961. Zásoby podzemních vod ubývají, podobně je na 

tom i povrchová voda v řekách či přehradách. Jako třeba v té 

jablonecké. Celkový roční úhrn srážek sice výrazně neklesal, 

ale zásadně se měnilo jejich rozložení v roce, kdy extrémní 

sucha střídaly silné přívalové lijáky. Musíme proto vodu lépe 

využívat pro různé účely. To znamená například akumulovat 

srážkovou vodu, abychom ji mohli hospodárně využít v době 

sucha. A proto je důležitá dešťová kanalizace, která bude 

zachytávat srážkovou vodu a následně ji vsakovat. Dosud je 

většina kanalizace ve městě jednotná. Pouze ta, která se 

opravovala v loňském roce, se začala oddělovat. Jednotnou 

kanalizací šla všechna voda do úpravny vod v Liberci. A 

zbytečně. Po rozdělení kanalizace se budou srážkové vody 

zachytávat do retenčních nádrží. Jedna taková by měla být 

například pod Anenským náměstím. Vznikne v důsledku stavby 

dešťové kanalizace v ulici Poštovní, která nás čeká v letech 

2019–2020 a je zařazená do harmonogramu stavebních prací 

plánovaných v souvislosti s výstavbou dopravního terminálu a 

prodloužení tramvajové trati. Je mi jasné, že období plné 

výkopů bude náročné, a chci, aby výsledek byl pro Jablonečany 

více než uspokojivý. Proto se snažíme promyslet všechny 

souvislosti a probrat je i s vámi na plánovacích setkáních. Tak 

ještě jednou: přeji vám krásný a úspěšný rok 2019 a věřím, že s 

námi budete při dalších plánovacích setkáních tvořit naše 

město. - Jakub Chuchlík, náměstek primátora  

ÚTERÝ 1. 1. - První dítě v našem Libereckém kraji se na Nový rok 

narodilo v České Lípě. Holčička Nina přišla na svět jednu hodinu a 42 

minut po půlnoci. Ve 3 hodiny a 40 minut se v Jablonci 
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narodila Zuzanka. První chlapeček roku 2019 se narodil v kraji ve 4:19 hodin v 

Jilemnici a dostal jméno Jakub. Nejdéle čekali na první dítě roku v Liberci, kde se 

teprve v 6:29 hodin narodil kluk Demir. Na rozdíl od minulých let, kdy první holčička a 

také první chlapec narození v daném roce v Libereckém kraji dostávali od hejtmana 

zlatý řetízek s přívěskem se znamením kozoroha, letos dostali pamětní zlatý dukát. 

NOVOROČNÍ KONCERT A PRO MERITIS - Rok 2019 

Jablonec zahájil již tradičně 1. ledna Novoročním 

koncertem v divadle. Hudební program obstarala opět 

Filharmonie z Hradce Králové. V úvodu večera převzala 

Dobroslava Kricklová městské ocenění Pro Meritis. Na 

cenu ji nominovala společnost Dobrá rodina za 

dlouhodobé poskytování náhradní rodinné péče. 

Zastupitelé její nominaci schválili v září 2018. 

STŘEDA 2. 1. – Holčičku Zuzanku (3,325 kg a 49 cm), 

první miminko roku 2019 narozené v jablonecké 

porodnici, přivítali dnes dopoledne na světě primátor 

města Milan Kroupa a ředitel nemocnice Vít Němeček. 

Oba přišli s květinou. „Přeji malé Zuzance do života 

hodně štěstí a zdraví a vám všem, abyste vytvořili 

spokojenou rodinu,“ popřál primátor šťastným rodičům 

a předal jim zlatý dukát k narození dítěte od České 

mincovny a malé holčičce velkého plyšového medvěda. 

SOBOTA 5. 1. – V noci na Tři krále před čtvrtou hodinou 

ráno naboural devatenáctiletý řidič černého BMW do 

zábradlí a dopravní značky na křižovatce Liberecká - 

Budovatelů. K nehodě přijeli městští strážnici i Policie 

ČR. Auto mělo proraženou přední pneumatiku a rozbité 

přední sklo, zničeno bylo zábradlí. Třem mladíkům v autě 

se naštěstí nic nestalo. Řidič před jízdou požil alkohol.  

NEDĚLE 6. 1. - Kašpar, Melichar a Baltazar s sebou 

přinášejí známé zvyky, pranostiky a především 

uzavírají atmosféru Vánoc. Tři králové jsou postavy 

z Matoušova evangelia a jde o osoby, které přinesly Ježíšovi do Betléma dary – 

zlato, kadidlo a myrhu. Západní i východní církev slaví 6. leden jako Zjevení 

Páně, jeho oslavou Vánoce zároveň vrcholí i končí…, a jelikož se oslavy Vánoc 

nesou především ve znamení koled, pořádá při této příležitosti Městské divadlo v 

Jablonci každoročně setkání dětských pěveckých sborů (DPS) z celého našeho regionu. 

V letošním 21. ročníku účinkovali zpěváčci sboru Písklata, Vrabčata a Vrabčáci, kteří 

působí při Základní škole Mozartova, dále DPS Zvoneček a Rolnička ze Základní školy 

Liberecká, Fialenky z Katolické základní školy, DPS Harmonie z Tanvaldu a 

nejmladšími účastníky byly děti z Mateřské školy Josefa Hory, které jsou 

sdružené v pěveckém sborečku Skřivánek.   
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PONDĚLÍ 7. 1. – Začal předprodej vstupenek na ples města Jablonec. Jeho 24. ročník 

roztančí sál Eurocentra večer v sobotu 26. ledna. K tanci a poslechu zahraje opět 

Orchestr Ladislava Bareše se svými sólisty. Městský ples v Jablonci je tradičně 

charitativní, a tak to zůstává i tentokrát. Šek na 25 tisíc korun si odnese regionální 

organizace Unie Roska, což je sdružení pro nemocné s roztroušenou sklerózou. 

ÚTERÝ 8. 1. - Zabezpečovací techniku začala společnost Jablotron Alarms z Jablonce 

navrhovat v SolidWorksu. S francouzskou firmou Dassault Systemes, jež tento 3D CAD 

systém vyvíjí, uzavřela počátkem letošního ledna pětiletou smlouvu o spolupráci.  

STŘEDA 9. 1. - Magistrát města Jablonec nad Nisou nechal vypnout některé parkovací 

automaty. Důvodem bylo silné sněžení a nepřízeň počasí. Bezplatně je možné 

zaparkovat na Horním náměstí a na parkovišti v Tržní ulici za autobusovým nádražím.   

ČTVRTEK 10. 1. - Módní přehlídka bižuterie Made in Jablonec 2019 představila 

v jubilejním 10. ročníku v Eurocentru práce výtvarníků a šperkařů, profesionálů i 

studentů uměleckých oborů. Zatímco vloni se modely inspirovaly módou šedesátých a 

třicátých let, letos byly tématem špičkové návrhy na míru, známé pod francouzským 

názvem Haute Culture. Diváci tak zhlédli show zaměřenou na vysokou kulturu šití a 

tvorby oděvních i bižuterních modelů. Přehlídka náš region bude celý rok prezentovat 

doma i v zahraničí. Pořádající Svaz výrobců skla a bižuterie chce navázat na Made in 

Jablonec 2018, jež reprezentovala český bižuterní průmysl v Astaně, Jekatěrinburgu, 

Drážďanech či v Kataru. Měla ohlas a pomáhala získávat nové obchodní kontakty. 

VE DNECH 11., 18. A 25. 1. byly odváženy vánoční stromky, které čekalo následně 

seštěpkování. Magistrát nabádal občany, aby celé stromky nechávali na stanovištích pro 

tříděný odpad s tím, že pokud budou 

odložené vedle popelnic komunálního 

odpadu, tak nebudou odvezeny.  

NEDĚLE 13. 1. - Horská služba 

hledala večer v Jizerských horách tři 

ztracené běžkaře, kteří ztratili orientaci 

a bloudili v okolí naší nejvyšší hory 

Smrk. Podchlazení a vyčerpaní, ale 

naštěstí v pořádku, byli nalezeni 

v místech, kde sněhová pokrývka 

dosahuje až 180 centimetrů.  Záchranáři vydali varování turistům, aby se do hor vůbec 

nevydávali, protože na hřebenech fouká a vedle sněhu hrozí pád větví i celých stromů. 

PONDĚLÍ 14. 1. - Vedení města 

odvolalo dnes ráno kalamitní opatření 

1. stupně a opět začal platit plán zimní 

údržby. Parkovací automaty zůstaly do 

odvolání vypnuté. Z Jablonce bylo 

k dnešnímu dni na deponii za 

městskou halou odvezeno celkem osm 

tisíc tři sta tun sněhu.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=96320&x=855&y=570&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=96145&x=855&y=570&test=ccc
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ÚTERÝ 15. 1. - Zlaté dukáty České republiky jsou tradiční emisí České mincovny. V 

roce 2019 se na čtyřech ražbách objeví země Koruny české. Pro všechny bude společná 

reverzní strana, kde lineární členění zjednodušené mapy naší republiky zachycuje 

současnou síť krajů a dělení perlovcem naznačuje zemské hranice. Šrafury, které 

hranice přesahují, pak připomínají starší rozsah zemského území. V horní části je 

naznačena současná státní vlajka a ve spodní je Svatováclavská koruna. 

STŘEDA 16. 1. - Odvolací soud v Liberci potvrdil osvobozující rozsudek nad 

policistou z Jablonce, jenž byl obžalován z nedovoleného ozbrojování. Doma měl mít 

komponenty k výrobě výbušnin. Soud uzavřel, že jejich držení nebylo trestným činem. 

ČTVRTEK 17. 1. – Výstava ´100 LET V BÍLÉM PLÁŠTI´, kterou uspořádal resort 

zdravotnictví Libereckého kraje ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci u 

příležitosti loňského stého výročí založení republiky, se z Liberce vydala na cestu po 

regionu. Jako první si dneškem počínaje mohli soubor osmnácti informačních panelů 

prohlédnout pacienti a návštěvníci jablonecké nemocnice. Výstava mapuje vývoj 

zdravotnických zařízení v kraji, a to známých i těch již neexistujících. * KRESBY 

SRDCEM PRO RADOST A UZDRAVENÍ – nese název druhá výstava v nemocnici, která 

přináší potěšení nejen pacientům. Své obrazy zde představuje jablonecký malíř Lukáš 

Černý, pro něhož je inspirací krajina a architektura Jizerských hor. Jeho obrazy mohli 

Jablonečané vidět již v Eurocentru, v Kině Radnici, v obchoďáku Central či Janově nad 

Nisou. Obě výstavy jsou v Nemocnici Jablonec k vidění do poloviny dubna. 

PÁTEK 18. 1. - Kdo bude „vynálezcem roku“? Titul „Inventor of the Month“ přiděluje 

firma Autodesk každý měsíc jedné firmě z řad svých zákazníků. Snaží se tak upozornit 

na výjimečné projekty a praktické úspěchy dosažené s pomocí jejích aplikací pro 

digitální prototypování. Letos ve výčtu dvanácti podniků je i jeden český – výrobce 

broušeného křišťálového skla a dekorativních svítidel Preciosa z Jablonce nad Nisou, 

kterému bylo ocenění přiděleno v květnu loňského roku. Není to poprvé, kdy se o titul 

uchází česká firma. Své želízko v ohni jsme měli už v roce 2008, kdy byla takto 

oceněna liberecká společnost Elmarco, vyrábějící stroje na produkci nanovláken. 

SOBOTA 19. 1. – Střelnice dějištěm 47. ročníku atletického mítinku Jablonecká hala. 

Organizátoři navázali na skvělé obsazení v minulých letech a přitáhli vynikající atlety 

z celé Evropy. Závodilo se v osmi disciplínách: muži – 60 m, 60 m překážek, skok 

daleký, skok o tyči a vrh koulí. Ženy – 60 m, 60 m překážek a skok daleký. 

NEDĚLE 20. 1. – V půl deváté večer volala na tísňovou linku žena, která uvedla, že v 

pátém patře je na návštěvě u sousedky muž, který nechce opustit byt.  

Majitelka bytu policejní hlídce na místě vysvětlila, že její kamarád, ne že by nechtěl 

odejít, ale nemůže. Upadl totiž pod stůl a zaklínil si nohu tak nešťastně, že se nemohl 

postavit. Jablonečtí strážníci muže vyprostili a ten poté odešel v klidu domů.  

PONDĚLÍ 21. 1. - Už druhý měsíc je zčásti uzavřena Podhorská ulice v Jablonci, a to 

kvůli havárii v objektu Střední školy řemesel a služeb, kde se propadla vnitřní nosná 

zeď a stropy. Liberecký kraj budovu přestavuje za více než 78 milionů na takzvané 

Centrum odborného vzdělávání. Po havárii je jasné, že se cena rekonstrukce 

násobně zvýší. Kraj si nechal vypracovat finanční varianty dalšího postupu. 
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ÚTERÝ 22. 1. – Obchodní a společenské 

centrum Central přivítalo pětimiliontého 

návštěvníka, jímž se stal Jan Vence 

Francke z Jablonce. Central se otevřel 

veřejnosti koncem března 2017, investiční 

náklady stavby přesáhly půl miliardy 

korun. Na třinácti tisících m
2
 prodejní 

plochy přinesl projekt do lokality širší 

nabídku obchodů a služeb, za kterými museli místní obyvatelé dosud dojíždět jinam. 

PÁTEK 25. 1. - Šaty z lehkých materiálů s konceptem neo-negližé představila 

v Madridu v rámci výměnného projektu Mercedes-Benz International Designer 

Exchange Program česká návrhářka Zuzana Kubíčková. Kolekci vytvořila ve spolupráci 

s jabloneckou Preciosou, jež byla na šatech zastoupena broušeným křišťálem a perlami. 

SOBOTA 26. 1. – Šmelc čili pestrá mozaika divadla a hudby pro děti do sta let vstoupil 

do svého pátého ročníku. V klubu Woko na dvou scénách naservírovali pořadatelé 

festivalu loutkové i improvizační divadlo a muziku v podání regionálních souborů.  

ÚTERÝ 29. 1. - Centrum terénních a ambulantních služeb bylo slavnostně otevřeno 

v ulici 5. května v Jablonci nad Nisou. Místo pro smysluplné trávení volného času, 

pomoc a podporu zde mohou najít děti, mladí lidé a nově i senioři a rodiny s dětmi. 

Rekonstrukci za čtrnáct milionů korun podpořilo město 3,2 miliony korun.   

STŘEDA 30. 1. - České sklo z dílny patnácti sklářských firem z Česka i Slovenska 

mohli zhlédnout do konce února lidé až v Izraeli. Výstava nazvaná ´Cross the 

line´ je jednou z hlavních událostí tamních Českých center. Vznikla ve 
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spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, jehož kurátor Petr Nový 

připravil pro Izrael výběr solitérů a setů, kde kladl důraz nejen na aktuální design, ale i 

nadčasovost, originalitu a excelentní řemeslo. Ve všech případech se jedná o exkluzivní 

ruční výrobky zdobené technikami brusu, malby a hutních postupů. Na výstavě se 

představují například firmy Moser, Aldit, Blažek Glass, Bystro design nebo Šípek team.  

STŘEDA 30. 1. - Posaďte se, prosím * Laboratoř na kolečkách * Lepší místo pro kola 

* Příjemný, odpočinkový, hezký, oddychový, dostupný azyl - Pohoda * V každém je 

kus dítěte * Pasklub * Meeting Point – Pohoda v atriu - tak se jmenuje sedm finálových 

nápadů žáků jabloneckých základních škol zapojených do pilotního projektu Lepší 

místo ve škole. Jednotlivé týmy představily svoje nápady dnes odborné porotě a 

veřejnosti v jabloneckém Eurocentru. Dva z nich obdržely 50 tisíc korun na realizaci 

svých projektů. Z výhry se těší žáci ZŠ Antonína Bratršovského a žáci ze ZŠ Šumava. 

ČTVRTEK 31. 1. – U příležitosti stoletého výročí vzniku československé koruny 

vytvořila Česká mincovna z Jablonce pro Českou národní banku unikátní zlatou minci v 

nominální hodnotě sto milionů korun. Její model vyrobený z pryskyřice byl představen 

na mezinárodním veletrhu World Money Fair v Berlíně s tím, že jde o největší zlatou 

minci vyrobenou v Evropě a způsobem tvorby je na světě zcela unikátní. Byla totiž 

vyrobena frézováním/gravírováním a následně dokončena precizním ručním rytím a 

leštěním. Originál z ryzího zlata – s váhou 130 kilogramů a v průměru měřící 53,5 

centimetrů, byl ve čtvrtek 31. ledna 2019 slavnostně představen na Pražském hradě. 

Součástí prezentace bylo i promítání filmu z průběhu výroby této zlaté mince.  

 

ÚNOR 
PLESOVÁ SEZONA V PLNÉM PROUDU 

PÁTEK 1. 2. – Jablonecký magistrát odvolal mimořádný stav – režim volného 

parkování ve městě, který byl kvůli sněhové kalamitě v platnosti od 9. ledna. Nastalo 

zprovoznění všech parkovacích automatů, jako poslední byly zapnuté automaty na 

Horním 

náměstí. 
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JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK, ÚVODNÍK  

NECHTĚNÍ JE JEN DŮSLEDKEM NEZNALOSTI - Úvod roku 2019 nás uvítal pro 

Jablonec typickými, ale v posledních letech neobvyklými, přívaly sněhu. 

Následně přišly silné arktické mrazy. Na první pohled drsná realita zimy, na 

straně druhé nám příroda pomáhá, protože hojné sněhové srážky pomohly 

trochu napravit vodní deficit mšenské přehrady. Před námi je únor, měsíc stále 

zimní, přesto už zvěstující příchod jara, po němž už se možná mnohým z nás 

stýská. Jablonec je sice rájem sportu po celý rok, přesto bude příjemné schovat 

zimní vybavení a vyrazit jen nalehko někam ven. A sportem, respektive 

přípravami na Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže, budeme žít poměrně 

intenzivně až do června. Jablonec totiž poskytne hrám některá sportoviště. 

Před několika dny jsem byl na slavnostním otevření Centra terénních a 

ambulantních služeb v ulici 5. května, které procházelo půlroční náročnou a 

rozsáhlou rekonstrukcí. Slyšel jsem mnoho kladných, ale i některé záporné 

připomínky k tomuto tématu. Podle mnohých jde o zařízení jen pro minoritní 

část společnosti. A co ostatní Jablonečané? Jak k tomu přijdou? Když pominu 

fakt, že centrum v ulici 5. května má nabídku služeb daleko širší, než na jakou 

ji zužuje obecný názor, nemohu s takovým názorem souhlasit. Přicházím z 

oboru, v němž se slovo inkluze skloňuje ve všech pádech. Jak však začleňovat 

někoho, kdo se začlenit neumí nebo nechce? Není nechtění jen důsledkem 

neznalosti? A právě tady velmi pomáhají podobná centra. Osoby, jimž hrozí 

sociální vyloučení, v centru navedou na správnou cestu, pomohou jim poznat 

sebe sama, vzbudit touhu po vzdělání či najít smysluplnou práci. Pomohou 

praktickými radami i trpělivým nasloucháním bez kritiky. Mnohdy suplují 

chybějící rodinu. Kdyby pomohli k začlenění jednoho člověka z deseti, pak mají 

podobná centra svůj smysl. - David Mánek, náměstek primátora pro oblast 

humanitní a sociální 

PÁTEK 1. 2. - Muzeum skla a bižuterie v Jablonci ožilo v duchu svátků ohlašujících 

blížící se jaro. V tvůrčí dílně nazvané ´Na Hromnice tvořte svíce´ vytvářeli návštěvníci 

ozdobnou sklenici s korálky různých barev, do 

které následně vložili svíčku, tzv. Hromničku. „V 

minulosti si lidé také dělávali svíčku, které 

se říkalo Hromnička a tuto svíci si 2. února, 

na svátek Hromnic, nechávali v kostele 

posvětit. Kouzelnou svíčku pak postavili do 

okna, aby její světýlko odhánělo všechno zlé 

ze stavení a aby chránilo dům i jeho 

obyvatele před blesky,“ vysvětlují 

organizátoři dílny a výběr tématu. 
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ÚTERÝ 5. 2. - Od dnešního dne byl vyhlášen v Nemocnici Jablonec nad Nisou zákaz 

návštěv v celém objektu, a to z důvodu chřipkové epidemie. Platí až do odvolání. 

STŘEDA 6. 2. - Statutární město Jablonec vyhlásilo dotační programy pro rok 2019, 

které se týkají oblastí sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání dětí a 

mládeže, kultury a volnočasových aktivit a sportu a tělovýchovy. Žádosti o finanční 

podporu na předepsaných formulářích musely být podány do 6. února do 17.00 hodin 

buď osobně v informačním středisku magistrátu, nebo zaslané poštou na adresu 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, 

Mírové náměstí 19, 46601 Jablonec nad 

Nisou, a to v řádně uzavřené obálce 

označené přesným názvem příslušného 

dotačního programu. 

DNY 7. AŽ 9. 2. – Na veletrhu 

nízkoenergetických, pasivních a nulových 

staveb For Pasiv 2019, který se konal ve 

veletržním areálu Expo Praha - Letňany, 

měla svoji expozici také Atrea z Jablonce. 

Tato rodinná firma, která za posledních 

třicet let vyrostla v jednoho z největších 

výrobců vzduchotechniky v Česku, 

dodává nyní své výměníky po celé 

Evropě. Zakladatel Petr Morávek první 

rekuperační jednotku navrhl ještě za 

socialismu v tehdejším národním podniku 

Liaz a hned po revoluci se v prádelně svého domku vrhl do podnikání. Od začátku mu s 

ním pomáhal jeho syn Daniel, jenž je dnes výkonným šéfem celé společnosti. 

PÁTEK 8. 2. - Městské divadlo Jablonec s lákavou pozvánkou do svých kouzelných 

secesních prostor: Oblékněte se do gala, čeká na vás Ples v opeře. Přijďte na 

krásné melodie, tanec, dobré jídlo i pití a užijte si večer, o kterém se bude ještě 

dlouho povídat. Zpívat budou tenoři - Marián Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a 

Michal Bragagnolo, dalším hostem je swingový a jazzový zpěvák Jan 

Smigmator, operní pěvkyně Marina Vyskvorkina. K tanci a poslechu zahraje 

Big Band Relax Přemysla Vlasty Mladá Boleslav. Dres code: Black Tie. V ceně 

vstupenky je zahrnut slavnostní přípitek a celovečerní menu ve formě bufetu. 

DNY 8. AŽ 10. 2. – Krajská společnost BusLine zajišťovala přepravu účastníků a 

diváků Jizerské 50 posílenými pravidelnými linkami z Jablonce do Bedřichova a zpět. 

STŘEDA 13. 2. - Za přítomnosti primátora Milana Kroupy předala Nadace Euronisa 

šeky v celkové hodnotě 10 tisíc korun dvěma neziskovým organizacím působícím v 

Jablonci. První šek získala organizace Roska, která pomáhá imobilním lidem trpícím 

roztroušenou sklerózou. Ta finanční podporu využije na zajištění hipoterapie. Druhý šek 

obdržel spolek SPMP ČR na aktivity sloužící rozvoji osobnosti mentálně 

postižených, konkrétně na pořízení hudebních nástrojů pro muzikoterapii. 
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ČTVRTEK 14. 2. - Krátce po půl osmé se 

stala v ulici Chelčického v Jablonci dopravní 

nehoda, při které řidič srazil na přechodu pro 

chodce nezletilou dívku. Řidič s vozidlem 

Škoda Felicia Combi jel ve směru od centra 

města na Tanvald. Dívka v tu dobu právě 

přecházela silnici po přechodu pro chodce, kde 

ji už pouštěl řidič sanitky přijíždějící z 

protisměru. Dívka utrpěla lehké zranění, se 

kterým byla převezena do jablonecké 

nemocnice, odkud byla po ošetření propuštěna. 

U řidiče byl vyloučen alkohol. Událost nyní 

šetří policisté z Dopravního inspektorátu.  

SOBOTA 16. 2. - Dostat svou kolekci na 

Týden módy v New Yorku je snem snad 

každého módního návrháře. Jiřímu Kalfařovi 

se to povedlo jako úplně prvnímu Čechovi. 

Jeho modely pro letošní podzim a zimu inspiroval Puškinův román Evžen Oněgin. Vzal 

prvky z oděvů této epochy a využil je v kolekci současným způsobem tak, aby vznikly 

unikátní současné modely. Zásadní důraz při tom kladl na nositelnost. V kolekci bohatě 

uplatnil i český křišťál, šperky od jablonecké Preciosy a klobouky z dílny Tonak. 

NEDĚLE 17. 2. - Memoriál Adama Martenka je vzpomínkou na fotbalistu Rapidu 

Liberec, který tragicky zahynul v roce 2016 v libereckém plaveckém bazénu. Letos za 

účasti 32 oddílů a 350 mladých fotbalistů se hrálo ve dnech 15. až 16. února v hale 

Technické univerzity, v neděli 17. 2. se akce přesunula do Městské haly v Jablonci. 

PONDĚLÍ 18. 2. – Oblastní spolek Českého červeného kříže pořádal slavnostní 

oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Kapli jablonecké nemocnice zaplnili dárci, 

kterým byla udělena bronzová medaile MUDr. Janského za deset odběrů krve.  

ČTVRTEK 21. 2. – Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2019 v celkovém 

objemu 1,26 miliardy korun a se schodkem ve výši 225,3 milionu korun. Ten je kryt 

zůstatky na běžných a fondových účtech města a prostředky ve správě aktiv.  Na rozvoj 

půjde částka přesahující 343 milionů korun. Největší investiční položkou v rozpočtu je 

dostavba pavilonu intenzivní medicíny Nemocnice Jablonec za 134 milionů korun.  

PÁTEK 22. 2. - Městská hala v Jablonci hostila čtvrtý ročník galavečera bojových 

sportů s názvem Iron Fight Night 4. Divácky oblíbenou akci připravil místní klub Iron 

Fighters. Novodobí gladiátoři bojovali v klasickém boxu podle pravidel K1 či MMA. 

ČTVRTEK 28. 2. - V nemocnici u kaple k vidění výstava výkresů studentů Střední 

umělecko-průmyslové školy v Jablonci. Obrázky vznikly v rámci podpory 7. ročníku 

projektu Tulipánový měsíc, který pomáhá onkologicky nemocným pacientům a zároveň 

zviditelňuje potřebu jejich komplexní péče během nemoci. Vystaveny jsou také výrobky 

vrchní sestry ortopedického oddělení Jany Hujerové, která již více jak deset let ručními 

pracemi relaxuje. Obě výstavy k vidění až do konce března.  
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BŘEZEN 
MILAN KROUPA: 100 DNÍ PRIMÁTOREM - Mám za sebou prvních 100 dní 

v úřadu a mnoho lidí se mě ptá, jak je hodnotím. Vrhají na mě často i lehce 

soucitné pohledy a nejspíše čekají, že si začnu stěžovat. Nezačnu, nemám k tomu 

totiž důvod. Někteří zřejmě očekávali, že se coby nováček budu s mnohými 

procesy úřadu trápit. Nestalo se. Musím za to poděkovat zejména lidem, kteří mě 

zde na úřadě obklopují a kteří mi pomohli pochopit jeho rytmus. Jsem rád za 

všechny manažerské zkušenosti, které jsem získal za téměř 25 let v podnikání. 

Skládám rovněž velký dík tajemníku Marku Řeháčkovi, který drží celý úřad pevně 

v rukou, a vedoucí odboru ekonomiky Renatě Vítové, která je pevným pilířem 

řízení ekonomiky našeho města. Oba nám všem v začátcích velmi pomohli, a to 

platí i o naprosté většině zaměstnanců úřadu. 100 dní je jakýsi milník. Prý už 

končí pomyslná doba hájení, doba shovívavosti spojená s tím, že jsme tuto roli s 

kolegy přijali jako nováčci bez výrazných politických zkušeností. Uteklo to jako 

voda a jsem rád, že mohu i po sto dnech říci, že koalice funguje jako jeden tým. 

Všichni mí kolegové na radnici, Štěpán Matek, David Mánek, Jakub Chuchlík a Petr 

Klápště, spolupracují, podporují se a pracují pro naše město. Tato spolupráce mě 

nadmíru těší. Daří se nám propojit úřad a zrušit dvojkolejnost, která zde bývala. 

Zbylí členové koalice se zapojili do práce pro město, podporují nás a pomáhají 

nám tam, kde je jejich lidská znalost a odbornost potřebná. Za to všem děkuji. 

Nová životní role s sebou přinesla i řadu milých povinností, na které jsem 

připraven nebyl. Jedná se zejména o různé ceremonie a oficiality, které jsou pro 

primátora města určené. I s tím už se postupně sžívám, ale dal jsem si za cíl nebýt 

příliš formální. Přál bych si, aby mě lidé v Jablonci vnímali jako někoho, kdo je zde 

pro ně a nebáli se mě oslovit. Za první tři měsíce v úřadu jsme se společně museli 

vypořádat se změnami v městské autobusové dopravě, sněhovou kalamitou i 

různými tlaky od lidí, kteří změny v úřadu příliš nevítají. Pracujeme na dopravním 

terminálu, prodloužení tramvajové trati, dešťové kanalizaci, zachování 

Schlaraffie i střední uměleckoprůmyslové školy v její současné budově. Společně s 

krajským úřadem připravujeme Olympiádu dětí a mládeže, která bude i v našem 

městě v červnu. Pracujeme na mnoha dalších projektech pro krásu Jablonce. Nic 

ale nepůjde bez vás, obyvatel Jablonce nad Nisou. Právě vy nejlépe víte a znáte 

slabé stránky našeho města, co by šlo zlepšit, kam směřovat větší pozornost. Proto 

se s vámi chci a budu stále více potkávat. Formálně i neformálně. Chci, abyste 

poznali, a mnozí to již víte, že jsem zde pro vás, řeším vaše každodenní problémy a 

můžete se na mě kdykoliv obrátit. Neslibuji, že vyřeším vše. Kouzelnou hůlku 

bohužel nemám, ale mohu vám slíbit, že udělám maximum, abych pomohl. Být 

primátorem mého rodného města je pro mě čest a velká odpovědnost a uvědomuji 

si to stále více. Přeji krásné první jarní dny. - Milan Kroupa, primátor  
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PÁTEK 1. 3. - Praktičtější členění, větší důraz na agendu odpadů i správu městských 

objektů. To jsou hlavní důvody, proč z organizační struktury statutárního města 

Jablonec zmizel odbor správy majetku a nahradil ho odbor technický. Co do počtu 

zaměstnanců magistrátu se nic nezměnilo, do jednotlivých oddělení nového odboru byli 

začleněni stávající pracovníci. * Kam směřují peníze z městského rozpočtu? Kolik 

peněz půjde letos například na údržbu silnic? Od 1. března 2019 má Jablonec na svých 

webových stránkách rozklikávací rozpočet. Každý s přístupen na internet tak může díky 

interaktivnímu rozpočtu sledovat hospodaření města, jeho skutečné příjmy a výdaje. 

SOBOTA 2. 3. - Z důvodu poklesu výskytu chřipky byl zrušen zákaz návštěv 

v jablonecké nemocnici.  Zdravotníci nicméně nadále žádali všechny návštěvníky s 

příznaky chřipky, aby chránili pacienty i zaměstnance a s návštěvou ještě vydrželi. 

PONDĚLÍ 4. 3. - Nezisková organizace Naděje získala pět mobilních polyetylenových 

přístřešků – iglou, které pomohou lidem bez domova přečkat mrazivé noci. Dva 

přístřešky začal nabízet jablonecký Azylový dům Za Plynárnou. Pokud se iglou osvědčí, 

město podpoří nákup dalších mobilních přístřešků. V samotném Jablonci je na 350 lidí 

bez přístřeší, z toho sedm desítek osob žije přímo na ulici. 

PÁTEK 8. 3. – Představitelé radnice navštívili seniorské kluby Centra sociálních služeb 

Jablonec, Kokonín, Novoveská, Opletalka a Palackého. Setkali se s členkami spolku 

Českého svazu žen a Senioři ČR, které potěšili květinou v rámci Mezinárodního dne 

žen. Připomínka MDŽ pokračovala i na magistrátu. Primátor Milan Kroupa obešel 

všechny kanceláře a obdaroval žlutým tulipánem přítomné kolegyně. 

DNY 8. – 10. 3. - Rozšířený program letošního Aimtec Hackathonu v Plzni za účasti 

týmů a řečníků ze zahraničí patřil talentům z oblasti vývoje hardwaru i softwaru a 

nejnovějším trendům a technologiím z oblastí robotiky, 

Iot, virtuální reality a rozpoznávání řeči. Mezi partnery, 

kteří poskytli široké spektrum technologií pro IoT, 

virtuální realitu, rozpoznávání řeči nebo roboty byly 

firmy Desseq a OpenTechLab z Jablonce. 

SOBOTA 9. 3. – Bižuterní kurz pro dospělé v ateliéru 

Muzea skla a bižuterie v Jablonci nabídnul účastníkům 

pod vedením zkušené lektorky 

Věry Černé výrobu šitého 

motýla z korálků. Kurz vhodný 

pro středně pokročilé byl za 

poplatek 300 korun. * Malíři 

obrazového alba, výstava 

přibližující díla známých i 

zapomenutých malířů, kteří 

tvořili před sto lety, skončila 

v jablonecké Městské galerii 

My v Kostelní ulici. Výstava 

byla k vidění od 

úterý 15. ledna.  
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NEDĚLE 10. 3. – Poslední tři roky se 

Jablonec nepřipojoval k akci, kdy města a 

obce vyvěšují vlajku Tibetu. Nové 

zastupitelstvo ale schválilo, že se nyní do 

kampaně Vlajka pro Tibet zapojí, aby dalo 

najevo, že mu otázka porušování lidských 

práv kdekoliv na světě není lhostejná. 

Připomeňme, že akce probíhá vždy v den 

výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Česká republika se ke kampani 

připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři města.  

PONDĚLÍ 11. 3. - Zemřel Václav Vostřák, porevoluční místostarosta a dlouholetý 

jablonecký zastupitel (od roku 1990 nepřetržitě do podzimu roku 2018). Byl prvním 

držitelem Ceny města Pro Meritis, kterou byl vyznamenaný 1. ledna 2012 za 

soustavnou a dlouhodobou činnost významně obohacující veřejný život města. Poslední 

rozloučení s Václavem Vostřákem se konalo v pátek 15. března v kostele sv. Anny. 

STŘEDA 13. 3. – Březen je měsíc knihy a tak v tento čas hledají knihovny každý rok 

svého Čtenáře roku. V Jablonci se jím stal čtyřiasedmdesátiletý Jiří Koten, který do 

knihovny chodí nejen za knihami, ale také tu využívá internet a multimediální středisko. 

Čtenáře roku 2019 přijal ve své pracovně náměstek primátora David Mánek. 

PÁTEK 15. 3. - Obyvatelé a představitelé města si dnes připomněli 80. výročí okupace 

nacistickým Německem. Bylo vzpomenuto, že den poté byl vyhlášen protektorát Čechy 

a Morava, a tím začalo jedno z nejtemnějších období české historie. Začalo úplným 

uzavřením vysokých škol, pokračovalo pronásledováním Židů až k zatýkání a popravám 

odpůrců režimu. * Okresní 

hospodářská komora v Jablonci 

nad Nisou se stala pořadatelem 

komponovaného pořadu s 

příběhy vynikajících řemeslníků 

pod názvem Tradiční řemesla: 

Rodinná tradice aneb nové 

příběhy. * Klub Na Rampě 

dějištěm vyhlášení soutěže 

regionálních produktů O nejlepší 

potravinu, produkt a suvenýr. 

Akce se uskutečnila v rámci již 

19. ročníku veletrhu cestovního 

ruchu Euroregion Tour, který se 

konal v Eurocentru ve dnech 15. 

a 16. 3. Zájem o veletrh a jeho 

nabídku byl veliký, o čemž 

svědčila účast téměř čtyř 

tisícovek návštěvníků. 

 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=86373&x=800&y=598&test=ccc
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SOBOTA 16. 3. - Galerie FR Rýnovice srdečně zvala na první jarní společný výlet. Co 

sliboval program? Zámek Weesenstein – Zuschendorf u Pirny – Drážďany. 

 
ZÁMEK WEESENSTEIN  (v čase 10.00 - 11.30) - Je jedním z nejkrásnějších zámků 

v Sasku, obklopen úchvatným rozkvetlým parkem inspirovaným francouzským 

stylem a zdánlivě nedotčenou přírodou. Nachází se nedaleko českých hranic na 

cestě do Drážďan. U příležitosti 100. výročí založení Československa je na 

zámku Weesenstein otevřena mimořádná výstava „Země česká, domov můj!“ 

osvětlující málo známou kapitolu česko-německých vztahů. Tou je soužití 

Čechů a Němců v letech 1918 - 1945. Vstupné: 6,- € 

ZUSCHENDORF U PIRNY (12.00 - 13.30) - Na zámek Zuschendorf se nejezdí kvůli 

bohatě zařízeným komnatám, ale kvůli květinám. V zámeckých zahradách 

plných skleníků s nádherně rozkvetlými kaméliemi mnoha druhů i velikostí 

strávíme cca 1,5hodiny. Výstava květin je i uvnitř zámku. Vstupné: 5,- € 

SKLENĚNÁ MANUFAKTURA VOLKSWAGEN V DRÁŽĎANECH (15.30 – 17.00) - Od 

roku 2001 se přímo v centru Drážďan nachází unikátní budova automobilky 

Volkswagen se skleněnou fasádou. Skrze průhledné stěny lze vidět celou 

výrobu automobilu takříkajíc „v přímém přenosu“. Architektonicky zajímavá 

stavba se 40 metrovou skleněnou věží se nachází na okraji Velké zahrady v 

Drážďanech a je tím pravým místem pro milovníky techniky. Vstupné 7,- € 

Cena zájezdu 570 Kč zahrnuje dopravu, vstupné na zámek Weesenstein, průvodce * 

Odjezdy a nástupní místa: v 7.00 z Horního náměstí v Jablonci, v 7.10 z Rýnovic, v 

7.30 od nádraží ČD Liberec * Předpokládaný návrat v 19.30 Liberec, 20.00 Jablonec 

PÁTEK 22. A SOBOTA 23. 3. - Městské divadlo v Jablonci patřilo postupové 

přehlídce scénického tance Tanec srdcem. Zatímco v pátek se zde odehrávala krajská 

postupová přehlídka dětských skupin, tak v sobotu bojovaly o postup soubory mládeže a 

dospělých. Inspirativní představení Výročí pak nabídlo všem účastníkům taneční 

kaleidoskop z dějin republiky s podtitulem: Jak odtančit sto let a nezbláznit se z toho?  

SOBOTA 23. 3. - Mšenská přehrada měla původně zabránit povodním z řek a potoků 

Jizerských hor. Její stavba na začátku 20. století reagovala na katastrofální záplavy z 

konce století devatenáctého. Dnes slouží hlavně k rekreaci. Štola vznikla později než 

přehrada a měla zabránit průsakům, které ohrožovaly stabilitu nádrže. Ve funkční, ale 

vypuštěné přehradě tehdy vyrazili chodbu s betonovými stěnami. Je dlouhá 263 metrů s 

vnitřními rozměry 2,5 x 2,5 m a vede přímo pod základy hráze. Právě štola v Jablonci se 

otevřela dnes všem zájemcům. Přístupná byla bez předchozího objednání, unikátní 

prostor si lidé prošli po skupinách, prohlídky trvaly celý den. Povodí Labe 

touto akcí připomenulo dnešní Mezinárodní den vody. 
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NEDĚLE 24. 3. - Odpoledne krátce před druhou hodinou policisté přijali od hasičů 

oznámení o požáru v jednom z bytů v domě ve Smetanově ulici. Tři lidé, kteří se při 

požáru nadýchali kouře, byli převezeni záchrannou službou do jablonecké nemocnice. 

Policie odhalila příčinu požáru - v jednom z bytů spadla svíčka na postel a začalo hořet.  

SOBOTA 23. 3. – Začal oficiální jarní úklid jabloneckých ulic. Přípravné ruční i 

strojové práce byly ovšem zahájeny již o týden dříve. Zaměstnanci magistrátu města 

zmapovali a označili výtluky na silnicích prvních tříd, které jsou průběžně opravovány. 

Město plánuje, že přistoupí k velkoplošné opravě povrchu šesti komunikací. Technické 

služby průběžně uklízejí nečistoty v deponii sněhu U Přehrady. Do úklidu bude 

zapojeno patnáct pracovníků veřejných prací a pětice odsouzených z Věznice Rýnovice. 

PONDĚLÍ 25. 3. - Webmaster statutárního města Petr Vitvar převzal dvě ocenění v 

rámci krajského kola soutěže Zlatý erb 2019.  První místo bylo uděleno za 

elektronickou aplikaci pro mobilní zařízení a druhé místo za webové stránky Jablonce.  

ÚTERÝ 26. 3. - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy poskytlo Jablonci dotaci 

na stavbu judo arény ve výši 18,8 milionu korun. Stavba judo arény a její vybavení 

vyjde město (včetně dotace) na bezmála dvaačtyřicet milionů korun. Stavět se začne v 

dubnu tohoto roku s tím, že by stavba měla být dokončena v srpnu 2020.  

STŘEDA 27. 3. – Byla podepsána smlouva s Potravinovou 

bankou Libereckého kraje o potravinové pomoci potřebným 

v Jablonci. Na základě smlouvy mohou nyní pracovníci 

oddělení sociální 

péče bezplatně 

rozdělovat získané 

potraviny potřebným občanům - matkám 

samoživitelkám, lidem v důchodovém věku, 

osobám v náhlé finanční tísni nebo v hmotné 

nouzi a také těm, kteří zažádali o dávky a nemají 

aktuálně dostatek financí na zajištění potravin. 

Během měsíce službu využívá na 20 potřebných. 

SOBOTA 30. 4. - Na přelomu měsíce března a 

dubna začalo město s kácením aleje 

v jablonecké ulici Letohradská. Důvodem 

odstranění devatenácti topolů černých byl jejich 

celkový špatný zdravotní stav. Počítá se i s 

odstraněním sedmi kusů dalších dřevin, které 

jsou v kolizi s novou výsadbou. Stromořadí 

nahradí nové stromy v podobě 24 olší šedých, 

kultivar Aurea, jež má na jaře listy zbarveny do 

žluta a na podzim se barví do zlatožlutého 

odstínu. Část území v Letohradské ulici vlastní 

Správa železniční dopravní cesty, která začala s 

kácením stromů na svém pozemku již 

ve druhé polovině března. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=96879&x=855&y=641&test=ccc
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DUBEN 
SEDM MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ, SEDM SETKÁNÍ S OBČANY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK, ÚVODNÍK: NENÍ VŠECHNO ZLATO, CO SE TŘPYTÍ - 

Za pár týdnů uplyne pět měsíců od mého nástupu do funkce náměstka 

primátora pro ekonomiku a majetek města. Ze soukromého sektoru jsem 

vkročil do veřejné sféry, kde má všechno trochu jiná pravidla, svůj čas a 

přirozený koloběh. Přestože jsem se o politiku a správu věcí veřejných 

intenzivně zajímal i před volbami, některé záležitosti, které jsem viděl kriticky 

před svým zvolením, jsem musel přehodnotit. Trpělivost sice není zrovna moje 

silná stránka, ale pochopil jsem, že jít proti zdi zpravidla nemá smysl. Vždy 

jsem si dával pozor, abych nikoho neosočoval a nehodnotil jeho práci, aniž 

bych znal všechny objektivní skutečnosti a informace. Snažil jsem se druhou 

stranu pochopit. O to větší šok mě na magistrátu čekal. Přestože by volení 

politici měli mít stejný cíl i po volbách, a to práci pro občany města, agendu mi 

nikdo nepředal. Byl jsem vhozen do vody a plaval jsem. Jako bývalý závodní 

plavec jsem to ale bral jako výzvu. A po těch skoro pěti měsících už vím, že není 

všechno zlato, co se třpytí. Dva příklady za všechny jsou dluh a investice města. 

Že má Jablonec nejnižší veřejný dluh v historii, je jistě pozitivní, pokud k tomu 

ale nepřidáte i to B, čímž je závratná výše vnitřního dluhu. Posledních patnáct 

let panovaly příznivé podmínky pro výstavbu, ale nikdo už moc neřešil, jak 

městský majetek udržovat a z čeho se to bude platit. Městské nemovitosti proto 

chátrají. Nemůžeme si dovolit ten luxus a vnitřní dluh města dál ignorovat. 

Nemůžeme zavřít oči a věnovat se jen novým projektům. Nyní musíme 

investovat peníze především do stávající infrastruktury, která je pro fungování 

Jablonce klíčová. Třeba do dešťové kanalizace, kterou od roku 2009 
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nikdo neřešil. Do základních a mateřských škol, a aby děti například nemusely 

chodit na zrezlé toalety, aby místnosti, ve kterých tráví čas, bylo možné 

pořádně vyvětrat. Nebo do městských bytů, které zoufale potřebují opravu a na 

které čekají lidi v pořadníku, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Paradoxem 

při tom je, že se v minulosti prodalo městských bytů přes sedm tisíc. Na opravy 

těch zbylých osmi stovek se ale peníze nenašly. A mohl bych pokračovat dál. 

Než se ale ohlížet do dob minulých, rád bych se soustředil na budoucnost. 

Třeba i na to, jak aktualizovat plán zimní údržby, abychom příští zimu zvládli 

ještě lépe. Hezké dubnové dny vám přeji!  Štěpán Matek, náměstek primátora 

OD ZAČÁTKU DUBNA stojí na severní straně jablonecké radnice před vchodem do 

kina Radnice oplocení ohrazující staveniště. Poslední, 

severní strana budovy získává totiž definitivní fasádu v 

historické barevnosti. Stavební práce mají skončit do 

srpna. * Jablonecký měsíčník zveřejnil v dubnovém čísle 

výzvu: Podělíte se s námi o vaše vzpomínky? V 

listopadu uplyne 30 let od sametové revoluce. Jak 

na tuto dobu a život v 70. a 80. letech minulého 

století vzpomínáte? Připravujeme výstavu v ulicích 

a hledáme dobové fotografie, negativy, příběhy, předměty, deníky a kroniky, 

zkrátka cokoliv z té doby. Materiály sbíráme do konce letošního června.  
Městská policie Jablonec má nového ředitele Romana Šípka. Ten vzešel z výběrového 

řízení, do něhož se přihlásili tři uchazeči. Výběrové řízení na externího městského 

architekta vyhrál Ing. arch. David Pavlišta. O veřejnou zakázku malého rozsahu na cca 

600 hodin ročně projevilo zájem osm uchazečů. Obě výběrová řízení na uvedené 

pracovní pozice vyhlásilo město počátkem února, s nástupem do funkce od dubna. 

PONDĚLÍ 1. 4. - Náměstek primátora David Mánek předal v divadle skleněné knihy 

jako poděkovaní za dlouholetou pedagogickou činnost trojici učitelů. Nadace Jablotron 

pak udělila svůj druhý titul ´Bezva učitel´ společně se šekem na padesát tisíc korun.  

ÚTERÝ 2. 4. - Tradiční cyklus, kdy se vedení města potkává s obyvateli Jablonce, 

začal dnes v malém sále Eurocentra. Zároveň město připravuje další příležitosti, kdy se 

budou moci občané s představiteli Jablonce setkat a zeptat se jich na to, co je zajímá. 

STŘEDA 3. 4. - Otevřené dveře kanceláře primátora v praxi znamenají, že se obyvatelé 

Jablonce mohou jednou měsíčně obrátit se svými podněty přímo na primátora Milana 

Kroupu. První otevřené dveře v jeho kanceláři se konaly dnes od 8.00 do 20.00 hodin. 

ČTVRTEK 4. 4. - Policisté kontrolovali v Souběžné ulici 39letou řidičku Škody 

Octavia. Zjistili, že žena usedla za volant i přesto, že má dva zákazy řízení motorových 

vozidel, první do února 2020 a druhý až do října 2021. Hrozí ji vězení až na dva roky. 

PÁTEK 5. 4. - Tři studenti Střední průmyslové školy technické z Jablonce zvítězili ve 

3. ročníku studentské soutěže Technowizz. Tu každoročně pro studenty technických 

škol v regionu pořádá jeden z největších výrobců automobilových skel v 
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Evropě, společnost AGC Automotive Czech z Chudeřic na Teplicku ve spolupráci s 

Ústeckou komunitní nadací. Studenti a jejich škola si za řešení konkrétního technického 

problému ze slavnostního předávání cen odvezli finanční odměnu ve výši 65 tisíc korun. 

SOBOTA 6. 4. - Eurocentrum dějištěm tradičního lyžařského bálu, který se konal u 

příležitosti zakončení lyžařské sezony. Vedle tance s kapelou Koneckonců byl v 

průběhu večera k vidění ´závod´ na lyžích a také Freddie Mercury tribute show.  

NEDĚLE 7. 4. - Třiadvacátý ročník halové soutěže v disciplínách požárního sportu pod 

názvem Jablonecká hala se konal v atletické hale na Střelnici v Jablonci za účasti 25 

příslušníků HZS, 116 dobrovolných hasičů a 141 dobrovolných hasiček.  

PONDĚLÍ 15. 4. - Městská policie společně s žáky ze školy Pod Vodárnou a z 

Vrkoslavic rozdělovala jablka a citrony za dodržování rychlosti. Strážníci v ulicích 

U Přehrady a Rychnovská zastavili 74 vozidel. Děti rozdaly 55 jablek za dodržení a 19 

citronů za překročení rychlosti. Tradiční preventivní akce nebyla rozhodně poslední.  

ÚTERÝ 23. 4. - Primátoři všech 27 statutárních měst v ČR na společném jednání 

v Pardubicích definovali základní požadavky pro nadcházející programové období 

Evropské unie na roky 2021-2027 s tím, že celkem požadují 75 až 100 miliard korun. 

Jablonec si bude muset pro uvedené období stanovit své strategické projekty k realizaci. 

ČTVRTEK 25. 4. - Ačkoli varhany v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova již 

koncertně využít nelze, o varhanní hudbu její milovníci nepřišli. Největší jablonecký 

kostel rozezněl varhanní pozitiv, který sem speciálně přivezla varhanice Jiřina 

Dvořáková Marešová. Koncert byl další aktivitou Nadačního fondu Jablonecké varhany, 

který se snaží shromáždit dostatek peněz na celkovou obnovu varhan. Díky příspěvkům 

soukromých dárců se podařilo dosud zajistit přes jeden a půl milionu korun, celkem 

jeden a půl milionu hodlá přispět kraj a město. Na rekonstrukci je třeba 6 milionů korun.  

PÁTEK 26. 4. - Jablonec obnovil v centru města dopravní značení, když ve spolupráci 

s městskou a státní policií uzavřel pro vjezd automobilů pěší zónu. Omezení se týká ulic 

Lidická, Kubálkova a Mírového náměstí. Vedlo k tomu to, že centrum se dlouhodobě 

paradoxně potýkalo se zvýšenou dopravou v pěších zónách. Někteří řidiči navíc 

nedodržovali předepsanou rychlost 20 km/h. Podnikatelé v této oblasti mají určenou 

dobu, kdy mohou své prodejny zásobovat. Omezení v pěších zónách je natrvalo. 

ÚTERÝ 30. 4. - Ohňostroj, který se tradičně odpaluje u jablonecké přehrady, byl i 

letos. Z ekologických důvodů se ale muselo posunout odpaliště dál od vodní hladiny, a 

to na louku za hrází mezi první a 

druhou přehradou. Z tohoto důvodu se 

změna dotkla i lampionového 

průvodu, který letos vyrazil opačným 

směrem. Pod vedením pochodujících 

mažoretek Jablonecká jablíčka a 

bubeníků skupiny Banda Grande se 

šlo z prostoru před loděnicí (naproti 

bývalému Jablonexu) směrem k 

Rybářské baště. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=88330&x=768&y=564&test=ccc
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KVĚTEN 
ČEKAJÍ NÁS STAVEBNĚ NABITÉ ROKY - Vážení Jablonečané, od 

letošního léta nás čekají tři roky nabité nelehkým stavebním děním v dolním 

centru města. A tím je stavba dešťové kanalizace, prodloužení tramvajové 

trati, rekonstrukce sítí a budování dopravního terminálu. V našich 

podmínkách určuje stavební rytmus zima. Že nějaké potíže stavba přinese nám 

všem, nelze zastírat. Pravdou však je, že oddělená kanalizace je povinná, že 

dešťová voda chybí a splašková často v centru Jablonce ústí do Nisy, že 

elektrické, vodovodní i plynové vedení je zastaralé. A to vše je třeba vytvořit 

nebo opravit. Pozitivem je, že se nám podařilo zkoordinovat projekty města se 

správci sítí tak, aby město bylo rozkopané najednou. Stavba je rozplánovaná 

do menších úseků a všichni účastníci budou muset přesně dodržovat 

harmonogram. Na zahrnuté výkopy a stavební zásahy pak plynule navážou 

projekty nových podob ulice Poštovní, Budovatelů a Soukenné i Anenského a 

Dolního náměstí, takže v roce 2022 bude Jablonec zase o něco příjemnějším a 

na pohled krásnějším městem. Více se o stavbě dozvíte na druhé straně tohoto 

výtisku a uzavírky uvidíte na přehledné mapě. Projektu takových rozměrů se 

budeme věnovat průběžně a budeme vás seznamovat s aktuálními uzavírkami 

a objízdnými trasami nejen na stránkách měsíčníku, ale také na městském 

webu a facebooku i při veřejných setkáních. Naopak vytouženou stavbou je 

kanalizace v Kokoníně. Podle zveřejněných zpráv se měla stavět v letech 2019–

2021. Také k ní jsme zjišťovali podrobnosti a přinášíme je na str. 12. Protože se 

chceme skutečně koncepčně věnovat rozvoji města, nemůžeme pominout ani to 

výjimečné, co Jablonec na rozdíl od jiných měst má – přehradu a její okolí. 

Proto nový městský architekt nyní zkoumá dokumenty, které se věnují využití a 

úpravám jejích břehů. Pokud do koncepce chcete aktivně zasáhnout, nalistujte 

si pozvánku na plánovací setkání a zapojte se do diskuze. Těším se, že se v 

budoucnu budeme setkávat při diskuzích nejen nad podobou přehrady nebo 

dolního centra města, ale třeba k bývalým městským lázním, ke břehům 

Novoveské vodní nádrže a mnoha dalším. - Jakub Chuchlík, náměstek 

primátora (úvodník pro Jablonecký měsíčník)  

ČTVRTEK 2. 5. - Přestože už pět set let není mezi námi, ve světě je stále považován za 

jednoho z nejvýznamnějších umělců historie. Ano, je to Leonardo da Vinci. Právě na 

jeho počest Česká mincovna v Jablonci nad Nisou vyrazila 200 zlatých půluncových 

mincí, na kterých je italský malíř a inženýr vyobrazen. Mince o průměru 28 milimetrů 

váží 15,56 gramů a jejím autorem je medailér a výtvarník Asamat Baltaev. Mincovna 

vytvořila i čtyři stříbrné mince ze série nazvané Vynálezy Leonarda da Vinci. Na těchto 

mincích je vyobrazen tank, kulomet, helikoptéra a kluzák. 
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ČTVRTEK 2. 5. - Společnost ZF Jablonec nad Nisou (TRW Automotive Czech s.r.o.), 

světový výrobce autobrzd, se dlouhodobě podílí na zdravém rozvoji města, ve kterém 

žije převážná část jejích zaměstnanců. Dnes bylo oficiálně otevřeno nové dětské hřiště, 

které firma vybudovala na vlastní náklady u přehrady naproti plastice rybářského prutu. 

PÁTEK 3. 5. – V areálu hasičského záchranného sboru v Jablonci se konal pod 

organizační taktovkou oblastního spolku Českého červeného kříže 45. ročník postupové 

soutěže dětských týmů mladých zdravotníků. Ve dvou soutěžních kategoriích se utkalo 

šestnáct družstev ze základních škol, víceletých gymnázií a zájmových útvarů mládeže. 

SOBOTA 4. 5. - Pořadatelé z jabloneckého Tri-clubu připravili 9. ročník běhání pro 

sportu chtivé amatéry všech věkových kategorií. ´Eleven Běh do pohody aneb Zkus 

klus´ vedl více jak čtyři stovky závodníků po trati kolem první přehrady.    

ÚTERÝ 7. 5.  - V univerzitním výstavním prostoru jablonecké Galerie N byla vernisáží 

zahájena výstava studentské designérské tvorby nazvaná Bakalaureáty 2019. Výstava 

prezentuje práce textilního a oděvního ateliéru i práce sklářského a šperkařského 

ateliéru na katedře designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci. 

STŘEDA 8. 5. - U památníku v Rýnovicích se sešli představitelé města, zástupci 31. 

pluku radiační, chemické a biologické ochrany Armády ČR, Krajského vojenského 

velitelství Liberec, Věznice Rýnovice, Městské policie Jablonec nad Nisou, Policie 

České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Centra sociálních 

služeb, pamětníků i široké veřejnosti, aby uctili památku obětí 2. světové války. 

Primátor Milan Kroupa v projevu připomenul desítku jmen z téměř šesti stovek obětí 

místního pracovního tábora a nutnost za všech okolností ochraňovat mír i svobodu.  

ČTVRTEK 9. 5. - Po téměř pěti měsících se podařilo alespoň v jednom směru 

zprůjezdnit v Jablonci Podhorskou ulici, která je součástí frekventované silnice I/14. 

Zcela uzavřená byla od loňského prosince kvůli částečnému zřícení Střední školy 

řemesel a služeb. Auta mohou nyní kolem ní jezdit ve směru od Lučan, opačný směr od 

centra bude zprůjezdněn nejdříve v říjnu. Budova školy byla poškozena při výstavbě 

centra odborného vzdělávání. Zabezpečení vyšlo na téměř 25 milionů korun. 
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PÁTEK 10. 5. - Prestižní pozvání získal Iuventus, gaude! - dětský pěvecký sbor ZUŠ - 

od dětského sboru bulharského rozhlasu na festival duchovní hudby v Sofii. A tak dnes 

pět desítek zpěváčků odletělo na svou další uměleckou misi s nejkrásnější českou a 

světovou muzikou. V hlavním městě Bulharska stráví čtyři dny naplněné bohatým 

kulturním programem. Mimo jiné je čeká umělecký workshop a představení české 

kultury na Univerzitě Cyrila a Metoděje, koncert pravoslavných zpěvů a velký 

celovečerní koncert české a světové duchovní hudby v katolickém chrámu sv. Josefa.  

SOBOTA 11. 5. – Společnost Malina 

Safety u autobusového nádraží 

v Jablonci v časných ranních hodinách 

nechala zbořit věž zámečku Schlaraffia 

do té míry, aby celý objekt 

pravděpodobně nenávratně poškodila, a 

nemohlo tak již dojít k jeho 

rekonstrukci. Rozhodnutí o odstranění 

stavby, na základě kterého došlo k 

demolici, podle stavebního úřadu 

nenabylo právní moci, což bude dále posuzovat Krajský úřad Libereckého kraje. 

NEDĚLE 12. 5. – Den matek oslavující mateřství. Primátor Milan Kroupa navštívil 

maminky v jablonecké porodnici, aby jim popřál k tomuto svátku a předal malý dárek. 

ÚTERÝ 14. 5.  - Do našeho regionu zavítal kandidát Občanské demokratické strany za 

Liberecký kraj do Evropského parlamentu Edvard Kožušník. V rámci programu se 

setkal s členy Okresní hospodářské komory v Jablonci, nechyběla beseda s voliči.    

STŘEDA 15. 5. - Slavnostní předávání ocenění 

Přívětivý úřad 2019 v kategorii obcí s rozšířenou 

působností. Magistrát města Jablonec získal v 

soutěži 2. místo v Libereckém kraji, na prvním 

stanul Liberec, třetí byl Turnov. V Laudonově 

sále v Olomouci z rukou Petra Mlsny, náměstka 

ministra vnitra pro řízení sekce legislativy převzal 

za Jablonec ocenění tajemník Marek Řeháček.  

ČTVRTEK 16. 5. – Muzeum skla a bižuterie 

zahájilo vernisáží výstavu ´Cesta do Indie´, představující v atraktivní instalaci rozsáhlou 

kolekci výrobků pro indický trh ze sbírky jabloneckého muzea. * PÁTEK 17. 5. - 

Muzejní noc pod Ještědem 2019 se konala v čase od 18 do 24 hodin. Muzeum skla a 

bižuterie v Jablonci nad Nisou připravilo letošní tradiční akci v duchu oslav 115 let od 

svého založení. Oslavy výročí zahájilo před budovou muzea společné vypuštění 115 

balónků v muzejních barvách. Na tuto symboliku navázal i celý program připravený v 

budově dříve exportního domu Zimmer & Schmidt. Velkým lákadlem byla mimo jiné i 

nově otevřená výpravná výstava Cesta do Indie, kde si zájemci mohli například 

vyzkoušet, jak se obléká sárí. Na muzejní noc navazoval Mezinárodní den muzeí, který 

se slaví od roku 1977 vždy 18. května.    

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=84199&x=800&y=553&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=97264&x=855&y=624&test=ccc
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ČTVRTEK 23. 5. - Zastupitelé města schválili darování uměleckého díla, které v 

minulosti tvořilo skleněnou výzdobu obřadní síně v budově jablonecké radnice. Jedná 

se o soubor skleněných částí díla od autorů prof. Stanislava Libenského a Jaroslavy 

Brychtové. Město převedlo dílo do majetku Muzea skla a bižuterie v Jablonci. 

VE DNECH 24. – 25. 5. se konaly volby do Evropského parlamentu. Na pět desítek 

zaměstnanců jabloneckého magistrátu působilo při volbách jako zapisovatelé a dalších 40 se 

podílelo na vedení seznamu voličů, vydávání voličských průkazů, roznášení hlasovacích 

lístků, stavění zástěn ve volebních místnostech a na dalších činnostech spojených s volbami. 

SOBOTA 25. 5. - Pěvecký sbor Janáček oslavil 70. výročí svého založení koncertem 

´To nejlepší od Janáčka a jeho hostů´. Jabloneckému sboru navzdory věku 

neubývá sil. Má padesát členů, posilami jsou mladí zpěváci a zpěvačky. 
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ČERVEN 
VE ZNAMENÍ HUDBY A SPORTU 

ÚVODNÍK: ČERVEN BUDE V JABLONCI VE ZNAMENÍ HUDBY A SPORTU - Mít 

na něco talent nebo nadání je dar. Jen to ale většinou nestačí. Aby člověk mohl 

něco skutečně dokázat, musí hodně dřít, snažit se a soustředit se na svůj cíl. 

Během června uvidíme v Jablonci nad Nisou mnoho takových talentů a dříčů, 

ale také lidi, kteří mají srdce na správném místě. Vezmeme to hezky popořadě. 

Dne 28. května začal festival Jablonecké tóny, který nabízí více než čtyři 

desítky kulturních zážitků. Stačí si jen vybrat, kdy a kam zajít. V tomto 

případně půjde výhradně o hudební talenty, zpěváky a zpěvačky, sbory, kapely 

a různé virtuosy. Někteří jsou na scéně déle, jiní teprve začínají. Jsem rád, že se 

v rámci festivalu představí i jablonecká Základní umělecká škola, která 

pomáhá svým žákům jejich talent rozvíjet tím správným směrem. Jak se jí to 

daří, se můžete sami přesvědčit v průběhu června. V pátek 14. června se 

uskuteční tradiční koncert proti násilí na seniorech. Staří lidé jsou velice 

zranitelnou skupinou obyvatel a je třeba si to připomínat. V Městském divadle 

v Jablonci proto vystoupí Jožka Černý s cimbálovou muzikou. Věřím, že tento 

výběr udělá řadě našich seniorů radost. Součástí večera bude také předání 

ocenění pro nejlepší pečovatelky a osobní asistentky Jablonecká pečovatelka 

2019. Práce pečovatelky a osobní asistentky patří k opravdu náročným 

profesím, které vyžadují mnoho trpělivosti a empatie. Těší mě, že můžeme ty 

nejlepší pečovatelky ocenit a jejich velice záslužnou práci zviditelnit. 

Následovat bude Cena pro nadané. Ocenění dětí a mladých lidí, kteří mají 

výjimečné studijní výsledky, vynikají v nějakém umění či sportu nebo vykonali 

nějaký výjimečný čin, proběhne 19. června 2019 v Městském divadle v Jablonci. 

Předchozí ročníky této akce jsou důkazem, že máme na jabloneckých školách 

opravdové talenty, šikovné a nadané žáky, kteří dělají dobré jméno Jablonci i 

za jeho hranicemi. Jejich odhodlání je třeba podporovat všemi způsoby. Jsem 

proto rád, že si jejich úspěchy a výjimečné činy budeme moci během 

slavnostního večera připomenout. A na závěr jedna významná sportovní akce, 

která je zároveň největší sportovní 

akcí v České republice pro tento rok. 

Liberecký kraj bude od 23. do 28. 

června hostit Olympiádu dětí a 

mládeže, které se zúčastní na čtyři 

tisíce sportovců a trenérů z celé ČR. 

Část olympiády proběhne na 

sportovištích v Jablonci, 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=97225&x=300&y=188&test=ccc
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včetně slavnostního zakončení. Pro Jablonec je to trochu výzva. Věřím však, že 

všechno zvládneme. Právě Olympiáda dětí a mládeže byla odrazovým 

můstkem pro řadu dnešních špičkových českých sportovců. Tak se určitě 

přijďte podívat, jak jejich následovníci bojují o medaile. Třeba i v Jablonci 

poprvé zazáří nějaká budoucí hvězda. Po olympiádě nás čeká konec školního 

roku a začnou letní prázdniny. Pro většinu z nás nastane čas dovolených a 

odpočinku. Můžete ho třeba využít k rozvoji nějakého svého talentu nebo k 

trávení času se svými blízkými. V každém případě si prázdniny užijte dle svých 

představ. - David Mánek, náměstek primátora 

SOBOTA 1. 6. - Statutární město Jablonec nad Nisou se přidalo k dalším městům a 

obcím v České republice a vyvěšením černého praporu na radnici vyjádřilo společné 

hluboké politování tragické události i sounáležitost s truchlící rodinou zemřelého 

místostarosty obce Dražůvky Rudolfa Štose. Na sobotu připadl den jeho pohřbu.  

PONDĚLÍ 3. 6. – Vyšel nový katalog ubytování s téměř stovkou možností přenocování 

v našem regionu. Katalog je členěn podle obcí – Jablonec nad Nisou, Bedřichov, Janov 

a ostatní. Každý zápis obsahuje kontaktní údaje, orientační sezonní a mimosezonní 

ceny, nabídku služeb, ale i vzdálenosti například od turistických a cyklistických tras či 

od zastávky MHD. Katalogy jsou trojjazyčné a slouží tak i jako propagační materiál 

třeba na veletrzích cestovního ruchu. Tiskovinu vydalo Jablonecké kulturní a 

informační centrum, které reaguje na stálý zájem turistů o ´papírový´ přehled. K dostání 

je zdarma nejen v turistickém informačním centru v Domě Scheybalových v Kostelní 

ulici, ale také v přízemí budovy radnice a ve všech informačních centrech regionu.  

STŘEDA 5. 6. - Vernisáž výstavy absolventských prací a obrazů studentů Vyšší 

odborné školy při Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci se konala v podvečer v 

prostorách školního dvora. Jedním z dlouhodobých záměrů školy je seznamovat širokou 

veřejnost s pracemi a tvorbou svých studentů školy. Na již tradiční výstavu maturitních 

prací v prostorách kina Radnice tak dnes navázala zmíněná expozice představující 

praktické absolventské práce oboru ražená medaile a mince. Součástí výstavy je i výběr 

maleb studentů z plenérových pobytů, které škola každoročně pořádá. * Dnes se konal 

výlet do městečka Černousy na Frýdlantsku, respektive na tamější Zámecký dvůr. 

Účastnili se ho senioři z jabloneckých klubů, pro které byl vypravený autobus, a také 

„škrpálníci“, kteří se v rámci Jabloneckého škrpálu dopravovali sami vlakem a došli 

pěšky. Cílem výletu bylo společné setkání jabloneckých seniorů na netradičním místě.  

ČTVRTEK 6. 6. - Pod heslem ´In arte voluptas!´, velebícím umění, byla v Městské 

galerii MY zahájena výstava přibližující vznik a dějiny tajuplné Schlaraffie, organizace 

působící po celém světě do dnešních dnů. Na zahájení byli přítomni středověcí rytíři, 

interpreti šlarafských písní i skuteční šlarafové. Výstava potrvá do 15. září, do té doby 

je možné si prohlédnout unikátní předměty ze sbírek muzeí i soukromých sběratelů.  

PÁTEK 7. 6. - Státní okresní archiv v Jablonci se opět připojil k celosvětovým oslavám 

Mezinárodního dne archivů. Tradiční Den otevřených dveří byl tentokrát 

spojen s vernisáží výstavy ´Železnice v regionu´ s připomínkou, že dráhu 
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máme v prostoru Jizerských hor a horního Pojizeří již 160 let. Však také první vlak 

zastavil na železničním nádraží v Rychnově u Jablonce 1. května 1859. Na výstavě 

připomenul jablonecký archiv prostřednictvím svých archiválií regionální železniční 

dráhy nejen ty postavené, ale i ty, jejichž plány zůstaly namalované jen na papíře.  

STŘEDA 12. 6. – Mírové náměstí v Jablonci bylo dějištěm 20. ročníku Dne zdravotně 

postižených. Nechyběl pestrý program na pódiu i ve výstavních stáncích, kde neziskové 

organizace a poskytovatelé sociálních služeb z našeho kraje nabízely výrobky 

chráněných dílen a kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postižením.  

ČTVRTEK 13. 6. - V Tyršových sadech se konal tradiční Den Země. Součástí akce 

byly dílničky, vědomostní a pohybové aktivity, herpetologická stanice a další atrakce.  

SOBOTA 15. 6. – Muzeum skla a bižuterie připravilo celodenní doprovodný program 

k výstavě Cesta do Indie. Na účastníky čekala zdarma prohlídka výstavy včetně dvou 

komentovaných prohlídek s kurátorkou výstavy Kateřinou Hruškovou, tvůrčí dílny, kde 

účastníci vyráběli papírové bangle v podobě origami zdobených kamínky nebo 

navlékali náramek s magickými rudraksha 

perlemi (viz foto). Nechyběla přednáška o 

tradičním indickém oděvu kurátorky asijských a 

afrických sbírek Národní galerie Zdeny 

Klimtové. Pro malé i velké cestovatele byl na 

pokladně muzea k dispozici příběhový kvíz, díky 

kterému se ocitli v roli obchodníků plujících do 

exotické Bombaje prodat jabloneckou bižuterii.  

NEDĚLE 16. 6. - Je to už padesát let, co 

přistáli první lidé na Měsíci. A právě toto 

výročí se stalo letošním symbolem Dne otců, 

který se odehrál u jablonecké přehrady. 

Otcové a jejich děti se tu totiž setkali s 

Apollem 11. Součástí oslav byl kulturní program, 

v němž mimo jiné vystoupila kapela Hush. 

Představila se také společnost Eko-Kom se 

stánkem Tonda Obal a atrakcemi pro děti, jako je 

maxidomino, házecí deska, holandský billiard, 

trojkolky a skákací hrad. Nechyběly další různé 

soutěže, zkrátka nepřišly ani chuťové buňky, protože nabídka občerstvení byla bohatá. 

PONDĚLÍ 17. 6. - Začala částečná demontáž lešení ze severní strany radnice. Práce na 

poslední části fasády jsou z větší části hotové, nyní se bude pokračovat nad vstupem do 

kina. Hotovo bude do srpna. Na severní straně fasády se pracovalo od dubna a letošní 

harmonogram se podařilo díky přízni počasí o trochu zkrátit. Celkové náklady na 

obnovu radniční fasády a věže jsou vyčíslené na více jak pětadvacet milionů korun, z 

toho necelé čtyři miliony bude stát severní strana. Se stavbou souvisí i omezené 

využívání parkovacích míst před kinem. * Byla zahájena obnova památníku 

obětem 1. světové války v Lukášově. Práce potrvají do srpna a cena díla je 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97445&x=366&y=267&hash=0be954a1d7865a92006ee950c24a5c06&ratio=1
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331 tisíc korun, přičemž státní dotace činí 305 tisíc. První oprava spočívala v osazení 

existujícího soklu na nové základy a ve zhotovení kopie tehdejšího pomníku dle 

původní dokumentace. * Obřadní síň radnice zaplnili odpoledne bezpříspěvkoví dárci 

krve. Primátor Kroupa předal šest zlatých medailí za 40 bezplatných odběrů, deset 

zlatých křížů 3. třídy (80 odběrů) a jeden zlatý kříž 2. třídy za 120 bezplatných odběrů. 

ÚTERÝ 18. 6. - Koncert proti násilí na seniorech je už tradiční událostí, kterou pořádá 

v divadle statutární město Jablonec spolu s Diakonií ČCE a Centrem pro sociální 

služby. V letošním 9. ročníku byl předán titul Pečovatelka roku 2019 osmi ženám, které 

ze svého středu na ocenění nominovaly organizace poskytující sociální služby. 

STŘEDA 19. 6. – Městské divadlo zaplnili žáci základních a studenti středních škol, 

kteří vynikají v některé z kategorií – sport, studium nebo umění, či si zaslouží odměnu v 

kategorii mimořádný počin. Ti všichni se sešli na 4. ročníku Ceny pro nadané. Vedle 

odměn od sponzorů si vyznamenaní odnášeli certifikát a symbol ceny, jímž je jablko.  

ČTVRTEK 20. 6. – Jablonečtí senioři přivítali hosty z německého Budyšína, pro které 

připravili zajímavý program, v němž nechyběla návštěva České mincovny. Seniorský 

spolek v Budyšíně byl založen v roce 1990 a od roku 2006 spolupracuje s jabloneckými 

protějšky. Od té doby se senioři obou měst pravidelně dvakrát ročně setkávají.    

NEDĚLE 23. 6. – Odstartovala největší letní sportovní akce kraje ´Hry olympiády dětí 

a mládeže´. Její devátý ročník organizuje Liberecký kraj spolu se statutárními městy 

Liberec a Jablonec a Bedřichovem. U nás se představí mladí sportovci v královně sportu 

– v atletice. Odehrají se zde také utkání ve fotbale či volejbale. Navíc bude Jablonec 

hostit i netradiční disciplíny, jako jsou letní biatlon nebo umělecká soutěž v graffiti. * 

Směr Praha – Letná vyrazil také z Jablonce nad Nisou plný autobus účastníků na 

největší demonstraci od roku 1989. Organizovalo seskupení Milion chvilek, které mimo 

jiné připravilo k podpisu petici požadující odstoupení premiéra Andreje Babiše.     

ÚTERÝ 25. 6. - Klobouková slavnost v Domě se zvláštním určením Novoveská má v 

Jablonci již tradici. Je mezi seniory oblíbená a předznamenává příchod letních prázdnin. 

Stará dobrá Anglie byla tématem letošního ročníku a vstupné bylo opět podmíněno 

pouze sladěným kostýmem nebo alespoň kloboukem, dobrou náladou a chutí tančit a 

bavit se. Protože stejná pravidla platí i pro hosty, dorazil primátor Kroupa ve šviháckém 

slamáku, zatímco náměstek Mánek se prezentoval coby detektiv a la Sherlock Holmes. 

STŘEDA 26. 6. - Kresby tří desítek dětí z Jablonce doprovázejí rodinnou knihu Pavla 

Mirovského nazvanou Kocour. Na trh ji dodá těsně před letními prázdninami liberecké 

nakladatelství Bor. Ilustrace k poutavému vyprávění kočičích příběhů a dobrodružství 

vznikly ve výtvarném kroužku a třídě školní družiny Základní školy Mozartova. 

PÁTEK 28. 6. - Dětem skončil další školní rok. Některé rodiny využily možnosti 

vyrazit do Muzea hlavního města Prahy, kam byl vstup zdarma pro ty žáky, kteří 

nezapomenuli přinést vysvědčení. K návštěvě zvala i budova na Florenci, Zámecký 

areál ve Ctěnicích i Podskalská celnice. Za korunu měly vstup do pražské Zoologické 

zahrady ty děti, které dostaly jedničku z přírodovědy. Rodinám s dětmi byl pak určený i 

festival Prvý!, který se od pátku do neděle konal na Výstavišti v Holešovicích. 

Návštěvníky potěšilo na množství atrakcí včetně zipline a bludiště. 
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ČERVENEC 
HISTORIE NÁM UKAZUJE, ŽE TO JDE! - Když jsem přicházel na radnici, 

měl jsem jednu myšlenku, která nebyla ani nová, ani inovativní. Vždy jsem si 

uvědomoval, jak zásadní roli v celé historii města hráli podnikatelé, umělci 

nebo místní patrioti a donátoři, kteří zejména na přelomu 19. a 20. století 

svým významným vlivem zahájili rozvoj, stanovili směr, a tím i nastavili život v 

Jablonci. Vytvořili zde významná stavební díla, která užíváme dodnes, a může 

nás jen fascinovat, jak vizionářsky k rozvoji města přistoupili. Prvním 

starostou Jablonce nad Nisou se v roce 1866 stal textilní a bižuterní podnikatel 

Josef Pfeiffer. Jablonec byl zejména díky sklářskému, a v té době rovněž i 

textilnímu průmyslu, již před sto lety velmi bohaté a ve světě významné město, 

které v roce 1906 vážil navštívit sám císař František Josef I. Zavítal do sídel v té 

době významných podnikatelů bratří Jägerů, Mahlů a rodiny Haasisů. Byl si 

dobře vědom, komu vděčí za prosperitu města. Události druhé světové války 

život ve městě zcela změnily. Původně sudetské město prošlo zásadní obměnou 

obyvatel, a i následné více než 40 let dlouhé období nepřineslo duchu města 

zásadní pozitiva. Spíše naopak. Na podzim si připomeneme, že již 30 let žijeme 

ve svobodě a náš život se vrací ke kořenům, od kterých jsme byli na tak dlouho 

odtrženi. Ačkoli i v minulosti probíhala setkání s podnikateli, měl jsem vždy 

dojem, že se jedná spíše o zdvořilostní ceremoniál, ze kterého nikdy nevzešlo 

žádné zásadní propojení. Dal jsem si proto za cíl vytvořit pevné sepětí 

podnikatelské obce s městem a vtáhnout významné lidi, za něž mluví výsledky 

jejich práce, do dění v něm. Proto vznikla nová platforma setkávání, a to 

formou pravidelných každoměsíčních snídaní ve foyer kina Radnice. Zde, i díky 

možnostem, které kino nabízí, představujeme podnikatelům nové městské 

projekty, seznamujeme je s problémy, které řešíme, ptáme se na jejich názory a 

rovněž nasloucháme jejich potřebám. Díky tomu se nám již podařilo 

podnikatele vtáhnout do děje a získat významné finanční prostředky na 

obnovu radničního kina, kterou připravujeme. Děkuji všem, kteří se rozhodli s 

městem touto cestou spolupracovat a znovu navázat na dávné tradice. - Milan 

Kroupa, primátor (úvodník pro Jablonecký měsíčník) 

PONDĚLÍ 1. 7. - Od července omezila provoz nemocniční oddělení v našem kraji. 

Zavřené zůstaly některé poradny, pobočky lékáren nebo ambulance. Lékařský personál 

si totiž vybírá dovolené. Nemocnice v Jablonci na začátku prázdnin zavřela ambulanci 

urologie. První dva týdny se bude stěhovat, akutní případy lékaři ošetří na lůžkové části. 

Na přelomu července a srpna zase nemocnice zavře ambulanci ortopedie. Omezení se 

během prázdnin dotkne i pediatrie, naopak fungovat bude onkologie. Vnitřní provoz 

zařízení ovlivní uprostřed prázdnin nejen dovolené, ale také opravy a 
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především práce související se stavbou dvou propojovacích chodeb do nového pavilonu 

intenzivní medicíny. * Návštěvníkům i pacientům v létě zpříjemňovaly chvíle 

v nemocnici dvě výstavy - fotografií Jaroslavy Fojtíkové a obrazů od Jitky Navrátilové.  

ÚTERÝ 2. 7. – Příliv turistů a prázdninové dění si vyžaduje zvýšený dohled nad 

pořádkem ve městě. Proto úderem července začali v Jablonci jezdit městští strážníci na 

kolech. Hlavním cílem jejich cyklohlídek je a během léta bude především přehrada a 

její okolí, sídliště Šumava a Rýnovice. Kromě běžných úkolů strážníci zaměřují svoji 

pozornost na rybáře i volné pobíhání psů, řádné používání cyklostezek a stezek pro pěší 

v souladu se silničním zákonem, nechybí kontrola povinné výbavy kol i to, zda nosí děti 

a mládež povinnou helmu. V plánu je také tradiční celodenní preventivní akce nazvaná 

Kolo, konaná ve spolupráci s týmem silniční bezpečnosti Libereckého kraje. 

NEDĚLE 7. 7. - Městská sportovní hala u přehrady v Jablonci nad Nisou hostila 

florbalový turnaj prestižních neregistrovaných i registrovaných klubů s hráči ligových 

formátů ze středních i severních Čech a také z Prahy. Sportovní akce nazvaná ´Svijany 

Challenge Cup 2019´ nabídla přítomným divákům atraktivní souboje plné napětí. 

PONDĚLÍ 8. 7. - Tenisová zeď mezi druhým a třetím hřištěm u mšenské přehrady má 

novou tvář. Usmívá se z ní dětský 

motiv chobotnice se třemi hrníčky, 

které symbolizují rozdělení nádrže. 

Nové výtvarné ztvárnění zdi zadalo 

město na základě protestu proti 

původnímu motivu. Zeď mezi 

tenisovými kurty byla jednou ze 

schválených legálních ploch pro 

graffiti od roku 2018. Loni před 

prázdninami však přišla stížnost na vyobrazení. Následovala jednání s občany i 

sprejerskou komunitou, z nichž vzešlo rozhodnutí plochu přemalovat vhodnějším a poté 

ji vyjmout z těch legálních. Proto zde byla umístěna cedulka s upozorněním, že plocha 

dále nepatří k legálním místům pro graffiti a poničení chobotnice bude město vnímat 

jako poškození svého majetku. Na novou úpravu zdi bylo vynaloženo 25 tisíc korun.  

ÚTERÝ 9. 7. - Kostely a jejich věže jsou tváří našeho města a díky spolupráci 

Jabloneckého kulturního a informačního centra a místních církví mohou o prázdninách 

domácí i turisté každé úterý navštívit 

i jejich interiéry. Zatímco před 

týdnem se otevřel kostel sv. Anny a 

nabídnul koncert Bach neznámý 

známý, dnes zve k návštěvě kostel 

Povýšení sv. Kříže s programem Ave 

Maria třikrát jinak. Do konce srpna 

budou zpřístupněny všechny sakrální 

památky a návštěvníky čeká ještě 

osm hudebních podvečerů 

nejen s tóny z varhan. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97530&x=709&y=469&hash=c498bd28964b49f908eac39a223d005a&ratio=1
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STŘEDA 10. 7. - Letní festival Jablonecké tóny s koncerty pod širým nebem zahájil 

před radnicí Martin Rous, pražský folkový a rockový písničkář, vítěz několika 

hudebních soutěží, zakladatel kapel Flying Elephant, Šántí či Sluníčko. Koncerty jsou 

připravené pro období celých prázdnin. Pravidelně od 16 hodin ve středu na Mírovém 

náměstí a každý čtvrtek (od 17 hodin) a v neděli (od 15 h) na Letní scéně Eurocentra. 

PÁTEK 12. 7. – Ačkoliv dva domy na křižovatce na Ostrém rohu v Jablonci jsou už 

přes dva roky pryč, na stavbu okružní křižovatky se stále čeká. Město mělo roční skluz s 

předáním projektu a také Krajská správa silnic začala s přípravou pro stavební povolení 

pozdě. Vzhledem k poskytnuté dotaci musí být křižovatka hotová do 20. října 2020. 

VÍKEND 13. – 14. 7. patřil na Kristiánově Dnům lidové architektury. Muzeum skla a 

bižuterie v roli organizátora zvalo k návštěvě děti i dospělé, pro něž byla připravena 

interaktivní hra „O skláři Lišákovi“ spojená s hledáním pokladu čaroděje Tamanna. 

Účastnici měli možnost se zábavnou formou seznámit s výrobou skla, s historií i 

zajímavostmi osady. Nechyběly odměny, dobré občerstvení a vystoupení živé kapely.  

PONDĚLÍ 15. 7. – Centrum města zaplnila výstava nazvaná 

´Před listopadem 89´, jež na šesti oboustranných panelech 

ukazuje, jak Jablonec nad Nisou vypadal v 50. až 70. letech 

minulého století. Společným motivem vystavených fotografií 

jsou dobové dopravní prostředky – zejména tramvaje a 

autobusy, pro naše město v nedávné minulosti tak typické. 

Jablonec tímto v předstihu připomenul výročí listopadových 

událostí roku 1989, následovat budou 

další akce i výstavy. Ta první se 

obrazně řečeno vydala za diváky přímo 

do ulic, panely se nacházely v parku u 

kostela sv. Anny, na Dolním, Mírovém 

a Horním náměstí, v ulici Podhorská u 

Eurocentra (na snímku) a 

Komenského u ČSOB. Na tuto letní 

výstavu, která potrvá až do 15. září, 

naváže podzimní, jež připomene všední 

život Jablonečanů před listopadem 1989. 

DNY 17. 7. AŽ 20. 7. – Závod světové série ve fourcrossu horských kol po sedmé v 

Jablonci! Areál Dobrá Voda opět dějištěm akce ´JBC 4x Revelations 2019´. Nechyběli 

závodníci z celého světa, jejich ostré souboje, monstrózní skoky, adrenalin, tisíce 

diváků. Mimo hlavní závod profesionálů se jel dětský závod Revelations Kids a contest 

ve freestyle Big Air. Nad hlavami diváků se předvedl skvělými triky v letadle Martin 

Šonka a v doprovodném programu zahrála kapela Vypsaná Fixa, ale i řada dalších. 

ČTVRTEK 25. 7. - Řidič s vozidlem VW Golf jedoucí od Jablonce na nájezdu na 

silnici R35 ve směru do Liberce havaroval. Údajně ladil rádio, přičemž náhle zjistil, že 

jede špatným směrem a prudce zatočil vlevo. Následně dostal s vozidlem smyk a narazil 

do ocelových svodidel. Policisté v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 

1,46 promile. Nehoda naštěstí bez zranění, ale se škodou za třicet tisíc korun. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97674&x=855&y=570&hash=a577e74d729b860f00238293adc7e69b&ratio=1
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SRPEN 
PAMĚTNÍ DESKA PRO ARCHITEKTA RADNICE 

NEDĚLE 4. 8. – Sto let slavila paní Božena Novotná, která celý život pracovala jako 

servírka, a to v řadě restaurací a hotelů v Jablonci. Oslavenkyni blahopřál primátor 

Milan Kroupa, jenž se s ní sešel v úvodu rodinné oslavy v hotelu Na Baště. 

PÁTEK 16. 8. – V přízemí jablonecké radnice - 

vlevo od hlavního schodiště, byla odhalena pamětní 

deska Karla Wintera, architekta budovy. Na desce ze 

solnohofenského litografického kamene je 

půlmetrová hlava architekta Wintera, pod níž je text 

psaný abecedou, kterou vytvořil speciálně pro 

jabloneckou radnici. Pro zajímavost: litografický 

kámen silný šest centimetrů váží zhruba 150 

kilogramů a je na stěnu připevněný pomocí trojice 

ocelových trnů. Na něm je umístěna dvacetikilová 

bronzová busta. Celé dílo, jehož autorem je 

akademický sochař Jiří Dostál, váží kolem dvou 

metrických centů.  „V letošním roce si 

připomínáme 125 let od Winterova narození a 

55 let od jeho úmrtí, proto se město rozhodlo 

uctít takto jeho památku,“ řekl při slavnostním odhalení desky tajemník magistrátu 

Marek Řeháček. Přítomná byla i paní Daniela Schejbalová, vnučka architekta. 

SOBOTA 3. 8. - ´Nádech pro lázně´ byla akce upozorňující na prázdné a chátrající 

bývalé městské lázně. Šlo o další projekt spolku ArtproProstor, který navazoval na 

předchozí aktivity zacílené právě na tuto budovu. Nešlo také o jediný prázdninový 

počin. Za čtrnáct dní se v lázních koná audiovizuální projekt Monumentum Lenky 

Dusilové & VJ Aeldryna, jež je součástí audiovizuálních přestavení na 

čtyřech výjimečných místech po celé České republice. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97902&x=614&y=855&hash=edfa446ebbf13bfccf11eef1aece4c48&ratio=1
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ÚTERÝ 6. 8. - Nemilé zjištění čekalo na organizátory varhanních koncertů. Při ladění 

nástroje zjistili varhanáři absolutní rozeschnutí srdce varhan v jabloneckém kostele 

Povýšení sv. Kříže. Koncert, který se zde měl konat, byl proto přesunut do kostela Dr. 

Farského. Cyklus ´Jablonecké kostely otevřeny´ nabízí přes léto každé úterý 

návštěvníkům města i místním občanům prohlídky interiérů sakrálních památek, v 

podvečer se pak mohou vždy v jednom z kostelů zaposlouchat do tónů varhan.  

DNY 8. – 11. 8. patřily v Eurocentru 8. ročníku výstavy Křehká krása. Návštěvníci 

měli jedinečnou možnost zhlédnout mnoho unikátních produktů, vyrobených v českých 

bižuterních a sklářských firmách. Vedle vystavených exponátů byla výstava příjemným 

místem, kde mohla strávit značnou část dne klidně i celé rodina. Na letní scéně totiž 

každý den hrály kapely a byla prezentována módní přehlídka Made in Jablonec 2019. 

Řada tvůrčích dílen pak umožňovala vytvořit si vlastní šperk, namalovat vánoční 

ozdobu, vyfouknout skleněný pohár, udělat si skleněnou mozaiku nebo umělou květinu. 

ČTVRTEK 15. 8. - Zastupitelský klub Občanské demokratické strany vydal prohlášení 

k rozpadu již nefunkční koalice v Jablonci nad Nisou s tím, že záhy zahájí jednání 

vedoucí ke vzniku nové funkční vlády. Občanští demokraté na mimořádném zasedání 

zastupitelstva navrhli odvolání Petra Klápště, uvolněného radního pro územní plánování 

a strategický rozvoj města a jednomyslně podpořili odvolání Štěpána Matka, náměstka 

primátora pro ekonomiku. Oba radní byli dnes zastupitelstvem odvoláni.  

STŘEDA 21. 8. - Jablonec si u pomníku Bojovníkům za svobodu vlasti a obětem 

bezpráví v ulici Generála Mrázka připomněl události z 21. srpna 1968. Ve 

vzpomínkovém projevu primátora Milana Kroupy zaznělo: Sešli jsme se, abychom si 

připomněli klíčové události historie naší země. Události, které na více než dvě 

desítky let zásadním způsobem ovlivnily miliony životů. Vzali nám, našim 

rodičům a prarodičům naději na svobodný život. Pražské jaro se rozplynulo 

jako ranní mlha a přišlo období obrovského rozčarování, deziluze a zoufalství. 

Říká se, že naděje umírá poslední. V řadě lidí ale s příjezdem ruských tanků 

umřela nadobro. Někteří za ni 21. srpna 1968 a v dalších letech 

dokonce položili své životy. Přestože jsem osobně srpen 1968 nezažil 
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a znám ho jen z vyprávění, jako dítě a školák jsem jeho stín vnímal i v Jablonci. 

Viděl jsem ho ve tvářích svých blízkých, učitelů i lidí, které jsem jen tak míjel na 

ulici. Že postrádali naději, o kterou 21. srpna 1968 přišli, jsem si uvědomil až 

mnohem později. Naplno v roce 1989, kdy se ten stín začal konečně vytrácet. 

Dnes žijeme v demokratické zemi, která sice není dokonalá, ale je svobodná. 

Své naděje upínáme úplně k jiným hodnotám. Chceme naplnit své životy něčím, 

co dává aspoň trochu smysl. Někdo je proto vkládá do svých dětí, jiný je vidí 

v plné peněžence, někomu jinému zase stačí batoh na zádech a vítr ve vlasech. 

Těch příkladů by mohlo být mnoho. Dnes, 51. let po invazi vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa, máme totiž možnost volby, jakou cestou se ve 

svém životě vydáme. Když se podíváte na dnešní svět, není to samozřejmost. 

Nikdo z nás si asi nedokáže představit, že bychom o to všechno, co dnes máme, 

ze dne na den – z hodiny na hodinu, přišli. Proto tady také nyní všichni stojíme 

a připomínáme si toto smutné výročí. Děkuji, že jste přišli, a prosím, 

neztrácejte naději, ať už se děje cokoliv…  

SOBOTA 24. 8. - Kořeny předků přilákaly do našeho města skupinu jednadvaceti 

Brazilců z města Nova Petrópolis, s ním má město Jablonec od roku 2007 podepsanou 

Dohodu o přátelství. Nova Petrópolis se nachází ve státě Rio Grande do Sul v jižní 

Brazílii. Ve městě a jeho okolí v současné době žijí přibližně čtyři tisícovky lidí s 

prokazatelnými kořeny na Jablonecku a Liberecku. Někteří členové brazilské skupiny, 

která navštívila Jablonec, jsou členy krajanského spolku Associacao dos Descendentes 

de Imigrantes da Boemia, tj. Sdružení potomků přistěhovalců z Čech. Na radnici hosty 

přivítal primátor Milan Kroupa, který je provedl po budově a seznámil s její historií. 

SOBOTA 24. 8. - Centrum města zaplnil 4. ročník Jabloneckých slavností piva. 

Tradice byla založena v roce oslav 150 let Jablonec jako společný projekt města, 

pivovarského holdingu Svijany a 

společnosti Sundisk. Letos se finančně 

podílí zejména město, pivovar Svijany 

zůstává, ale slavnosti jsou otevřené i 

pro další pivovary – tradiční velké i 

menší regionální. A tak se v prostoru 

Mírového náměstí, areálu Eurocentra, 

Dolního náměstí a části Podhorské 

ulice - spojující obě hlavní pódia 

s vyhrávajícími kapelami, čepovaly 

produkty pivovarů Albrecht, Braník, 

Falkenštejn, Hoegarden, Maloskalský 

pivovar, Ostravar, Primátor, Rezek, 

Rohozec, Staropramen, Stella, Svijany 

a Volt. Dolní náměstí patřilo se svým 

programem hlavně dětem.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97901&x=600&y=600&hash=0429da31221b2eeb0cbf5eca75f4b561&ratio=1
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ZÁŘÍ 
ČAS BILANCOVÁNÍ A NOVÝCH ZAČÁTKŮ 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: ZÁŘÍ JE ČAS NOVÝCH ZAČÁTKŮ -  

Letošní září bude v Jablonci měsícem plným bilancování i nových začátků. 

Začíná nový školní rok, což je už tradičně velký přelom v životě těch 

nejmenších, co poprvé vstupují do školek, prvňáčků i nových studentů – všem se 

radikálně změní život, poznají nové spolužáky i pedagogy, budou si muset 

jinak zorganizovat čas včetně toho volného. Vypukne také dlouho očekávaná a 

složitá stavba v ulicích Poštovní a Budovatelů, na které se podílí hned několik 

investorů, což pro město jako koordinátora ani pro jeho obyvatele není situace 

jednoduchá a nebude ani úplně příjemná. Bilancovat a hodnotit budeme v září 

všichni. Ohlédneme se za prvním ročníkem Jabloneckých tónů, které vzešly z 

předešlého festivalu a které letos proběhly poprvé. Věřím, že se program líbil a 

že si každý našel v té hudební záplavě něco dle svého gusta. Doufám, že jsme 

tak nabídli příjemnou alternativu k odpočinku u přehrady. A pokud vám snad 

něco chybělo, můžete svým nápadem do programu Jabloneckých tónů přispět i 

vy, a to nejlépe hned. Protože už teď přemýšlíme o tom, jak festival sestavíme v 

roce příštím. V zábavném duchu budeme pokračovat i nadále, neboť letošní 

národní téma Dne evropského dědictví zní Památky a zábava. Jak se dají tyto 

dva pojmy šťastně spojit, o tom jsme se mohli přesvědčit třeba při 

prázdninovém benefičním koncertním projektu Lenky Dusilové a Jakuba 

Aeldryna nazvaném Monumetum/um v bývalých lázních. Právě tato historická 

budova bude jednou z těch, které své dveře v sobotu 14. září otevřou 

návštěvníkům. Přístupná bude mimo jiné také Kantorova vila v ulici 

Palackého, která je dílem architekta Adolfa Loose. Jak vidno, září bude na 

události kulturní a společenské bohaté. Snad nabídka programů vyváží 

nepříjemnosti související s nutnou stavební činností. Přeji všem občanům 

příjemný podzim. - David Mánek, náměstek primátora 

PONDĚLÍ 2. 9. – Začal nový školní rok 2019 až 2020. Město Jablonec je zřizovatelem 

devíti základních škol, které dnes zahájily vyučování. Výjimkou byla Základní škola 

Liberecká, která přivítá žáky o čtrnáct dní později. V prostorách zařízení totiž probíhají 

dokončovací práce s rekonstrukcí učeben a kabinetů přírodopisu, fyziky a chemie a také 

dílen. Zcela nová bude třída pro výuku cizích jazyků. Letos se v Jablonci otevřelo 

dvacet prvních tříd, do jejichž lavic usedlo 473 dětí. Svůj první školní den si prvňáčci 

užili za doprovodu rodičů i prarodičů, pozdravit je přišli také představitelé města. 

SOBOTA 7. 9. - Milovníky skleněné krásy a Jizerek lákalo jablonecké Muzeum skla a 

bižuterie k návštěvě Sklářské slavnosti na Kristiánově. Program začal ráno uctěním 

památky zakladatele sklářské osady Johanna Leopolda Riedla na místním 
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hřbitově a následnou mší svatou, navazovala kulturní vystoupení regionálních umělců. 

Nechyběly tvůrčí dílny i komentované prohlídky jak expozicí, tak celou osadou. 

NEDĚLE 8. 9. - Třetí ročník akce Jablonecká neděle se uskutečnil na tradičních 

místech, na parkovišti před městskou halou a plaveckým bazénem, na jeho sluneční 

louce a v okolí přehrady. Náborová prezentace více jak tří desítek sportovních oddílů 

působících v Jablonci představila možnosti celoročního sportovního vyžití všech směrů. 

Týmové i individuální sporty si mohli zájemci u stanoviště vybraného klubu vyzkoušet, 

popřípadě se na cokoliv zeptat. Nechybělo občerstvení, potěšily dětské trampolínky, 

lezecká stěna z Makaku, dračí loď i ukázky dovedností vodní záchranné služby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚTERÝ 10. 9. – Muzeum skla a bižuterie v Jablonci připravilo pro aktivní seniory 

dopolední program pořádaný v rámci výstavy Cesta do Indie. Součástí akce byla 

komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Kateřinou Hruškovou. Na ní navazovala 

tvůrčí dílna, kde si každý účastník mohl vytvořit cestovatelský náramek pro štěstí.  

PÁTEK 13. 9. - Koncertem na mole jablonecké přehrady 

se rozloučil letošní festival Jablonecké tóny, který volně 

navázal na projekty Město plné tónů a Rok české hudby. 

O závěrečnou tečku se postaral dětský pěvecký sbor ZUŠ 

Iuventus, gaude! a soubor Musica Florea, jenž patří ke 

světové špičce v tzv. poučené interpretaci na dobové hudební nástroje. Děti společně 

s hudebníky předvedly vybrané části oratoria Mesiáš od Georga Fridricha Händela.   
SOBOTA 14. 9. – Den evropského dědictví otevřel v Jablonci již tradičně osmnáct 

nejvýznamnějších památkových objektů města. Letošní novinkou bylo zpřístupnění 

objektu bývalých městských lázní, výstavní secesní budovy postavené v letech 1908–

1910 Emilianem Herbigem podle projektu architekta Roberta Hemmricha. Celodenní 

program doplnila i letos upomínková exhibiční ražba, okružní jízdy historickým 

autobusem a také oblíbená rodinná poznávací trasa inspirovaná celostátním tématem 

Památky a zábava. Po loňském zájmu byla i letos zpřístupněná Kantorova 

vila, a to formou skupinových komentovaných prohlídek. V předvečer akce, 
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v pátek 13. září večer, se v kostele sv. Anny uskutečnila přednáška brněnského 

architekta Jana Sapáka nazvaná – Život a dílo Jindřicha Kulky, tvůrčího partnera Adolfa 

Loose, autora Kantorovy vily. Ke Dni evropského dědictví se připojila samozřejmě i 

radnice, kde si návštěvníci kromě jiného prohlédli nově zrekonstruované zasedací sály. 

V rámci letošního ročníku byla připomenuta numismatickou společností dvě významná 

výročí. Jednak založení celorepublikové Numismatické společnosti československé, 

sdružující jednotlivé odborníky, vědce, ale i sběratele a milovníky mincí i celé instituce, 

která vznikla před 100 lety v roce 1919 v Praze. A dále pak založení jablonecké 

pobočky numismatické společnosti, která vznikla před 70 lety v roce 1949. Dalším 

důvodem připomínky tohoto spolku je pak úzká spojitost numismatiky s tvorbou a 

ražbou mincí a medailí, které jsou s Jabloncem nad Nisou bytostně spjaty. 

STŘEDA 18. 9. – Jablonečtí zastupitelé v tajné volbě odvolali Milana Kroupu z funkce 

primátora města. Vydáno a odevzdáno bylo 29 hlasovacích lístků, z toho 28 bylo 

platných. 18 zastupitelů hlasovalo pro odvolání, 6 bylo proti a 4 se zdrželi. Novým 

primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou se stal Jiří Čeřovský (ODS). Volba 

byla tajná, vydáno bylo 28 hlasovacích lístků, odevzdáno 26 lístků, všechny byly platné. 

Pro Jiřího Čeřovského hlasovalo 20 zastupitelů. Dosavadní náměstek pro rozvoj města 

Jakub Chuchlík (Piráti) vzápětí rezignoval na svoji funkci. Před samotnou volbou 

primátora rezignovala na funkci radní i Jarmila Valešová (Piráti). Novým náměstkem 

primátora pro rozvoj města se stal Petr Roubíček (ODS). Dále byl zvolen Milan Kouřil 

(ANO) do funkce náměstka pro ekonomiku a majetek města. Z funkce radního byl 

odvolán Jan Polák (Piráti) a zastupitelé zvolili náměstka pro oblast humanitní Davida 

Mánka (ANO) statutárním náměstkem primátora. Novými členy městské rady se po 

tajné volbě stali Miloš Vele (ODS), Vít Němeček (ODS) a Petr Vobořil (STAN). 

PONDĚLÍ 16. 9. - Pro většinu dětí začal nový školní rok v pondělí 2. září. Výjimkou 

byla největší škola v Jablonci, co se do počtu žáků týče, ZŠ Liberecká 26, která přivítala 

652 žáků až dnes. Důvodem plánovaného zpoždění byla modernizace školského 

zařízení v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou. 

ČTVRTEK 19. 9. - Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny jablonecké nemocnice 

zahájilo v Krkonoších tradiční podzimní seminář, tentokrát se zaměřením na krční páteř. 

Akce nazvaná ´Aby nás nebolelo v krku ani za krkem´ poskytla zájemců z veřejnosti 

příležitost poznat různé přístupy ke zdravotním potížím a nabídla možnosti prevence.  

PÁTEK 20. 9. - Zábavné odpoledne plné soutěží včetně diskotéky pro děti, pro 

dospěláky chlazené lednické burčáky a pro všechny gastronomické speciality 

odstartovaly v Domě vína 14. ročník Dýňobraní. Den zakončilo rozsvícení dýní a 

dýňový ohňostroj.  Akce pokračovala i následující den pestrým programem a výstavou 

stovek vyřezávaných dýní z více jak třiceti základních, mateřských škol a speciálních 

škol z Jablonce a jeho okolí. Letošní téma Dýňobraní znělo Strašidla a hororové bytosti.   

PÁTEK 20. A SOBOTA 21. 9. - Jablonecké podzimní slavnosti se představily letos 

v novém konceptu. Mírové náměstí nabídlo festival dobrého jídla a pití, kde nechybělo 

kvalitní víno, regionální pivo a pestrá nabídka gastronomických stánků. Pro rodiny s 

dětmi byla připravena dětská zóna. Komenského ulice se proměnila ve 

farmářský trh s produkty regionálních výrobců a nově probíhal speciální 
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program nazvaný ´Jablkobraní´ před obchodním centrem Central. Součástí slavností 

byla oslava 10. výročí partnerství 

Jablonce nad Nisou a německého 

Kaufbeurenu. Primátoři z obou měst 

- Jiří Čeřovský a Stefan Bosse, 

podepsali v rámci Podzimních 

slavností dokument potvrzující 

dosavadní výbornou spolupráci a 

vůli v partnerství pokračovat. 

Předali si také symbolické dary – 

obě města zvolila sklo, což nebylo 

náhodné. I původní partnerská 

smlouva byla totiž umístěna po 

obvodu skleněného válce a 

starostové tehdy své podpisy na 

místě zvěčnili pomocí brusky. 

Tentokrát Jablonec dostal darem 

skleněnou pyramidu se znaky obou 

měst a pro Kaufbeuren vznikla 

veliká vánoční ozdoba z hutního 

skla s vyrytým věnováním. 

SOBOTA 28. 9. - V rámci oslav Dne české státnosti byl na výstavu Cesta do Indie 

v Muzea skla a bižuterie v Jablonci po celý den vstup zdarma. Foto Jiří Jiroutek 

PONDĚLÍ 30. 9. - Magistrát města Jablonec nad Nisou vydal další varování před 

kočkovitou šelmou, která se pohybuje po Prosečském hřebenu. Během uplynulého 

víkendu zaznamenal operační důstojník policie několik telefonátů, většinou 

anonymních, které informovaly o pohybu zvířete. Nejprve se policii přihlásil údajný 

majitel. Nakonec se však ukázalo, že chovatel měl zcela odlišné zvíře. Proto i nadále 

zůstává v platnosti doporučení chovat se opatrně, v dané lokalitě raději do lesů 

nevstupovat, nechodit tam se psem a rozhodně do lesa nepouštět samotné děti. Pokud by 

snad někdo zvíře zahlédl, nejlepší je neprodleně zavolat na linku 156 nebo 

158. Po šelmě nadále pátrají bezpečnostní složky společně s myslivci. 
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ŘÍJEN 
JIŘÍ ČEŘOVSKÝ, PRIMÁTOR: NA FUNKCI NELPÍM 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK, ÚVODNÍK: NEČEKANÝ NÁVRAT - Vážení 

spoluobčané, v názvu úvodníku je napsáno „Nečekaný návrat“. Rád bych vám 

vysvětlil, proč jsem tento název zvolil. V roce 2006, kdy jsem po 12 letech 

skončil ve funkci starosty, jsem se rozhodl, že v dalších letech o uvolněnou – 

placenou funkci již nebudu nikdy usilovat. Od té doby jsem měl velmi zajímavá 

pracovní místa a z nich mi nejvíce radosti přineslo ředitelování na Základní 

škole Liberecká 26. Hlavně proto, že je na škole skvělý pracovní tým a velmi 

dobré vztahy. Neměl jsem tudíž žádný osobní důvod na tomto stavu nic měnit. 

Byl jsem dokonce rozhodnut, že v roce 2020 odejdu do důchodu. Až do 15. 8. 

2019 se vše vyvíjelo podle mých představ. Tento den na jednání zastupitelstva 

došlo k ukončení spolupráce tehdejší koalice hnutí ANO, Pirátů a Společně pro 

Jablonec. Následně začala složitá jednání o vyřešení této krize. ODS jako vítěz 

voleb v roce 2018 vyzvala jednotlivé kluby v zastupitelstvu k jednání o nové 

podobě vedení města. Protože náš kandidát z loňského roku pan Miloš Vele se 

nemohl z pracovních důvodů uvolnit do funkce primátora za ODS, navrhla 

strana mě. Jelikož mám stále silný pocit zodpovědnosti a není mi jedno, co se v 

našem městě děje, tak jsem nakonec nominaci na primátora přijal. Byla to 

jediná motivace pro mé rozhodnutí. V žádném případě jí nebyla touha po 

penězích, moci či společenské prestiži. Nemohu vám slíbit, že umím rychle 

vyřešit všechny problémy města, protože nejsem nejlepší, nejchytřejší a všemu 

určitě nerozumím. Jsem člověk, který chyboval, chybuje a chybovat ve svých 

rozhodnutích, bohužel, přes nejlepší snahu bude, avšak s ambicí, aby těch 

špatných rozhodnutí bylo co nejméně. Co vám mohu slíbit je, že budu pracovat 

pro město s plným nasazením. Jsem přístupný diskuzi, nebojím se kritiky. 

Vysvětluji podrobněji současnou změnu ve vedení města proto, aby bylo 

zřejmé, že na funkci primátora nelpím za každou cenu. Přál bych si, abychom 

společně řešili problémy města a jeho občanů. Bez vaší pomoci a pochopení to 

sám nezvládnu. Spoléhám na vás. Jiří Čeřovský, primátor 

ÚTERÝ 1. 10. - Městská galerie MY v Jablonci společně s Ústavem dějin umění 

Akademie věd ČR připravila v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových vernisáž výstavy 

Konfiskované osudy - Umělecké památky z německého majetku získaného 

československým státem a jejich severočeští majitelé. Výstava potrvá do 1. prosince. 

STŘEDA 2. 10. - Jablonecká radnice společně s městským divadlem připravila pro 

všechny fanoušky zesnulého zpěváka Karla Gotta (14. 7. 1939 – 1. 10. 2019) pietní 

místo, jež je v prosklené vitríně mezi vstupními dveřmi na vnější fasádě divadla. K 

podobizně umělce mohou lidé přidat květinu nebo svíčku k těm, které tu již 
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jsou. Nejslavnější český zpěvák navštívil Jablonec mnohokrát, naposledy v loňském 

prosinci, kdy zahájil ražbu medailí se svým portrétem v České mincovně. Medaile Gotta 

připomínají v jeho nejznámějších životních rolích – samozřejmě jako zpěváka, jako 

malíře a v neposlední řadě jako fenomén, který zasáhl řadu generací lidí po celém světě. 

ČTVRTEK 3. 10. – Jablonečtí zastupitelé absolvovali seminář, jehož jediným tématem 

bylo financování stavby a provozu tramvajové linky č. 11 spojující Liberec a Jablonec. 

Cílem semináře bylo dát na stůl všechny existující relevantní informace a možnosti, aby 

se každý zastupitel mohl na příštím jednání zodpovědně rozhodnout. Nechyběly údaje o 

termínech projektu i o odporu veřejnosti k prodloužení tramvajové trati v ulici 

Budovatelů a Soukenná včetně toho, co jsou obyvatelé připravení udělat. 

PÁTEK 4. 10. - Nabídku studijních a výučních oborů připravila tradiční burza AMOS 

v jabloneckém Eurocentru. Na jejím 19. ročníku se kromě škol prezentovaly možnosti 

využití volného času, tipy na podnikání či nové pracovní příležitosti. Součástí 

doprovodného programu byly praktické ukázky řemesel některých škol, a to v podobě 

módní přehlídky či barmanské show. Automobiloví nadšenci ocenili prezentaci Škody 

Akademie a její Azubi Car, milovníci umění mohli navštívit výtvarné dílny oblastní 

galerie Lázně Liberec. Součástí programu byla i Živá knihovna povolání, jejímž cílem 

je motivovat žáky posledních ročníků základních škol ke studiu technických oborů. 

SOBOTA 5. 10. - Neznámá kočkovitá šelma je zpět! Zachytila ji fotopast libereckého 

mysliveckého sdružení v Lukášově. Kriminalistický technik porovnal fotografii s 

maketou zvířat a měřítkem v místě, kde byla kočka naposledy spatřená, a výsledky 

potvrdily, že jde o stejné zvíře, po kterém už dlouho v okolí Jablonce pátrá policie a 

myslivci. K odchycení jsou připravení také dva zvěrolékaři s narkotizačními puškami. 

VÍKEND 5. AŽ 6. 10. - Neobvyklou podívanou sledovali ti, kteří se procházeli kolem 

jablonecké přehrady. Viděli totiž ohraničenou hrací plochu, rozhodčí, dva koše nad 

vodou a hlavně urputný zápas dvou týmů. Na vodní ploše se konal finálový víkend v 

Českém otevřeném pohárovém kanoepolu. Do Jablonce se sjely týmy z různých loděnic 

z celé republiky, největší účast měli zástupci pražské loděnice TJ Kotva Braník.  

Hlavním cílem akce bylo, aby se kanoepolo co nejvíce rozšířilo po celé zemi. Do lodí 

proto mohli usednout nejen vodní slalomáři či sjezdaři, ale i nově příchozí zájemci  

PONDĚLÍ 7. 10. - Slavnostní ocenění dobrovolných dárců krve pořádal Český červený 

kříž v kapli jablonecké nemocnice. Bronzové plakety převzali dárci, kteří darovali krev 

desetkrát. V pondělí 21. října se pak bude konat v obřadní síni radnice oceňování dárců 

zlatými a stříbrnými plaketami MUDr. Janského za 40 a 20 odběrů krve či plazmy. 

DNY 7. – 13. 10. patřily v České republice 

jedenáctému ročníku Týdne sociálních 

služeb. Připojil se k němu také Jablonec, kde 

součástí byl tentokrát také Kulatý stůl na 

téma ´Kompetence a propojování sociálních 

pracovníků, poskytovatelů sociálních služeb, 

zdravotníků, institucí a dalších pomáhajících 

profesí na území Jablonecka´. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98356&x=780&y=516&hash=5d179327f8dbb1b2e66068a7c799068b&ratio=1
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ČTVRTEK 10. 10. - Pětačtyřicet zástupců poskytovatelů sociálních služeb v Jablonci 

v čele s náměstkem primátora pro oblast sociální Davidem Mánkem diskutovalo v 

Poslanecké sněmovně o problémech kolem sociálních služeb. Tématem bylo 

financování a připravovaný zákon o sociálních službách, nelehká pozice pečovatelek a 

možnosti sblížení sociální i zdravotní péče, jejichž příliš ostrá rozhraní velmi 

znesnadňují práci nejen pečovatelkám. Delegaci přijal ve sněmovně premiér Andrej 

Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Cestu do sněmovny zařadilo město 

Jablonec do Týdne sociálních služeb coby vyjádření uznání sociálním pracovníkům.  

PONDĚLÍ 14. 10. - Socha svatého Jana 

Nepomuckého stojí na křižovatce ulic Sokolí, 

Malá a Jánská v Jablonci nad Nisou již od roku 

1752. Vloni byla zrestaurována, přičemž oprava 

sochy a jejího bezprostředního okolí vyšla na 

378 tisíc korun, státní dotace činila 80 tisíc, 

zbytek byl uhrazen z městského rozpočtu. Dnes 

sochu za účasti zástupců města i veřejnosti 

slavnostně požehnal římskokatolický kaplan.  

ÚTERÝ 15. 10. - ´Těšíme se na miminko´ je tradiční akce pro budoucí rodiče, kterou 

pořádá nemocnice Jablonec v nemocniční kapli. Připravené jsou informace nejen o 

kojení a celkové péči o dítě, ale i o jeho správném tělesném vývoji a dalším rozvíjení. 

ÚTERÝ 22. 10. - ´Otisky EU v Libereckém kraji´ se nazývá putovní výstava úspěšně 

zrealizovaných projektů z evropských 

fondů v našem kraji v období let 2014 

až 2018. Jednotlivé projekty byly 

dnes prezentované v Krajské vědecké 

knihovně v Liberci, poté se představí 

v dalších městech. Až od února do 

konce března příštího roku bude 

výstava k vidění ve vstupní hale 

jablonecké radnice. Za Jablonec jsou 

do výstavy zahrnuté dva projekty, a 

to: Podzemní kontejnery a sběr 

bioodpadu plus Zateplení dalších 

pavilonů Základní školy Šumava. 

PÁTEK 25. 10. - Šedesát let od svatby čili tzv. diamantovou svatbu přišli oslavit s 

celou rodinou na jabloneckou radnici manželé Gerlinda a Zdeněk Vodičkovi. Oba 

oslavenci se podepsali do pamětní knihy, jako první jim gratuloval primátor Čeřovský.   

SOBOTA 26. 10. - K celosvětové akci zaměřené na rodinný film, mezinárodně známé 

jako Home Movie Day, se Národní filmový archiv připojuje od roku 2014. Akce 

probíhá ve více než dvaceti zemích Evropy, Asie, Jižní a Severní Ameriky. Letos se 

připojilo i kino Junior v Jablonci. Během odpoledne bylo zařízení otevřeno především 

návštěvníkům, kteří přinesli své rodinné nebo i jiné amatérské filmy různých 

formátů – osmi milimetry počínaje přes 9,5 až po 16 milimetrů.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98386&x=681&y=538&hash=a664934f9238521644237d29438c9dc4&ratio=1
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98431&x=855&y=590&hash=385b751e63af566e68a593fca47be57e&ratio=1
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VÍKEND 26. AŽ 27. 10. - Muzeum skla a bižuterie v Jablonci je součástí projektu 

Křišťálové údolí, které zahájilo činnost tento víkend. Muzeum připravilo nejen volný 

vstup do expozic, ale zejména ukázky tradičních horkých technik výroby skla, tedy 

tažení figurek a zvířátek nebo foukání technického skla u kahanu. Křišťálové údolí je 

marketingový projekt Libereckého kraje, který vzešel původně ze společnosti Preciosa. 

Jeho cílem je prezentovat celý region od Kamenického Šenova až po Harrachov jako 

místa, kde se rodí sklo, a lákat do něj návštěvníky za autentickým skleněným zážitkem.  

PONDĚLÍ 28. 10. - Památku všech padlých v 

první světové válce uctilo a 101. výročí vzniku 

samostatného Československa si připomenulo 

slavnostní shromáždění také v Jablonci. Před 

obnoveným pomníkem obětem 1. světové války 

v Tyršově parku pronesl projev nově zvolený 

primátor Jiří Čeřovský, věnce či kytici položili 

zástupci ozbrojených složek i z řad veřejnosti.  

STŘEDA 30. 10. - V Jabloneckých Pasekách byl slavnostně požehnán Háj hrdinů, jenž 

se nachází v lese u domova důchodců. Mezi jabloneckými památníky je kuriozitou, 

v poválečném období byl mylně přezdívaný Psí hřbitov. Jeho obnova byla dokončena 

letos na jaře, vedle města spolupracovaly a finančně se podílely také Lesy ČR. 

ČTVRTEK 31.10. - Vedení města Jablonce se distancovalo od formy akce Stop 

genocidě - demonstrace za zastavení umělých potratů, která se konala v ulici 

Kubálkova. „Vzhledem k tomu, že radnice nemůže akci zakázat, jelikož je v 

souladu se shromažďovacím právem a organizátoři splnili zákonné podmínky, 

považuje vedení města za nutné se od ní veřejně distancovat. Umělé přerušení 

těhotenství je svobodné rozhodnutí, za které nese člověk osobní zodpovědnost, 

proto nesouhlasíme, aby se jako takové stavělo na stejnou úroveň s válečnými 

zločiny a nejhoršími genocidami v historii lidstva,“ ohradil se proti 

formě akce jablonecký primátor Jiří Čeřovský. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98558&x=855&y=570&hash=5fcfe149381399fd4df23e3d7c396d05&ratio=1
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LISTOPAD 
POHLED DO TOTALITY: SAMETOVÁ 30 NEJEN V DOKUMENTECH 

17. LISTOPAD 1939 AŽ 1989 – PŮL STOLETÍ 

NESVOBODY NAŠÍ ZEMĚ - Narodil jsem se v 

roce 1969 a od svých dvaceti let přemýšlel o 

emigraci do země, ve které bych mohl žít 

svobodně. Od září 1989 jsme se spolužáky z 

Vysoké školy ekonomické v Praze plánovali 

útěk – našim přáním bylo dostat se do 

Austrálie. Ale zatím jsme každý pátek dopoledne při studiu absolvovali na 

kolejích na pražském Jarově „vojnu“. Stejně tomu bylo i v pátek 17. listopadu 

1989. Učili se pochodovat. V poledne po rozchodu se mezi námi šířily hlasy: 

„Tak kluci dnes v 16 hodin na Albertově“. Nikdo z nás nečekal, že nás tam bude 

dvacet tisíc studentů ze všech pražských vysokých škol. Nikdo! To už o něčem 

svědčilo. A dál už ten příběh všichni znáte. Nikdo z nás netušil, že to bude právě 

tento den, kdy se to tak zvaně zlomí a už nebude důvod z této země odcházet 

za svobodou. Přáli jsme si prosperitu a dohnat úroveň západních zemí. 

Podařilo se? Asi máme každý svůj metr a nechť si každý odpoví sám. V 

posledních letech se nám docela daří, tak buďme optimisté, že dál půjdeme tím 

správným směrem a pevně se zařadíme mezi ty nejlepší, jak v Evropě, tak ve 

světě. A co náš Jablonec? Dostavujeme pavilon intenzivní medicíny a již brzy 

zlepšíme služby a kapacity naší nemocnice. Na Střelnici stavíme novou judo 

arénu. Přihlásili jsme se k rekonstrukci a modernizaci tramvajové trati, díky 

čemuž může Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec podat žádost o velmi 

významnou finanční podporu z Evropských fondů. Intenzivně připravujeme 

řadu dalších projektů. K tomu je důležitá politická stabilita a umění se rychle a 

kvalifikovaně rozhodnout. Připravujeme rozpočet na rok 2020 za situace, kdy 

nám za poslední rok prudce narostly běžné výdaje a městský rozpočet bude 

muset na to zareagovat. Věřím, že to společnými silami zvládneme. Přeji všem 

čtenářům příjemný a úspěšný podzim. - Milan Kouřil, náměstek primátora  

NEDĚLE 17. 11. – STÁTNÍ SVÁTEK plný celorepublikových oslav, kdy jsme si 

připomenuli Mezinárodní den studentstva a 30. výročí sametové revoluce…  

STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU připravilo na 17. listopad 

vzpomínkový den na události, které se odehrály před 30 lety. Program dne zahájili 

představitelé a zastupitelé města, jablonečtí poslanci Parlamentu ČR a spoluobčané 

připomenutím událostí z let 1939 a 1989 u památníku v ulici Generála Mrázka. 

Následoval odpolední blok na Mírovém náměstí nazvaný Studenti sobě, kde 

byla k vidění Freestyle Show na MTB kolech a zazněly autorské skladby 
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písničkářů Michala Horáka a Tomáše Hejkala. V kostele sv. Anny se konal 

vzpomínkový kytarový koncert Štěpána Raka. Nechybělo setkání zakladatelů 

Občanského fóra v knihkupectví Serius, na kterém kromě vzpomínek zhlédli nejen 

pamětníci dokumentární film z dílny Martina Wenzela. Mimořádně bylo možné 

navštívit výstavu Svědectví 68-89 aneb Třicet let svobody v Domě Scheybalových a 

také výstavu Rekreace za rohem v kostele sv. Anny. Slavnostní den zakončilo na jevišti 

městského divadla představení Agent tzv. společenský v nastudování Švandova divadla.  
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MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE nabídlo ten den volný vstup do svých prostor. 

V předstihu pak připravilo mimořádný program s příznačným názvem Sametová 

třicítka. Již v úterý 12. listopadu se uskutečnila přednáška ´Jak Havel vystřídal Husáka´, 

v níž historik Michal Macháček hovořil o krizi v socialistickém Československu 

v předvečer sametové revoluce.  V sobotu 16. listopadu program projektu vyvrcholil 

celodenní akcí, kde nechyběl naučně zábavný kvíz pro všechny generace a zajímavosti 

o „sametu“ v Jablonci prostřednictvím vybraných archivních fotografií, dokumentů, 

plakátů a videozáznamů. Po celý den probíhala i tvůrčí dílna s výrobou vlaječek, 

papírových klíčů zdobených kamínky nebo navlékáním náramků se symbolickým 

kovovým klíčem, vše samozřejmě v národních barvách trikolóry. Akci zakončilo 

hudební vystoupení humoristy a písničkáře Miroslava Kemela, který speciálně pro 

jablonecké muzeum vytvořil několik svérázných kreslených vtipů. 

GYMNÁZIUM U BALVANU: Studenti zhlédli dokumenty roku 1989, a to Z deníku 

Ivany A. a Magický hlas rebelky. Rovněž byly připraveny besedy s dcerou přímého 

účastníka událostí 17. listopadu 1939 Danuší Dvořákovou, s absolventem 

doktorandského studia Ústavu pro soudobé dějiny Filozofické fakulty UK Michalem 

Macháčkem, ekonomem Ladislavem Tajovským; pracovníkem Ústavu pro studium 

totalitních režimů Čeňkem Pýchou a s dalším účastníkem demonstrací v listopadu 1989 

Jiřím Melounem. * ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBERECKÁ v Jablonci připravila projekt 

nazvaný Pohled do totality. Žáci druhého stupně se ocitli v době, kdy Československo 

bylo totalitním komunistickým satelitem SSSR. Zjistili, jak se žilo běžným občanům, 

jak a co se učilo ve škole, co prožívali ti, kteří s režimem nesouhlasili a dávali to najevo. 

To vše se jim pokusili zprostředkovat žáci devátých tříd, kteří pod pedagogickým 

vedením učitelek dějepisu projekt k výročí 30 let od listopadu 1989 připravili. Akci 

předcházela beseda pro žáky devátých tříd s disidentem a signatářem Charty 77 

Romanem Rákosníkem a návštěvou Muzea komunismu v Praze.  

PONDĚLÍ 18. 11. – Skončila výstava fotografií 

nazvaná ´Jak jsme žili před listopadem 1989´, 

která byla v Jablonci k vidění na panelech 

v Komenského ulici už od října. Kolemjdoucí si 

mohli při její prohlídce zavzpomínat na dobu, 

kdy jsme jezdili na bramborové brigády či jak a 

v čem jsme cvičili na spartakiádách.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98391&x=535&y=401&hash=06842331c085041d72b4cec5233722e9&ratio=1
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LISTOPAD 2019:   

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK SE ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHOU   

 

 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 100  

 

SOBOTA 2. 11. - Český červený kříž, pobočka Jablonec, pořádal ve velkém sále 

Eurocentra akci Obyčejný večer pro neobyčejné lidi aneb 7. benefiční ples ČČK 2019. 

Dárci krve měli vstup zdarma.  Finanční prostředky získané z plesu byly určeny pro 

oblastní spolek ČČK Jablonec, na chod jeho úřadu a činnost humanitární jednotky.  

NEDĚLE 3. 11. - Vzpomínku na zesnulé připravil Sbor pro občanské záležitosti. Pietní 

shromáždění se sešlo ve 14 hodin u rozptylové loučky městského hřbitova v Jablonci. 

ČTVRTEK 7. 11. - Velký zasedací sál radnice, kde obvykle jednají zastupitelé, 

obsadily děti ze ZŠ Liberecká 26. 

Primátora Jiřího Čeřovského podrobily 

rychlým otázkám z nejrůznějších 

oblastí a bylo vidět, že jsou na setkání 

připravené. Věděly, že sportoval, a tak 

se ptaly, jaký druh sportu provozoval. 

Zajímaly se ale také o opravy domů ve 

městě, jaké stavby tu jsou, které jsou 

významné a v jakém stavebním slohu. 

Magistrát navštívili žáci 3. ročníků v 

rámci výuky prvouky. Kromě prohlídky 

budovy zhlédli se zájmem fotografie ze 

stavby radnice v letech 1932-1933. 

PÁTEK 8. 11. - Slavnostním večerem 

s mottem ´Končíme & Začínáme´ byly 

oficiálně zahájeny restaurátorské práce 

na největších jabloneckých varhanách v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Vyjmutím 

prvních píšťal byla odstartována dvouletá práce, na jejímž konci budou varhany v plné 

síle a připravené ke hře. Prostřednictvím sbírky Nadačního fondu Jablonecké varhany 

přispěly k záchraně hudebního nástroje nejen město Jablonec, ale i stovky lidí. * 

Pozvánka do Eurocentra: Velký swingový orchestr  je opět připraven zahrát 

nejhezčí melodie báječné swingové éry minulého století. Večerem pro tančící i 

netančící budou znít písničky z dobových gramodesek a filmů pro pamětníky. 

Kapelou, jež vám bude dělat celý večer společnost, je Orchestr Rudy Janovského 

ve složení: 5 saxofonů, 4 trubky, 4 pozouny, kontrabas, piano, bicí a 3 zpěváci. 

DNY 9. A 10. 11. - Muzeum skla a bižuterie v Jablonci připravilo na víkend akci 

s názvem ´Za sklářskými mistry´. Kdo se zúčastnil, užil si ve vestibulu ukázky výroby 

černé bižuterie a foukání figurek u kahanu, o což se postarali opravdoví mistři svého 

řemesla. Jejich sklářský um obdivovali návštěvníci muzea zdarma celou sobotu a neděli. 

PONDĚLÍ 11. 11. - Na Den veteránů byl v Lukášově za účasti vedení města, odborné i 

laické veřejnosti slavnostně odhalený památník připomínající oběti I. světové války 

(1914-1918). Lukášovský památník je další v řadě opravených připomínek obětí Velké 

války, kterým se Jablonec systematicky věnuje od roku 2016. Náklady na jeho obnovu 

dosáhly 331 tisíc korun, státní dotace byla ve výši 254 tisíc korun. Novému 

památníku zahrály a zarecitovaly děti z rýnovické základní školy a nechybělo 
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tradiční požehnání. Toho se ujal Karel Koláček, farář ze starokatolického kostela 

v Jablonci nad Nisou. Přihrnout zeminu k čerstvě zasazené lípě v těsném sousedství 

památníku měli možnost i přihlížející občané. Závěrem zazněla česká státní hymna a 

salva z pušek vojáků v dobových uniformách, kteří drželi u památníku čestnou stráž. 

ÚTERÝ 19. 11. - Zámeček 

Schlaraffia u autobusového nádraží 

v Jablonci šel definitivně k zemi, a 

to v souladu s demoličním 

výměrem. Ministerstvo kultury 

dvakrát rozhodlo o tom, že 

z objektu neučiní kulturní památku, 

a tak majitel stavby v souladu s 

povolením v právní moci objekt 

zboural. Vzhledem k tomu, že 

předchozí bourání bylo započato 

před tím, než povolení nabylo 

právní moci, hrozila majiteli 

Schlaraffie od jabloneckého 

stavebního úřadu pokuta. Než však 

začalo správní řízení o přestupku, 

došla na stavební úřad námitka o 

podjatosti úředníků. Proto bylo celé správní řízení předáno Krajskému úřadu v Liberci.  

DNY 25. – 29. 11. - Oddělení klinické biochemie a hematologie (laboratoř) 

Nemocnice v Jablonci nad Nisou se opět zapojilo do Evropského testovacího týdne 

HIV.  Jedná se o 7. ročník celoevropské kampaně s hlavním cílem zpřístupnit bezplatné 

testování na HIV infekci.  Podle informací na stránkách Národního programu boje proti 

AIDS vykazuje HIV infekce v České republice dlouhodobě vzestupný trend. Testování 

je jedním ze základních nástrojů prevence a pomáhá odhalit včasná stadia infekce, čímž 

může HIV pozitivním zajistit léčbu a také zamezuje dalšímu šíření infekce.  

ÚTERÝ 26. 11. - Jablonec nad Nisou úspěšným držitelem titulu Město pro byznys 

desetiletí! Získal jej na základě faktu, že je dlouhodobě nejúspěšnějším městem ve 

srovnávacím výzkumu Město pro byznys, který provádí Týdeník Ekonom s podporou 

společnosti Eurovia. K hodnotícím kritériím patří například podnikatelské prostředí či 

přístup veřejné správy. Jablonec nad Nisou v rámci Libereckého kraje za posledních 

deset let vyhrál pětkrát, třikrát byl druhý a jednou třetí. 

ČTVRTEK 28. 11. - Tři dny před první adventní nedělí se život v jablonecké 

nemocnici nesl ve vánočním duchu. Personál z oddělení Centra doléčování a 

rehabilitace v prostorách před kaplí prodával výrobky pacientů. Již tradičně okrášlily 

před kaplí vánoční stromek vlastnoručně vyrobenými ozdobami členky Klubu seniorů z 

Centra sociálních služeb v Jablonci. Výtvarné a tvořivé dílničky, včetně zdobení a 

dekorací, patří totiž k jejich oblíbeným volnočasovým aktivitám. Letos dostal stromek 

ozdoby ve fialové a růžové barvě, dominovaly plstěné hvězdičky a zvonky, 

nechyběli ptáčci a samozřejmě také tradiční tvary jako jsou kouličky.  
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PÁTEK 29. 11. - V přízemí radnice už svítí vánoční stromek. Krásný smrk vybraly pro 

město do vstupní haly Lesy ČR. Je z bedřichovských lesů a zdobí jej žlutá ledková 

světýlka, zlato-zelenkavé koule a stylizované květy. Výzdoba je tak sladěna s pamětní 

deskou Karla Wintera, jež zde byla instalovaná letos v srpnu. Nové místo našel betlém z 

lipového dřeva v životní velikosti, je v informačním centru radnice. Společnost mu tu 

dělají keramické betlémy, jejichž autory jsou děti. Od začátku týdne už stojí i vánoční 

strom na Mírovém náměstí. Ten letošní pochází z městských pozemků a byl zakrácený 

na výšku 10,5 metru. Jeho rozsvícení je naplánované na první adventní neděli.  

SOBOTA 30. 11. - Již 14. adventní setkání pro děti i dospělé ve Spolkovém domě v 

Jablonci nad Nisou, jež se uskutečňuje v rámci 16. ročníku regionálního projektu 

Tvoříme duší. Koná se pod záštitou Arteaktum-cz a Centra pro zdravotně postižené 

Libereckého kraje. Vedle kulturního programu byla připravena prodejní výstava děl, 

výrobků chráněných dílen a výtvarníků a také možnost zhlédnout představení osobností, 

které i přes svůj handicap dokáží vytvářet zajímavé kulturní hodnoty a zapojují se do 

běžného života, včetně svých přátel. Čímž naplňují motto projektu: Bez bariér v duši i v 

životě. Součástí akce byl adventní koncert u Jizerského betléma v kostele Dr. Farského. 

SOUČASNÉ ČESKÉ VÁNOČNÍ OZDOBY je název nové výstavy (na snímku) v Muzeu 

skla a bižuterie v Jablonci představující výběr z aktuální nabídky osvědčených vzorů, 

novinek a exkluzivit foukaných a perličkových skleněných ozdob. Některé z výrobků 

zde mají dokonce svou světovou premiéru! Muzeum se dlouhodobě věnuje rozšiřování 

a zkvalitňování své unikátní sbírky vánočních ozdob, koncepčně rozvíjí aktivní 

spolupráci s jejich výrobci a exportéry, sleduje vývoj a přípravu nových kolekcí, reakce 

na světové trendy v tvarech, dekorování i technologiích, zajímá se o prezentace na 

mezinárodních veletrzích. Vánoční ozdoby dnes nejsou pouze sezónní záležitostí, své 

příznivce oslovují celoročně a jejich sortiment se neustále rozšiřuje. Během výstavy, jež 

potrvá do 16. 2. 2020, muzeum zajistilo rozšířený prodej vánočních ozdob. 
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PROSINEC 
KONEC ROKU BÝVÁ TRADIČNÍM ČASEM BILANCOVÁNÍ - Možná by se 

vzhledem k faktu, že jsem na postu náměstka pro rozvoj a územní plánování 

města teprve od 18. září, mohlo zdát bilancování poněkud nepřístojné. Jsem 

sice na této židli teprve krátce, avšak už třetí volební období jsem členem 

zastupitelstva, a tak projekty, o nichž hovořím, jsem projednával a schvaloval. 

Proto se mohu ohlížet. Investice v posledních letech byly velké. Tou největší je 

bezesporu stavba pavilonu intenzivní medicíny (PIM), která se zdárně chýlí ke 

konci a o níž se více dozvíte uvnitř Jabloneckého měsíčníku. Poměrně bohaté 

investice však byly určené například i do školských budov. A to zvláště díky 

Integrovanému plánu rozvoje území Liberce a Jablonce nad Nisou (IPRÚ), 

který nám pomohl zmodernizovat v poslední době hned tři základní a dvě 

mateřské školy. Celkem do ZŠ v Liberecké, Mozartově a Pasířské a do MŠ v 

Nové Pasířské a v Arbesově investujeme 93 milionů korun, z čehož dotace 

evropské a státní činí téměř 64 milionů. Naše město tak získalo několik nových 

specializovaných učeben, bezbariérové vstupy, toalety i výtahy a geopark. V 

mateřských školách v Nové Pasířské a v Arbesově ulici máme díky modernizaci 

68 nových míst pro děti. V současné době se stále ještě pracuje na Základní 

škole v Kokoníně, tzv. Lístečkové, a dále nás čeká její budova v Janáčkově ulici 

ve Vrkoslavicích. Před námi je však opravdu rozsáhlá přestavba, a to MŠ 

Montessori, na kterou se město bude podílet šestnácti miliony. Stavba bude 

rozdělená do let 2020–21, vyjde na 44 milionů a na jejím konci se můžeme těšit 

na moderní školku. Když se ohlédnu, je to bilancování příjemné. Městu se daří 

čerpat dotace na důležité a smysluplné projekty. Práce je však před námi 

spousta. A tak si do příštího roku přejme, ať se nám daří takto dál. Přeji vám 

krásný vánoční čas. - Petr Roubíček, náměstek primátora  

NEDĚLE 1. 12. – První adventní neděle nabídla pestrý program. Do Eurocentra lákal 

Dům dětí a mládeže Vikýř na tvořivé dílničky, kde si zájemci mohli vyrobit vánoční 

dekoraci či drobný dárek pro sebe i pro své blízké. * Zapálení první svíce v kostele sv. 

Anny zahájilo symbolicky čas 

adventní, následoval společný koncert 

smyčcového orchestru Camerata 

z Liberce a zpěváků ze ZUŠ Jablonec. 

* V podvečer pak lidé zcela zaplnili 

Mírové náměstí, aby zhlédli slavnostní 

rozsvícení stromu před radnicí (foto 

vpravo: Iva Mošnová) s adventním 

programem, ve kterém 

vystoupil mimo jiné dětský 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98850&x=855&y=570&hash=b562ecaf04cc154bab01d6377499f7b5&ratio=1
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pěvecký sbor Skřivánek. Pár slov pronesl duchovní Českého sdružení Církve adventistů 

sedmého dne Roman Hampacher a primátor Jiří Čeřovský, který odpočítal společně 

s přítomnými Jablonečany rozsvícení stromu. Současně se rozsvítila radnice i pěší zóna. 

Jen v tento den byla pod vánočním stromem umístěna schránka na dopisy Ježíškovi. 

Děti, které nestihly vhodit své psaní s těmi nejtajnějšími přáními do schránky v neděli, 

se nemusely se bát, že Ježíšek dopis nedostane. Speciální schránka byla k dispozici v 

následujícím týdnu v informačním středisku radnice. Počínaje první adventní nedělí až 

do nového roku stál na náměstí stánek nabízející horký svařák a čaj i další občerstvení.   

ČTVRTEK 5. 12. – V pořadí již 26. adventní koncert připravil pro své příznivce dětský 

pěvecký sbor Vrabčáci, který působí v Jablonci při ZŠ Mozartova. Společně s mladšími 

zpěváčky z Vrabčat a za přispění letošních prvňáčků, kteří si říkají Písklata, vystoupil v 

městském divadle s pestrým výběrem ze svého repertoáru, přibyly i nově nastudované 

skladby, zazněla stará muzika i spirituály a nechyběly ani oblíbené vánoční písně.  

PÁTEK 6. 12. - Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou byla založena v 

roce 1994 a úspěšně působí dodnes. Slavnostní večer k 25. výročí založení patřil 

zakladatelům, členům, přátelům a hostům. Od představitelů Libereckého kraje převzalo 

u příležitosti oslav pětadvacetin ocenění 25 osobností a firem, které se zasloužily o 

založení a činnost komory a vynikající reprezentaci našeho regionu v ČR i v zahraničí. 

Jubilejní oslavy doplnily vzpomínky, projekce videí a výstava fotografií i dokumentů. 

SOBOTA 7. 12. – Pro všechny, kteří mají 

rádi bižuterii a chtěli si vyzkoušet výrobu 

vlastního šperku, připravilo Muzeum skla a 

bižuterie v Jablonci další z cyklu bižuterních 

kurzů.  Účastníky čekala výroba háčkovaného 

náramku s perličkami se zkušenou lektorkou 

Věrou Černou. Kurz byl vhodný zejména pro 

dospělé – začátečníky nebo mírně pokročilé. 

* Na dnešní svátek sv. Ambrože rozezněl 

jablonecký folklorní soubor Nisanka společně se svými hosty jeviště divadla vánočními 

koledami z Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší v tradičním adventním představení 

Vánoce s Nisankou. Folklorní soubor Nisanka působí v Jablonci již 55 let a pro oslavu 

svého jubilejního výročí si vybral právě uvedenou akci, jež letos vstoupila do třicátého 

ročníku. V průběhu odpoledne se představily divákům všechny generace souboru od 

nejmladších, ještě ani ne tříletých dětí, přes náctileté až po seniorskou kategorii.  

NEDĚLE 8. 12. – Dům dětí a mládeže Vikýř byl pořadatelem zábavného odpoledne 

pro děti i dospělé, při kterém hodné odměnil Mikuláš a zlobivé potrestal čert. Akce 

nazvaná Mikulášské pohlazení se konala v jabloneckém Eurocentru. * Osadní výbor 

Mšeno a Jablonecká přehrada zvaly k rozsvícení vánočního stromu u přehrady. Cíl 

akce? Vrátit do našich uspěchaných životů atmosféru nadcházejících svátků 

sousedským, baráčnickým způsobem. Atmosféru dotvářela ochutnávka domáckých 

výrobků a tradiční koledy v podání pěveckého sboru Izerína. * V sobotu předcházelo 

rozsvícení vánočního stromu u kulturního domu v Kokoníně, kde také 

nechyběl zajímavý kulturní program a výtvarné dílničky. 
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ÚTERÝ 10. 12. - Sociální bydlení a dávky, statut trvalého bydliště, ale i dezinformační 

e-maily, tak to byla témata rozhovorů předvánočního setkání poslance Petra Beitla 

s desetičlennou Radou starších. Radu tvoří zástupci klubů seniorů v Jablonci a jejím 

cílem je hájit zájmy seniorů a usilovat o jejich aktivní zapojení do veřejného života. 

ČTVRTEK 12. 12. – Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium, podle kterého se 

bude řídit hospodaření města do schválení nového rozpočtu pro rok 2020. Ten bude 

projednán v únoru příštího roku, do té doby bude město hospodařit dle pravidel 

rozpočtového provizoria. Jak zaznělo na jednání zastupitelů, do doby schválení 

rozpočtu na rok 2020 budou maximální měsíční neinvestiční výdaje jednotlivých 

odborů ve stanovené výši, investiční se budou čerpat dle uzavřených smluv a do 

schválení rozpočtu se nebudou zahajovat nové investiční akce. Limit na čerpání 

neinvestičních výdajů je odvozený od zhruba jedné dvanáctiny upraveného rozpočtu na 

rok 2019. * Premiéru si dnes odbyla zrekonstruovaná galerie velkého zasedacího sálu 

jablonecké radnice. Doplnila tak opravenou zasedačku, která slouží svému účelu už více 

jak rok. Na balkoně galerie se začalo pracovat od července. Restaurátoři doplnili 

veškeré chybějící dílce podle původního vzoru, sklížili konstrukce, podlepili uvolněné 

dýhy, opravili sklopné mechanismy a sedadla nalakovali odolným přírodním olejovým 

voskem medového odstínu v matném provedení. Kromě 42 sedadel jsou opravené i 

zábradlí, parapety, obložení a oboje dveře. Rekonstrukce vyšla na 370 tisíc korun.  

PÁTEK 13. 12. – Desátý ročník adventního koncertu v jablonecké nemocnici se 

vydařil. Do posledního místa zaplnili návštěvníci z řad pacientů, zaměstnanců i 

veřejnosti místní kapli, kde v hodinovém programu zazpívaly sólistky Národního 

divadla v Praze Stanislava Jirků (rodačka z Jablonce nad Nisou) a Marie Fajtová 

skladby A. Dvořáka, B. Martinů, J. Offenbacha, G. Verdiho, G. F. Händela, A. 

Vivaldiho, A. Michny z Otradovic. Nechyběla již tradiční árie ´Carmen´ od G. Bizeta, 

vánoční atmosféru naladily dvě verze ´Ave Maria´ a závěrečná ´Panis Angelicus´.  

SOBOTA 14. 12. - Základní umělecká škola z Jablonce nad Nisou připravila jedinečné 

divadelní představení inspirované oblíbenými českými pohádkami. Hudebně-taneční 

zpracování písní a melodií ze šesti pohádek doplnili žáci literárně-dramatického oboru. 

Při dnešní premiéře v městském divadle ovládlo pódium na 120 mladých účinkujících.  

STŘEDA 18.12. - Městští strážníci Michal Křemen a Vladislav Rázek pohotově 

zasáhli v obchodním centru, kde zkolaboval starší muž. Dnes oba přijal primátor Jiří 

Čeřovský a za rychlou pomoc při záchraně života jim předal medaili Gratias Tibi Ago.  

ČTVRTEK 19. 12. - Primátorský vánoční svařák je oblíbená tradice, kdy se už od roku 

2007 setkávají čelní představitelé města s veřejností na vánočních trzích v centru města 

a nabízejí speciální hrnečky s horkým nápojem. 

Letos se prodalo 830 hrnků s motivem prosečské 

rozhledny, bylo vytočeno 260 litrů svařeného 

vína a pět litrů třešňovice. Výnos z prodeje je 

každý rok určený na nějaký charitativní projekt. 

Letošní výtěžek 46 413 korun putoval přes 

oblastní charitu Liberec do Domova 

pro matky s dětmi v tísni. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99017&x=855&y=641&hash=e43c92a4c718eeb8c5e9ff5c73202926&ratio=1
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PÁTEK 20. 12. - Jablonec podal pět žádosti do Dotačních fondů Libereckého kraje na 

podporu požární ochrany. Všechny projekty byly schválené a město tak získalo 

účelovou dotaci 1 282 tisíc s tím, že se bude podílet částkou 1 030 450 Kč. Dobrovolní 

hasiči z Jablonecka tak získali finanční prostředky na nové vybavení a na různé opravy.  

PÁTEK 27. 12. – Vánočnímu tvoření patřil celý den ve vestibulu a v ateliéru Muzea 

skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Firma Goja zde předváděla ruční výrobu 

skleněných vánočních tvarů, které si mohli návštěvníci posléze ozdobit dle svého gusta. 

Další tvořivé možnosti nabízela dílna s výrobou vánočních dekorací z netradičních, ale 

běžně dostupných materiálů jako jsou dřívka, knoflíky či korálky. Vstup na dílnu byl 

zdarma, včetně možnosti zhlédnout aktuální výstavu Současné české vánoční ozdoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msb-jablonec.cz/programy/soucasne-ceske-vanocni-ozdoby
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PONDĚLÍ 30. 12. - Byl ukončen další ročník tradiční ankety časopisu Naše Pojizeří o 

nejhezčí vánoční strom na náměstích v Pojizeří a na Jablonecku. Do letošní ankety 

poslalo svůj hlas pro své favority 977 čtenářů. Prémiové vítězství získal vánoční strom 

v Turnově, pro který hlasovalo 302 lidí, a získal tak podporu 31 procent hlasů. Druhý 

s 213 hlasy byl strom v Zásadě, který je pravidelným medailistou. Třetí skončil vánoční 

strom z Lomnice nad Popelkou, také pravidelný účastník a medailista. Čtvrtý skončil 

obhájce loňského vítězného titulu strom ze Semil a pátý z Jablonce nad Nisou. Šestá 

byla Jilemnice, 7. Železný Brod, 8. Desná, 9. až 10. místo Hostinné a Košťálov, 11. až 

12. Harrachov a Jindřichov, 13. Tanvald, 14. Velké Hamry, 15. – 16. Libštát a Mříčná.  

ÚTERÝ 31. 12. - V poslední den v roce bylo rušno v jablonecké nemocnici především 

v chirurgické ambulanci, kde bylo během Silvestra a částečně na Nový rok ošetřeno 

bezmála sto pacientů. Častým důvodem vyhledání zdravotnické pomoci v noci byl úraz 

spojený s opilostí, fyzickými potyčkami či agresivním napadením. Pozitivem je, že 

nebylo třeba ošetřit žádného pacienta s úrazem po použití pyrotechniky. * Na dětské 

oddělení bylo na Silvestra přijato pět pacientů s úrazem po sportování. * Poslední 

miminko roku 2019 přišlo na svět 31. 12. ve 23 hodin a 31 minut, celkem se na 

Silvestra narodily tři děti. V roce 2019 přišlo na svět v jablonecké porodnici 1 552 dětí, 

chlapců bylo 786 a dívek 766, dvojčat 7. Nejtěžším dítětem byl chlapeček, který vážil 

5,27 kg a měřil 56 cm. Pět dětí se narodilo mimo porodní sál, v sanitce nebo autě, když 

rodiče nestihli dojet do porodnice. Rodičce běžel pomoci buď zdravotnický personál z 

naší nemocnice, pokud byla maminka již v areálu nebo zasahovala zdravotnická 

záchranná služba. Častými jmény jsou Natálka, Rozárka, Eliška, Ema, z klučičích jmen 

Adam, vrací se však jména jako František či Antonín a módní se stává dívčí Stela.   

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK V CYKLU JABLONECKÉ MALIČKOSTI  

PŘINESL V XXXIII. DÍLE PŘÍSPĚVEK, KTERÝ TEMATICKY UZAVÍRÁ PROSINEC  

NEUMANNŮV KŘÍŽEK - Konečně se zase v Jablonci nad Nisou objevil ten 

krásný předvánoční čas. V podvečerním příšeří, kdy se odraz světel narůžověle 

leskl na sněhových peřinách, se na zasněžené křižovatce ulic Vrkoslavické a 

Revoluční sešla skupinka citlivých lidí, aby uctila návrat slávy Neumannova 

křížku do vrkoslavických ulic. Neumannův křížek můžeme najít pod starobylou 

chalupou č. 35. Jak dlouho na tomto místě svaté znamení stojí, se přesně neví. 

Staré zprávy z církevních knih hlásají, že pro zdejší kříž kdysi zřídili místní 

obyvatelé Anton Mai a Johann Georg Dressler nadání, z něhož měl být 

opravován. Kdy to bylo, upadlo již dávno v zapomnění. Je tedy klidně možné, že 

na tomto místě býval již kdysi dávno kříž dřevěný, ale jisté to není. Jedinou, 

víceméně zaručenou informací je, že současný kamenný podstavec s křížem 

nechal roku 1833 postavit jistý Franz Neumann. Až nedávno jsem při studiu 

Lilieho vlastivědy narazil na údaj, podle něhož byl sklář Franz Neumann z 

domu číslo 24 v první polovině 19. století vrkoslavickým rychtářem. A chalupa 

č. 24 stávala hned vedle křížku, kde je dnes průmyslový areál…  
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JE TAK VÍCE NEŽ PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE MECENÁŠEM vcelku nákladné památky byl 

právě tento rychtář. Působí dnes nelogicky, že by křížek postavil až za cestou, ale staré 

mapy ukazují, že ulice Revoluční v tomto úseku tehdy ještě neexistovala a stará cesta 

vedla až v trase ulice Západní. Franz Neumann tak kříž nechal vztyčit prakticky na 

hranici mezi svojí zahradou a pozemkem náležejícím k domu č. 35. Stará cesta u křížku 

byla jednou z důležitých větví silnice vedoucí z Jablonce přes Vrkoslavice, Kokonín, 

Dalešice, Sněhov až na Malou Skálu, která byla tehdy středem röhmischovského 

panství. Kříž byl postaven před mohutným stromem, který odděloval maloskalský díl 

Malých Vrkoslavic od svijanského dílu. Tato část dnešního Jablonce tak byla skutečně 

rozdělena mezi majetky pána Röhmische z Malé Skály a šlechtu ze Svijan, kterou tehdy 

představovali sychrovští Rohanové. Význam stromu a kříže coby hraničního znamení 

vrchnostenských světů ale brzy zanikl, když byla v polovině 19. století zrušena panská 

správa a vznikly obce. Dnes se vzhled západního svahu Petřína značně liší od časů, kdy 

zde byl Neumannův křížek postaven. Prakticky celý lučinatý kopec je dnes zastavěn. V 

první polovině 19. století byly svahy vrchu Nickelkoppe pojmenovaném po ševci 

Dominiku Simmovi, přezdívaném Nickelschuster, pokryté částečně lesem a částečně 

pastvinami. V nich se krčilo jen pár dřevěných chaloupek, z nichž si alespoň zčásti 

původní tvář uchoval právě dům č. 35 stojící za křížkem. Tolik se toho změnilo, jen 

křížek přežil všechny časy dobré i zlé a ´dožil se´ téměř dvou staletí. Pravda, 

léta jej postupně zahrnovala nánosy hlíny, takže se jaksi zmenšoval, ale jeho 

tvář se změnila jen drobně. Původní podstavec z nažloutlé tanvaldské žuly 

zůstal, kovaný kříž s plechovou postavou Spasitele byl později nahrazen 

zdobnějším litinovým; upadl ale háček na lucernu a zmizela tabulka s nápisem 

Es ist vollbracht čili Dokonáno jest. V roce 2018 se křížek konečně dočkal obnovy, 

kterou na náklady města Jablonce nad Nisou prováděl kameník a restaurátor Petr 

Verich. Na vyčištěný podstavec byla umístěna nová tabulka se starým nápisem; 

německé Es ist vollbracht bylo doplněno o český překlad, připomenut byl i Franz 

Neumann a letopočet 1833, který doplnil ještě údaj o opravě 

v roce 2018. Jako třešnička na dortu přibyl háček na lucernu. 

Kříž se 12. prosince dočkal požehnání od starokatolického 

faráře Karla Koláčka. V podvečerní chvíli se zdálo, že se do 

Malých Vrkoslavic na chvíli vrátily staré dobré časy, kdy se 

bohabojný horský lid modlil u křížů na rozcestích. Aby bylo 

dílo dokonalé, koupila ještě Iva Řimnáčová v krámku 

Poklady z půdy v Podhorské ulici pro křížek malou 

lucerničku. Večer 22. prosince 2018 v ní pak Dana 

Försterová rozsvítila svíčku. Křížek zaplesal nad mihotavým 

plaménkem, světýlko zde nesvítilo možná celé půl staletí. 

Svět je ale divočejší, než bychom si přáli: již za pár dní byla 

lucernička pryč. Křížek tak dnes čeká na dalšího dobrodince, 

který jej v noci nasvítí. Nepochybuji o tom, že se najde. 

Marek Řeháček * Kresba Petr Ferdyš Polda 
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LIDÉ 
ÚVODEM: ZÁKLADNÍ STATISTIKA 

POČTY OBYVATEL, VĚKOVÉ SLOŽENÍ, PŘISTĚHOVALÍ, 

ODSTĚHOVALÍ, SŇATKY, ROZVODY  

ČESKÁ REPUBLIKA měla k 31. prosinci 2019 celkem 10 669 324 obyvatel. 

Zatímco v roce 2018 žilo v České republice 10 626 430 a v roce předcházejícím 

10 589 526 obyvatel (od roku 2016 přibylo 24 242 osob a počet tak byl nejvyšší 

od konce 2. světové války), letos nás bylo výše zmíněných 10 669 324.  

MIMINKA, ZEMŘELÍ  

o Narodilo se 112 633 dětí (v roce 2018: 114 419 * 2017: 114 789 * 2016: 

113 083), potratů bylo 31 797 (2018: 32 952 * 2017: 35 012 * 2016: 35 921).  

o Zemřelo 112 362 lidí (2018: 112 920 * 2017: 111 443 * 2016: 107 750). 

o Přirozený přírůstek/úbytek -131 (2018: 1 116 * 2017: 2 962 * 2016: 4 913). 

STĚHOVÁNÍ  

o přistěhovalí 65 571 (v roce 2018: 58 148 * 2017: 45 957 * 2016: 37 503), 

o vystěhovalí 21 301 (v roce 2018: 19 519 * 2017: 17 684 * 2016: 17 439), 

o přírůstek/úbytek stěhováním 44 270 (v roce 2018: 38 629 * 2017: 28 273 * 

2016: 20 064), 

o celkový přírůstek 44 139 (v roce 2018: 39 745 * 2017: 31 235 * 2016: 24 977). 

SŇATKY, ROZVODY 

o Oproti loňsku bylo uzavřeno o 400 sňatků více, ´ano´ zaznělo na 54 870 

svatbách (v roce 2018: 54 470 * 2017: 52 567 * 2016: 50 768), 

o rozvedeno bylo 24 141 manželství (v roce 2018: 24 313 * 2017: 25 755 * 2016: 

24 996). 

LIBERECKÝ KRAJ (s okresy Česká Lípa, Liberec, Semily a Jablonec nad Nisou) měl 

k 31. prosinci 2019 celkem 443 690 obyvatel.  

Nejvíce obyvatel měl kraj od roku 1990 v roce 2010, kdy počet dosáhl 439 942. 

Ke konci roku 2016 překročil Liberecký kraj hranici 440 tisíc osob (přesně 

440 636) a nárůst pokračoval i v letech dalších. V roce 2017: 441 300 * 2018: 

442 356 * 2019: 443 690. * Z toho v roce 2019 bylo 218 661 mužů (rok 

2018: 217 791 * 2017: 217 041 * 2016: 216 556) a 225 029 žen (2018: 

224 565 * 2017: 224 259 * 2016: 224 080).  

MIMINKA, ZEMŘELÍ  

o Narodilo se 4 675 dětí (v roce 2018: 4 741 * 2017: 4 770),  

o potratů bylo 1 618 (2018: 1 702 * 2017: 1 629).  
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o Zemřelo 4 607 lidí (2018: 4 705 * 2017: 4 707). 

o Přirozený přírůstek/úbytek 52 (2018: 20 * 2017: 46). 

STĚHOVÁNÍ - Nejvíce se sem lidé stěhovali v roce 2007, kdy jich přibylo 7 349. 

Jak tomu bylo v roce 2019: 
o přistěhovalí 5 647 (v roce 2018: 5 560 * 2017: 4 960), 

o vystěhovalí 4 365 (v roce 2018: 4 524 * 2017: 4 342), 

o přírůstek/úbytek stěhováním 1 282 (2018: 1 036 * 2017: 618), 

o celkový přírůstek/úbytek 1 334 (v roce 2018: 1 056 * 2017: 664). 

JABLONECKO – Celý okres měl k 31. prosinci 2019 celkem 90 667 obyvatel 

(průměrný věk 42,7), z toho 44 453 mužů (průměrný věk 41,1) a 46 214 žen (průměrný 

věk 44,2).  Narodilo se zde 986 dětí, zemřelo 926 lidí. Přistěhovalo se sem 1 465 lidí a 

odstěhovalo se jich 1 385.  

JAK VYPADÁ STATISTIKA V SAMOTNÉM JABLONCI 

POČTY OBYVATEL – K  31. prosinci 2019 žilo v Jablonci nad Nisou 45 773 obyvatel 

(v roce 2018: 45 802 * 2017: 45 771 * 2016: 45 702 * 2015: 45 510 * 2014: 45 594 * 

2013: 45 453 * 2012: 45 305). Z toho bylo 21 995 mužů (v roce 2018: 21 975 * 2017: 

21 895 * 2016: 21 863 * 2015: 21 764 * 2014: 21 885 * 2013: 21 793 * 2012: 21 736) a 

žen bylo 23 778. Jak ze statistiky vyplývá, počet obyvatel klesl oproti loňsku o 29 osob.  

 PŘIROZENÝ přírůstek (úbytek) obyvatel v Jablonci: 2019/74, 2018/24, 

2017/47, 2016/130, 2015/61, 2014/53, 2013/52, 2012/80, 2011/77, 2010/107, 

2009/106, 2008/105, 2007/76, 2006/-12.   

 CELKOVÝ PŘÍRŮSTEK (úbytek) obyvatel Jablonce v předcházejících letech:  

rok 2018/31 * 2017/69 * 2016/192 * 2015/-84 * 2014/141 * 2013/148 * 2012/99 

* 2011/175 * 2010/28 * 2009/74 * 2008/203 * 2007/229 * 2006/74 * 2005/177. 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL JABLONCE NAD NISOU  

 Do čtrnácti let 7 447 (v roce 2018: 7 478, 2017: 7 475, 2016: 7 352, 2015: 7 184, 

2014: 7 076),  

 15 - 64 let 28 637 (2018: 28 789, 2017: 29 031, 2016: 29 317, 2015: 29 644, 

2014: 30 132),  

 nad 65 let 9 689 (v roce 2018: 9 535, 2017: 9 265, 2016: 9 033, 2015: 8 682, 

2014: 8 386).  

 Index stáří (65+ / 0-14) v roce 2019: 130,1 (v roce 2018: 127,5 * 2017: 123,9 * 

2016: 122,9 * 2015: 120,9 * 2014: 118,5 * 2013: 116,5 a před deseti lety 101,8).  

 Průměrný věk se oproti předcházejícím rokům postupně zvyšuje, což opět 

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 * 2018: 42,4 * 2019: 42,6.  

PŘISTĚHOVALÍ, ODSTĚHOVALÍ 

 Stejně jako vloni a v letech předchozích více než porodnost zvedli počet 

obyvatel v Jablonci nově přistěhovalí. V roce 2019 se k nám přistěhovalo 

1 042 lidí, zatímco v roce 2018 to bylo 1 035 (2017: 1 012, 2016: 1 095, 
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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 1 145 osob, v roce 2018 to bylo 1 028 osob, 

(2017: 990, 2016: 1 033, 2017: 1 033, 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 v roce rok 2019 byl -103 (v 

roce 2018: 7, 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 176 sňatků a vloni 242, v roce 2019 

´ano´ zaznělo na 225 svatbách. Dále platí, že nejvíce sňatků v posledních letech 

bylo uzavřeno v roce 2007 / 276 a nejméně v roce 2010 / 176. 

 V roce 2019 bylo rozvedeno 123 manželství, což je o 25 více oproti roku 

předcházejícímu. V roce 2018 bylo rozvedeno 98 manželství, což je stále 

nejnižší číslo v posledních letech. Rok 2017: 117 * 2016: 104 * 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.   

 

 

ZEMŘELÍ. HŘBITOVY, HROBY, POMNÍKY 
Do řádků o lidech patří i údaje o zemřelých. Podívejme se nejprve na statistiku, 

a pak si připomeňme některé významné osobnosti, které v roce 2019 odešly.  

 Rok 2019: 454 zemřelých (rok 2018: 468 zemřelých * 2017: 463 * 2016: 423 * 

2015: 455 * 2014: 428 * 2013: 441 * 2012: 419 * 2011: 409 * 2010: 419 * 

2009: 446 * 2008: 401 * 2007: 446 * 2006: 447 * 2005: 398). 

HŘBITOVY, HROBY - Statutární město Jablonec nad Nisou vlastní tyto hřbitovy: 

hlavní a urnový Na Roli, Jablonecké Paseky, Vrkoslavice, Kokonín, Rýnovice a Proseč. 

Jejich správu, provoz a údržbu zajišťuje pro město firma Ladislav Kopal.   

FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU na správu, údržbu a provoz 

hřbitovů v roce 2019 dosáhly 1 895 000 Kč – mimo jiné byla na hřbitově v Rýnovicích 

repasována vstupní brána a na hřbitově na Vrkoslavicích byl opraven dřevěný plot - 

(rok 2013: 1 754 000 * 2014: 1 754 000 * 2015: 1 754 000 * 2016: 1 754 000 * rok 

2017: 1 754 000 * 2018: 2 127 000 - v roce 2018 příspěvek navýšily opravy na hlavním 

hřbitově - oprava dlažby a klempířské prvky na objektu smuteční síně).   

 Počet hrobů v roce 2019 byl 8 279 (rok 2013: 8 199 * 2014: 8 209 * 2015: 8 209 

* 2016: 8 209 * 2017: 8 209 * 2018: 8 279). 

 Na jeden metr čtvereční hrobového místa přispěl Jablonec nad Nisou v roce 

2019 částkou 43,83 Kč (v roce 2018: 43,83 * 2017: 44,84 * 2016: 53,87 * 

2015: 55,20 * 2014: 54,73 * 2013: 60,11 Kč). 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 112  

 

 

VÁLEČNÉ HROBY - Péči o ně 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 

úřádu Krajského úřadu Libereckého kraje spustil v roce 2017 Interaktivní mapu 

válečných hrobů a pietních míst. Patří sem i tzv. PYRAMIDA V KOKONÍNĚ – pomník 

oběti prusko-rakouské války z roku 1874. Připomíná památku vojáka Carla Gustava 

Pählkeho z pruského 4. magdeburského pěšího pluku č. 67, který padl 26. června 1866 

u Rychnova u Jablonce n. N. a jeho ostatky jsou zde uložené. V červnu 2018 se konalo 

slavnostní požehnání Pyramidy – VÍCE VIZ KRONIKA 2018. 

POMNÍK OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY V LUKÁŠOVĚ patří k nejčastěji 

stěhovaným pomníkům 1. světové války v našem regionu. Stěhoval se třikrát. 

Původně byl umístěn na kraji dnešní ulice Československé armády, odkud byl v 

blíže neurčené době přemístěn do parku vzniklého napojením ulice Lukášovské 

na ulici Československé armády. V parku se dodnes nachází základy, trámoví a 

spodní základový sokl pomníku. Vzhledem k tomu, že většina obyvatel našeho 

regionu byla německá, stal se tento pomník, stejně jako spousta dalších, obětí 

protiněmeckých nálad po 2. světové válce, a to i přesto, že na nich byla 

uvedena i jména padlých obyvatel českého původu. Tělo pomníku a hlavice 

existují dodnes a jsou od roku 2005 umístěné v parku Generála Mrázka 

v centru Jablonce nad Nisou. Tento pomník je zasvěcený bojovníkům za 

svobodu vlasti 1938 - 1945 a obětem bezpráví 1948 - 1989. * Cílem projektu 

´Jablonec nad Nisou – oprava pomníku obětem 1. světové války v Lukášově´ bylo 

důstojně uctít památku těch, kteří se z 1. světové války nevrátili, válečných obětí a 

někdejších jabloneckých obyvatel. Žádost o dotaci byla předložena v lednu 2018 

Ministerstvu obrany do projektu ´Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby´. 

Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby poskytnutí dotace schválila 

v dubnu a v listopadu bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.  V únoru 2019 

proběhlo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce, která začala 17. června. Oprava 

spočívala v osazení existujícího soklu na nové základy a ve zhotovení kopie tehdejšího 

pomníku, a to podle původní dokumentace. „Pro stavbu pomníku se využije 

stávající trámoví se základovým soklem. Trámoví dělníci rozeberou a sokl 

otočí o 180 stupňů. Základy podbetonují a jednotlivé díly pomníku spojí 

ocelovými trny s chemickou kotvou. Pomník by pak měl mít původní výši, a to 

cca 2,8 metru,“ zní popis prací z oddělení investiční výstavby magistrátu s tím, že na 

opraveném památníku se objeví původní nápisy ve znění „Zur Erinnerung an 

unsere im Weltkriege 1914-1918 gebliebenen Heimatsöhne“ (Na památku 

našich synů, kteří padli za vlast ve světové válce 1914-1918), jména 

padlých a dále případně dodatek se jmény obětí z let 1939-1945.  
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POŽEHNÁNÍ A PAMÁTNÁ LÍPA - Na Den veteránů 11. listopadu 2019 byl za účasti 

vedení města, odborné i laické veřejnosti památník v Lukášově slavnostně odhalen. 

Novému objektu zahrály a zarecitovaly děti ze Základní školy v Rýnovicích a 

nechybělo ani tradiční požehnání, jehož se ujal farář ze starokatolického kostela v 

Jablonci nad Nisou Karel Koláček. Přihrnout zeminu k čerstvě zasazené lípě v těsném 

sousedství památníku měli možnost i přihlížející občané. Na závěr slavnostního obřadu 

zazněla česká státní hymna a také salva z pušek vojáků v dobových uniformách, kteří 

drželi u památníku čestnou stráž. * Historii památníku popsal vlastivědný badatel a 

publicista Otokar Simm v časové schránce, kterou primátor Jiří Čeřovský a poslanec 

Parlamentu ČR Petr Beitl při odhalení společně uložili do útrob repliky někdejšího 

památníku. Ten byl odhalen 2. října 1927 cca 150 metrů od svého dnešního místa.  

FOTO zleva: Dobová fotografie původního pomníku v Lukášově je z roku 1907 

(z archivu Václava Vostřáka) * Sokl a trámoví v parku v Lukášově * Torzo 

lukášovského pomníku v parku Generála Mrázka * dole zleva: Pamětní 

schránka * Občané přihlížející odhalení pomníku * Slavnostní výstřel 

NA OBNOVĚ PAMÁTNÍKU SE PODÍLELI: Statutární město Jablonec nad Nisou – 

financování realizace památníku (77 tisíc Kč) a parkových úprav (475 tisíc Kč) * 

Ministerstvo obrany – financování realizace památníku (254 tisíc Kč) * zaměstnanci 

Magistrátu města Jablonec nad Nisou * Ivan Rous – autor projektu * Jakub Jurek - 

zhotovitel pomníku * Eva Klápšťová - zpracovatelka projektu na obnovu parku * 

Michal Trojan - realizátor obnovy parku * Šotek & sirsch s.r.o. – výroba časové 

schránky * Milan Bajer – grafický návrh nápisu na pamětní schránce * Otokar Simm – 

autor textu vloženého do časové schránky * Anna Dařbujanová – historička, ruční 

přepsání textu a odborná asistence při plnění schránky A MNOZÍ DALŠÍ NADŠENCI A 

MILOVNÍCI JABLONCE, LUKÁŠOVA A JEHO HISTORIE. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=97162&x=741&y=853
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=97163&x=664&y=855
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=97164&x=641&y=855
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=98705&x=855&y=659
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=98702&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=98700&x=855&y=570


   KRONIKA roku 2019                                                                                 114  

 

HÁJ HRDINŮ V JABLONECKÝCH PASEKÁCH je tak trochu kuriozitou 

mezi jabloneckými památníky. V poválečném období mylně přezdívaný ´Psí 

hřbitov´ se nachází v lese v těsném sousedství Domova důchodců v 

Jabloneckých Pasekách. Domov býval za války sanatoriem, kde se ze svých 

zranění zotavovali vojáci a zemřelé tenkrát připomínali pomníčky v blízkém 

lesoparku. Místu se přezdívalo Psí hřbitov, protože nápisy po válce zmizely a 

někteří lidé se poté domnívali, že se jedná o hroby domácích mazlíčků. 

Nadšenci místní historie však dobře vědí, že se jedná o vůbec první památník, 

který měl připomínat hrdiny 1. světové války na Jablonecku. Již během války ho 

založil majitel paseckých lázní Bad Schlag Dr. Georg Glettler, odhalení 

ústředního žulového obelisku se konalo za velké slávy už v roce 1916.  Podle 

některých indicií bylo místo opakovaně upravováno i v dobách první republiky 

a později znovu v čase druhé světové války, kdy pasecké sanatorium opět 

sloužilo k zotavení raněných z fronty. Po válce jej ovšem potkal osud podobný 

řadě vojenských památek v českém pohraničí – pro přítomnost symbolů, 

považovaných za nacistické, byly pomníky zcela rozkopány, rozházeny a 

hlavní obelisk stržen…  Možnostmi obnovit tento památník se město začalo zabývat 

někdy na podzim roku 2015. V té době bylo místo hojně zarostlé, jen kameny se 

stopami po pamětních deskách nedbale poházené v porostu dávaly tušit, že tam v 

minulosti bylo něco víc než les. Práce, které 

zahrnovaly mimo jiné vyčištění celého prostoru 

od náletů, dohledání a rozmístění jednotlivých 

kamenů včetně ústředního obelisku, zpracování 

pamětních desek a další činnosti, trvaly až do jara 

letošního roku, kdy byla v nově obnoveném Háji 

hrdinů umístěná informační tabule Jizersko-

ještědského horského spolku. Na ní je uvedený i 

seznam obětí první světové války, jejichž jména 

se podle archivních záznamů objevovala na 

zinkových destičkách jednotlivých kamenů. Právě 

pátrání po jménech mužů bylo téměř detektivní, 

nakonec pomohli v Isergebirgs-Museu v 

Neugablonz a Christa Petrásková, 

která hledala v místním archivu. 

Nakonec našla čtrnáct jmen 

zveřejněných v deníku Gablonzer 

Tagblatt v roce 1916. Některá jména se 

opakují na pomníku plačící ženou 

v Pasekách. Seznamy byly následně 

porovnány podle dobových matričních 

knih. * Jak je již v Jablonci 

tradicí, opravené drobné 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98563&x=855&y=570&hash=49051f54fe49efe7d28b228f0bf30893&ratio=1
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=98565&x=756&y=855
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památky, jako jsou křížky, kapličky a sochy, se vítají slavnostním požehnáním. Háj 

hrdinů se dočkal ve středu 30. října, kdy byl poprvé oficiálně představen veřejnosti. 

Požehnání se ujal farář ze starokatolického kostela v Jablonci nad Nisou Karel Koláček.  

NA OBNOVĚ HÁJE HRDINŮ v Jabloneckých Pasekách se podíleli v letech 2015-2019: 

Lesy ČR, finanční partner celé akce * KZS, s. r. o. – přeskládání kamenných menhirů * 

Jan Nikendey: umělecký kovář, autor kříže s dubovou ratolestí na hlavním obelisku * 

Kamenosochařství Dvořák: kamenické práce, výroba pamětí desky na hlavním obelisku 

* Jiří a Ondřej Dostálovi: písmo, grafika a výběr kamene pro pamětní desku * Milan 

Bajer: grafický návrh na informační tabuli * Otokar Simm: text na infomační tabuli * 

Jizersko-ještědský horský spolek: výroba a instalace informační tabule * Magistrát 

města Jablonec: technický odbor, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 

organizace a personálu a veřejných prací * městská policie: detekce kovů – pátrání po 

pamětních deskách * Christa Petrásková, Petr Louda, Borek Tichý, Lukáš Pleticha, 

Radoslav Topol, Marek Řeháček – vyhledávání historických informací, konzultace. 

SOCHA SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO stojí na křižovatce ulic Sokolí, Malá a 

Jánská v Jablonci nad Nisou už od roku 1752. K jejímu celkovému zrestaurování došlo 

vloni a v pondělí 14. října 2019 jí za účasti zástupců města i veřejnosti slavnostně 

požehnal římskokatolický kaplan. Oprava sochy a jejího bezprostředního okolí si 

vyžádala 378 tisíc korun, dotace z Ministerstva kultury činila 80 tisíc, zbytek byl 

uhrazen z městského rozpočtu. „Sloup se svatým Janem z Nepomuku v barokním 

stylu nechal na kraji svých pozemků postavit sedlák a švec Josef Johannes Seidl 

v roce 1752, socha sama ale může být mnohem starší,“ uvažuje vlastivědný 

badatel a tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček s tím, že socha později 

připadla k domu v těsném sousedství a po druhé světové válce byla prohlášena kulturní 

památkou. Zub času se na ní ale podepsal, a ještě před pár lety vězela v zahradě zarostlá 

křovím až po ramena, svatozář s pěti zlatými hvězdami, tolik typickými pro Jany z 

Nepomuku, strženou kolem krku. Opravu celého sloupu a zvelebení jejího 

bezprostředního okolí si vzali za své, jako už mnohokrát před tím, pracovníci magistrátu 

v Jablonci, který také její opravu z velké části zafinancoval. Aby to bylo možné, s 

laskavým souhlasem majitelky domu, na jehož pozemku Jan Nepomucký stál, muselo 

nejprve dojít k převodu památky do majetku města. Jablonec se díky této transakci stal 

zase o kousek krásnější. Půvabné je, že původní vlastník pozemků a původce sloupu se 

svatým Janem Nepomuckým Josef Seidl je 

přímým předkem jabloneckého patriota, 

fotografa a nositele ceny města Pro Meritis 

Siegfrieda Weisse, který se požehnání 

osobně účastnil a vyjádřil veliké potěšení. 

Navíc kouzlem nechtěného se stalo, že k 

požehnání došlo přímo v den jeho 86. 

narozenin. Siegfried Weiss se svou rodinou 

dodnes bydlí v jednom ze Seidlových domů 

téměř na dohled svatého Jana. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98431&x=855&y=590&hash=385b751e63af566e68a593fca47be57e&ratio=1
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ZEMŘEL VÁCLAV VOSTŘÁK, DLOUHOLETÝ ZASTUPITEL, LIDOVÝ 

VYPRAVĚČ A PRŮKOPNÍK SLEPÝCH CEST 

- V pondělí 11. března 2019 zemřel 

dlouholetý jablonecký zastupitel a 

porevoluční místostarosta Václav Vostřák. 

Poslední rozloučení s ním se konalo v pátek 

15. března ve 14 hodin v kostele sv. Anny. 

Václav Vostřák se narodil se 2. března 1943. 

O dva roky později se s rodiči přestěhoval do 

Mšena nad Nisou a za další tři do Jablonce 

nad Nisou. Vystřídal mnoho zaměstnání. Pracoval v národním podniku LIAZ, u 

Československých cirkusů a varieté v Praze, v Uhelných skladech, v cirkusu Probst, v 

okresním stavebním podniku, u komunálních služeb, v podniku Javoz a Pan. V roce 

1989 se aktivně zúčastnil jako člen Občanského fóra společenských a politických změn. 

V jabloneckém zastupitelstvu působil od roku 1990 nepřetržitě do podzimu roku 2018. 

Byl prvním držitelem Ceny města Pro Meritis, kterou byl vyznamenaný 1. ledna 2012 

za soustavnou a dlouhodobou činnost významně obohacující veřejný život města. 

„Velice si té ceny vážím, je to nesmírné ocenění mé 21 let trvající práce pro 

Jablonec,” řekl bezprostředně po převzetí ceny v jabloneckém divadle 1. ledna 2012. 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK V KVĚTNU 2007 přinesl s Václavem Vostřákem následující 

řádky: Václav Vostřák je služebně nejstarší komunální politik, ale stále ještě v sobě 

nachází sílu zastupovat své spoluobčany. A ještě pořád má chuť zasahovat do 

rozumného rozvoje města. Lidi buď štve, nebo v nich budí sympatie. * Když jsem 

seděla proti nejvýbušnějšímu zastupiteli Jablonce, musela jsem se jeho pověsti 

usmát. Viděla jsem muže, který měl ruce klidně složené na desce stolu a 

očekával, nač se ho asi tak budu ptát. Vzpomněla jsem si, kolik veselých 

historek jsem od něj slyšela, ale také kolikrát jsem ho brunátného viděla křičet 

na své kolegy, že takhle tedy ne! A tak jsem se spontánně zeptala - proč se tolik 

rozčilujete? Jsem nervák, ale mám tu výhodu, že se po výbuchu okamžitě uklidním. A 

nemám z toho žaludeční vředy. Někdy rozčílím i sám sebe. Třeba, když si materiál do 

zastupitelstva špatně přečtu, nachystám si plamennou řeč a pak zjistím, že jsem 

pitomec. Na vizitce máte napsáno: lidový vypravěč - to bych pochopila - a 

průkopník slepých cest. Co si pod tím mám představit? Průkopníka jsem si 

vypůjčil od Járy Cimrmana, který už ho nepoužívá - člověk, který chodí po cestách, jež 

jsou zdánlivě slepé. Protože slepý může být člověk, ne cesta. Vždycky je nějaké řešení. 

Mám od pánaboha dar vyprávění a dar paměti. Nejsem historik a nikdy jsem si na něj 

nehrál. Hodně toho přečtu a hodně si pamatuji, dokážu to složit do nějaké mozaiky a 

pak ji lidem zajímavě vyprávět. Oni mě poslouchají, snad i rádi, a občas mi odpustí i 

nějakou tu chybu nebo na ni upozorní a já se dostanu zas o kousek dál. Je o vás 

všeobecně známo, že se aktivně zajímáte o historii města, máte pocit, 

že se to v něm lepší? Oslovuji čím dál větší množství lidí, pravidelně tak 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=96711&x=855&y=580&test=ccc
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třikrát do měsíce mám povídání s Jablonečany. Úmyslně říkám povídání, protože nejde 

o vědeckou přednášku, a jsem velice rád, když mi pak řeknou - tak to úplně není, já 

jsem v tom domě bydlel. Člověk se zase něco doví. Občas někdo přinese fotografii, 

kterou ještě neznám a dovolí mi ji zkopírovat, popřípadě upřesní mé vyprávění, sdělí 

něco zajímavého. A pak je mi úplně jedno, jestli na to mé povídání přijde sedmdesát lidí 

nebo pět. Když jich přijde pět, sedneme si k jednomu stolu a povídáme si. To je taky 

krásný. Jablonec prochází v posledních letech docela radikálními změnami. 

Některé domy mizí, nové přibývají, je to vždy pro dobro města? Švýcaři mají ve 

znaku - boží milostí a lidskými omyly je spravován tento stát. Mám takový dojem, že 

tak je spravován i Jablonec. Omyly dodáváme my a pánbůh nás řídí. A když už ty naše 

omyly překročí určitou hranici, tak se to samo zastaví. Paneláky město nezničily, 

spousta historizujících budov byla zachráněna, vylepšují se fasády. Chodíte na 

procházky Jabloncem s cílem hledat zajímavé objekty? Nejen sám, chodím i s 

jinými na tematické vycházky. Prošli jsme modrý, teď i červený okruh, samostatně pak 

Mšeno, Kokonín a další okrajové části. I sám často narazím na něco zajímavého a pak 

mám znovu touhu bádat v mapách a ve starých knihách. Na co se lidé při těch 

společných procházkách nejvíc ptají? Na všechno možné. Cizinci třeba na své 

příbuzné, kteří tady dříve bydleli, a protože mám několik adresářů a mapy, snažím se je 

najít. Několikrát už se mi povedlo objevit dům jejich předků. Narážíte na tzv. 

českoněmeckou otázku? Skoro vždycky. Vždyť ti lidé tady spolu žili celá desetiletí, 

spolu nebo vedle sebe, někdy se nenáviděli, někdy se měli rádi. To je takový protiklad. 

Němci, kteří jsou naši tradiční nepřátelé, nám kulturně dali velice mnoho. Převzali jsme 

spoustu německých výrazů a slovních vazeb, aniž si to uvědomujeme. Žili a žijí tady 

českoněmecké rodiny. Stejně jsme propojeni. Pokud narazíte na takové téma, jak 

moc je citlivé? Citlivé je většinou pro lidi, se kterými nemá nic společného. Ti, co to 

prožili, vrátili se z koncentráků, byli v západních, východních armádách, v německém 

vojsku či v cizinecké legii, se na tento problém dívají velice střízlivě. Nejvíc křičí ti, 

kterým se vůbec nic nestalo. Vlastně ani vůbec nevědí, o co jde. Nevědomost hříchu 

nečiní, ale dělá problémy. A co odvěký spor Jablonec - Liberec? To je dost nepřesné. 

Obě města se rozvíjela vedle sebe, ale nikdy si nekonkurovala. Základem Liberce byl 

textil, základem Jablonce bižuterie. Ta nevraživost vznikla teprve ve chvíli, kdy se za 

minulého režimu stal Liberec krajským městem a začal diktovat Jablonci některé 

nevýhodné věci. Později na to doplatil sám, jakmile se kraj přestěhoval do Ústí nad 

Labem. Nemyslíte si tedy, že je to historický fakt. No, když se to vezme ze všech 

stran, dalo by se i toto říci. Když Jablonec požádal v roce 1706 o povýšení na městys, 

Liberec mu to překazil a museli jsme čekat dalších sto let. Ale řekl bych, že to byla 

souhra různých věcí. Na druhou stranu, když už Jablonec něco dostal, tak byl na to 

zcela připraven. Pak netápal a šel rovnou kupředu. Vždycky. A to bychom si měli 

hlavně pamatovat, ne že Liberec je náš soupeř. Když se procházíte po městě, dokáže 

vás něco překvapit nebo zaskočit? Díky bourání vzniká stále spousta nových 

pohledů. Pravidelně, i když je to asi neslušný, na návštěvách koukám z okna. 

Všude, kam se dostanu. Protože některé pohledy jsou neopakovatelné. 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 118  

 

Například ten základní na Jablonec - tři věže v zákrytu, stará a nová radnice a kostel na 

Horním náměstí. V pravém úhlu jsou ale i další tři věže - kostel sv. Anny, stará radnice 

a evangelický kostel. Nebo jablonecké ulice, tvořící takříkajíc americké pravoúhlé 

křižování. Město jako celek je velmi zajímavé, spousta zeleně, apod. Myslíte si, že 

Jablonec je hezký? O tom není pochyb, ano. Čím je tak zajímavý, proč se vám líbí? 

Tím, že je postaven na kopci? Přesně tak, pohledově. Když se člověk dívá z radniční 

věže, tak vidí ten náš kotel, kterému říkáme nočník Evropy, i když tu zase tak moc 

neprší. Už jen tenhle pohled krásně město ukazuje. Jeho různorodost a zároveň 

jednotnost. * Rozhovor s Václavem Vostřákem vedla tehdy pro Jablonecký měsíčník 

JANA FRIČOVÁ. Ta je i autorkou řádků následujících napsaných v roce 2019: Pana 

Václava jsem znala už spoustu let před tím, ještě z dob, kdy byl jabloneckým 

místostarostou. Lidi buď štval, nebo v nich budil sympatie. Přesto jich za ním hodně 

chodilo, stěžovalo si, ptalo se na vysvětlení, třeba v hospodě u piva. „Člověk je 

zástupcem všech, takže nemůže mluvit s jedním proti druhému, těžko je lidi 

žádat, aby přiznali, že nemají pravdu. Záleží na úhlu pohledu, jakmile ukážete 

více stran sporného problému a vysvětlíte je, pak většinou přistoupí i na názor 

města. Když ne, pak je to srážka dvou gramofonů - každý si mele svou. Pak to 

nemá cenu, protože nepokračuje diskuze lidí, kteří se chtějí dohodnout,“ řekl mi 

Václav Vostřák o práci městského zastupitele a právě on věděl, co říká. Po roce 1989 

kandidoval ve všech komunálních volbách – bylo jedno, zda z 20., 17. či 11. místa. 

Vždy uspěl a patřil mezi zastupitele s největším ziskem hlasů. Tvrdil, že neexistují 

nevolitelná místa, jsou pouze nevolitelní lidé. Naposledy v zastupitelské lavici zasedl na 

podzim roku 2018, i když ke konci své zastupitelské praxe už to nebyl úplně on. Jeho 

výbušnost se někam ztratila, jen občas zajiskřila se svou bývalou intenzitou. Stále 

častěji se zavíral do radniční věže mezi své historické anály. Historii Jablonce miloval, i 

když věděl – ale nikdy by nepřiznal – že jeho znalosti nejsou vždycky tak úplně 

historicky přesné. Na své vizitce uváděl, že je lidový vypravěč a průkopník slepých 

cest. „Průkopníka jsem si vypůjčil od Járy Cimrmana, který už ho nepoužívá – člověk, 

který chodí po cestách, jež jsou zdánlivě slepé. Protože slepý může být člověk, ne cesta. 

Vždycky je nějaké řešení,“ vysvětlil mi Václav Vostřák, první laureát ceny Pro Meritis, 

kterou mu statutární město Jablonec nad Nisou udělilo na Novoročním koncertě 1. ledna 

2012. Na jednu ze zdánlivě slepých cest, kterou my ostatní nevidíme, se Václav Vostřák 

vydal v pondělí 11. března. * Nejsem zdaleka jediná, kdo na Václava Vostřáka má 

velmi živé vzpomínky a komu budou jeho trefné poznámky chybět. Za všechny se 

vyjádřilo několik blízkých spolupracovníků. * S Václavem jsme se poznali na prvních 

jednáních stávkových výborů a následně při formování Občanského fóra v roce 1989. 

Naše spolupráce pak pokračovala v městském zastupitelstvu. Václav byl nejen 

vynikající společník, ale i kamarád, na kterého se člověk mohl vždycky spolehnout a 

bavit se jeho postřehy a smyslem pro humor. Jiří Musil, první porevoluční starosta 

Jablonce nad Nisou (1990–1994) * V. V. byl náruživý historik amatér, který (měl jsem 

ten pocit) o historii Jablonce věděl snad všechno. Byl také skutečným patriotem města. 

Jeho pečlivost při shánění a zajišťování dokumentů byla obdivuhodná. 

Důkazem toho byl „jeho“ archív v radniční věži. Bavilo mě s Václavem 
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diskutovat, protože se dokázal pěkně rozpálit, byl někdy až cholerický, a to v dobrém 

slova smyslu, ale nakonec jsme se vždy dohodli a rozešli ve smíru. Prožil jsem s ním v 

klubu zastupitelů města za ODS skvělých 28 let a budu na něj vzpomínat jenom v 

dobrém. Čest jeho památce. Jiří Čeřovský, bývalý starosta (1994–2006) * Poslední 

dobou mám zprávy, které mě rmoutí. Tahle patří mezi ně. Proto vzkazuji: „Václave, 

tvůj humor a selský rozum mně budou chybět.“ Petr Tulpa, bývalý starosta (2006–2010) 

* Václav Vostřák byl bytostně spjat s naším městem. Pracoval nejen jako zastupitel a 

politik, ale zejména jako občan. Stejně jako se zajímal o aktuální dění v Jablonci, tak se 

možná ještě intenzivněji zajímal o historii našeho města a šířil své nabyté vědomosti 

dál. Pracoval takříkajíc v první linii, komunikoval s lidmi na ulicích i v různých 

hospůdkách a podněty, které získával, velmi důrazně uplatňoval na jednáních 

zastupitelstva. Právě pro svou občanskou odpovědnost a ochotu zapojit se do veřejného 

dění byl nominován na historicky první Cenu města Pro Meritis, kterou jsem měl tu čest 

mu slavnostně předat na Novoročním koncertě v roce 2012. Velmi si vážím toho, že 

jsem mohl Václava Vostřáka poznat a měl tu čest s ním spolupracovat. Občan jako on 

bude našemu městu chybět. Petr Beitl, bývalý primátor (2010–2018) 

CITÁTY: Každý by si měl uvědomit, co říká. 

Když něco říkám jako já Vostřák, nesu za svá 

slova zodpovědnost, a proto si za nimi musím 

stát. Pak něco říkám, třeba jménem města, a 

potřetí za stranu, jíž jsem členem. Nikdy mi však 

výrok nikdo nenařídil a nikdy neříkám to, s čím 

bytostně nesouhlasím… * V práci jabloneckého 

zastupitele vidím svoji prioritu a hranici. Nechci 

do parlamentu ani senátu. Moje místo je v 

Jablonci. * Když vylezu na radniční věž a podívám se, vidím krásné město, které 

má opravené domy, je barevné a lidé v něm rádi bydlí. Jsem rád, že zde 

nevznikají velké stavby, lidé si váží majetku a umí s ním zacházet…  

ŽÁCI S DÍKY SVÉ UČITELCE ELIŠCE FIALOVÉ 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK: OZNÁMENÍ - Ve středu 27. listopadu 2019 zemřela tiše 

v požehnaném věku 93 let PANÍ UČITELKA ELIŠKA FIALOVÁ. Narodila se na 

Českomoravské vysočině a již od dětství se toužila stát učitelkou. Využila poválečné 

nabídky učit v mateřské škole (ve 24 letech se stala její ředitelkou) v pohraničí a 

dálkově studovat. Umístěnka ji zavedla do Jablonce nad Nisou, kterému zůstala věrná. 

Učitelské povolání jí přirostlo k srdci na celý život. Postupně si dodělávala vzdělání i 

pro vyučování starších žáků. Učila češtinu, dějepis a výtvarnou výchovu na základní 

škole a později i na odborném učilišti bižuterním. Byla učitelkou náročnou, avšak 

vyučovala srdcem a o žáky se upřímně zajímala. S mnoha z nich udržovala kontakt či 

přátelství po celý život. Největší její láskou byla literatura a poezie. Mnoho básní 

dokázala recitovat nazpaměť ještě i na konci života a žáci si pamatují básně jejího 

milovaného Jiřího Wolkera dodnes. Děkujeme, paní učitelko, že jste 

milovala češtinu a všechny děti, které jste učila. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=2704&x=480&y=363
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VZPOMÍNKA NA ZPĚVÁKA KARLA GOTTA  

ÚTERÝ 1. 10. - Zemřel zpěvák Karel Gott. 

Jablonecká radnice připravila společně s 

městským divadlem pro všechny jeho fanoušky 

pietní místo v prosklené vitríně mezi vstupními 

dveřmi na vnější fasádě divadla. K podobizně 

umělce kladli lidé květiny a zapalovali svíčky. 

Vzpomínalo se. Karel Gott měl Jablonecko 

rád. Nejslavnější český zpěvák u nás v 

posledních letech vystupoval hned několikrát. 

Naposledy navštívil Jablonec v prosinci 

loňského roku, aby zahájil ražbu medailí se 

svým portrétem v jablonecké České mincovně. 

„Medaile připomínají Karla Gotta v jeho třech 

nejznámějších životních rolích. Jednak 

samozřejmě jako zpěváka, jednak jako malíře a v neposlední řadě jako fenomén, který 

zasáhl řadu generací lidí po celém světě,“ zní z mincovny s tím, že Karel Gott radost 

z medaile mimo jiné vyjádřil volnou citací veršů z díla svého oblíbeného čínského 

básníka Li Po: „Dnes je krásný den, jako když zlatá mince z mincovny o stůl cinkne.“ 

Zručnost pracovního kolektivu pak ocenil i při společném fotografování se zaměstnanci 

po ukončení slavnostní ražby. * Karel Gott často vystupoval třeba v městském divadle. 

„Vystoupil tu v novodobé historii čtyřikrát, naposledy na našem reprezentačním plese v 

roce 2014,“ uvedl ředitel divadla Pavel Žur. * Karel Gott si přál zazpívat i u nás pokud 

možno co největšímu počtu Jablonečanů. V roce 2015 tak došlo na Městskou sportovní 

halu v Jablonci, prostor, který není na koncerty zrovna ideální. Ale povedl se a 

uspokojil všech 1 400 

přítomných návštěvníků. 

* V roce 2017 vystoupil 

Karel Gott i na velkém 

společenském večeru 

společnosti Schuster, kde 

zaměstnanci do poslední 

chvíle netušili, co pro ně 

vedení společnosti 

připravilo. Bylo to pro 

většinu z nich velké 

překvapení, protože o 

tom věděl jen úzký okruh 

zasvěcených.  

SVĚDECTVÍ 68-89 ANEB TŘICET LET SVOBODY byl název výstavy 

v jabloneckém Domě manželů Scheybalových připravené k  30. výročí 

sametové revoluce. Autorem vystavených fotografie byl Otta Dlabola, 

jenž od roku 1970 působil také coby dvorní fotograf Karla Gotta.  
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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.  

 POTRATY - v roce 2019: 212 potratů (rok 2018: 223 * 2017: 207 * 2016: 227 * 

2015: 260 * 2014: 249 * podstatně více potratů bylo v těchto letech: 2009: 287 * 

2008: 273 * 2005: 282 * 2004: 283). 

 ŽIVĚ NAROZENÍ - v roce 2019: 528 živě narozených (rok 2018: 492 * 2017: 

510 * 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 2019 

LIBERECKÝ KRAJ - První dítě v Libereckém kraji se na Nový rok narodilo v České 

Lípě. Malá Nina přišla na svět v 1 hodinu a 42 minut po půlnoci. Drobná holčička 

s mírami 1850 gramů a 41 cm se narodila mamince z Nového Boru. Další holčička se 

narodila v Jablonci nad Nisou ve 3 hodiny a 40 minut. První chlapeček roku 2019 se 

narodil v Libereckém kraji ve 4:19 v Jilemnici a dostal jméno Jakub. Nejdéle čekali na 

první dítě roku 2019 v Liberci, kde se až v 6:29 narodil malý Demir.  

Na rozdíl od minulých let, kdy první holčička a také chlapec narození v daném 

roce v Libereckém kraji dostávali od hejtmana zlatý řetízek s přívěskem se 

znamením kozoroha, letos děti dostaly pamětní zlatý dukát. Rodičům byl pak 

předán také tradičně peněžitý dar a dětská kosmetika, hrádecký výrobce 

hygienických potřeb daroval zásobu plenek na celý rok. 

JABLONEC NAD NISOU - První miminko roku 2019 se narodilo v jablonecké 

porodnici 1. ledna ve 3:40 hodin. Holčička 

Zuzana Rybáčková přišla na svět s mírami 

3,325 kg a 49 cm. Rodiče Lenka Rybáčková 

a Roman Rybáček jsou ze Čtveřína u 

Turnova. Zuzanka je pro ně prvním 

děťátkem. * První miminko roku 2019 

přivítali ve středu 2. ledna primátor 

statutárního města Jablonec nad Nisou 

Bc. Milan Kroupa, zástupci Sboru pro 

občanské záležitosti a ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček. Primátor města 

předal malé Zuzance (na snímku) tradičně zlatý dukát. 

ROKY PŘEDCHÁZEJÍCÍ:  

 1. 1. 2018 v 6:58 hodin se narodil kluk Šimon (3,70 kg / 49 cm). 

 1. 1. 2017 v 16:31 hodin se narodil kluk Oliver (4,01 kg / 50 cm). 

 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).  
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V JABLONECKÉ PORODNICI V ROCE 2019 přišlo na svět celkem 1 552 dětí (v roce 

2018: 1 493 * 2017: 1 464 * 2016 rekordních 1 580 * 2015: 1 363). Z toho  

 chlapců bylo 786 (2018: 787 * 2017: 771 * 2016: 808 * 2015: 717), 

 dívek 766 (2018: 706 * 2017: 693 * 2016: 772 * 2015: 646), 

 dvojčat 7 (2018: 13 * 2017: 8 * 2016: 12 * 2015: 8).  

ZAJÍMAVOSTI: Nejtěžším dítětem byl v roce 2019 kluk s váhou 5,27 kg a měřící 56 cm 

(v roce 2018: 5,16 * 2017: 5,16 kg * 2016: 4,79 kg *, 2015: 4,90 kg). * Pět dětí se 

narodilo mimo porodní sál, v sanitce nebo autě, když rodiče nestihli dojet do porodnice. 

Rodičce běžel pomoci buď zdravotnický personál z nemocnice, pokud byla maminka již 

v areálu nebo zasahovala zdravotnická záchranná služba. * Na Silvestra se narodily tři 

děti, z toho poslední miminko roku 2019 přišlo na svět 31. prosince ve 23:31 hodin.  

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 narozených dětí. Číslo 1 580 nepřekonaly pak ani roky následující ani ten letošní, 

byť letos se narodilo oproti roku 2018 o 59 dětí více. Připomeňme, 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 a z jeho okolí, 

ale i z měst a obcí jiných regionů. Čehož důkazem bylo i první předloňské miminko 

narozené sice v Jablonci, ale rodiče mělo z Hodkovic. Vloni zavládla u nás oprávněná 

radost z toho, že prvním narozeným miminkem byl malý Jablonečan. Letos přijela do 

Jablonce rodička ze Čtveřína u Turnova. * ČASTÝMI JMÉNY – jak zní z porodnice, 

jsou: Natálka, Rozárka, Eliška, Ema, z klučičích jmen Adam, vrací se jména jako 

František či Antonín a moderní se stává Stela. Zda je tomu tak, lze zjistit srovnáním 

s níže zveřejněnými údaji ze statistiky a z akce ´Vítání občánků´. 

https://www.nemjbc.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1325472&x=735&y=362
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TRADIČNÍ ŽEBŘÍČEK POPULARITY DĚTSKÝCH JMEN vydává Český 

statistický úřad (ČSÚ) u příležitosti Evropského dne statistiky (připadá na 20. října). 

Křestní jména dětí narozených v lednu sleduje Český statistický úřad již dvacet let. 

„Stejně jako vloni se i na začátku letošního roku narodilo nejvíce Elišek a 

Jakubů. Není to žádné překvapení, Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba 

sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších 

předních místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš,“ hodnotí 

výsledky Marek Rojíček, předseda ČSÚ. Adéla se do první trojky vrátila po sedmi 

letech, Tomáš po dvouleté absenci. Za dobu sledování od roku 1999 se na prvních třech 

pozicích u chlapců vystřídalo pouze pět různých jmen, u dívek to bylo dvakrát tolik.  

Krajské výsledky kopírují ty celorepublikové, i když výjimky existují. V několika 

krajích se na přední příčky dostala jména, která celkově nebyla ani v první desítce. 

V Pardubickém a Karlovarském tak zvítězil jinak třináctý David. Výraznější rozdíl je u 

dívek, kde v Olomouckém kraji vyhrála Veronika, v celkovém žebříčku na 26. místě. 

Na Vysočině byla třetí nejoblíbenější Gabriela, která skončila až ve třetí desítce. 

V případě předávání jmen rodičů dětem jsou Češi konzervativní. U chlapců se 

jméno přitom dědí častěji než u dívek, a to v 16 % případů oproti 4 %. S tím souvisí i 

větší kreativita u dívčích jmen, která je patrná při dlouhodobém pohledu na první 

dvacítku. Od ledna 1999 se v ní vystřídalo 28 chlapeckých a 37 dívčích jmen. Letošním 

nováčkem je Rozálie, která se mezi dvaceti nejpopulárnějšími jmény objevila poprvé.  

Nejlepší výsledky v historii se letos podařily Amálii (10. místo) a Julii (11. místo). U 

chlapců může být spokojen Antonín na 15. místě, i pro něj je to rekordní pozice. 

Největší návrat letos zažil Martin, který skončil na 9. místě. Na začátku tisíciletí byl 

velmi oblíbený, když se umístil 6 krát za sebou čtvrtý, ovšem v lednu 2006 první 

desítku na dlouho opustil. Vrátil se do ní až letos. Kromě populárních jmen obsahuje 

lednový žebříček i několik kuriozit. „Rodiče dali svým potomkům několik zajímavých a 

neobvyklých jmen. Z dívčích pak Hátu, Lorelaj, Sisi nebo Madonnu Miu. U chlapců 

zaujme Heliodor, Atrey, Lionel a Loki,“ zní z odboru vnější komunikace ČSÚ s tím, že 

celkově dali rodiče svým potomkům 582 různých chlapeckých a 678 dívčích jmen.  

Kromě dětí obsahuje lednová statistika také jména rodičů. Mezi otci bylo nejvíce Janů, 

Petrů a Tomášů. První příčky u otců a synů jsou velmi podobné, zcela opačné je to u 

matek a jejich dcer. V lednu se děti narodily nejčastěji Luciím, Kateřinám a Janám. Ty 

se mezi dívkami pohybují ve třetí desítce, v případě Jany až na 66. místě. Pokud se 

podíváme na páry, nejvíce potomků se narodilo Tomášovi s Janou. 

 

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ zorganizoval Sbor pro občanské záležitosti 

v Jablonci tradičně v obřadní síni radnice, a to v roce 2019 za účasti 335 miminek 

s jejich rodiči (rok 2018: 363 * 2017: 412 * 2016: 391 * 2015: 289 * 2014: 306). Nutno 

uvést, že na požádání se mohly zúčastnit i děti narozené jinde, jejichž rodiče žijí trvale 

v našem městě. Tady je seznam dětí, které se slavnostního uvítání zúčastnily:   

 SOBOTA 26. 1. 2019 - Tobiáš Moravec, Victoria Počtová, Mathias 

Hada, Tereza Michalerová, Radek Balatka, Rozálie Raymanová, Viktor 
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Šikola, Jan Šubrt, Daniel Bernat, Nella Kulíková, Jiří Nerad, Alek Dílek, Adam 

Kadleček, Jakub Eder, Kristýna Gubančoková, Richard Svoboda, Adam 

Hochmal, Daniel Šeffer, Martin Zicháček, Matěj a Stella Schneiderovi, Tereza 

Procházková, Izabela Rosendorf, Kristián Bušek, Jan Přemysl Hájek, Adam 

Šrek, Kristýna Pušmanová. 

 SOBOTA 9. 2. 2019 - Josefína 

Vorlová, Sebastian a Alexandra 

Halamovi, Oliver Bělík, Tymon 

Ružovič, Michaela Voříšková, 

Zuzana Nedomová, Martin 

Vančura, Theodor Karásek, 

Jakub Janata, Vít Dlugoš, 

Matyáš Hřebejk, Anežka 

Hálová, Amálie Švárna, Viktor 

Kulík, Josef Král, Tomáš Flégl, Josef Mašek, Anna Týlová.  

 SOBOTA 2. 3. 2019 - Dominik Vítek, Eliška Pácaltová, Matěj Sedlmajer, 

Xavier Julio Kučerak, Rozálie Novotná, Kristýna Zounková, Simona Huková, 

Eliška Semeráková, Mikuláš Šulc, Adéla Doubková, Michal Mayer, Marek 

Kollár, Lilly Pikulová, Anna Antonie Jonová, Josef Kuna, Amálie Černá.  

 SOBOTA 13. 4. 2019 - Šárka Ledecká, Josef Kotyk, Josef Záděra, Vojtěch 

Jína, Adéla Dvorožňáková, Zuzana Frýdecká, Isabella Eila Tuhkanen, Isabella 

Hulanová, Eliška Medková, Sofie Vorlová, Ella Sychrová, Gabriela Pillárová, 

Pavlína Gáborová, Nikolas Miček, Tomáš Špidlen, Nela Šefraná, Antonín 

Skrbek, Laura Korenačková, Karel Jakub Pacholík, Kristián Konečný, Martin 

Trejbal, Patrik Polcer, Natálie Pospíchalová, Dominik Skřítek. 

 SOBOTA 8. 6. 2019 - Ondřej Kraus, Julie Vlčková, Helena Dědková, Jonáš 

Bobek, Tomáš Pavlík, Linda Koborová, Emma Pauerová, Viktorie Anna 

Stumerová, Filip Jurist, Isabela Novotná, Jakub Horn, Jan Brož, Laura Švihlová, 

Jan Koníček, Beáta a Štepánka Balatkovy, Monika Mokrá, Patrik Bryan 

Poláček, Antonín Štekr, Anna Maierová, Milan Nagy, Josef Kulas, Daniel 

Dolejš, Anna Mašková, Malvína Bílková.  

 SOBOTA 29. 6. 2019 - Magdaléna Kazdová, Anna Kotyzová, Anna 

Navrátilová, David Mokráček, Julie Pospíšilová, Jan Hladík, Tereza Hanzlíková, 

Viktorie Strnadová, Adam Blažek, Michaela Landová, Nora Justová, Štěpán 

Regenermel, Laura Křivánková, Richard Růžička, Damian Figura, Oliver 

Matura, Tereza Svatoňová, Kristián Hýča, Adéla Gančarová, Justýna Emma 

Koutníková, Alžběta Margit Sládková, Anna Mastníková, Dominik Komada, 

Amálie Farkašová, Emma Štichauerová.  

 SOBOTA 31. 8. 2019 - Matylda Koudelková, Kristián Chlum, Tadeáš Záruba, 

Apolena Leitmančíková, Vojtěch Kalina, Lilien Slabyhoudová, Leontýna 

Zappová, Antonín Soldát, Petr Srna, Filip Novák, Eliška Trnková, Adéla 

Jonášová, Lukáš Řeháček, Michal Marek, Christian Černík, Mirek Hlubuček, 

Jan Sallmann, Vojta Oplt, Zoe Helena Šrytr, Kristýna Krčmářová.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=96643&x=861&y=570&hash=5f534976161c8bddf0406cef073a041e&ratio=1
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 SOBOTA 28. 9. 2019 - Adam Kudrna, Jan Řeháček, Kevin Kabelka, Sylvie 

Petrášová, Valerie Ritterová, Dominik Ritter, Matěj Šturm, Petr Svatek, Dan 

Fischer, Dominika a Nikolas Kabelkovi, Eliška Kodytková, Jaromír Gurkin, 

Šarlota Prášilová, Andrea Kandusová, Denisa a Sabina Zrubcovy, Alexandr 

Šimáček, Šebestián Štěpaník, Markéta Tůmová, Valerie Gregorová, Jáchym 

Picko, Oliver Vidner, Magdaléna Velechovská, Sebastian Mikulík, Matyas 

Heinl, Matěj Šilhán, Sára Cincibusová, Anna Matějová, Nela Cafourková.  

 SOBOTA 12. 10. 2019 - Ema Luštická, Sebastian Reckziegel, Šimon Zahálka, 

Ela Gürtlerová, Emma Bartůňková, Adam Bednařík, Adéla Novotná, Tomáš 

Kotyza, Viktorie Řehořová, Eliška Dvořáková, Martin Kuník, Tereza Kopecká, 

Dominik Kocun, Kryštof Papoušek, Kryštof Jirásko, Berenika Jašková, Johanka 

Jará, Viktorie Beranová, Vincent Jisl, Viola Vítková, František Nikodym, Ema 

Preislerová, Vítek Jirout, Dalibor Havrda, Eliška Kučerová, Mikuláš Votoček. 

 SOBOTA 16. 11. 2019 - Jan Kovačka, Lukas Jirman, Daniel Štěpánek, Silvie 

Němečková, Julie Beáta Ivaničová, Magdaléna Slámová, Vanesa Petrová, 

Štěpán Šindelář, Jan Foltán, Martin Šourek, Jan Šolc, Václav Šilhán, Mia 

Jáklová, Filip Bursa, Laura Klímová, Gabriela Kaňková, Albert Bruder, Meda 

Pfannenstielová, Rozárka Zárubová, Adam Kubsch, Audrey Lenka Trdlová, 

Kevin Schwarzkopf, Karolína Čermáková. 

 SOBOTA 30. 11. - Oliver Hofman, Jonáš Zeman, Tristan Ahne, Anna a Barbora 

Školníkovy, Anna Lukešová, 

Jan Hermsdörfer, Albert 

Bodlák, Adam Čtvrtečka, 

Barbora Perunová, Vilém 

Hricko, Štěpán Janovský, Filip 

Kroupa, Štěpán Bílek, Sebastian 

Šari, Klaudie Justová, Alvína 

Skrbková, Nicol Schneiderová, 

Adina Černá, Vendulka 

Koudelková, Jan Forman, 

Tomáš Sais, Karolína Spívalová, Artemi Roden, Josef Valeš   

 SOBOTA 7. 12. - Noemi Nesvadbová, Antonín Špital, Matyáš Plíšek, Ondřejka 

Drobníková, Nikola Sehnalová, Alžběta Foitová, Robin Marx, Stella 

Holmanová, Vojtěch Jon, Václav Kotyšan, Stela van Wesemaelová, Jakub 

Sucharda, Tomáš Vaculík, Jan 

Axman, Nela Volejníková, 

Michaela Rybářová, Adéla 

Najmanová, Julie Kratochvílová, 

Elvíra Lapčíková, Jiří Suchánek, 

Karolína Vondrová, Filip 

Jurkovič, Marek Stonáček. 

 Foto: Zdeňka Vokatá 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98948&x=855&y=560&hash=b3dd888e6ce58c39e20648fea925beed&ratio=1
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98861&x=855&y=643&hash=788b1a27186305d8706f3102861f7da8&ratio=1
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:  JUBILANTI A OBŘADY 
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) řídí z magistrátu tajemnice. Té v roce 2019 

bezplatně pomáhalo 31 dobrovolnic (v roce 2018: 32 * 2017: 35, 2016: 37, 2015: 36), 

kterých – jak je vidno ze statistiky, ubývá. Pokud Sbor pro občanské záležitosti 

hledá nové členy, tak zdůrazňuje, že se jedná se o dobrovolnou neplacenou 

práci, vhodnou pro zdatnější důchodce, kteří rádi komunikují s lidmi. 

TAJEMNICE SPOZ i v roce 2019 

 vyvěšovala aktuální informace ve dvanácti vývěsních skříňkách v jednotlivých 

částech města a starala se o 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. 

 

JUBILANTI - Vedle ´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. V roce 2019 obdrželo:  

 1 050 osob domů do poštovní schránky gratulaci k 70. a 75. narozeninám (v 

předcházejících letech to bylo k 70. narozeninám - v roce 2018: 636 * 2017: 

611, 2016: 583, 2015: 526, 2014: 510), 

 940 jubilantů slavících půlkulatiny a kulatiny od osmdesátky výše dárek 

s gratulací (v předcházejících letech to bylo od pětasedmdesátky výše – rok 

2018: 1 283 * 2017: 1 187, 2016: 1 124, 2015: 1 055, 2014: 1 060). Mezi 

jubilanty byly v roce 2019 dvě stoleté ženy.  

NEDĚLI 4. SRPNA – 100 let slavila Božena Novotná. Blahopřál ji primátor 

Milan Kroupa, jenž se s ní sešel v úvodu rodinné oslavy v hotelu Na Baště. 

Oslavenkyně si s primátorem padla do oka a ve svém rozhovoru vzpomínala na 

Jablonec minulého století. Božena Novotná prozradila, že celý život pracovala 

jako servírka a její profese ji dovedla do jabloneckých restaurací a hotelů, 

které v dnešní době již neslouží původnímu účelu nebo jejich budovy vůbec 

nestojí. Milan Kroupa pod dojmem ze setkání řekl: „Paní Božena je 

neuvěřitelně pozitivní člověk a svým přístupem k životu by mohla být vzorem 

pro mnohé z nás. Je to opravdová pohádková babička.“ V závěru krátkého 

setkání primátor pozval paní Novotnou na radnici, aby mohli 

pokračovat ve svém vzpomínání. Společná schůzka se konala v 
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pondělí 19. srpna v kanceláři primátora a bylo opět o čem si povídat. „Božena 

Novotná mě nepřestává udivovat svým elánem a pamětí. V hlavě mně utkvěla 

jedna její věta: Život by nebyl veselý, kdyby byl jednotvárný,“ řekl primátor.  
Někteří jubilanti se dočkali od rodiny či přátel gratulace v Jabloneckém měsíčníku:  

o V pátek 25. ledna 2019 oslaví MARIE FIŠEROVÁ z Jablonce významné životní 

jubileum 90 let. Své milované mamince a babičce přejí děti, vnoučata a 

pravnoučata vše nejlepší, mnoho radosti a především zdraví. 

o Dlouholetá členka sdružení Senioři ČR Jablonec INGEBORG ČERMÁKOVÁ v 

květnu oslaví životní jubileum – 95. narozeniny. „Přejeme jí mnoho radosti a 

zdraví do dalších dnů jejího pestrého života,“ tlumočí přání své a kolegyň Lída 

Caránková, předsedkyně Seniorů ČR Jablonec nad Nisou.  

o Poděkování - Spoluzakladatel a bývalý pracovník lyžařských škol Ski Bižuterie 

Jablonec PAVEL LINKA děkuje všem, kteří mu koncem března přišli blahopřát 

na vrchol Špičáku k jeho 90. narozeninám, nebo jinak projevili svůj vztah. Všem 

lyžařům pro příští sezónu vzkazuje: Ať to frčí! 

SVATBY: Zlatá/50 společně prožitých let, smaragdová/55, diamantová/60, 

kamenná/65, platinová/70 - V roce 2019 některou z nich (mimo platinové - 

naposledy v roce 2016) slavilo v Jablonci 6 manželských párů (rok 2018: 11 * 2017: 14 

* 2016: 6 * 2015: 12). Jablonecký měsíčník zveřejnil gratulace od některých rodin:  

o V dubnu oslaví zlatou svatbu manželé ANNA A JOSEF CERMANOVI. Děti s 

rodinami jim přeji mnoho zdraví, lásky a radosti do dalších let společného žití.  

o Manželé JANA A JAN POLODNOVI oslavili ve středu 22. srpna padesát let 

společného života ve svazku manželském. Mnoho šťastných a spokojených let 

do dalšího života, mnoho zdraví a lásky přejí Jitka a Pavel s rodinami. Máme 

Vás rádi. 

o MANŽELÉ GERLINDA A ZDENĚK VODIČKOVI oslavili 25. října na 

jablonecké radnici diamantovou svatbu. Dcery s rodinami jim do dalších let přejí 

mnoho lásky, radosti, zdraví a štěstí.  

 

ŠEDESÁT LET OD SVATBY oslavili 

na jablonecké radnici manželé 

Gerlinda a Zdeněk Vodičkovi, kteří se 

při té slavnostní příležitosti podepsali 

do pamětní knihy města. Do obřadní 

síně je doprovodily jejich dvě dcery s 

rodinami.  Diamantoví manželé mají 

pět vnoučat a sedm pravnoučat. Mezi 

první gratulanty patřil primátor města 

Jiří Čeřovský, který s úsměvem hodnotil: „Bylo to velmi příjemné setkání. 

Oslavenci byli obklopení celou rodinou a bylo na první pohled vidět, jak drží při 

sobě celá rodina, všechny generace.“  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98539&x=855&y=580&hash=ab80086f590590c834648ebe4766cd79&ratio=1
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MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ -  SPOZ byl spolupořadatelem předávání dokumentu o 

ukončení studia. V obřadní síni jablonecké radnice tak absolventi devíti maturitních tříd 

ze čtyř středních škol obdrželi maturitní vysvědčení a studenti jedné třídy pak diplom o 

ukončení pomaturitního studia na Vyšší odborné škole mezinárodního obchodu.  

DÁRCI KRVE – Zatímco předání vysvědčení spoluorganizoval SPOZ se školami, 

slavnostní udílení stříbrných a zlatých medailí Dr. Janskeho a zlatých křížů 

dobrovolným dárcům krve uskutečnil se spolkem Českého červeného kříže Jablonec.   

PONDĚLÍ 18. 3. 2019 – STŘÍBRNOU MEDAILI za 20 bezplatných odběrů převzali: 

Petr Černý, Miroslav Fichtner, Leoš Havrda, Jan Martikán, Hana Medková, Michaela 

Pavelková, Martin Pikeš, Jaroslava Skokanová, Monika Šrýtrová, David Tolar, Filip 

Zelinka. * ZLATÁ MEDAILE za 40 bezplatných odběrů: Roman Hlubuček, Miloš 

Kašpar, Jarmila Kašparová, Martin Miksa, Miroslav Pokorný. Ocenění předávali 

primátor města Milan Kroupa, ředitel Věznice Rýnovice Vlastimil Kříž a ředitelka 

jabloneckého spolku ČČK Kateřina Havlová.  

PONDĚLÍ 17. 6. 2019 - ZLATÁ MEDAILE za 40 bezplatných odběrů: Daniel Berka, 

Lubomír Knap, Zbyněk Kobylka, Jaroslava Matoušková, Lukáš Paldus, Jana Vacková. 

* ZLATÝ KŘÍŽ 3. TŘÍDY za 80 odběrů: Zdeněk Bubák, Miloš Herman, Petr Hrabčák, 

Luboš Kubec, Luděk Lumnitzer, Bořivoj Pavlata, Václav Truhlář, Milan Vrabec, Lukáš 

Žemba, Regina Živná. * ZLATÝ KŘÍŽ 2. TŘÍDY za 120 odběrů: Ondřej Týl. * Primátor 

Milan Kroupa: „Krev je vzácná tekutina, nelze ji uměle vyrobit a nikdo nikdy 

neví, kdy ji bude potřebovat. Jsem rád, že jsou mezi námi lidé, dobrovolní dárci 

krve, kteří neváhají nezištně pomáhat 

druhým. Za to jim patří veliký dík.“ 

PONDĚLÍ 21. 10. 2019 převzali 

dobrovolní dárci krve ocenění od primátora 

města Jablonce Jiřího Čeřovského a 

ředitelky místního spolku ČČK Kateřiny 

Havlové. Předány byly stříbrné a zlaté 

medaile Dr. Janského za 20 a 40 

bezplatných odběrů a zlatý kříž 2. třídy za 

120 odběrů. * STŘÍBRNÉ MEDAILE ZA 20 ODBĚRŮ: Jan Čermák, Krista Farská, 

Radka Gadziňská, Václav Hanuš, Marcel Havrda, Jan Ježek, Jan Lucke, František 

Pavlišta, Marek Rakouš, Vlasta Součková, Karla Šikolová, Vendula Škeříková, Zdeněk 

Šťastný, Pavel Váňa, Andrea Vosátková, Lenka 

Zachrová, Olga Zamazalová, Monika Zappová, 

Aleš Zárybnický. * ZLATÉ MEDAILE ZA 40 

ODBĚRŮ: Petr Hájek, Martin Husár, Radovan 

Klas, Jan Kopal, Veronika Sedláčková. * ZLATÝ 

KŘÍŽ 2. TŘÍDY za 120 odběrů: Lukáš Hýsek. 

Foto: Petr Vitvar 
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PRO MERITIS A JINÁ VYZNAMENÁNÍ 
MĚSTSKÁ MEDAILE PRO MERITIS se uděluje za zásluhy o rozvoj města 

Jablonce a jeho reprezentaci, za vynikající 

umělecká díla, vědeckou, kulturní a 

sociální činnost, obětavé nebo dlouhodobé 

výchovné a pedagogické působení, 

příkladné občanské činy i mimořádné 

osobní oběti ve prospěch města a jeho 

občanů. * Návrh medaile vzešel z výtvarné 

soutěže uspořádané městem v roce 2009. Na 

přední straně je nápis PRO MERITIS Jablonec 

nad Nisou se stylizovaným pohledem na město 

a jeho dominanty, na zadní straně je volný 

čtvercový prostor pro dorytí jména oceněné 

osoby. Autorem medaile je ak. soch. Jiří 

Dostál, jenž je sám držitelem ceny za rok 2013.  

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.  

1. 1. 2018 za rok 2017:  

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 - Za významný přínos v oblasti dětské pediatrie. Působil 

27 let ve funkci primáře pediatrického oddělení jablonecké nemocnice. 

o 1. 1. 2019 za rok 2018: Dobroslava Kricklová - Za dlouhodobé 

poskytování náhradní rodinné péče.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=75162&x=597&y=713&test=ccc
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PRO MERITIS 2018 
Na základě doporučení odborné komise schválili v září 2018 jablonečtí zastupitelé 

medaili města Pro Meritis pro Dobroslavu Kricklovou. Na cenu ji nominovala obecně 

prospěšná společnost Dobrá rodina za dlouhodobé poskytování náhradní rodinné péče.  

DOBROSLAVA KRICKLOVÁ se narodila v roce 1939 v Praze, hned po válce se ale 

spolu s rodiči vrátila do Jablonce nad Nisou, kde byl její tatínek vedoucím pošty. 

Vystudovala textilní střední školu a zpočátku pracovala v podniku Seba ve Smržovce. S 

manželem Jiřím, který v roce 1972 odešel za rodinou na západ, má dvě dcery. Tehdejší 

režim emigraci manžela potrestal propadnutím majetku a vyhazovem ze zaměstnání. 

Jejím osudem se stala pomoc 

opuštěným dětem. Během 36 let 

vychovala v pěstounské péči ještě 15 

dětí, které by jinak vyrůstaly v 

kojeneckých ústavech a dětských 

domovech. Vytvořila tak opravdovou 

velkou rodinu a pro „své“ děti je nejen 

maminkou, ale i babičkou i 

prababičkou. Za svoji celoživotní 

pěstounskou činnost byla v roce 2008 

oceněna Poctou hejtmana Libereckého 

kraje a získala také Cenu dětského 

bezpečí Nadace Naše dítě – Zlaté srdce 2005. * Ocenění převzala v lednu 2019 paní 

Kricklová skromně. „To, co jsem dělala, jsem dělala z dobré vůle a jsem ráda, že 

jsem svým dětem mohla nahradit mámu a mnohdy i tátu. Žádné ocenění jsem 

nikdy neočekávala,“ řekla a poznamenala ještě, že naší společnosti by prospělo, 

kdyby bylo více pěstounů, u nichž by našly děti rodinné zázemí.  

PRO MERITIS 2019 - Zastupitelé schválili udělení dvou medailí Pro Meritis, které 

budou předány 1. ledna 2020. Novými držiteli se stanou:  

o IVAN ULLSPERGER, atlet, uděleno in memoriam - Za významný přínos v 

oblasti sportu a tělovýchovy v oblasti sportu. 

o TOMÁŠ POSPÍŠIL, sbormistr dětského pěveckého souboru Iuventus, gaude! - 

Za reprezentaci města v oblasti hudby, výchovy a vzdělávání. 

MEDAILE: GRATIAS TIBI AGO 

VZDÁVÁM TI DÍK. DĚKUJI TI * GRATIAS TIBI AGO  - Medaile 

s tímto nápisem dostávají osobnosti, které se zapojují do veřejného života a 

svými postoji nebo skutky vytvářejí pozitivní obraz Jablonce nad Nisou. Poprvé 

byly medaile uděleny v roce 2016 u příležitosti 150. výročí povýšení Jablonce 

na město, tehdy je převzalo 57 osobností. V roce 2019 byly navrženy dvě ženy 

za svoji dlouholetou činnost v sociální oblasti a dva městští strážníci dostali 

medaili za rychlou pomoc při záchraně lidského života. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=96120&x=640&y=537&test=ccc


   KRONIKA roku 2019                                                                                 131  

 

STŘEDA 12. 6. - V rámci 20. ročníku Dne zdravotně postižených převzaly na 

Mírovém náměstí z rukou primátora Milana Kroupy ocenění za dlouholetou činnost v 

sociální oblasti dvě ženy:  

 ALENA ROZSYPALOVÁ, od roku 1989 místopředsedkyně Asociace rodičů a 

přátel zdravotně postižených dětí, Klub Jablonec nad Nisou, 

 BOHUMILA ZIKMUNDOVÁ, spoluzakladatelka a od roku 1994 předsedkyně 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí. Protože medaili obdržela již 

v roce 2016, dostala tentokrát brož s motivem rudého srdce a kytice.  

Jablonecký měsíčník s Bohumilou Zikmundovou přinesl následující rozhovor (kráceno), 

který vedl redaktor Jiří Endler: Jste ze Semil, žila jste v Praze. Jaký osud vás přivedl 

do Jablonce? * Byla to především touha vrátit se do klidného a krásného prostředí. Po 

studiích jsme žili v Praze, ale každý volný víkend jezdili do hor, až nastal čas, že jsme si 

řekli, je potřeba zvednout kotvy a v roce 1983 jsme vybrali Jablonec. V té době jsme 

měli malou dcerku a místo se nám zdálo ideální. Manžel začal v Jablonci pracovat, já 

byla doma s dcerkou a netušila, co nás čeká. Zhruba na roce nám lékaři oznámili, že trpí 

diagnózou spinální muskulární atrofie. (Spinální svalová atrofie je vrozené 

onemocnění, při kterém dochází k postupnému ubývání svalstva, a tedy 

schopnosti se pohybovat. Postiženy bývají více dolní končetiny než horní, 

vyskytují se i potíže s polykáním a dýcháním – pozn. redakce.) * To byl asi šok? 

* Neskutečný. Byl to totální zlom života. Víc než rok jsem se nedokázala smát. Dodnes 

si vzpomenu na to, kdy jsem se opět zasmála. Bylo to velmi smutné období, ve kterém, 

a nejen v něm, mi pomohlo moje nástavbové studium. Vše se točilo kolem dcerky, 

snažili jsme se získat co nejvíce informací o léčbě a díky přátelům získávali drahé 

homeopatické léky. Sice nelze zpětně analyzovat, zda byly účinné, ale chtěli jsme pro ni 

to nejlepší. Manžel pracoval, já chodila uklízet, abychom měli finanční prostředky. Po 

nějaké době jsem začala pracovat v Dětském denním rehabilitačním stacionáři v 

Nerudově ulici. A tam jsem zjistila, že existuje svaz invalidů, u kterého je aktivní 

skupina rodičů s postiženými dětmi, do které jsem se zapojila. Pořádali jsme výlety a 

vyměňovali si zkušenosti. V roce 1994 jsem byla zvolena předsedkyní Asociace rodičů 

a přátel zdravotně postižených dětí. * V čem spočívala vaše práce? * V té době se 

měnila legislativa, vše bylo nové. Snažili jsme se činnost rozšířit a nabídnout rodičům a 

dětem výlety, pomáhat jim v každodenní starosti o své děti tak, aby všichni měli 

plnohodnotný život. Vzhledem k tomu, že jsem doma měla nemocnou dceru, věděla 

jsem, jaké potřeby děti i rodiče mají. Snažili jsme se získat pomůcky a v roce 1998 jsme 

otevírali první půjčovnu dětských kompenzačních pomůcek. Pomáhali jsme ve speciální 

škole i v jejím detašovaném pracovišti Sluníčko. * Půjčovna se rozšiřovala? * Ano. 

Děti rostly a bylo potřeba ji rozšiřovat a kompenzační pomůcky zvětšovat. Rovněž 

poptávka rostla a my jsme naše služby rozšířily o svoz dětí. Objevila jsem možnost 

podat projekt na automobil, který jsme obhájili a získali první vůz. Vybavili jsme ho 

plošinou, speciálními sedačkami, v té době byla náhradní vojenská služba a tu jsme 

využívali a chlapci nám v mnohém pomáhali. Druhé auto jsme po letech získali od 

konta Bariéry a třetí, na které nám přispěla nadace Jablotron a A. Raymond, 
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vloni v září. * K čemu auta slouží? * Děti denně vozíme do speciálních tříd, denního 

centra a Jedličkova ústavu, rodičům tak umožníme více času pro jejich povolání a 

usnadňujeme jim pozici na trhu práce. Kromě toho jim pomáháme i s půjčováním a 

získáváním pomůcek, neboť kolem toho je množství administrativy. Snažíme se mít 

množství vozíků, aby na sebe velikostně navazovaly a mohly vyhovět co největšímu 

počtu dětí. * Kromě toho pořádáte výlety i letní tábory? * Snažíme se vymyslet 

různou zábavu a rekondiční pobyty pro těžce zdravotně postižené děti a mládež k tomu 

patří. Organizačně je to velmi náročné, neboť ke každému musíte mít jednu osobu a 

zajistit to personálně není snadné. Děti se na pobyt velmi těší, také pro rodiče je to jeden 

z výjimečných časů, kdy se mohou více věnovat sobě a dalším potomkům. Pro děti se 

snažíme vymyslet interaktivní činnost, ve které dokážou rodičům, že i postižené dítě 

umí víc, než si rodiče myslí. Pro mě je to i částečná možnost využití mých koníčků ve 

výtvarné sféře. Moc mě to baví, děti vedeme k umění, malujeme, děláme věci z 

hedvábí, spékáme obrazy ze skel. K tomu jsme s nadačním fondem Veolia získali pícku. 

* Kolik rodin vaše sdružení využívá? * Je to něco kolem 40 rodin. * Dcera i přes 

postižení vystudovala vysokou školu? * Když dcera přežila třetí zápal plic, rozhodli 

jsme se s manželem, že jí dopřejeme maximální vzdělání. Byla vůbec prvním 

vozíčkářem v ZŠ Liberecká, podařilo se nám získat plošinu, kterou ve škole zbudovali, 

a co vím, slouží tam stále. Následně byla průkopníkem studia na Gymnáziu Dr. Randy a 

je absolventkou Filozofické fakulty v Praze, obor český jazyk – lingvistika, fonetika. V 

té době jsem se odstěhovala do Prahy a měli jsme pět let víkendové manželství. Zdárně 

odpromovala a studovala i na magisterském studiu TUL speciální pedagogiku. Jsem na 

ni moc hrdá, ale nikdy jsem v péči o ní nebyla sama. Vždy jsme na to byli dva rodiče, 

mám úžasného manžela. Když byla dcerka malá, chodil do práce, já byla doma sama, 

postižené dítě, starosti, nikoho jsem tu neznala. Mnohokrát manžel přijel domů, řekl, ať 

si vezmu běžky a dříve, než před setměním, se nevracím. Díky tomu mi zůstal zdravý 

mozek, velmi mě to tehdy nabíjelo, bez jeho pomoci, opory a sounáležitosti bych vše 

mnohem hůře překonávala. Dva jsou vždycky víc než jeden. 

 

PÁTEK 13. 12. – Dva strážníci Městské policie v Jablonci poskytli první pomoc muži, 

jenž zkolaboval v jabloneckém obchodním domě Central. Zásadní bylo, že strážníci 

počali muže resuscitovat do dvou minut od nehody a připravili použití přístroje AED 

(Automatizovaný externí defibrilátor). Od nich si pacienta převzali záchranáři a převezli 

ho na kardiologické oddělení liberecké krajské nemocnice. Oba zachránce přijal 

primátor Jiří Čeřovský. Z jeho rukou přijali finanční odměnu a medaili Gratias Tibi Ago  

 MICHAL KŘEMEN,  

 VLADISLAV RÁZEK. 

„Je potěšitelné, že jste tak rychle reagovali a zákrok jste profesionálně provedli. Už jste 

se někdy do podobné situace dostali?“ otázal se obou členů městské policie primátor. 

„Asi před pěti lety jsem už člověka zachraňoval, tehdy jsem na to byl sám, 

ostatní okolo se jen dívali a nikdo mi nepomohl. Dnes jsme už připravení a 

proškolení od krajských záchranářů,“ svěřil se Michal Křemen. 
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PEDAGOGŮM: SKLENĚNÁ KNIHA, TITUL BEZVA UČITEL 

DEN UČITELŮ – V rámci oslav tohoto svátku se konalo v multimediálním sále 

Libereckého krajského úřadu v pořadí již sedmnácté slavnostní ocenění pedagogických 

pracovníků. Mezi 21 vyznamenanými, kteří převzali cenu za významný přínos pro 

rozvoj školství či za dlouhodobou pedagogickou činnost, byli z našeho města: 

o Mgr. Dagmar Trnková, ZŠ Kamenná, Jablonec nad Nisou, 

o Mgr. Jaroslav Kodejš, Střední škola řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou, 

o Mgr. Petr Hlaváček, Základní škola Liberecká, Jablonec nad Nisou.  

SKLENĚNÉ KNIHY A BEZVA UČITEL - 

Slavnostní předávání cen učitelům v Městském 

divadle v Jablonci obohatilo představení hry Alda 

Nikolaje ´Nebyla to Pátá, byla to Devátá´.  

Pedagogové, kteří v roce 2019 získali poděkování 

statutárního města Jablonec nad Nisou za 

dlouholetou pedagogickou činnost, byli navržení 

buď svými školami, nebo zřizovatelem, tedy 

městem Jablonec. Ocenění si ze slavnostního 

předávání odnesli Skleněné knihy s nápisem: Díky 

Vám může budoucnost vypadat lépe. Děkujeme! Byli to:   

o SOŇA HAVRDOVÁ, vychovatelka školní družiny, ZŠ Jablonec nad Nisou – 

Kokonín, pracoviště Vrkoslavice (30 let praxe). 

o DAGMAR TRNKOVÁ, učitelka Základní a mateřské školy v ulici Kamenná, 

Jablonec (55 let praxe). 

o PETR HLAVÁČEK, učitel ZŠ Liberecká 26, Jablonec (26 let praxe). 

o JAROSLAV KODEJŠ, učitel odborných předmětů oborů výrobce kovové 

bižuterie a zlatník, Střední škola řemesel a služeb Jablonec (36 let praxe). 

o JIŘÍ VONDRÁČEK, ředitel ZŠ Pasířská, Jablonec (39 let praxe). 

Druhým rokem se k tradičnímu poděkování pedagogům, na kterém město spolupracuje 

s divadlem, připojila také Nadace Jablotron. Ta udílí své ocenění Bezva učitel. „Je to 

jeden z našich projektů, jímž chceme pravidelně odměňovat aktivní učitele. První ročník 

jsme vyhlásili pro učitele matematiky, fyziky, chemie a informatiky z jabloneckých 

základních škol. Letošní, v pořadí druhý ročník, již byl rozšířený o okolní obce, resp. na 

celý bývalý jablonecký okres a příležitost dostali všichni učitelé bez ohledu na 

vyučované předměty,“ zní za nadace s tím, že vítěz dostane 50 tisíc korun, které může 

využít prakticky na cokoli. Bezva učitelkou se v roce 2019 stala: 

o ŠTĚPÁNKA FABIÁNOVÁ ze ZŠ Antonína Bratršovského v Jablonci.  

 

JABLKO NADANÝM ŽÁKŮM A STUDENTŮM - V roce 2016 se město 

Jablonec nad Nisou rozhodlo cíleně zviditelňovat nadané žáky a studenty 

místních základních a středních škol, a to v oblasti vzdělávání, sportu 

a umění. Zcela samostatnou kategorií se stalo ocenění za mimořádný 
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počin. Na základě této snahy oddělení školství magistrátu zrealizovalo v roce 

2019 již 4. ročník Ceny nadaných žáků a studentů jabloneckých škol. 

Slavnostní akt se uskutečnil v červnu v městském divadle a setkal se u 

oceněných žáků a studentů, jejich rodičů i samotných škol opět s velkým 

ohlasem. Cena v podobě originálního jablka ukrývajícího krystal byla předána 

těmto nadaným žákům a studentům jabloneckých škol různých zřizovatelů:  

KATEGORIE STUDIUM:  

 Antonínová Lucie, navrhovatel: ZŠ Antonína Bratršovského 

 Bezányiová Kateřina, navrhovatel: Gymnázium U Balvanu 

 Čížková Kristýna, navrhovatel: ZŠ Pasířská 72 

 Fuka Pavol, navrhovatel: ZŠ Liberecká 26  

 Hampl Šimon, navrhovatel: ZŠ Kokonín, Rychnovská 216  

 Harakaľ Antonín, navrhovatel: ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10  

 Hlubuček Josef Marek, navrhovatel: ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10  

 Chlum Jakub, Gymnázium Dr. Antona Randy  

 Kramár Lukáš, navrhovatel: ZŠ Mšeno, Mozartova 24  

 Kroupa Matěj, navrhovatel: ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10  

 Kvapilová Zuzana, navrhovatel: ZŠ Pasířská 72  

 Kvíčalová Anna, Gymnázium U Balvanu  

 Lajdarová Aneta, navrhovatel: ZŠ Pivovarská 15  

 Pazour Lukáš, navrhovatel: ZŠ Na Šumavě 43  

 Tulaková Nikola, navrhovatel: ZŠ Na Šumavě 43  

 Zurynek Jan, navrhovatel: ZŠ Mšeno, Arbesova 30 

KATEGORIE UMĚNÍ:  

 Doktor Tomáš, navrhovatel: DDM Vikýř 

 Gorčík Martin, navrhovatel: ZUŠ  

 Kočárek Štěpán, navrhovatel: ZŠ Kokonín, Rychnovská 216  

 Naarová Dorota, navrhovatel: SUPŠ a VOŠ  

 Sladký Vít, navrhovatel: ZUŠ  

 Vrabcová Marie, navrhovatel: SUPŠ a VOŠ  

KATEGORIE SPORT: 

 Antošová Barbora, navrhovatel: Gymnázium Dr. Antona Randy 

 Hůlková Barbora, navrhovatel: VOŠMO a OA  

 Cholenská Diana, navrhovatel: ZŠ Mšeno, Arbesova 30  

 Jelínek Jáchym, navrhovatel: ZŠ Liberecká 26  

 Kožíšek Vojtěch, navrhovatel: DDM Vikýř  

 Kučera Jakub, navrhovatel: ZŠ 5. května 76  

 Latislavová Eliška, navrhovatel: ZŠ Mšeno, Mozartova 24  

 Lomský Jakub, navrhovatel: ZŠ Pivovarská 15  

 Makulová Lucie, navrhovatel: ZŠ Liberecká 31  

 Šťástka Patrik, navrhovatel: ZŠ Liberecká 31  
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KATEGORIE: MIMOŘÁDNÝ POČIN: 

 Onodi Petr, navrhovatel: Gymnázium U Balvanu  

JABLKO S UKRYTÝM KAMENEM - 

Slavnostní večer s vyhlášením 

oceněných žáků a studentů zahájili 

v jabloneckém divadle bubeníci z 

libereckého souboru Aries a 

mnohačlenný divoký band Superhero 

Killers, který se postaral o celý 

hudební program. Vstupenky na 

slavnost měla k dispozici každá škola, 

která nominovala svého zástupce v 

některé kategorii. Ocenění žáci a studenti si kromě odměn, jež věnovala Nadace 

Preciosa, Kitl, iQlandia a pojišťovna Allianz odnesli certifikát a symbol ceny, jímž je 

jablko, které k Jablonci neodmyslitelně patří. Však také plod místní bájné jabloně dal 

našemu městu kdysi jméno! Autorkou symbolu Ceny pro nadané byla v roce 2016 

tehdejší studentka Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci 

nad Nisou Veronika Černá. Jablko vytvořila na 3D tiskárně a rozpůlila jej. Když se 

půlky od sebe oddálí, zasvítí mezi nimi skleněný kámen od Nadace Preciosa, sponzora 

Ceny pro nadané. * ANDĚL PRO MATÝSKA * Večer měl také charitativní rozměr. 

V předsálí divadla představila svůj projekt pomoci již zmíněná Nadace 

Preciosa. Nákupem křišťálových náramků a náušnic s motivem andílka nebo 

jeho papírové podoby za 50 Kč mohli lidé přispět ke sbírce. Pomoc byla 

tentokrát určená sedmiletému Matýskovi z Liberce, který se narodil předčasně 

ve 34. týdnu. Po porodu se objevily problémy s dýcháním a byla nutná 

intubace. V necelém roce mu byla diagnostikována dětská mozková obrna a 

později se přidala epilepsie. Přes veškerá cvičení hoch není schopný 

samostatně sedět ani stát, proto je nezbytná zvýšená rehabilitační péče. 

JABLONECKÁ PEČOVATELKA 2019 – Koncert proti násilí na seniorech je už 

tradiční událostí, kterou pořádá v divadle statutární město Jablonec společně s Diakonií 

ČCE a Centrem pro sociální služby. Letos se konal 9. ročník, v jehož rámci poslankyně 

parlamentu ČR Jana Pastuchová a náměstek primátora David Mánek předali v pořadí 

sedmý titul Pečovatelka roku 2019. Bylo oceněno osm žen, které ze svého středu 

nominovaly organizace poskytující sociální služby. Kromě titulu a květiny si oceněné 

odnesly knihu Jablonecké maličkosti, brož od Nadace Preciosa a poukazy na masáž, na 

nákup produktů v lékárně a na oběd či večeři pro dva v restauraci. Slavnostní chvíli 

umocnil koncert zpěváka lidových písní Jožky Černého a jeho cimbálové kapely Gracie.  

TITUL JABLONECKÁ PEČOVATELKA 2019 OBDRŽELY: 

o JAROSLAVA BERNTOVÁ v sociálních službách pracuje pět let, je pečovatelkou 

a hospodářkou Centra sociálních služeb v Jablonci nad Nisou. Ve zdůvodnění 

její nominace zaznělo: Má ráda rozmanitou a smysluplnou práci, je 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97486&x=855&y=570&hash=8ba38783cf465777ce4337f07162a9cf&ratio=1
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spolehlivá, zodpovědná, trpělivá, vstřícná, lidská, k uživatelům služeb 

přistupuje empaticky, profesionálně a individuálně. Uživatelé ji 

respektují a věří jí. Těší ji práce s lidmi a vidí v ní smysl, je příkladem pro 

nové zaměstnance a kolektivu pomáhá svými znalostmi. 

o PAVLA OKÁLOVÁ je osobní asistentkou Centra pro zdravotně postižené 

Libereckého kraje již čtyři roky a druhým rokem vytváří rozpisy služeb sobě i 

svým kolegyním. Tento nelehký úkol vyžaduje cit pro spravedlnost a časovou 

flexibilitu. Mezi klienty i kolegyněmi je velmi oblíbená, a to zejména pro 

svou pozitivní energii. Klientům pomáhá realizovat jejich sny a zapojuje 

je do společenských činností. V kolektivu se všemi výborně spolupracuje, 

je spolehlivá, kreativní a komunikativní. Nezalekne se žádné práce. 

Práce ji prostě baví. 

o MIROSLAVA KITTELOVÁ v sociálních službách pracuje devět let, v Diakonii 

je zaměstnaná tři roky. Nominace: Je velice pracovitá, spolehlivá a 

samostatná. Od svého nástupu přináší nové nápady a přístupy k práci i 

k lidem. Nespokojí se zajetými kolejemi, ale stále hledá další možnosti a 

zlepšení. Dokáže klienta rozesmát, ale umí i trpělivě a empaticky 

naslouchat, když mu do smíchu není. Vnímá každého člověka jako 

opravdu jedinečného, a tak s ním i jedná.  

o BLANKA KODEJŠOVÁ pracuje v sociální službě devátým rokem. Za tuto dobu 

dokazuje, že ji práce s klienty naplňuje. Přistupuje k nim s láskou, empatií a 

laskavým slovem. Dokáže se s klienty zasmát a vnést do společného dne pohodu 

domácího prostředí. „Velmi si její práce ceníme a touto cestou moc 

děkujeme za úsměvem protkané dny společně strávené v naší službě,“ 

říkají zaměstnanci Domov a CDS Jablonec nad Nisou. 

o IVANA ŠŤÁSTKOVÁ v sociálních službách, a to u současného zaměstnavatele, 

pracuje 2,5 roku. „Je osobnost plná lásky, radosti, nadhledu, něhy a 

pokory. Pokory k člověku – ke klientům, ke kolegyním. Je pracovitá, 

loajální, veselá, s pozitivním přístupem. Ivanu je radost mít v týmu,“ tvrdí 

kolegyně z Domova seniorů U přehrady v Jablonci. 

o BLANKA NETŘEBSKÁ pracuje v Mobilním hospicu sv. Zdislavy od roku 2015. 

I když její původní profese byla úplně jiná, je to velmi zkušená a obětavá 

pečovatelka. Ve svém profesním životě vždy pracovala s lidmi, umí jim 

naslouchat a svou dobrou radou je uklidnit. Je pozorná nejen ke 

klientům a pečujícím osobám, ale i ke svým kolegyním. Při práci 

pečovatelky jí pomáhá i vlastní zkušenost z péče o své staré rodiče. 

Nedávno ji jedna pečující osoba poděkovala za oporu, kterou ji poskytla, 

a nazvala ji členem rodiny. 

o ZUZANA KULHÁNKOVÁ pracuje v Domově důchodců v 

Jabloneckých Pasekách bez půl roku 20 let. V domově si jí velmi váží pro její 
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pracovitost a spolehlivost. Její vstřícný přístup ke klientům, schopnost 

naslouchat jejich potřebám a zároveň dravost, se kterou se pere za 

jejich práva, svědčí o její oddanosti poslání pečovatelky. Za ty roky 

vychovala další generaci pečovatelek, kterým předala své zkušenosti. Za 

to jí náleží naše poděkování. 

o MONIKA ČERMÁKOVÁ pracuje v Rodině24 s klienty již šest let. Při své práci 

umí vytvořit prostředí důvěry a bezpečí. S klienty jedná vždy vlídně, vnímá 

jejich potřeby a přání, respektuje jejich zvyky. Bývá vždy milá a pozitivní 

atmosféru dokáže přenášet i do své práce. Klienty podporuje v 

samostatnosti a ochotně pomáhá v činnostech, které již nezvládnou. 

Umí si poradit i v náročnějších pracovních situacích. Je spolehlivá a 

pečlivá. Kolegům předává zkušenosti a je pro ně příkladem dobré praxe. 

 

VÝROČÍ: RODÁCI, OSOBNOSTI I STAVBY 
ČESTNÍ OBČANÉ JABLONCE NAD NISOU - V roce 2019 v tomto seznamu 

nedošlo ke změnám, ale jeden fakt resp. výročí vztahující se k letošnímu roku 

zde je. Před 100 lety – přesněji 28. 11. 1919 - se narodil Čestmír Šikola, 

plukovník, účastník protinacistického odboje, od roku 1992 čestný občan 

Jablonce nad Nisou. Zemřel 29. 2. 2008 na Malé Skále.  

V SEZNAMU ČESTNÝCH OBČANŮ JABLONCE JSOU:  

KAREL MRÁZEK, generálmajor v. v.  *1910, †1998 /čestný občan od 3. 2. 1992 

ČESTMÍR ŠIKOLA, plukovník v. v. *1919, †2008 /čestný občan od 25. 2. 1992 

OLDŘICH SKÁCEL, plukovník v. v. *1908, †2002 /čestný občan od 22. 12. 1995 

BARBORA ŠPOTÁKOVÁ *1980 /čestný občan od 1. 1. 2013  

ZDENĚK NERUDA, plukovník v. v. *1920, † 5. 10. 2018 /čestný občan od 1. 1. 2015 

PAUL RAUSNITZ *1928, †11. 11. 2018 /Zastupitelé města v září 2018 schválili udělení 

titulu Čestný občan města Jablonec nad Nisou Paulu Rausnitzovi. Dne 12. 11. si měl 

ocenění převzít, ale bohužel se toho již nedožil – VIZ KRONIKA 2018.  

JOSEF BOČEK: SBORMISTR JANÁČKA 

85 LET * JOSEF BOČEK, BÝVALÝ SBORMISTR Smíšeného pěveckého sboru (SPS) 

Janáček, oslavil letos 18. března své 85. narozeniny. V čele Janáčka působil 40 let.  * 

Josef Boček pochází z obce Svídnice na Chrudimsku. S muzikou začal na Státním 

reálném gymnáziu v Chrudimi, kde zpíval v tamějším pěveckém sboru Slavík a hrál na 

housle ve studentském orchestru. V té době navštěvoval kurzy pro začínající sbormistry, 

které vedl profesor Plavec, jenž ho spolu s hudebním skladatelem Františkem Vovsem 

přesvědčoval, aby se muzice věnoval profesionálně a šel studovat na konzervatoř. 

Maminka byla proti a Josef Boček vystudoval Přírodovědeckou fakultu 

Karlovy univerzity. Zároveň byl ale přijat do druhého ročníku AMU u 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 138  

 

profesora Řídkého, kde externě studoval skladbu. Studia na AMU nedokončil, ale ve 

svém hudebním vzdělávání pokračoval později v době svého působení na škole ve 

Vesci, kdy u profesorky Knoblochové studoval harmonii. Jako profesor učil biologii a 

chemii na Zdravotnické škole v Jablonci. Založil smíšený pěvecký sbor z řad děvčat i 

chlapců, kteří studovali obor oční optika, mnozí následně zpívali v SPS Janáček. Na jaře 

roku 1964 přijal nabídku, aby pomohl dirigentovi tehdejšího sboru závodního klubu 

Liaz Josefu Pecháčkovi s vedením sboru. Tím začala jeho kariéra ve sboru Janáček, 

která trvala neuvěřitelných čtyřicet let. Při nácviku skladeb si dával záležet na tom, aby 

dosáhl takového výsledku, jaký si předsevzal, a byl šťasten, když zpěváci provedli 

skladbu podle jeho představ a sklidili aplaus od diváků. Sbor se pro Josefa Bočka stal 

celoživotní láskou, které věnoval veškerý svůj čas – dokázal skloubit práci sbormistra s 

funkcí učitele a později i ředitele gymnázia. Janáček se pod jeho vedením stal velkým 

tělesem, koncertoval jak v České republice, tak v řadě zemí v Evropě i v zámoří. Práce 

sbormistra Josefa Bočka byla mnohokrát oceněna, obdržel i několik významných 

ocenění: např. v roce 1995 Čestné uznání sněmovny reprezentantů státu Connecticut v 

USA za rozvíjení česko-amerických kulturních styků, v roce 1999 Cenu Bedřicha 

Smetany Unie českých pěveckých sborů při příležitosti 50. výročí založení sboru 

Janáček a v roce 2003 Cenu Josefa Pazderky od Krajského úřadu Liberec a Unie 

českých pěveckých sborů za významný podíl na rozvoji českého sborového zpěvu a za 

40 let práce sbormistra SPS Janáček. Jeho práce si vážili i významní čeští skladatelé, 

např. Jiří Laburda, Václav Felix, Zdeněk Lukáš nebo kolega sbormistr, pedagog a 

skladatel Josef Říha. Vyjadřovali mu obdiv a úctu a sboru věnovali některé své skladby. 

70 LET * Smíšený pěvecký sbor Janáček - VIZ KAPITOLA KULTURA. 

VIKTOR VORLÍČEK: VÝTVARNÍK, PEDAGOG  

110 LET * VIKTOR VORLÍČEK (1909–1976), kreslíř, grafik, malíř a ilustrátor. Do 

kulturní historie Jablonce nad Nisou se zapsal nejen svým výtvarným dílem, ale 

také pedagogickým působením na místní uměleckoprůmyslové škole a 

obětavou prací při budování jabloneckého uměleckoprůmyslového muzea. 

Městská galerie MY (MGMY) připomenula jeho tvorbu výstavou, která trvala 

ve dnech 21. 3. – 18. 5. 2019.  * Viktor Vorlíček pocházel z Bělé u Turnova. V 

prostředí učitelské rodiny se od dětství utvářel jeho blízký vztah k hudbě, literatuře a 

výtvarnému umění. Během středoškolských studií se začal projevovat jeho výtvarný 

talent. Díky doporučení novopackého malíře Josefa Jelínka byl Vorlíček přijat do 

grafické speciálky Maxe Švabinského na pražské Akademii výtvarných umění. Otec mu 

sice nebránil v uměleckém studiu, podmínil je však získáním profesury, kterou 

považoval za záruku jistější životní existence. Protože na akademii nebylo možné 

profesuru získat, přešel Vorlíček na České vysoké učení technické k profesoru Oldřichu 

Blažíčkovi, kde v roce 1934 úspěšně absolvoval. Studia zakončil ročním pobytem na 

Akademii výtvarných umění v grafické speciálce profesora T. F. Šimona. Svoji dráhu 

středoškolského profesora začínal Vorlíček na gymnáziu v Táboře, pokračoval 

několikaletým pobytem v Mukačevě na Podkarpatské Rusi, za druhé světové 

války se mu staly novým domovem jižní Čechy. V roce 1945 přijal místo 
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středoškolského profesora na Státní odborné škole pro umělecký průmysl v Jablonci nad 

Nisou a zapojil se do poválečné obnovy této školy. V září 1949 byl ze školské služby 

přechodně uvolněn a byl pověřen budováním muzea jabloneckého průmyslu. Stal se tak 

spoluzakladatelem Muzea skla a bižuterie a jeho prvním ředitelem. Jako konzervátor 

státní ochrany památek přispěl k záchraně mnoha předmětů kulturní hodnoty, z nichž 

některé se staly součástí nově utvářených muzejních sbírek. K pedagogické činnosti se 

vrátil na podzim 1954 na tehdy obnovené Střední průmyslové škole v Jablonci. Jako 

výtvarník byl generačně spjat s žáky grafické speciálky pražské Akademie profesorů 

Maxe Švabinského a T. F. Šimona, pojetím své tvorby měl nejblíže k výtvarníkům, kteří 

byli sdruženi v uměleckém spolku grafiků Hollar. Pro tvorbu Viktora Vorlíčka jsou 

nejtypičtější lyricky pojaté a realisticky ztvárněné krajinné motivy. Nevyhýbal se žádné 

výtvarné technice, nejpřesvědčivějším dojmem ale působí jeho kreslířské a grafické 

práce. Inspirací mu byla především krajina rodného kraje, Český ráj a místa, kde prožil 

většinu tvůrčího života – Jablonecko a Jizerské hory. * Zdroj JS/MGMY 

KAREL WINTER: ARCHITEKT RADNICE 

125 LET A 55 LET * KAREL WINTER (*1894 Úpice u Trutnova - †1964 Hrádek nad 

Nisou - 125 let od jeho narození a 55 let od úmrtí). * V pátek 16. srpna 2019 byla 

v přízemí jablonecké radnice odhalena pamětní deska Karla Wintera, architekta budovy. 

Slavnosti byla přítomna i Daniela Schejbalová, 

vnučka architekta. Desku, jež je dílem 

akademického sochaře Jiřího Dostále, najdete ve 

vstupní hale radnice vlevo od hlavního schodiště. 

Na kamenné desce ze solnohofenského 

litografického kamene je půlmetrová bronzová 

hlava architekta Karla Wintera, pod níž je text 

psaný abecedou, kterou architekt vytvořil speciálně 

pro jabloneckou radnici. „Od začátku jsem věděl, 

že bronz nebude mít svou klasickou barvu, ale 

naopak patinu v zelenavém odstínu,“ 

prozrazuje tvůrce busty Jiří Dostál a svůj 

úmysl vysvětluje technikou Winterovy práce. 

„Známé jsou jeho skici radnice, ostění, klik, 

vypínačů, lamp a tak dále.  A on kreslit 

opravdu uměl. Kreslil měkkými tuhami na zrnitý příjemný papír, a tak jsem 

chtěl, aby se ta zrnitost trochu v modelaci hlavy objevila. V konečné fázi byla 

hlava napatinovaná do odstínu měděnky.“ Litografický kámen silný šest 

centimetrů váží zhruba 150 kilogramů a je na stěnu připevněný pomocí trojice 

ocelových trnů. Na něm je umístěna dvacetikilová bronzová busta. Celé dílo tak váží 

kolem dvou metrických centů. Bronzovou hlavu odlévala firma HVH – bratři Horákové 

z Horní Kalné pod Vrchlabím, kámen připravilo Kamenosochařství Dvořákovi z Nové 

Vsi nad Nisou. Radnice za celé dílo zaplatila 176 608 Kč. Nutno upřesnit, že 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97902&x=614&y=855&hash=edfa446ebbf13bfccf11eef1aece4c48&ratio=1
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další nemalé finance byly vloženy do oprav interiéru a exteriéru radnice, na kterých 

Jablonec pracuje od roku 2013. * Jablonecká radnice byla nejvýznamnější stavbou 

Karla Wintera a on s ní strávil pět let života. Stavba probíhala v letech 1931-1933. 

Podrobné plány, návrhy interiérů a vybavení architekt zpracovával v průběhu realizace a 

vytvořil celkem tisícovku výkresů. Uspořádání jednotlivých místností mělo logickou a 

přehlednou skladbu. V suterénu byla část pohostinských zařízení a technické zázemí 

objektu, ve zvýšeném suterénu především sklady a různé provozní místnosti, v přízemí 

kino a obchody se zázemím v mezipatře, v prvním patře druhá část pohostinských 

podniků, kino a kanceláře, druhé až čtvrté patro bylo vyhrazeno převážně úřadu. 

V budově byla čtyři velká schodiště, hlavní probíhající jižním křídlem, dvě vedlejší 

v severních částech východního a západního křídla, schodiště propojující jednotlivá 

pohostinství v prostoru pod věží, menší schodiště byla v kině, věži i na jiných místech 

budovy. Byly tu i dva elektricky poháněné výtahy – legendární pater noster a osobní 

výtah u severozápadního schodiště. Byl tu ještě výtah z restaurační kuchyně do kavárny 

k přepravě jídel, výtahy na pivo a víno a výtah na popel v kotelně. Všechny interiéry 

včetně vybavení navrhl Karl Winter v duchu kvalitní meziválečné moderní architektury, 

do níž se promítly vlivy konstruktivismu a funkcionalismu. Ve vybavení 

nejdůležitějších interiérů převládl styl art deco. * Zdroj: Jan Strnad, Jablonecká 

radnice 1931-1933: příběh stavby architekta Karla Wintera.  

MUZEUM, ŽELEZNICE, HŘBITOVY 

115 LET * MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE otevřelo své první expozice v roce 1904. 

Muzeum vzniklo z iniciativy místních průmyslníků a řemeslníků, což ve značné míře 

předurčilo skladbu exponátů. Současné zaměření na sklo a bižuterii získalo až v 

šedesátých letech. Velkým mezníkem vývoje byl rok 1949, kdy se zařízení stěhovalo do 

stávajícího sídla v bývalém exportním domě firmy Zimmer & Schmidt. Třetí zásadní 

událostí v historii muzea pak bylo uznání celonárodního významu muzea v roce 2003, 

kdy bylo zařazeno do prestižní sítě státních muzeí zřizovaných přímo ministerstvem 

kultury. Tím nastala zcela nová etapa jeho rozvoje. Za svoji éru bylo v muzeu k vidění 

nepřeberné množství exponátů a nespočet výstav – VÍCE VIZ KAPITOLA KULTURA. 

160 LET * ŽELEZNICE V REGIONU * Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou 

se v pátek 7. června 2019 již poosmé připojil k celosvětovým oslavám 

Mezinárodního dne archivů. Tradiční Den otevřených dveří byl tentokrát 

spojen s vernisáží výstavy 

Železnice v regionu. Dráhu 

máme totiž v prostoru 

Jizerských hor a horního 

Pojizeří již sto šedesát let – první vlak zastavil na železničním nádraží v 

Rychnově u Jablonce nad Nisou 1. 5. 1859. Na výstavě archiv připomenul 

prostřednictvím svých archiválií regionální železniční dráhy postavené i ty pouze 

naplánované. * Mnoho atraktivních dokumentů je uloženo v archivních 

fondech Místní dráha Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald, popř. Jizerská 
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dráha – zájmové sdružení obcí Jablonecka. Zajímavé informace v sobě ale skrývají i 

archiválie Okresního úřadu Jablonec nad Nisou, Okresních soudů Železný Brod a 

Tanvald nebo osobní fond smržovského vlastivědného pracovníka Josefa Meissnera. Na 

výstavě byly demonstrovány jednotlivosti z archivní Sbírky tisků a soudobé 

dokumentace (jízdenky, 

plakáty, jízdní řády, materiály 

některých badatelů v oblasti 

železnice; prezentovány byly 

i slavnostní filatelistické tisky 

vydané Českou poštou v roce 

2017 při příležitosti 115. výročí trati Tanvald – Kořenov). Nechyběly ani fotografie ze 

Sbírky deskových negativů či Sbírky fotografií a pohlednic (výstavba tratí, 

fotodokumentace některých železničních neštěstí – např. roku 1904, kdy došlo v Desné 

ke srážce vlaků se zraněním třiceti osob; optimističtější fotografie z roku 1906, kdy 

císař František Josef I. využil po návštěvě Liberce a Jablonce železniční nádraží v 

Rychnově k odjezdu z regionu). K vidění byly i železniční mapy a prapory. Zahájení 

provozu na trati Liberec – Pardubice v roce 1859 zastoupila na výstavě vzácná 

rozkládací veduta trati a údaje z jízdního řádu z roku 1861. * Zájemci o výstavbu trati z 

Rádla směrem na Jablonec a Tanvald si mohli prohlédnout cenné velkoformátové 

kolorované plány této nerealizované železnice ze šedesátých let 19. století, a také návrh 

jejího rozpočtu. Vlakové propojení Liberce a Jablonce roku 1888 připomenula např. 

koncese na výstavbu dráhy z 3. července 1886, jídelní menu při příležitosti slavnostního 

prvního výkopu lopatou 4. října 1887 a další zajímavosti. Prodloužení trati z Jablonce 

na východ bylo demonstrováno několika memorandy Výboru pro výstavbu železnice 

Jablonec n. N. – Tanvald – zemská hranice z let 1889, 1892 a 1893 o nutnosti 

budoucího dalšího rozvoje zdejší vlakové dopravy. Železniční trať Tanvald – státní 

hranice otevřenou v roce 1902 zastoupil na výstavě článek v novinách Gablonzer 

Zeitung z 21. srpna 1901. Návštěvníci zhlédli i tzv. stálou volnou jízdenku pro 

regionální tratě vystavenou v roce 1922 na jméno emeritního jabloneckého starosty A. 

H. Posselta z titulu jeho pozice člena správní rady Liberecko-jablonecko-tanvaldské 

dráhy (RGTE). Rok 1929 s jeho neúspěšnou snahou o obnovení plánů na výstavbu trati 

Rádlo – Jablonec přiblížil na výstavě útlý memorandový spisek Das Verkehrselend der 

Stadt Gablonz a. N. (Dopravní bída města Jablonce nad Nisou). * Výstava nezapomněla 

ani na důležité mezníky zdejší železniční dopravy po roce 1945, jako byla nehoda u 

Spálova na Semilsku (1990) nebo boj za zachování trati Tanvald – Harrachov (1997–

1998). Připomenuty byly i regionální železniční archiválie uložené mimo jablonecký 

archiv (Národní archiv v Praze, Státní oblastní archiv v Praze, Archiv Senátu ČR). 

Během jablonecké oslavy Mezinárodního dne archivů bylo připomenuto následující: 

110. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO DOMU dne 28. září 1909 v 

dnešní Revoluční ulici. * autor Jan Kašpar, vedoucí archivu, text sepsal s pomocí 

příspěvku Miloslavy Melanové, Budování železničních tratí na Liberecku a kontakty s 

německým územím před první světovou válkou, in: Drogy handlowe i powiązania 

kumunikacyjne na obszarach Euroregionu Nysa, s. 84–88, Jelení Hora 1996.  



   KRONIKA roku 2019                                                                                 142  

 

350 LET * PRVNÍ JABLONECKÝ HŘBITOV ležel od roku 1669 pod Kostelním 

vrchem, jižně od kostela sv. Anny. Byl obehnán kamennou zdí a stála zde i kaplička. 

Poslední pohřeb se tady konal 13. října 1809, tři dny po vysvěcení nového hřbitova 

založeného v místě dnešního kostela Nejsvětějšího srdce Páně a Letního kina. Na 

´starém´ hřbitově těla odpočívala až do roku 1860, kdy byla kvůli stavbě hodkovické 

silnice vyjmuta a znovu pohřbena na ´novém´ hřbitově. Protože ani tento hřbitov svou 

rozlohou neustále rostoucímu městu nestačil, zřídilo si mezi lety 1898 – 1899 svůj již 

třetí, dodnes využívaný. Velkorysý záměr se sice zrodil již kolem roku 1880, ale pro 

nákladnost se realizace léta odkládala. Jen za pozemky radnice zaplatila téměř 12 tisíc 

zlatých, za vlastní stavbu dalších zhruba 42 tisíc zlatých. Hřbitov tak vyšel dráž než 

stavba většiny škol v kraji. * 120 LET * HŘBITOV V ULICI NA ROLI – Jeho brána se 

poprvé otevřela v sobotu dne 1. 7. 1899, v deset hodin dopoledne. Hřbitov oficiálně 

předal starostovi města Adolfovi H. Posseltovi stavitel Johann Schwalm. Dnešní 

smuteční síň tehdy sloužila jako márnice. Pravděpodobně ve 20. letech minulého století 

byla rozšířena o přístavbu a získala tak dnešní půdorys. Z této doby také pravděpodobně 

pocházejí vitrážová okna, která svým charakterem připomínají okna na radničních 

chodbách. K dalšímu zásadnímu a na dlouhou dobu poslednímu zásahu do interiéru 

smuteční síně došlo v roce 1982. Tenkrát byl interiér obložen tmavým dubovým dřevem 

a okna byla zatlučena. * Zdroj: Petr Nový: Muži, kteří měnili město. 

SCHLARAFFIA: ZÁMEČEK RECESISTŮ NEPŘEŽIL  

110 LET * SCHLARAFFIA * Ve druhé polovině 19. století vznikl ve střední 

Evropě bezpočet nejrůznějších spolků, což bylo odrazem obrovského zájmu o 

sdružování ve všech vrstvách tehdejší společnosti. Zcela výjimečné postavení 

měl spolek, který jeho zakladatelé nazvali Schlaraffia. Krédem tohoto dodnes 

celosvětového spolku byly a jsou hodnoty přátelství, umění a humor. Jeho 

ideály se záhy rozšířily do mnoha měst střední Evropy.  Letos uplynulo 160 let 

od doby, kdy skupina umělců a milovníků umění založila společnost Schlaraffia 

v Praze (10. října 1859). Před 110 roky se našli nadšení stoupenci také v 

Jablonci nad Nisou, kde vznikl pánský recesistický spolek s názvem Preciosa 

Iserina. Spolek pořádal slavnosti, jež se konaly pravidelně jedenkrát týdně 

během zimních měsíců se zvláštním ceremoniálem, napodobující rytířské 

hostiny a romantické kulty pěstované hojně v 18. století v Německu. Co jeho 

založení u nás v Jablonci vlastně předcházelo a jakou úlohu hrálo divadlo? 
Odpovědi najdeme v příspěvku Tajemná Schlaraffia od jabloneckého historika a 

galeristy Jana Strnada, který otiskl Jablonecký měsíčník v roce 2009. Píše se v něm: Již 

koncem 19. století se snažil propagovat myšlenku založení Šlarafie v Jablonci 

mimořádně činorodý bankovní ředitel Richard Näbe, ale mezi členy stolní společnosti, 

která se scházela v hotelu Koruna, ještě nenašel odezvu. Svoji energii proto věnoval 

projektu postavení městského divadla, který také dovedl do úspěšného konce. Poté, co 

se divadlo v roce 1907 otevřelo, vrátil se k myšlence založit v Jablonci 

Šlarafii. Divadlo v tom sehrálo důležitou úlohu, neboť jeho režisér Josef 
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Sußmann, původem ze Salcburku, byl jediným šlarafem pobývajícím ve městě, tedy 

tím, kdo se mohl spolkem předepsaného postupu při zakládání nové říše ujmout. 

Preciosa Iserina, jak se jablonecká Šlarafia jmenovala, byla oficiálně založena jako 

kolonie dne 17. dubna 1909. Mateřskou říší, která za ni převzala odpovědnost, se stala 

Juvavia ze Salcburku, funkcí pěstounky byla pověřena 

liberecká říše Reichenbergia, která měla za úkol pomáhat 

nové pobočce v jejích začátcích. Každá říše měla své barvy, 

Preciosa Iserina si zvolila modrou a žlutou. Oznámení o 

založení se soupisem členů bylo zveřejněno ve spolkových 

novinách Schlaraffia-Zeyttungen 30. dubna 1909. Slavnostní 

povýšení na říši se konalo 14. ledna 1911 v jabloneckém 

hotelu Geling. Členové spolku museli projít několika stupni, 

než byli slavnostně pasováni na rytíře. Při této slavnosti si zvolili rytířské jméno, které 

mělo většinou humorný či parodický podtext, a museli ho při spolkových sezeních 

používat. Ze známých osobností jablonecké Šlarafie připomeňme spolkové jméno 

exportéra Heinricha Hoffmana jako rytíře Brillant von der Kiste (Briliant z Bedny) nebo 

továrníka Richarda Haasise mladšího jako rytíře Maharadscha von Banglesien. 

Významnou úlohu v jablonecké Šlarafii hráli profesoři uměleckoprůmyslové školy. 

Ředitel Moritz Knab zapojil školu do výroby vnitřního vybavení spolkového sídla a 

různých dekorací, které sám navrhoval. Sídlo společnosti zvané hrad vyzdobil 

nástěnnými malbami její člen profesor Dominik Brosick. Na stěnách zasedacího sálu se 

nacházelo několik velkolepých obrazů s alegorickými scénami, v nichž byli vyobrazeni 

všichni tehdejší šlarafové. Vrchním šlarafem byl vedle již zmíněného Richarda Näbeho 

úspěšný exportér Richard Haasis starší, v jehož vile v Podhorské ulici se šlarafové 

nejprve scházeli, než si postavili vlastní sídlo, které nazvali Neysseburg. Činnost 

Šlarafie se opírala o tři hlavní hodnoty, které spolek vyznával: umění, humor a 

přátelství. Veškeré dění se odehrávalo v kulisách s laskavým humorem parodovaného 

rytířství, jehož prostřednictvím se šlarafové nepřímo vyjadřovali k současnému světu. 

Ve světě Šlarafie však existovala tři tabu - politika, náboženství a finance. Vnějšími 

poznávacími znaky Šlarafie jsou symboly spolkový oděv, typická slova a mnohé další 

zvláštnosti. Šlarafa poznáme podle pestrobarevné čepičky ověšené odznaky a 

medailemi, s šerpou plnou řádů na prsou. Hlavním symbolem společnosti je výr, 

ústředním heslem „In arte voluptas!“ se vyjadřuje náklonnost k umění. Šlarafia má svůj 

vlastní letopočet, názvy měsíců a další zvláštnosti. Na rozdíl od svobodného zednářství, 

s nímž bývá mylně spojována, nebyla Šlarafia žádnou tajnou organizací. Mnoho 

tajemného kolem ní ale existuje a přitahuje naši zvědavost…(konec citace). * Ačkoliv 

Schlaraffia měla, a většinou dále má svá sídla ve velkých městech po celém světě, 

jednotlivé místní organizace si zpravidla pronajímaly a upravovaly ke své činnosti 

prostory v běžných budovách. Ne tak v Jablonci, kde si v letech 1909-1910 postavil 

spolek vlastní objekt, který tak byl celosvětovým unikátem. Romantický ´šlarafský 

zámeček´ zvaný Neysseburg – pravděpodobně dílo od jabloneckého architekta Emiliana 

Herbiga, dlouhé roky připomínal časy rozkvětu bohaté spolkové činnosti. O jeho 

záchranu se v posledních letech marně zasazovala jablonecká veřejnost i 

místní kulturní osobnosti, proto je asi povědomí o Šlarafii na Jablonecku 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=72840&x=413&y=480
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větší než kdekoliv jinde. Přispěla k tomu také výstava pořádaná Městskou galerií MY v 

roce 2009. Jelikož se setkala s upřímným zájmem návštěvníků, konala se po deseti 

letech, po dlouhé přípravě a v obměněné podobě, v roce letošním znovu. Mimo jiné 

bylo opět připomenuto, že v Jablonci se o založení Schlaraffie zasloužil iniciátor stavby 

divadla Richard Näbe. Od roku 1909 se v jablonecké šlarafské říši sdružovaly osvícené 

a společensky vážené osoby, které kromě přátelství spojovaly vznešené ideály založené 

na upřímném vztahu k umění, opravdové humanitě a smyslu pro zvláštní humor. Členy 

spolu Preciosa Iserina byli například starosta K. R. Fischer, ředitel divadla J. Weninger, 

malíř D. Brosick, architekt A. Thamerus, spisovatelé A. Wildner či H. Schwan, herec K. 

Felmar, zakladatel lázeňského sanatoria v Pasekách G. Glettler, význační podnikatelé R. 

Haasis, H. Hoffmann, J. Schindler, F. Dub, H. Löbl a další. Ti všichni přispěli k rozvoji 

města a dosáhli významných úspěchů v různých oblastech. Sídlem jejich společenství se 

stal historizující zámeček s bohatě vyzdobeným rytířským sálem…. Svobodomyslná 

Šlarafie zanikla v Jablonci s nástupem fašismu. Když nacisté spolek na začátku druhé 

světové války rozprášili, do budovy se nastěhoval aeroklub Hitlerjugend. Po válce se už 

spolek nevzpamatoval, ač ve světě spolky Schlaraffia běžně fungují. Objekt v Jablonci 

posléze sloužil sportovním klubům i svazu mládeže, později převzal budovu podnik 

Liaz, který zde zřídil školicí středisko. V devadesátých letech minulého století se zde 

vystřídalo několik soukromých vlastníků. * Výstava v Městské galerii MY začala žel v 

rozjitřené atmosféře způsobené pobořením zámečku. Je ironií osudu, že v Jablonci tak 

byly demonstrativně ignorovány životní zásady, jimž se šlarafové snaží dostát:  

 Každý by měl v první řadě věřit sám sobě a svému svědomí, které mu – 

není-li zkažené, dává orientaci ve společných lidských hodnotách. 

 Vážit si dědictví otců a ochraňovat je, ctít práci druhých a kulturní 

odkaz předchozích generací. 

 Mít vnitřní sílu, která ho pohání, a duševní velikost, která mu pomáhá 

zorientovat se v složitém světě a najít správný směr. 

POD ŠLARAFSKÝM HESLEM IN ARTE VOLUPTAS! - velebícím umění, se 

v jablonecké Městské galerii MY konala 

od 7. 6. do 15. 9. 2019 výstava 

přibližující vznik a dějiny tajuplné 

Schlaraffie. Sbírkové předměty a archivní 

materiály na výstavu zapůjčilo 

Krkonošské muzeum Vrchlabí, Městské 

muzeum ve Frýdlantu, Muzeum skla a 

bižuterie v Jablonci nad Nisou, Oblastní 

muzeum v Děčíně, Regionální muzeum v 

Teplicích, Severočeské muzeum v 

Liberci, Státní okresní archiv Jablonec, 

Vědecká knihovna v Olomouci a mnozí 

soukromí sběratelé.  

Akvarel Dominika Brosicka  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97342&x=759&y=768&hash=31aaff551dea40efbe9a87ad19fdf445&ratio=1
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JAK ŠEL ČAS ANEB NEŽ ŠEL ZÁMEČEK K ZEMI  

TISKOVÉ ZPRÁVY A MÉDIA jsou zdrojem následujících řádků o jabloneckém 

zámečku spolku Schlaraffia. Byť jsou příspěvky výrazně krácené, vypovídají 

dost dlouhý příběh.  Čtení to není příliš veselé a žel asi ani otázka, kdo je 

hlavním viníkem zbořeného objektu, nemá zcela jednoznačnou odpověď.     

ROK 2006 * Firma Malina Safety kupuje zámeček s tím, že chce využít pozemek pod 

ním jako stavební parcelu pro svůj další rozvoj. Majitelé coby rodilí Jablonečané 

deklarují zájem dohodnout se na kompromisu o částečném zachování objektu. 

2008, BŘEZEN * Komise města pro realizaci městské památkové zóny jednala s 

vlastníky Schlaraffie o jeho budoucnosti. Dohodli se, že objekt bude začleněn do 

plánované novostavby výrobního a administrativního areálu společnosti na sousedním 

pozemku, který vlastní stejný majitel. Následně zastupitelstvo schválilo 46. změnu 

územního plánu, aby se záměr mohl uskutečnit a město nechalo na své náklady 

zpracovat architektonickou studii, jež se stala základem projektu. V průběhu stavebních 

prací požádal investor a majitel obou pozemků o demolici části Schlaraffie – kovárny, s 

čímž památkáři souhlasili, protože byla ve špatném stavu a památkově nevýznamná. 

2009 * PŘESTAVÍ ZÁMEČEK * ZE ZÁMEČKU ZBYDOU JEN ZDI - 2.7.2009 – 

Sedmička, str. 4, Zpravodajství, Jan Sedlák - …Před sto lety byl místem rytířských 

hostin a slavnostních šlechtických ceremoniálů tajemného spolku Schlaraffia. Dnes je z 

něj sešlá troska s polorozbořenou střechou, rozmlácenými okny, opadanými štukami a 

dírami ve zdi. Zámeček u jabloneckého autobusového nádraží už řadu let chátrá. Teď by 

mu chtěli majitelé vrátit původní vzhled… „I když budova není památkově chráněná, 

připomíná jablonecký spolek Schlaraffia a jeho sídlo, jež je evropským unikátem,“ 

vysvětlil význam stavby Jiří Křížek z Národního památkového ústavu v Liberci. I proto 

se firma Malina Stafety, která dům vlastní, rozhodla jej opravit a včlenit do nově 

budovaného areálu. „Levnější by bylo zámeček zbourat, město na nás ale tlačí, 

abychom ho zachovali. Vynaložíme pět milionů korun navíc,“ říká Radek Malina, 

ředitel firmy. Firma chce do konce roku sehnat všechna povolení a příští rok začít… 

2010 * V roce 2010 bylo vše 

připravené pro záchranu Schlaraffie a 

její zakomponování do výrobního 

areálu, investor a majitel obou pozemků 

získal od města potřebné pozemky ke 

stavbě stávajícího průmyslového areálu 

a Ing. arch. Libor Sommer pracoval na 

projektu začlenění zámečku do nově 

vybudovaného komplexu obchodního, 

výrobního a administrativního centra. * Obrázek, zdroj architekt Libor Sommer. 

 PŘESTAVBA ZÁMEČKU SE ODKLÁDÁ - 17.3.2010, Mladá fronta DNES, str. 2, (frk) - 

O rok se zpozdí přestavba unikátního zámečku spolku schlaraffistů, který stojí na 

Ovocném trhu v Jablonci. Majitel má problémy s připojením na elektřinu. 

Město je v současné době v energetické krizi, elektřina nestačí a ČEZ musí 
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postavit novou trafostanici, přes kterou přivede do Jablonce více proudu. Potíže ČEZ 

napraví až v roce 2012…* LETOS UŽ SE NA TRŽNÍM NÁMĚSTÍ STAVĚT NEZAČNE - 

7.7.2010, Jablonecký deník, str. 3, Jan Vrabec - Podle původních plánů měl v této době 

na Tržním náměstí v Jablonci stát odvážný moderní komplex. Jenže začátek výstavby se 

neustále oddaluje a je jasné, že v letošním roce těžká technika vůbec nevyjede… 

2011, ŘÍJEN * Mgr. Miloš Krčmář na Ministerstvu kultury ČR podal návrh na 

prohlášení objektu Schlaraffie za kulturní památku. Mgr. Krčmář je mj. členem Komise 

městské památkové péče Rady města Jablonec nad Nisou, která žádost podpořila a 

doporučila Radě města vydat kladné stanovisko. 

2012 * V lednu investor a majitel obou pozemků požádal o demolici sousedního 

objektu č.p. 2031, kterou následně realizoval. * V únoru vydal Magistrát města Jablonec 

nad Nisou kladné stanovisko k prohlášení objektu Schlaraffie za kulturní památku. * 

PŘIJDE JABLONEC O SÍDLO TAJEMNÉ SCHLARAFFIE? 26.3.2012, Jablonecký deník, 

str. 8, Milan Brož    - … Jako obyčejnému obyvateli Jablonce nad Nisou, který i 

několikráte denně, ráno i pozdě večer, prochází kolem, není mi osud této stavbičky, 

nejen v rozměru naší republiky svou zajímavostí a historií tak mimořádné, vůbec 

lhostejný. Jak hovořím s lidmi, nejsem sám. Před časem jsme byli vedením radnice 

ujištěni, že s majitelem objektu bylo dojednáno její využití ve stávající podobě a 

rekonstruovaném stavu. Všichni, komu jen trochu jde o naše město, jsme se těšili, co 

bude, to zvláště po tom, kdy vedle, spojen s původní budovou firmy, začal vyrůstat 

objekt nový. „Jak bude zámeček zakomponován do novostavby?“ či „Bude vše 

propojeno, nebo soubor bude řešen exteriérem a terénními úpravami?“ Takové a 

podobné otázky jsme si kladli, až do doby … inu, co bych to protahoval, až do dneška. 

Stavba je však již tak daleko, že téměř s určitostí lze konstatovat, že její projekt se 

zámečkem vůbec nepočítal, ba právě naopak, záměrem je jeho demolice… * 

ZÁMEČKU V JABLONCI HROZÍ DEMOLICE. NADĚJE NA ZÁCHRANU ALE JEŠTĚ JE 

- 1.4.2012, liberec.iDNES.cz, Martin Trdla - Jablonecký zámeček je v ohrožení. Podle 

informací MF DNES leží na stavebním úřadu žádost o jeho demolici. Vlastník, firma 

Malina Safety, chce údajně zbourat jen sousední budovu kovárny. Nadějí domu, který 

jako jediný v Evropě zbyl po tajemném spolku Schlaraffia, by bylo uznání kulturní 

památkou… - …O osud stavby se obává také jablonecký architekt Zdeněk Daniel. 

Podle něj majitelé a investoři přistupují k historickým budovám v Jablonci nad Nisou 

často velice necitlivě. "Neváží si hodnot, které nám tu zanechali naši předkové, což 

přesně dokladuje teď případ zámečku. Je to velice smutné, co se s ním může stát," 

upozornil. Velký problém je podle něho v Jablonci to, že některé historicky cenné 

stavby bohužel leží za hranicemi městské památkové zóny… * ČTENÁŘI CHTĚJÍ V 

LIBERECKÉM KRAJI ZACHRÁNIT JABLONECKÝ ZÁMEČEK - 24.7.2012, 

liberec.iDNES.cz, Ondřej Kůs - Čtenáři si v Libereckém kraji přejí záchranu zámečku 

spolku Schlaraffia v Jablonci nad Nisou. Takové jsou výsledky hlasování v krajském 

kole ankety iDNES.cz. Objekt jablonecké odnože spolku Schlaraffia dostal 412 hlasů, 

těsně za ním se s 398 hlasy umístil areál bývalého železničního depa v Kořenově. Třetí 

místo obsadil vodní mlýn v Košťálově, který obdržel o 41 bodů méně… * 
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CHTĚJÍ ZACHRÁNIT JABLONECKÝ ZÁMEČEK - 26.7.2012, Mladá fronta DNES, str. 

2 (oks) …Jabloneckému zámečku pánské organizace Schlaraffia hrozí bezprostřední 

zánik. Současným majitelem chátrající stavby je firma Malina Safety, která původně 

chtěla objekt začlenit do komplexu své továrny. Nyní ovšem leží na stavebním úřadu 

žádost o demolici. Do záchrany se vložil památkář Miloš Krčmář, který podal na 

ministerstvo kultury návrh, aby se objekt stal kulturní památkou. To by srovnání se 

zemí zabránilo. Problémem však zůstává další využití stavby evokující rytířský hrad… 

2013 * SVĚTOVÝ UNIKÁT ČEKÁ NA ZÁPIS MEZI PAMÁTKY - 12.8.2013, Mladá 

fronta DNES, str. 3, Martin Trdla - Zámeček v těsné blízkosti autobusového nádraží 

v Jablonci nad Nisou, který jako jediný v Evropě zbyl po tajemném pánském spolku 

Schlaraffia, čeká na uznání kulturní památkou. Jenže návrh leží na ministerstvu kultury 

více než rok a stále se nerozhodlo. A budova dál chátrá. Podnět na uznání Zámečku jako 

nemovité kulturní památky podal na ministerstvu jako soukromá osoba nynější ředitel 

Národního památkového ústavu v Liberci Miloš Krčmář … Mluvčí ministerstva Pavla 

Zdráhalová tvrdí, že podnět na zapsání Zámečku mezi kulturní památky leží u úředníků 

dlouho proto, že se úřad snaží dohledat co nejvíce informací o spolku Schlaraffia…  * 

V ŘÍJNU 2013, na základě dotazů ze strany jabloneckého magistrátu na výsledek 

šetření ministerstva se uskutečnila prohlídka objektu (po dvou letech od podání žádosti). 

Následně došlo k vydání rozhodnutí, ve kterém Ministerstvo kultury ČR neprohlašuje 

budovu Schlaraffie za kulturní památku. Ve zdůvodnění stojí, že objekt je 

architektonicky nepříliš hodnotnou stavbou, jejíž památkové a kulturní hodnoty tkví v 

propojení se spolkem Schlaraffia. Vzhledem ke stavebnětechnickému stavu budovy by 

případná obnova znamenala prakticky stavbu kopie objektu a další pokračování řízení o 

prohlášení domu za kulturní památku by bylo bezpředmětné. V současné době je stav 

takový, že pokud by vlastník objektu požádal o demolici, stavební úřad nemá důvod 

nevyhovět… * NAD ZÁMEČKEM ZEMĚ POVALEČŮ SE STAHUJÍ ČERNÁ MRAČNA - 

19.12.2013, 5plus2, str. 8, Petra Laurin - Osud někdejšího sídla jablonecké odnože 

Schlaraffie, takzvané Země povalečů, je ohrožený. Více než 100 let starý žertovný 

zámeček s cimbuřím, který patří společnosti Malina Safety, nespasí ochrana památkářů. 

Návrh na jeho prohlášení za památku ministerstvo kultury právě zamítlo. „Koupili jsme 

ho původně jako stavební parcelu. Už tehdy byl v dezolátním stavu,“ podotýká asistent 

ředitele firmy Vítězslav Puc. Zámeček se podle něj dnes rozpadá, a kdyby se měl 

opravit, musela by se postavit v podstatě replika. Zvláštní režim, který ho chránil 

minulé dva roky, kdy na ministerstvu ležela žádost o zařazení mezi památky, teď padl…  

2014 * V lednu 2014 vedení města jednalo s vlastníky Schlaraffie o případném podílu 

města na opravě objektu. Najít společnou řeč se nepodařilo. Na tomto jednání zazněla 

ze strany vlastníků nabídka odkupu objektu a jeho přemístění na jiné místo. „Nelze 

dělat účet bez hostinského a nelze se skládat na opravu objektu, o nějž jeho majitel 

nemá zájem,“ okomentoval tehdy celou situaci primátor Petr Beitl. * NECHUTNÝ 

KOPANEC DO MRTVOLY - 15.1.2014, Mladá fronta DNES, str. 2, Zápisník: Jan 

Mikulička - Je trochu jako liberecký obchodní dům Ještěd. A podobá se rovněž 

někdejšímu hotelu Perun v Hejnicích. Starý zámeček v Jablonci nad 
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Nisou totiž stejně jako Perun doplatil na naprostý nezájem jeho současného 

majitele a zchátral za únosnou míru; stejně jako Ještěd se jej pak milovníci 

architektury a historie snaží zachránit. Bohužel už asi marně. Ministerstvo 

kultury odmítlo zařadit toto dávné sídlo tajemného spolku Schlaraffia mezi 

kulturní památky – s důvodem, že Zámeček je ve špatném stavu (sic!). Při 

pohledu na ruiny historizující stavby pak působí až neskutečně fakt, že jeho 

současný majitel, Radek Malina, je podle obchodního rejstříku majitelem 

společnosti, nazvané Schlaraffia. Tomu se říká nechutný kopanec do mrtvoly. * 

STÁT ZÁMEČEK NESPASIL, CESTA K DEMOLICI JE VOLNÁ - 15.1.2014, Mladá 

fronta DNES, str. 2, Martin Trdla - Jablonec nad Nisou zřejmě přijde o jeden ze svých 

nejvýznamnějších historických unikátů. 

Ministerstvo kultury totiž zamítlo 

žádost o zapsání bývalého sídla 

tajemného pánského spolku Schlaraffia 

v sousedství autobusového nádraží 

mezi kulturní památky. Soukromému 

majiteli zbědovaného zámečku tak už 

nic nebrání, aby na dům poslal rypadla 

bagrů…. - …Výtvarník a pedagog 

Vladimír Komňacký, který se 

Schlaraffií zabýval ve svých kresbách 

(viz kresba vpravo), mluví o tom, že 

majitelé nechávají zámeček spadnout 

naschvál. „Je to jejich zájem to nechat 

spadnout, jako podnikatele je ta budova zatěžuje. Myslím, že tomu i napomáhají. Do 

domu se totiž dostává spodní voda kvůli hrázím, které na přítoku blízké řeky někdo 

vytváří. Není to ani pořádně zabezpečeno proti vloupání. Je to taková tichá souhra lidí, 

kteří chtějí, aby to tu už nestálo…* STUDENTI PŘIŠLI S PETICÍ - 17.1.2014, 5plus2, 

str. 1, Petra Laurin - Lhostejnost v přímém přenosu. Takový dojem má 

jedenadvacetiletá studentka umělecké průmyslovky Tereza Žembová pokaždé, když 

ráno vystoupí na jabloneckém nádraží z autobusu. Každý den se musí dívat, jak před 

jejíma očima chátrá zámeček Schlaraffie. Poté, co ministerstvo kultury po dvou letech 

váhání vyřklo verdikt, že ojedinělá stavba není kulturní památkou, rozhodla se za její 

záchranu bojovat… - Vím, že nezůstanu sama. Bude nás hodně,“ říká studentka, která 

připravila a roznesla po městě a školách dvě petice. Jedna je pro radní, druhá pro odbor 

památkové péče na ministerstvu kultury. Magistrát by podle ní měl donutit majitele 

stavby, společnost Malina-Safety, aby ojedinělé torzo s cimbuřím zajistil před další 

devastací… * ZÁMEČEK NA SEVERU ČECH ČEKÁ DEMOLICE - 19.1.2014, ČT 24 v 

18:00 hodin, Události v regionech – Ivana Šmelová, moderátorka: Ministerstvo kultury 

nezapíše sídlo spolku Schlaraffia v Jablonci nad Nisou mezi památky. Otevírá se tak 

cesta k demolici. Zámeček v havarijním stavu se snažilo zachránit hodně 

místních osobností a taky město, přestože není jeho majitelem. Vše ale 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=72839&x=480&y=441&hash=aa393fa03fff27de21400ee541117ecd&ratio=1
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zkrachovalo kvůli nezájmu vlastníka. Přimět majitele k opravě se snažili památkáři i 

město. Radnice dokonce ze svého zaplatila studii využití za sto tisíc korun. Po několika 

setkáních ale vlastník přestal úplně komunikovat… - Lukáš Pleticha, bývalý 

místostarosta /ČSSD/: Na další jednání, kde se to mělo vyjasnit, už se nikdy nedostavil, 

nekomunikuje. Mělo se zachovat nádvoří, věž, taková ta charakteristika, na kterou byli 

Jablonečané zvyklí…* ČTENÁŘI PÍŠÍ REDAKCI: ZÁMEČEK SE MUSÍ ZACHRÁNIT - 

20.1.2014, 5plus2.cz, Kepáková Hana: …vůbec nechápu, jak zastupitelstvo města 

potažmo stavební úřad a další kompetentní úřady mohlo dopustit, že firma Malina 

Safety koupila zámeček jako stavební parcelu. To stavba jako taková vůbec nebyla 

zanesena v katastru, nikdo ji nikdy nezkolaudoval? Je to vůbec přípustné prodat 

pozemek, na kterém je postavena budova, prodat jako stavební parcelu? …Na závěr 

chci jenom na adresu zastupitelů říci, že bohužel jako občan mám možnost se bránit 

pouze ve volbách, a tak si zjistím, kdo se podílel na tom, že zámeček byl prodán firmě 

Malina Safety jako stavební parcela a tito lidé už nikdy ode mě můj hlas nedostanou.  * 

„KDYŽ TO BUDE NUTNÉ, AŤ STÁT ZÁMEČEK VYVLASTNÍ“ - 23.1.2014, Mladá 

fronta DNES, str. 1, Martin Trdla - Když se nedávno zase o něco prosekala cesta 

bagrům blíže k bývalému sídlu tajemného spolku Schlaraffia v Jablonci nad Nisou, na 

protest a hlavně nahlas se příliš regionálních osobností zatím neozvalo. Do rukou to tak 

vzalo mládí, konkrétně studentka místní Střední uměleckoprůmyslové školy Tereza 

Žembová, iniciátorka petice za záchranu Zámečku. Z textu petice, se kterou neúnavně 

chodí po městě, a kterou mohou zájemci podepsat třeba v knihovně, Eurocentru a na 

dalších místech, mi vyplývá, že nesouhlasí s rozhodnutím ministerstva kultury, jež 

zamítlo, aby se Zámeček stal kulturní památkou. Chce, aby své rozhodnutí zvrátilo. 

Není ale trochu pozdě? Budova chátrá léta a už minimálně dva roky je zřejmé, že je to 

jejímu vlastníkovi jedno… * ZE ZÁMEČKU UDĚLEJTE MCDONALD'S - 23.1.2014, 

Mladá fronta DNES, str. 2, Zápisník: Jan Stránský - Obávám se, že jablonecký 

zámeček Schlaraffia to má spočítané. Žalostný stav téhle kdysi výstavní budovy 

může posloužit jako smutný symbol obecného úpadku spodního centra. Nad 

pustými parcelami tady bezradně poletují potrhané igelitky, nevábné torzo 

jedné z garáží slouží cestujícím z nedalekého autobusáku jako improvizovaný 

záchodek, celkový obraz zmaru dotvářejí ostudné trosky někdejší tržnice. 

Schlaraffia to celé jen korunuje. Zámeček by už snad mohlo spasit jen jakési 

nepravděpodobné sci-fi řešení. Takže: co třeba McDonald's? Kousek odtud 

hodlá otevřít svou první jabloneckou pobočku. Pokud by nadnárodní 

vývařovna chtěla být skutečně cool, nestavěla by na zelené louce další 

nenápaditou krabici, nýbrž by zainvestovala do opravy Schlaraffie. Mohl by to 

být mimořádný gastronomický zážitek (byť do značné míry bizarní až 

kacířský), žvýkat cheesburger v prostoru, kde před sto lety nejskvělejší mužové 

tehdejšího Gablonz an der Neisse diskutovali o umění či vědě. Ba co víc, byl by 

to jistě nejpozoruhodnější Mekáč v Evropě. A reklamní slogan McDonald's by 

pak konečně skutečně platil bezezbytku: Tak trochu jiná restaurace.  
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O ZÁMEČKU BUDU JEDNAT, VZKAZUJE PRIMÁTOR JABLONCE - 25.1.2014, Mladá 

fronta DNES, str. 3, Martin Trdla - …Poté, co se rozpadající sídlo spolku Schlaraffia 

nevklínilo mezi kulturní památky a Jabloncem koluje petice na jeho záchranu, se do hry 

vložilo také vedení města. Primátor Petr Beitl oznámil, že znovu vstoupí do jednání s 

majitelem zbídačeného domu a pokusí se společně najít nějaké řešení… * 

SCHLARAFFIE NENÍ MĚSTU LHOSTEJNÁ - 25.1.2014, libereckenovinky.cz - Město 

Jablonec nad Nisou nikdy v minulosti nebylo a není vlastníkem objektu Schlaraffie. 

Přesto se město problematice Schlaraffie věnuje a osud této budovy není zastupitelům 

lhostejný. I proto primátor města Petr Beitl na lednovém zasedání deklaroval svou 

ochotu vstoupit znovu do jednání s majitelem objektu o budoucnosti budovy… * 

SCHLARAFFIE? ŘEKNĚTE! 25.1.2014, Jablonecký deník, str. 2 (dab) - Besedu na 

právě aktuální jablonecké téma můžeme navštívit 28. ledna večer v knihkupectví Serius. 

Přednáška galeristy Jana Strnada o historii a architektonickém dědictví spolku 

Schlaraffia přinese mnoho zajímavých informací. Spoluzakladatelé sdružení Plac, 

Vladimír Opatrný a Jakub Chuchlík, navrhli k setkání příjemné prostory knihkupectví 

Serius, kde se v jejich režii podobné akce konají pravidelně. Sdružení Plac se zajímá 

právě o dění ve městě a věří, že si veřejnost najde na přednášku a besedu čas…* 

SPOLEČNOST MALINA-SAFETY, tisková zpráva ze dne 28. 1. 2014 - Dlouhodobým 

záměrem společnosti Malina – Safety s.r.o., která zaměstnává více než 60 zaměstnanců, 

bylo rozšíření výrobního areálu na přilehlé pozemky, včetně pozemku, kde se nachází 

tzv. „zámeček“ – bývalé sídlo spolku Schlaraffia. Vzhledem k naprosto 

neakceptovatelným podmínkám ze strany Magistrátu města Jablonce nad Nisou ohledně 

odkupu pozemků sousedících s areálem společnosti nebylo možné zakomponovat 

budovu „zámečku“ do původního projektu rozšíření společnosti. Hlavním cílem 

investice společnosti při nákupu tohoto pozemku, a na něm stojící technicky zcela 

nevyhovující stavby, bylo rozšíření výrobního areálu a vytvoření dalších pracovních 

míst. Stavba tzv. „zámečku“ nikdy nebyla, a není, památkově chráněným objektem. 

Společnost vždy postupovala zcela striktně dle platných právních norem. Ministerstvo 

kultury ČR svým rozhodnutí ze dne 3. 12. 2013 neprohlašuje dům č.p. 2032 na 

pozemku parc. č. st. 1949, k. ú. a obec Jablonec nad Nisou, za kulturní památku. Zcela 

odmítáme postoj úzké skupiny aktivistů, kteří svým jednáním a vyjádřeními poškozují 

mediální obraz moderní výrobní a regionálně významné technologické společnosti, jen 

na základě historické retrospektivy. Činnost recesistického spolku Schlaraffia (v 

překladu: „země povalečů“), která se odehrávala od roku 1909 do roku 1938, byla 

elitářskou záležitostí místních podnikatelů.  Nepovažujeme ji tedy v širším kontextu za 

společensky významnou. Vzhledem k tomu, že Malina – Safety s.r.o. si je zcela vědoma 

své společenské zodpovědnosti, dlouhodobě svou výrobní a obchodní činností přispívá 

k zaměstnanosti v regionu, a chce svými podnikatelskými aktivitami přispívat 

k harmonickému rozvoji Jablonce nad Nisou, rozhodlo se vedení společnosti umožnit 

případným zájemcům odkup budovy zámečku za symbolickou 1,- Kč. Demontáž a 

odvoz veškerého materiálu budou realizovány na náklady kupujícího na základě 

dohodnutého harmonogramu se stávajícím majitelem objektu. Tento postup 

by umožnil znovupostavení objektu na jiném, lépe vyhovujícím místě…   



   KRONIKA roku 2019                                                                                 151  

 

JABLONEC ZACHRAŇUJE ZÁMEČEK: MAJITEL HO DÁ ZA KORUNU TOMU, KDO 

HO PŘESUNE - 29.1.2014, liberec.iDNES.cz, Martin Trdla - Radek Malina, majitel 

Zámečku v Jablonci, kterému hrozí demolice, se nečekaně objevil na debatě o 

budoucnosti budovy v knihkupectví Serius. Lidem ho nabízí za jednu korunu. Zájemci 

si ho ale mají odvézt na svůj pozemek, on ho na tom svém nechce… Vítězslav Puc, 

asistent ředitele firmy Malina Safety: "Na jednom z jednání s městem jsem řekl, že 

pokud přispěje polovinu na opravu Zámečku, druhou dáme my. Na to však nikdo 

nekývnul. Podle odhadů, které jsme si před několika lety nechali udělat, by oprava 

budovy stála minimálně 30 milionů korun." …Radek Malina připomenul, že Zámeček 

nikdy nechtěl zachovat a že byl k tomu, aby ho začlenil do svého továrního komplexu, 

donucen městem. "Většinu z vás to asi nezajímá, ale my se musíme chovat ekonomicky. 

Tady je spousta emocí, ale pořád tu nepadla základní věc, jak tu budovu smysluplně 

využít tak, aby nás aspoň nestála moc peněz, které budeme ubírat jiným aktivitám… - 

…Možná nejlépe celou vzrušenou situaci kolem Schlaraffie shrnul v pondělí večer 

zdejší věšák. Pod tíhou kabátů se asi v polovině besedy náhle zřítil na lidi. Připomněl 

tím pád, který zřejmě čeká i Zámeček… * MAJITEL SCHLARAFFIE NABÍZÍ 

ZÁMEČEK ZA KORUNU, POZEMEK SI NECHÁ - 29.1.2014, 5plus2.cz, Petra Laurin – 

Společnost Malina Safety, která vlastní jablonecký zámeček – někdejší sídlo spolku 

Schlaraffia, nabídla kontroverzní objekt k prodeji. Chce za něj jednu korunu, nabídka je 

ale bez pozemku. Ten hodlá firma využít pro vlastní rozvoj. "Demontáž a odvoz 

veškerého materiálu půjdou na vrub kupujícího," říká majitel společnosti Radek Malina. 

Svým výrokem přitom pobouřil jablonecké patrioty, kteří usilují o záchranu stavby, 

přestože ji ministerstvo před nedávnem odmítlo zapsat do seznamu chráněných 

památek… * NEPODAŘILO NAJÍT SPOLEČNOU ŘEČ - 30.1.2014, parlamentnilisty.cz - 

Prohlášení města Jablonec nad Nisou k objektu Schlaraffie: Po jednání primátora města 

s panem Radkem Malinou v pondělí 28. ledna konstatujeme, že se nepodařilo najít 

společnou řeč na podílu města na opravě nebo odkupu objektu Schlaraffie včetně 

pozemku. I na tomto jednání zazněla ze strany pana Maliny nabídka odkupu objektu a 

jeho přemístění na jiné místo. Pokud by město mělo zvažovat tuto možnost, je nutné 

konstatovat, že na území Jablonce je 170 nemovitých kulturních památek evidovaných 

na Ministerstvu kultury ČR. Město vnímá zvýšený zájem veřejnosti, ale je třeba tuto 

problematiku vnímat v širším kontextu a zvážit možnosti města přistupovat k opravám 

všech památek na území města vhodným způsobem na základě odborných posudků a 

vyjádření. “Nelze dělat účet bez hostinského a nelze se skládat na opravu objektu, o 

nějž jeho majitel nemá zájem,“ uzavírá primátor Petr Beitl. * O NAČASOVÁNÍ VĚCÍ I 

KONÁNÍ - 31.1.2014, Jablonecký deník, str. 3, Poznámka Jana Sedláka - Lidé se 

zvednou většinou ne pět minut před dvanáctou, ale bohužel pět minut po dvanácté, 

podobně jako je tomu kvůli zámečku Schlaraffie. To není pocit, to není nějaké laciné 

pochlebování. Když se zámeček rozpadal, věřte, že i uvnitř roste kapradí, každý jen tak 

kolem chodíval, sem tam si řekl, jaké je to pěkné, ale nic neudělal. Opět až pět minut po 

dvanácté hodině lidé povstávají, a to ještě proto, že se našel člověk, v našem případě 

mladá dívka, která prapor pozvedne… * JABLONEČTÍ STUDENTI BOJUJÍ 
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PETICÍ ZA ZÁCHRANU ZÁMEČKU SCHLARAFFIA - 31.1.2014, zpravy.rozhlas.cz - 

Studenti z Jablonce nad Nisou bojují pomocí petice za záchranu zámečku Schlaraffia. 

Ve městě stojí více než sto let, za poslední rok ale výrazně zchátral. Radnice s tím 

nemůže nic dělat, protože zámeček je majetkem soukromé firmy a není kulturní 

památkou… * DISKUSE K ZÁMEČKU DĚLÍ LIDI NA TÁBORY – 5.2.2014, Jablonecký 

deník, str. 2, Lenka Klimentová - Majitel nabídl nemovitost odprodej objektu za korunu. 

Diskuse se strhly na řadě vláken na sociálních sítích ale i pod internetovou peticí. I my 

jsme chtěli vědět, kolik by byli lidé ochotni investovat vlastních peněz do Zámečku. 

Hádáte, že by se sešly statisíce? Omyl! …Ukázky z ohlasů: O zámečku jsem psal v roce 

2007 v Jabloneckém zpravodaji. Bohužel se o špatném stavu ví dlouhá léta a nenašel se 

nikdo, kdo by do zdevastovaného objektu byl ochoten utopit peníze. Vytvořit a 

podepsat petici je snadné a nic to nestojí. Jenomže to objekt nezachrání. Řešení je 

jednoduché: pokud autorům petice zachování zámečku leží na srdci, nechť udělají 

sbírku a objekt opraví. Vladimír Kordač  - Vyvlastňovat? To už tady bylo a buďme rádi, 

že už není. Nevytvářejme kauzy, které by, byť v jednotlivých a malicherných případech, 

takové pořádky chtěly i nepřímo navracet. Jinak co se týče samotného zámečku, 

nemohu si pomoct, ale žádný světový unikát v něm nevidím a to mám oči v pořádku. 

Jirka M. - Zamyslel se někdo, co bude se zámečkem dál? Dejme tomu, že se přidá do 

seznamu památek. Co potom? Kdo to opraví? Nebo spíš kdo to zaplatí? Město? Stát? 

Ani nápad. Oběma to je jedno. Takže to tu bude dál stát a dál hnít dokud to nespadne 

celé. Já jsem všemi deseti pro zboření. Oprava by stála několikanásobně víc než 

zbourání a postavení něčeho nového. Ondra… * PAMÁTKÁŘ: MINISTERSTVO MUSÍ 

ZÁMEČEK PROVĚŘIT - 7.2.2014, 5plus2 - Úředníci se při rozhodování o zařazení 

Schlaraffie mezi památky dopustili přehmatů. Teď je budou muset vysvětlit… - 

…Petiční archy za zachování Schlaraffie se už dostaly i za hranice. Podepisují se i v 

Liberci v Knihkupectví a Antikvariátu Jaroslava Fryče. Zámeček má i facebookové 

stránky, kde si lidé vyměňují názory… * DÁREK VESELÝCH SCHLARAFFŮ - 

20.2.2014, Právo, str. 4, Příloha – Salon, Štěpán Kučera - Zázrak byl už to, že jsme se 

tam všichni vešli. Jablonecké knihkupectví Serius v suterénu secesního domu, které se 

díky nápaditosti architektů Chuchlíkových a elánu majitele Opatrného stalo živoucím 

kulturním místem, je koncipované pro dvacet třicet lidí – ale poslední lednové pondělí 

se nás tam tísnilo asi sto; konala se přednáška o historii „jabloneckého zámečku“ 

Neisseburg, domu spolku Schlaraffia, a následně debata o budoucnosti této stavby, z níž 

se stal barák na odstřel… - …Protože každá katastrofa má mít svou katarzi, vyznává se 

nakonec Radek Malina, že celý život tvrdě pracoval, aby ve světě viděli, jak mají Češi 

zlaté ručičky. Jeden podnikatelův argument pak míří přesně na komoru většiny z nás 

přítomných. Když je pro nás Neisseburg tak důležitý, proč jsme se nestarali dřív? 

Ještě nedávno spousta z nás ani nevěděla, co je to Schlaraffia. Za to, že v 

Jablonci mohla vzniknout v centru města továrna a v jejím stínu se rozpadá 

zámeček, nemůže on, ale naše lhostejnost…. Těžko říct, jestli se Neisseburgu ještě 

dá pomoci, protože, jak vtipně píše ministerstvo ve svém rozhodnutí, „vzhledem ke 

stavebnětechnickému stavu by případná obnova znamenala prakticky stavbu 
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kopie objektu“. Ale současné vzedmutí občanské společnosti a zájem o 

kultivování veřejného prostoru je ten největší dárek, který nám veselí 

Schlaraffové ve smutném zámečku nechali. Snad nám to vydrží… * 

„ROZEBRAT JABLONECKÝ ZÁMEČEK A PŘESTĚHOVAT HO? TO NENÍ ŽÁDNÝ 

FÓR“ - 25.2.2014, Mladá fronta DNES, str. 1, Martin Trdla - …Nedávno jste Schlaraffii 

nabídli za jednu korunu tomu, kdo si ho odveze na svůj pozemek, že ten pod ním 

potřebujete. Tato nabídka možná někomu přišla jako jistý výsměch. * Malina: My ji 

myslíme naprosto seriózně. Jak to vzniklo? Na podzim se na Zámeček byla podívat 

referentka z ministerstva kultury kvůli případnému zapsání mezi kulturní památky. Ona, 

ač byla zapálenou památkářkou, sama řekla, že by se dům dal zachránit jedině, kdyby 

byl hodně významný a že už je v tak špatném technickém stavu, že by se musely 

očíslovat jednotlivé kameny, budova 

rozebrat a postavit znovu. Například dole 

ve sklepě jsou shnilé železné traverzy. 

Když už by se Zámeček musel stavět 

znovu, tak proč ho nikdo nemůže naložit 

s nadsázkou na náklaďák a postavit si ho 

někde jinde znovu, pokud je ten dům tak 

významný? Vše je myšleno vážně, není 

to žádný fór, neděláme si z lidí srandu, 

ani jimi nepohrdáme. Pokud to někdo 

myslí seriózně, Zámeček mu ukážeme… * UŽ SE HLÁSÍ PRVNÍ ZÁJEMCI, ŘÍKÁ 

MAJITEL ZÁMEČKU. PRODÁVÁ HO ZA KORUNU - 25.2.2014    liberec.iDNES.cz - 

…Na nedávné besedě o Schlaraffii zaznělo, ať lidé udělají sbírku. Jenže to by každý 

Jablonečan včetně kojenců musel dát tisícovku. Navíc se při sbírkách při štěstí vyberou 

statisíce, rozhodně ne miliony… * ANI PETICE NEPOMOHLA BÝVALÉMU SÍDLU 

PÁNSKÉHO SPOLKU ŠLARAFIA - 14.4.2014, ČRo Sever, 18:00, Události v regionu - 

Ani petice nepomohla bývalému sídlu pánského spolku Šlarafia v Jablonci nad Nisou, 

aby se dostalo mezi památky, objekt u bývalého autobusového nádraží je v dezolátním 

stavu a podle Ministerstva kultury není tak cenný, aby si zasloužil památkovou ochranu. 

První návrh ministerstvo zamítlo už loni v prosinci. Pod petici, která měla rozhodnutí 

zvrátit, se podepsali tři tisíce lidí. Firma, která areál se Šlarafií vlastní, před několika 

měsíci nabídla stavbu za jednu korunu, zájemce ho může rozebrat a odvézt jinam… * 

PETICI PODEPSALY TŘI TISÍCE LIDÍ, ÚŘAD ALE TRVÁ NA SVÉM - 15.4.2014, 

Jablonecký deník, str. 2 (dab, čtk) - Neúspěchem skončila snaha organizátorů petice 

zařadit bývalé sídlo pánského spolku Schlaraffia mezi památky. „Ministerstvo kultury 

názor nezměnilo,“ sdělila organizátorka petice Tereza Žembová. Petici na záchranu 

podpořilo tři tisíce lidí… * SCHLARAFFII NEOPUSTILA SMŮLA - 25.4.2014, 5plus2, 

str. 3, Petra Laurin -  … Ani za korunu ruinu nechtěli. Podle ředitele Radka Maliny se 

ozval zatím jen jeden zájemce. Neřekl, jaký by měl s budovou úmysl, jen požádal o 

měsíční lhůtu na rozhodnutí. Ta skončí na přelomu dubna a května. Město o 

odkupu Schlaraffie také neuvažuje… 

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=84186&x=800&y=520


   KRONIKA roku 2019                                                                                 154  

 

2015 * MINISTERSTVO ROZHODNE, ZDA PŮJDE ZÁMEČEK K ZEMI - 9.2.2015, 

Mladá fronta DNES, str. 2, Martin Trdla - Už jen dny se odpočítávají do rozhodujícího 

verdiktu nad Zámečkem Schlaraffia v Jablonci nad Nisou. Již brzy totiž ministerstvo 

kultury rozhodne, zda bude dům prohlášen za kulturní památku či naopak. Instituce sice 

už na konci roku 2013 rozhodla, že Zámeček je v tak slabé stavební kondici, že 

památkou být nemůže. Do hry se ale vložil ministr kultury Daniel Herman a dotlačil 

úředníky k tomu, aby své dva roky staré rozhodnutí přezkoumali… * MINISTERSTVO 

ZAŘADILO ZPÁTEČKU. UNIKÁTNÍ ZÁMEK ZATÍM ZŮSTANE STÁT - 7.3.2015,  

Mladá fronta DNES, str. 2, Martin Trdla - Obrat nastal v kauze záchrany jabloneckého 

Zámečku spolku Schlaraffia. Je daleko blíže k prohlášení za kulturní památku. S tím ale 

nesouhlasí jeho majitel Radek Malina a stěžuje si na postup úředníků. - Dlouhý příběh 

chátrajícího Zámečku v Jablonci nad Nisou má další dějství. Ministerstvo kultury, jehož 

úředníci na konci roku 2013 rozhodli, že dřívější sídlo pánského spolku Schlaraffia je v 

tak dezolátním stavu, že nemůže být prohlášeno za kulturní památku, nyní obrátilo. 

„Ministr kultury Daniel Herman shledal, že se ministerstvo zabývalo pouze hodnocením 

architektonických hodnot Zámečku, avšak opomnělo věnovat dostatečnou pozornost 

památkovým hodnotám domu z hlediska jeho vztahu k činnosti spolku Schlaraffia, pro 

jehož účely byl vybudován a jehož činnosti až do nacistické okupace sloužil,“ uvedla 

mluvčí instituce Kristýna Bernášková. V praxi to znamená, že Zámeček musí zůstat stát 

nepoškozen do nového rozhodnutí státních úředníků. Na jabloneckém magistrátu totiž 

již řadu měsíců leží žádost o odstranění domu. Stavební řízení o demolici tak musí být 

zastaveno… * MINISTERSTVO ZMĚNILO NÁZOR, ZÁMEČEK V JABLONCI ZATÍM 

MUSÍ ZŮSTAT STÁT - 9.3.2015, liberec.iDNES.cz, Martin Trdla - Dlouhý příběh 

chátrajícího Zámečku v Jablonci nad Nisou má další dějství. Ministerstvo kultury, jehož 

úředníci na konci roku 2013 rozhodli, že dřívější sídlo pánského spolku Schlaraffia je v 

tak dezolátním stavu, že nemůže být prohlášeno za kulturní památku, nyní obrátilo… - 

…V praxi to znamená, že Zámeček musí zůstat stát nepoškozen do nového rozhodnutí 

státních úředníků. Na jabloneckém magistrátu totiž již řadu měsíců leží žádost o 

odstranění domu. Stavební řízení o demolici tak musí být zastaveno. To se ale hrubě 

nelíbí majiteli Zámečku Radku Malinovi, jednateli firmy Malina Safety. Podle něj 

stavební úřad jednal účelově a nedodržel zákonnou lhůtu, do které měl vydat povolení 

na odstranění stavby, a kvůli tomu mezitím začali konat ministerští úředníci… 

2016 * RUSKÝ PODNIKATEL: ZÁMEČEK ROZEBERU KÁMEN PO KAMENI A 

PŘESTĚHUJU - 5.8.2016, tyden.cz, ČTK -  "Začali jsme jednat s investorem z Ruska 

Alexandrem Surikovem. Sám měl stavební firmu, montoval roubenky a sruby v okolí 

Moskvy. Bohužel však kvůli špatné ekonomické situaci v zemi zkrachoval. Přesun 

zámečku je pro něj výzva, už kvůli tomu založil společnost," řekla Natalija 

Makoviková, majitelka firmy VIP Castle, která vyhledává v Česku movitým Rusům 

podobné historické stavby ke koupi… * RUSKÝ PODNIKATEL CHCE PŘESTĚHOVAT 

JABLONECKÝ ZÁMEČEK. KÁMEN PO KAMENI - 6.8.2016, aktualne.cz,  Adéla 

Skoupá  - Jsou dvě možnosti, jak zámek odstěhovat; buď jej podobně jako při 

přesunu kostela v Mostě v roce 1975 celý naložit na koleje a převézt, nebo 
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kámen po kameni rozebrat, očíslovat, přepravit a zase složit. "Rozhodli jsme se pro 

druhou variantu. Mimo jiné proto, že se v zámečku nezachovaly žádné nástěnné malby, 

které by tím trpěly…" * ZACHRÁNÍ RUS ZÁMEČEK? CHCE HO KOUPIT A 

PŘESTĚHOVAT - 6.8.2016, Mladá fronta DNES, str. 15, Adam Pluhař   -  Jablonecký 

zámeček Neisseburg možná vyhraje boj o svoji záchranu. Ve hře je stále prohlášení 

památkou. Ruský investor má navíc zájem o přenesení stavby jinam… * PŘESTĚHUJÍ 

ZÁMEČEK? 6.8.2016, Jablonecký deník, str. 1, Jan Žíla – O bývalé sídlo rytířského 

spolku Schlaraffia má zájem zahraniční investor. V plánu je zámek postupně kámen po 

kameni rozebrat, očíslovat, přepravit a zase složit. Kam to nakonec bude, zatím není 

zcela jasné. Jisté je, že to bude v rámci České republiky… - … Důležitým faktorem 

bude, jak nakonec rozhodne soud. Zámeček totiž ministerstvem kultury nebyl prohlášen 

za kulturní památku už v roce 2013. To bylo napadeno žádostí o přezkum a 

rozhodnutím ministra kultury zrušeno. Rozhodnutí ministra bylo následovně žalováno u 

soudu, kde se kauza nachází dodnes… * JABLONECKOU SCHLARAFII CHCE KOUPIT 

RUS A ODVÉZT JI DO ČESKÉHO RÁJE - 8.8.2016, Liberecký deník, str. 2 (čtk, sve)    

– Zříceninu zámečku, který si na začátku minulého století nechal vystavět kuriózní 

spolek Schlaraffia v Jablonci nad Nisou, chce prý koupit ruský podnikatel. Uvedla to 

Česká tisková kancelář s odvoláním na Hospodářské noviny. Podle tohoto zdroje je 

záměrem investora rozpadající se stavbu rozebrat a znovu ji postavit v Českém ráji… 

2018 - 2019 * ROZEBRÁNÍ ZÁMEČKU BRZDÍ SOUDNÍ SPOR I VÝBĚR MÍSTA - 

4.1.2018, Mladá fronta DNES, str. 18, Martin Trdla - Jablonečané, kteří smutněli nad 

zdevastovaným zámečkem spolku Schlaraffia, se nedávno zaradovali. Zámeček se 

rozhodla odkoupit, rozebrat a odvézt firma napojená na ukrajinské či běloruské 

vlastníky. Jenže realita je jiná a plány jsou spíše z říše sci-fi. Záměr převést zámeček do 

areálu bývalé tržnice je nesmysl, protože zde město chystá dopravní terminál. Navíc o 

stěhování nemůže být ani řeč. Ministerstvo kultury ještě nerozhodlo, zda dům bude 

kulturní památkou, nebo ne. Třetím rokem vede soudní spor s dosavadním vlastníkem… 

Ministerstvo je od roku 2015 žalováno u Městského soudu v Praze Radkem Malinou 

kvůli procesním námitkám ohledně zařazení zámečku mezi kulturní památky…  

MĚSTO SE SNAŽILO SCHLARAFFII ZACHRÁNIT DLOUHODOBĚ – avizovala tisková 

zpráva ze dne 16. 5. 2019 mapující historii jednání týkající se zámečku (kráceno): Rok 

2018 * 20. 11. dostal náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík informaci, že byla 

obnovena akce „Demolice objektu Schlaraffia“, resp. po vleklých soudních sporech 

obnovil majitel objektu proces směřující k odstranění stavby. Přibližně ve stejné době 

město obdrželo pracovní verzi urbanistické studie území, které zahrnuje i areál firmy 

Malina Safety. * 6. 12. schůzka s majiteli zámečku. Cílem informovat se o plánech 

rozvoje areálu firmy i celého území na podkladu urbanistické studie a navrhnout směnu 

objektu Schlaraffie za navazující pozemky v majetku města. * 27. 12. zaslal náměstek 

Chuchlík vlastníkům Schlaraffie žádost o komentář k rozpracované urbanistické studii a 

nabídku směny pozemků, kterou podpořilo celé vedení města.  Rok 2019 * 3. 

2. inicioval primátor města další schůzku s majiteli zámečku Schlaraffia kvůli jejímu 

dalšímu osudu. * 6. 2. se uskutečnila výše uvedená schůzka. Jejím cílem bylo 
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ze strany města dojít k dohodě nad možností zachování objektu Schlaraffie 

prostřednictvím prodeje či směny za navazující pozemky v majetku města. Dle pana 

Maliny by toto znamenalo zablokování rozvoje areálu jeho firmy, což představitelé 

města odmítli s tím, že to možné je, i když zůstane zámeček zachován. V závěru 

schůzky náměstek pro rozvoj města 

Jakub Chuchlík přislíbil, že to doloží 

prostřednictvím prostorového 

schématu, ve kterém bude zámeček 

citlivě zakomponován do areálu firmy. 

* 12. 3. odesláno výše uvedené schéma 

řešení rozvoje areálu při zachování 

objektu Schlaraffie majitelům zámečku 

s tím, že je to jedno z možných řešení a 

je možné ho dál upravovat dle 

konkrétních požadavků. * Nahoře studie architekta Jakuba Chuchlíka na začlenění 

tzv. zámečku do nově vybudovaného komplexu obchodního, výrobního a 

administrativního centra. Zdroj architekt Jakub Chuchlík * 20. 3. Majitelé objektu 

Schlaraffie vyzváni k vyjádření k zaslanému návrhu. Součástí informace, že 20. března 

bylo vydáno kladné rozhodnutí k odstranění zámečku, a to bez jakékoliv obstrukce ze 

strany města. * 21. 3. oslovil zástupce majitelů zámečku Schlaraffia náměstka pro 

rozvoj města Jakuba Chuchlíka s žádostí o schůzku, aby společně probrali další postup. 

Schůzka se uskutečnila 25. 3.  - Vlastníci zámečku zamítli nabízené řešení s tím, že se 

jim nelíbí. Zároveň nabídli, že zachovají a opraví vstupní část objektu s věžičkou, 

zbourají zbytek stavby a vše si nechají ve svém vlastnictví. Výměnou za to žádali 

přednostní právo na koupi navazujících městských pozemků bloku i plochy sousedního 

parkoviště. Nabídku mělo projednat vedení města. *26. 3. Magistrát města Jablonec nad 

Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad po přezkoumání podkladů 

pro odstranění objektu Schlaraffie vydal povolení k odstranění stavby. * 27. 3. se 

uskutečnila pracovní schůzka vedení města nad možnostmi řešení situace. Návrh 

vlastníků Schlaraffie byl vyhodnocen jako značně nevýhodný, protože: Kulturně-

historická hodnota objektu spočívá v jeho stavebním celku. Torzo stavby jako pomník 

historickému odkazu nenaplňuje jeho význam. Cílem města je zachování celého objektu 

a jeho společenského využití. Pozemky, o které vlastníci objektu projevili zájem, jsou 

strategickými rozvojovými plochami, které město nemůže přednostně prodat jednomu 

zájemci. * 28. 3. navštívil primátor Milan Kroupa ministra kultury Antonína Staňka a 

konzultoval s ním celou situaci. Na základě této schůzky se město rozhodlo znovu 

požádat Ministerstvo kultury ČR o prohlášení zámečku Schlaraffia za kulturní památku. 

V návaznosti na toto jednání předal primátor na ministerstvu návrh statutárního města 

Jablonec nad Nisou na prohlášení Schlaraffie nemovitou kulturní památkou (žádost byla 

zároveň odeslána 29. března do datové schránky ministerstva). * 10. 4. se v zákonné 

lhůtě odvolal primátor města proti rozhodnutí o odstranění stavby z 26. března 2019. * 

29. 4. Stavební úřad Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyzval účastníky řízení k 

vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí o odstranění stavby. * 11. 5. 

v ranních hodinách došlo k částečnému zbourání objektu Schlaraffia. 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 157  

 

PRIMÁTOR MILAN KROUPA VYDÁVÁ TOTO PROHLÁŠENÍ: Vážení spoluobčané, 

dnes se v našem městě stalo něco, co nelze přehlédnout. Společnost Malina Safety se 

bez povolení stavebního úřadu rozhodla zbourat zámeček Schlaraffia. V dnešních velmi 

časných hodinách proto nechala zbořit věž zámečku do té míry, aby celý objekt 

pravděpodobně nenávratně poškodila, a nemohlo tak již nikdy dojít k jeho rekonstrukci. 

S ohledem na to, že se v jabloneckých poměrech jednalo o velmi unikátní stavbu, snažil 

jsem se od nástupu do funkce primátora tuto stavbu ve spolupráci s dalšími 

jabloneckými patrioty pro nás všechny uchovat. Za tímto účelem jsem se i osobně 

odvolal proti demoličnímu výměru a rovněž jsem navštívil ministra kultury s žádostí o 

prohlášení této budovy za státem chráněnou památku, které ministerstvo kultury právě 

zpracovává. To, co se stalo, je smutné, děsivé a pobuřující zároveň. Tu správnou emoci 

si najde každý sám. Pan Malina evidentně nepatří mezi jablonecké patrioty a na tváři 

města mu vůbec nezáleží. Mamon je pro něj na prvním místě. Tento akt je hanbou nejen 

pro něj samotného, ale pro celou jeho společnost. Slibuji vám všem, že učiním veškeré 

možné kroky k tomu, aby toto chování nezůstalo bez odezvy.   

Pobořené zdi zámečku a jeho torzo na fotografiích z archivu MMJN  
 

13. 5. 2019 * VYJÁDŘENÍ MAJITELE KE KAUZE „SCHLARAFFIE“ - Vážení, 

dovolte mi, abych se jako jeden z vlastníků vyjádřil ke kauze kolem objektu tzv. 

„Schlaraffie“. Už v roce 2006, kdy jsme objekt kupovali, jsem jasně deklaroval zájem 

využít pozemek pod budovou jako stavební parcelu pro budoucí rozvoj naší 

podnikatelské činnosti. Následně jsme začali čelit extrémnímu tlaku ze strany 

představitelů města Jablonec, a některých aktivistů, objekt zachovat. Bohužel tyto 

aktivity byly mimo jakoukoli ekonomickou realitu a chyběly i představy o budoucím 

smysluplném využití budovy. Jako rodilí Jablonečané jsme měli zájem dohodnout se na 

kompromisu, který by zachoval alespoň částečně budovu a současně umožnil další 

rozvoj naší firmy. Bohužel požadavky ze strany města byly nereálné a postupně až 

šikanózní. Historickou hodnotu objektu, o kterou se město opírá, nijak nepotvrdilo ani 

Ministerstvo kultury, které v roce 2013 řešilo podnět o zařazení objektu mezi kulturní 

památky. I na základě této skutečnosti jsme zažádali o povolení k odstranění stavby, 

které jsme v březnu letošního roku získali, a proti kterému se v zákonné lhůtě 15 dnů 

nikdo neodvolal (odvolání pana primátora přišlo až po zákonné lhůtě pro odvolání, na 

což jsme stavební úřad také patřičně upozornili). V mezičase jsme stále vedli 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=97198&x=855&y=725
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97199&x=882&y=570&hash=2848fb345380b23a27b7151dc2b569b2&ratio=1
https://www.malina-safety.cz/vyjadreni-majitele-ke-kauze-schlaraffie/
https://www.malina-safety.cz/vyjadreni-majitele-ke-kauze-schlaraffie/
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jednání o možnostech zachování Schlaraffie a na základě gentlemanské dohody jsme 

pozastavili i činnosti vedoucí k odstranění stavby. Bohužel v průběhu jednání 

představitelé města tuto gentlemanskou dohodu nedodrželi a opět se pokusili otevřít 

řízení na MK ČR, přestože jim k tomu chyběly zákonné důvody neb ve věci již bylo 

jednou rozhodnuto (tzv. res judicata). Zjevná snaha primátora znovu na delší dobu 

znemožnit rozvoj naší firmy v této lokalitě za využití politického tlaku na MK ČR nás 

vedla k urychlení procesu odstranění stavby. Osobně mě nedohoda s městem a vyústění 

celé situace nijak netěší, ale nezbylo než volit „to nejméně špatné“ řešení. Z naší strany 

jsme vůli ke kompromisní dohodě vyjádřili opakovaně a nebýt nesmyslně silového 

přístupu představitelů města bylo stále o čem jednat. S úctou Ing. Radek Malina 

ČERVEN 2019: Jablonecký 

měsíčník u článku ´Město se 

snažilo Schlarafii zachránit´ 

zveřejnil foto zámečku z roku 

2011 od Milana Bajera.  

LISTOPAD 2019 - Zámeček 

Schlaraffia šel 18. 11. 

definitivně k zemi, a to v 

souladu s demoličním 

výměrem. Ministerstvo kultury 

dvakrát rozhodlo o tom, že ze 

zámečku neučiní kulturní 

památku, a tak majitel stavby v souladu s povolením v právní moci objekt zboural. 

Vzhledem k tomu, že předchozí bourání začalo před tím, než povolení nabylo právní 

moci, hrozila majiteli Schlaraffie od jabloneckého stavebního úřadu pokuta. Věc řešila i 

policie, jež ji vyhodnotila jako přestupek proti stavebnímu zákonu. Než však začalo 

správní řízení o přestupku, došla na stavební úřad námitka o podjatosti úředníků. Proto 

bylo celé správní řízení předáno krajskému úřadu, který rozhodl: Jediným důvodem 

odvolání bylo, že Jablonec podal opětovný návrh na prohlášení stavby za 

nemovitou kulturní památku na ministerstvo kultury. Úřad proto přerušil 

odvolací řízení, neboť se pro něj jednalo o předběžnou otázku, o níž muselo 

učinit rozhodnutí ministerstvo. To poté návrh již podruhé zamítlo. Odbor 

územního plánování a stavebního řádu proto následně dne 23. 10. 2019 vydal 

rozhodnutí, kterým zamítl také odvolání města. Rozhodnutí o povolení 

odstranění stavby je tak pravomocné a vlastník stavby je oprávněn ji odstranit.  

LEDEN 2020  - Fakt, že na dohled od jabloneckého autobusového nádraží stál od roku 

1909 do loňského listopadu zámeček Neysseburg, připomínají již jen fotografie. Nyní se 

zpráva o pádu bývalého sídla Schlaraffů roznesla i k našim západním sousedům. 

Německý měsíčník Landes Echo přinesl článek s výmluvným titulkem Das Traurige 

Ende Der Neysseburg / SMUTNÝ KONEC NEYSSEBURGU… 
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MĚSTO 
STATISTIKA: ROZLOHA, ZAHRADY, VODA, LESY 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE: Statutární město Jablonec nad Nisou se rozkládá 

na ploše 3 138 hektarů. V roce 2019 zde žilo 45 773 obyvatel (rok 2018: 45 802 * 2017: 

45 771 * 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
 (2018: 1 460 * 2017: 1 459 * 

2016: 1 456 * 2015: 1 450 * 2014: 1 453 * 2013: 1 448 * 2012: 1 444).  V roce 2019 

bylo u nás obhospodařováno 891 hektarů zemědělské půdy (2018: 893 * 2017: 893 * 

2016: 894 * 2015: 896 * 2014: 902 * 2013: 904 * 2012: 906), z toho:  

 orná na 117 ha,  

 zahrady zabíraly 270 ha,  

 zbytek 504 ha tvořily trvalé travní porosty.  

Převažovala samozřejmě půda nezemědělská, jež na 2 247 ha (vloni 2 245) zahrnuje:   

 lesní půdu na výměře 1 210 ha,  

 vodní plochy 58 ha,  

 zastavěné plochy 262 ha,  

 ostatní pak 717 ha.    

 

OCHRANA PŘÍRODY I KRAJINY - Oddělení životního prostředí a státní 

památkové péče na ošetření významných krajinných prvků získalo v roce 2019 v rámci 

Programu péče o krajinu dotace ve výši 149 134 Kč (vloni 125 831 * 2017: 105 615 * 

2016: 142 259 Kč * 2015: 99 831 * 2014: 88 094 * 2013: 86 644),  

 vlastní náklady činily 39 792 Kč (2018: 55 378 * 2017: 43 864 * 2016: 18 899 * 

2015: 32 219 * 2014: 52 236 * 2013: 139 860),  

 celkem tedy 188 926 Kč oproti loňským 181 249 Kč (2017: 149 479 * 2016: 

161 158 * 2015: 132 050 * 2014: 140 330 * 2013:  139 860).  

Stejně jako v předcházejících letech byly i v roce 2019 ošetřeny tyto významné krajinné 

prvky na Jablonecku: 

 PRAMENIŠTNÍ RAŠELINIŠTĚ – katastrální území (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. 

 LÍSKA KOŠOVY – k. ú. Rychnov u Jablonce n. N. a k. ú. Pulečný 

 VÁPENCOVÝ KOPEČEK RYDVALTICE - k.ú. Pelíkovice 

 MOKŘADNÍ LOUKA V MARŠOVICÍCH – k. ú. Maršovice u Jablonce nad 

Nisou - nově od roku 2018  

 KŘÍŽ V LUKÁCH – k. ú. Proseč nad Nisou 
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OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU – V roce 2019 bylo vydáno 89 

souhlasů k odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu (2018: 72 * 2017: 225 * 

2016: 83 * 2015: 106 * 2014: 112 * 2013: 107), což znamená 4,288 ha (2018: 2,638 * 

2017: 3,4603 * 2016: 1,7715 * 2015: 5,136 * 2014: 3,2427 * 2013: 2,2473 ha). Z toho: 

- pro bytovou výstavbu 1,131 ha (2018: 1,896 * 2017: 2,0445 * 2016: 1,1573 * 

2015: 1,0858 * 2014: 0,5650 * 2013: 1,0126),  

- pro průmyslovou výstavbu 0,867 ha (2018: 0,115 * 2017: 0,2236 ha * 2016: 0 * 

2015: 0,9403 * 2014: 1,0185 * 2013: 0,7411),  

- pro dopravu a sítě 1,194 ha (2018: 0,196 * 2017: 1,0707 * 2016: 0, 4772 * 2015: 

0,5572 * 2014: 0,7980 * 2013: 0,0158), 

- pro rekreaci a sport 0,128 ha (2018: 0,227 * 2017: 0,0964 * 2016: 0,0585 * 

2015: 0,0254 * 2014: 0,0831 * 2013: 0,0998), 

- pro jiné účely 0,079 ha (2018: 0,112 * 2017: 0,0159 * 2016: 0,0782 * 2015: 

2,5273 * 2014: 0,4781 * 2013: 0,0477). 

 

SPRÁVA VEŘEJNÉ ZELENĚ - Do plochy údržby zeleně jsou započítány pouze 

trávníkové plochy, kromě toho jsou ošetřované keřové a trvalkové porosty či záhony a 

živé ploty. V roce 2019 celková plocha údržby zeleně byla 784 246 m² (2013: 722 685 

* 2014: 732 550 * 2015: 740645 * 2016: 745887 * 2017: 765 554 * 2018: 791 029), 

 celkové náklady na údržbu dosáhly částky 7 994 172 Kč (rok 2013: 7 529 911 * 

2014: 17 932 143 * 2015: 7 946 056 * 2016: 7 736 077 * 2017: 8 377 406 * 

2018: 9 187 979 Kč). Částka za údržbu veřejné zeleně (seče, hrabání, tvarování 

živých plotů aj.) je nižší oproti roku 2018, protože z důvodu velkého sucha byly 

značně omezeny seče trávníků na sídlištích. 

Údržba probíhá na základě smluvního vztahu s Technickými službami Jablonec (TSJ), 

do celkových nákladů za údržbu je započítána i údržba keřů, trvalek a tvarování živých 

plotů. V položce „celkové náklady“ je uvedena pouze částka za údržbu smluvně 

zajištěnou TSJ. Oddělení správy veřejné zeleně jabloneckého magistrátu zajišťuje 

kácení a ošetřování stromů na všech pozemcích v majetku města, tj. na veřejně 

přístupných plochách v parcích či na sídlištích, v zahradách u městských či bývalých 

městských objektů, v mateřských a základních školách. Pečuje rovněž o stromy podél 

komunikací, na hřbitovech, v letním kině a na dalších plochách, které město vlastní. 

V následujících údajích o počtu pokácených, ošetřených či nově vysazených dřevin a 

trvalek nejsou zahrnuta data z akcí realizovaných oddělením investiční výstavby. V roce 

2019 bylo: pokáceno 163 stromů (v roce 2013: 196 * 2014: 241 * 2015: 317 * 2016: 

252 * 2017: 286 * 2018: 160),  

 ošetřeno 241 stromů (2013: 315 * 2014: 655 * 2015: 367 * 2016: 1193 * 2017: 

631 * 2018: 430),  

 nově vysázeno 61 stromů (2013: 58 * 2014: 91 * 2015: 25 * 2016: 37 * 2017: 80 

* 2018: 48)  

 nově vysázeno 571 keřů (2013: 641 * 2014: 335 * 2015: 1 195 * 2016: 595 * 

2017: 2 690 * 2018: 2 888),  

 nově vysázeno 97 trvalek (2014: 1 205 * 2015: 163 * 2016: 0 * 2017: 

990 * 2018: 4 454). 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 161  

 

OŠETŘENÍ A KÁCENÍ STROMŮ - V roce 2019 bylo ošetřeno 9 památných a 

významných dřevin (2018: 5 * 2017: 5 * 2016: 10 * 2015: 4 * 2014: 7 * 2013: 4), a to 

za částku 102 076 Kč (2018: 110 625 * 2017: 119 300 Kč * 2016: 154 300 * 2015: 

91 760 * 2014: 83 021 * 2013: 56 991). V roce 2019 bylo podáno 211 žádostí o 

povolení kácení dřevin mimo lesní zeleň (rok 2018: 209 * 2017: 221 * 2016: 171 * 

2015: 126 * 2014: 103 * 2013: 85). Zcela vyhověno bylo 191 žadatelům (2018: 195 * 

2017: 208 * 2016: 162 * 2015: 123 * 2014: 97 * 2013: 85) a osmi žadatelům bylo 

vyhověno částečně, zbývajících 12 souhlas ke kácení nezískalo.  

SPECIÁLNÍ VAKY ZAVLAŽUJÍ STROMY - Dlouhodobé vysoké teploty a týdny bez 

dešťů si vybírají svoji daň i na zeleni v Jablonci. Zatímco v minulosti byly 

stromy zalévány přímo z cisteren, letos město na přelomu května a června 

zkušebně nakoupilo třicet kusů zavlažovacích vaků za 25 500 Kč.  

Prostřednictvím vybrané zahradnické firmy byly vaky nainstalovány ke 

stromům do předem vytipovaných lokalit, například v areálu Mateřské školy v 

Jugoslávské ulici, v ulici Na Úbočí a U Přehrady nebo do prstence kruhové 

křižovatky U Zeleného stromu. Vaky byly přednostně umístěny do míst, která 

jsou pro zavlažovací techniku hůře přístupná a také tam, kde jsou nové 

výsadby celodenně na přímém slunci, jako je tomu na autobusovém nádraží. 

Konkrétně se jedná o habry, jírovce, muchovníky a břízy, které nyní postupně 

po kapkách zavlažují zálivkové 

vaky o objemu 57 litrů, jež se 

vyprázdní přibližně za tři dny. 

Následně jsou opět naplněny vodou. 

Pouze v případě, že jsou hlášeny 

dostatečné dešťové srážky, které 

zavlaží dřeviny přirozeně, je 

naplnění vaků časově posunuto. 
 

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ – V roce 2019 bylo nakoupeno 72 odpadkových košů (v roce 

2018: 21) a 6 žardiniér tj. nádoby na okrasné rostliny (v roce 2018: 2 pyramidální 

květinové nádoby). Dále bylo: 

 zakoupeno 11 nových laviček (v roce 2010: 12 * 2011: 0 * 2012: 2 * 2013: 33 * 

2014: 10 * 2015: 40 * 2016: 5 * 2017: 5 * 2018: 5), 

 opraveno 257 kusů laviček (rok 2010: 138 * 2011: 193 * 2012: 136 * 2013: 87 * 

2014: 250 * 2015: 147 * 2016: 113 * 2017: 175 * 2018: 234) 

HŘIŠTĚ - V roce 2019 mělo město ve správě 43 dětských hřišť (rok 2012: 36 * 2013: 

36 * 2014: 37 * 2015: 37 * 2016: 38 * 2017: 38 * 2018: 41).  

 Jejich údržba a opravy stály městskou pokladnu 1 279 000 Kč (rok 2012: 

215 000 * 2013: 275 000 * 2014: 755 000 * 2015: 243 000 * 2016: 140 000 * 

2017: 316 000 * 2018: 1 208 000 Kč).  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97742&x=855&y=600&hash=bb110ad732376e2a89682c8b19bd8b5e&ratio=1
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KAŽDOROČNĚ JSOU HRAZENY KONTROLY dětských hřišť, fitness prvků v ulicích 

Nová Pasířská, Široká, Za Hrází a v lesoparku na Žižkově Vrchu a workoutů v ulici 

Nová Pasířská a Široká. Zajištěna je výměna písku v pískovištích, kypření dopadových 

ploch pod herními prvky a celoroční kontrola sportovišť v Nové Pasířské, ul. Řetízkové 

a Liberecké. V jarních měsících probíhá instalace plat na hladinu jablonecké přehrady a 

na podzim jejich odstranění, jakož i přesun velkého mola od hráze přehrady na hladinu. 

Běžně se provádí drobné opravy a údržba sportovišť, mezi větší akce roku 2019 lze 

zařadit: demolici altánu ve Zlaté ulici a opravy veřejných toalet na přehradě. 

PARK V ULICI POD BAŠTOU prošel kompletní obnovou za 884 000 korun. 

Firma Plantstyl začala s pracemi na podzim loňského roku, obnova byla 

ukončena letos ve druhém červnovém týdnu. Přípravné práce zahrnovaly 

mimo jiné i odstranění dvou poškozených stromů, smrku a lípy. V závěru ale 

zeleň naopak přibyla. Bylo vysazeno šest stromů a založeny záhony se 40 kusy 

solitérních keřů, 532 kusy půdo-pokryvných keřů a 97 kusy trvalek. Celá 

obnova parku byla provedena velmi citlivě bez poškození kořenového systému 

stromů. Původní čtyři parkové cesty nahradily dvě s jednou spojovací 

cestičkou. Nový je mobiliář v podobě šesti laviček a dvou odpadkových košů. 

Oprav se dočkal i přilehlý chodník 

a veřejné osvětlení. Technické 

služby města za 240 000 Kč 

opravily asfalt a vyměnily tři 

sloupy veřejného osvětlení, na 

nichž jsou moderní 70 wattová 

svítidla, vyznačují se dobrou 

svítivostí a nízkou spotřebou.  

 

TECHNICKÝ ODBOR: ODPADY, ZELEŇ, NEMOVITOSTI, KOMUNIKACE - 

Praktičtější členění, větší důraz na agendu odpadů i správu městských objektů. To jsou 

hlavní důvody, proč z organizační struktury statutárního města Jablonec nad Nisou 

úderem 1. března 2019 zmizel odbor správy majetku a nahradil ho odbor technický. Co 

do počtu zaměstnanců magistrátu se prozatím nic nezměnilo, do jednotlivých oddělení 

nového odboru byli začleněni stávající pracovníci. Od března 2019: 

 ODPADY spadají pod oddělení správy místního hospodářství.  

 ZELEŇ, HŘIŠTĚ, PŘEHRADA A LESY patří pod oddělení správy veřejné zeleně. 

 PŮVODNÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBJEKTŮ se rozdělilo na oddělení správy 

nebytových objektů (školy, mateřské školy, sportoviště, objekty městských 

organizací atd.) a oddělení správy bytových objektů.  

 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE a agenda s nimi spojená patří nově pod oddělení 

správy komunikací.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97671&x=855&y=570&hash=ac44c7773c96a91e2f531404d0d0425e&ratio=1
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – Životní prostředí dovede poničit černá skládka i 

odpad odhozený mimo vyhrazená stanoviště. Ne všichni lidé pak odpadky třídí, o čemž 

svědčí leckdy přeplněné popelnice. Oddělení správy místního hospodářství magistrátu 

ve své statistice vykázalo, že v roce 2019 občané Jablonce nad Nisou vyprodukovali 

celkem 11 433 t odpadu. Z toho směsný komunální odpad činil 6 500 t, tzn. zhruba 142 

kg na osobu a rok. Využitelné složky komunálního odpadu (papír, kovy, sklo a plasty) 

představovaly 3 943 tun odpadu. Jak tyto tuny Jablonečané vytřídili? Uvedeno v kg: 

 papír 1 247 982 (vloni: 1 231 181),  

 kovy 1 446 909 (vloni: 1 645 009),  

 skla (barevné, čiré) 707 698 (vloni: 563 342),  

 plasty včetně nápojových obalů 540 776 (vloni: 508 574 PET lahví a 1 565 

nápojových kartonů).  

 Vedle toho se nasbíralo 411 919 bioodpadu a 119 670 textilu.  

POČET STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ NA SEPAROVANÝ ODPAD – uváděno v pořadí 

přírůstek / celkem stanovišť: rok 2010: 7/249 * 2011: 1/248 * 2012: 4/252 * 2013: 

2/250 * 2014: 1/249 * 2015: 0/249 * 2016: 2/247 2017: 1/248 * 2018: 9/257 * 2019: 

5/262. * PODZEMNÍ KONTEJNERY - vloni byla vybudována 3 nová stanoviště s 

podzemními kontejnery na tříděný odpad a jejich celkový počet stoupl na 6.  

NOVÉ KONTEJNERY NA ELEKTROZAŘÍZENÍ - Na dvou stanovištích, v ulici 1. máje a 

v ulici Petra Bezruče, byly letos umístěny nové kontejnery na elektrozařízení. Červené 

kontejnery jsou určeny pro sběr vysloužilých elektrozařízení z domácnosti jako jsou 

třeba žehličky, toustovače, rychlovarné konvice, kalkulačky, holicí strojky, klávesnice, 

rádia, telefony, elektronické hračky. Do malého otvoru po straně lze navíc 
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vhodit použité baterie. Do kontejnerů nepatří televizory, monitory, žárovky, zářivky a 

velké domácí spotřebiče jako jsou ledničky či pračky. Tyto výrobky lze bezplatně 

odevzdat na sběrném dvoře. Odložením vysloužilých elektrospotřebičů do červených 

kontejnerů pomáháme chránit životní prostředí - drahé a další kovy z demontování 

elektroodpadu se dají zpětně využít jako druhotné 

suroviny na výrobu elektrozařízení, a zároveň i 

hendikepovaným. Za každý vybraný kilogram 

elektroodpadu získá totiž Národní rada osob s 

tělesným postižením jednu korunu. Náklady na 

svoz a zpracování i pořízení nádob hradí kolektivní 

systém Asekol. Další červené kontejnery na elektro 

už stojí na stanovišti v ulici Vysoká, Na Vršku, 

Mládí, I. Olbrachta, Pražská, Řetízková a na 

autobusovém nádraží. * HEJBNI S ELEKTREM PRO LEPŠÍ ŽIVOT – Soutěž vyhlásil 

kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Zapojená 

statutární města, mezi nimiž je i Jablonec nad Nisou, 

soutěží o největší celkové množství elektrospotřebičů 

odevzdaných prostřednictvím sběrných dvorů na svém 

území. Aktivně tím přispívají k ochraně životního 

prostředí, navíc mohou získat jednu z finančních výher. 

Kritériem hodnocení je hmotnost zpětně odevzdaného 

elektrozařízení přepočtená na jednoho obyvatele města. Občané Jablonce odevzdali v 

první polovině soutěže 80,57 t elektrozařízení, což v přepočtu na jednoho obyvatele činí 

1,76 kg. Nejaktivnější statutární město sebralo 2,05 kg na jednoho obyvatele. 

 

PSI, KOČKY I JINÁ ZVÍŘATA - 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.  

STATISTIKA - oddělení rozpočtu a poplatků magistrátu vybralo v roce 2019 

v poplatcích za psy 1 404 000 Kč (v roce 2009: 1 708 000 * 2010: 1 671 000 * 2011: 

1 632 000 * 2012: 1 521 000 * 2013: 1 444 000 * 2014: 1 437 000 * 2015: 1 431 000 * 

2016: 1 441 000 * 2017: 1 431 000 * 2018: 1 494 000 Kč).  

Na území města bylo v roce 2018 odchyceno:  

 73 psů (v roce rok 2012: 138 * 2013: 120 * 2014: 144 * 2015: 115 * 2016: 95 * 

2017: 103 * 2018: 181),  

 173 koček (v roce 2012:160 * 2013: 166 * 2014: 156 * 2015: 206 * 2016: 199 * 

2017: 200 * 2018: 189).  

Jak vysoké jsou vynaložené náklady: 

 odchyt zvířat a jejich pobyt v útulcích 469 350 Kč (rok 2012: 387 000 * 2013: 

424 000 * 2014: 393 000 * 2015: 431 000 * 2016: 364 000 * 2017: 381 000 * 

2018: 316 000),  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95280&x=855&y=600&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95010&x=600&y=407&test=ccc
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 za veterinární péči 367 000 Kč (v roce 2012: 405 000 * 2013: 383 000 * 2014: 

379 000 * 2015: 402 000 * 2016: 492 000 * 2017: 447 000 * 2018: 351 000),  

 deratizace a odchyt holubů 92 050 Kč (2012: 55 000 * 2013: 117 000 * 2014: 

69 000 * 2015: 70 000 * 2016: 148 000 * 2017: 218 000 2018: 63 000).  

V roce 2019 byla na území města odchycena tato zvířata:  

 1 psík mývalovitý, 1 veverka, 2 holubi, 1 morče (rok 2017: zakrslý králík, 

morče, rorýs a kuna * 2018: 4 zakrslí králíci, morče, potkan, 3 gekoni a sele).   

OCHRANA VODY: INVESTIČNÍ PROJEKTY S DOTACÍ EU - Odbor 

územního a hospodářského rozvoje jabloneckého magistrátu konkrétně jeho oddělení 

dotací předložilo a zrealizovalo mimo jiné následující projekty související s ochranou 

přírody a životního prostředí:  

 VODOTEČ DOLINA, JABLONEC - Operační program Životní prostředí, 

dotace Evropské unie: 1 118 780,63 Kč * Celkové náklady: 4 354 505,92 Kč * 

Žádost o dotaci byla předložena v listopadu 2018. Cílem projektu je vytvořit 

přírodě blízké prostředí a funkční biotop, který bude zároveň plnit i retenční 

funkci. Nově upravené koryto vodního toku v přirozeně meandrující trase 

zpomalí odtok vody z území a podpoří přirozené samočistící funkce toku, tůně a 

mokřad, což přispěje ke zvýšení biodiverzity tohoto území a ke zvýšení retenční 

kapacity. Fyzická realizace začne v roce 2020. Již koncem roku 2019 byla podél 

Dolinského potoka pokácena zeleň v ulici Liliová, po dokončení stavebních 

prací nahradí vykácené dřeviny nová výsadba.  

 NOVOVESKÁ VODNÍ NÁDRŽ V JABLONCI NAD NISOU - Operační 

program Životní prostředí, dotace EU: 2 417 494 Kč 

* Celkové náklady: 5 554 881 Kč * Žádost o dotaci 

byla předložena v říjnu 2018. Fyzická realizace začala 

podle plánu v září 2019. Cílem revitalizace je co 

největší zpřírodnění vodní nádrže a její uvedení do 

provozuschopného stavu tak, aby mohla co nejlépe 

sloužit jako biotop vodních a na vodu vázaných 

živočichů a rostlin. Ukončení tohoto projektu je 

naplánováno na červen roku 2020.   

NOVOVESKÉ KOUPALIŠTĚ / SWIMM UND GONDELTEICH bylo postaveno a 

slavnostně otevřeno v roce 1903 a řadí se tak k historickým jabloneckým 

zajímavostem. Nachází se na jihovýchodním 

okraji města v ulici Novoveská při soutoku 

Černostudničního a Novoveského potoka, 

poblíž starokatolického kostela. Nejdříve na 

Novoveském potoce vybudoval místní 

bruslařský spolek kluziště… další podrobnosti 

z historie VIZ KRONIKA 2018. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95747&x=856&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95550&x=855&y=570
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PAMÁTKY: OBNOVA, ÚDRŽBA, DOTACE   
MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA JABLONCE NAD NISOU - potvrzená 

vyhláškou Ministerstva kultury ČR, zahrnuje 156 nemovitých kulturních 

památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek. Na správním 

území města se v roce 2019 nacházelo 223 takto registrovaných památek. U 

obou statistik nedošlo oproti loňsku ke změně.  

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK - Program je realizován prostřednictvím obcí s 

rozšířenou působností. Ministerstvo kultury ČR poskytlo v rámci tohoto programu 

Jablonci nad Nisou - coby pověřené obci, pro rok 2019 příspěvek ve výši 441 000 Kč (v 

roce 2018: 457 000 * 2017: 473 000 * 2016: 448 000 * 2015: 449 000 Kč). V rámci 

realizovaných akcí tak byla vyčerpána celá finanční částka 441 tisíc korun na obnovu 

těchto pěti kulturních památek: 

 100 000 Kč - RESTAUROVÁNÍ PAMĚTNÍHO KŘÍŽE V NOVÉ VSI, na 

pozemku parcely č. 1490/2 - přesun na rozmezí pozemků parcel č. 1490/2 a 

1484/4 v katastrálním území Nová Ves nad Nisou. 

 75 000 Kč - RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽE V OBCI PULEČNÝ – před č. p. 23, na 

pozemku parcely č. 56/3 v katastrálním území Pulečný.  

 90 000 Kč - OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VILY V NIVÁCH, objekt č. p. 

2515/23, na pozemku st. p. 2508/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou. 

 96 000 Kč - OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ MĚSTSKÉHO DOMU v Podzimní 

ulici, objekt č. p. 1673/56, na pozemku st. p. 1097 v katastru Jablonec n. Nisou. 

 80 000 Kč - OPRAVA OCHOZU HÁSKOVY VILY – objekt Průběžná č. p. 

449/10, katastrální území Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou. 

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY v samotném Jablonci 

podpořilo ministerstvo kultury v roce 2019 částkou:  

 1 845 000 Kč (v roce 2018: 1 695 000 * 2017: 1 610 000 * 2016: 1 435 000 Kč 

* 2015: 1 130 000 Kč). 

Celkové náklady s pomocí města dosáhly výše: 

 4 938 354 Kč (2018: 4 505 299 * 2017: 5 076 753 * 2016: 10 720 479 Kč).  

V roce 2019 byla finanční kvóta poskytnuta na obnovu těchto kulturních památek:   

o MĚSTSKÝ DŮM Č. P. 1232, PODHORSKÁ 65: obnova střešního pláště – 

výměna střešní krytiny, oprava klempířských prvků a další práce.  

o VILA Č. P. 977, V NIVÁCH 10: obnova vnějšího pláště – oprava jihovýchodní 

strany fasády včetně nátěru vnějších omítek a doplnění štukových ornamentů a 

obnova 3 ks vstupních dveří a další související práce.  

o VILA Č. P. 1581, LÍPOVÁ 7: obnova vnějšího pláště – oprava dvorní fasády, 

repase oken a další související práce.  

o MĚSTSKÝ DŮM Č. P. 1812, MLÝNSKÁ 2: obnova střešního pláště 

– výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků a další související práce.  
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o MĚSTSKÝ DŮM Č. P. 1971, KOREJSKÁ 17: obnova vnějšího pláště – oprava 

východní a západní fasády včetně klempířských prvků a další související práce. 

o MĚSTSKÝ DŮM Č. P. 375, PODHORSKÁ 23: obnova truhlářských prvků – 

výměna oken v podkroví a štítové stěně 8 ks a další související práce.  

o MĚSTSKÝ DŮM Č. P. 489, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 15: obnova vnějšího pláště – 

oprava fasády včetně zdobných architektonických a klempířských prvků a další 

související práce. 

o KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE – starokatolický č. p. 1560, Husova 2: 

výmalba spojovacího schodiště věže mezi podkruchtím a kruchtou a další 

související práce. * Projekt kostela vyhotovil jablonecký rodák architekt 

Josef Zasche v roce 1900. Stavba byla dokončena 31. srpna 1902 a 

vysvěcena 8. listopadu téhož roku. Do kostela ale začalo v 60. letech zatékat, 

což poškodilo jeho interiér. Tak o dvě desítky let později došlo k opravám 

opadaných omítek a štuků. V roce 2010 se začalo s restaurátorskou obnovou 

štukových omítek a výmalby. Práce byly rozděleny do několika etap, nejdříve 

byla zrestaurována poničená a zčásti 

chybějící štuková výzdoba pilířů v 

lodi a odstraněna nepůvodní 

výmalba. V letech 2013 až 2015 

došlo k restaurování původní 

barevnosti baptisteria, presbytáře a 

nástropního světla, které bylo nutno 

znovu vyrobit. V letech 2016 a 2017 

byla opravena loď kostela včetně 

renovace původního osvětlení. 

PAMÁTKA ROKU 2018: KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE -  Upozornit na 

úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na ojedinělé stavby v našem regionu. 

Takové jsou hlavní cíle každoroční soutěže Památka roku Libereckého kraje. Letos se jí 

stal kostel Povýšení svatého Kříže v Jablonci nad Nisou, který získal vavříny za 

restaurátorskou obnovu štukových omítek a výmalbu interiéru v letech 2010 až 2018. 

Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v sobotu 14. září 2019 v rámci Dnů 

evropského dědictví přímo v tomto kostele. Vlastník svatostánku, jímž je starokatolická 

církev, převzal pamětní desku s nápisem Památka roku 2018 Libereckého kraje a 

peněžitý dar ve výši padesát tisíc korun. Soutěžilo sedm staveb, které hodnotila porota, 

v níž působili zástupci resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského 

úřadu, ředitelé územních pracovišť Národního památkového ústavu a další odborníci.  

Květa Vinklátová, radní pro kulturu a památkovou péči Libereckého kraje na adresu 

vítěze říká: Kostel Povýšení svatého Kříže je nádhernou ukázkou secesní 

sakrální architektury. Často jej mnoho z nás míjí cestou z Jablonce směrem na 

Smržovku. Ale jenom míjet bychom jej rozhodně neměli. Kostely v secesním 

stylu nejsou úplně běžné a zdařilá rekonstrukce interiéru ukázala 

krásu tohoto kostela v jeho plném lesku.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98086&x=709&y=469&hash=f8ea8b88dca34af55d4f052bc9c82ff3&ratio=1
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PLÁNY NA ROK 2020  - V listopadu 2019 předložilo město Jablonec na Ministerstvo 

kultury ČR žádost o dotaci ve výši 13 915 000 Kč na projekt obnovy s náklady 

27 836 000 Kč. Zahrnuto bylo 10 akcí, o jejichž podpoře rozhodlo ministerstvo 

začátkem roku 2020 přidělením finanční kvóty ve výši 1 355 000 Kč. Do naplánované 

akce obnovy v příštím roce byly zahrnuté níže uvedené kulturní památky:  

o DŮM Č. P. 1971, KOREJSKÁ 17: oprava pláště jižní strany domu včetně 

klempířských prací. 

o DŮM Č. P. 2017, LIDICKÁ 20: výměna 21 ks oken na uliční fasádě domu. 

o KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE – starokatolický č. p. 1560, Husova 2: 

restaurování varhan.  

o DŮM Č. P. 375, PODHORSKÁ 23: výměna 2 ks oken v podkroví, výměna 

balkonových a vchodových dveří, oprava fasády na severní straně objektu. 

o DŮM Č. P. 543, JUGOSLÁVSKÁ 2: oprava severozápadní části fasády do ulice 

Jugoslávská (3 části – uliční, boční a zadní). 

o SOKOLOVNA Č. P. 1054, FÜGNEROVA 5: obnova 3 ks dveří a mozaikového 

ornamentu terazzové podlahy ve vstupní hale. 

o DŮM Č. P. 961, OPLETALOVA 1: 

obnova oken a balkonových dveří. 

o DŮM Č. P. 1444, HUSOVA 3: obnova 

oken a vstupních dveří. 

o VILA Č. P. 977, V NIVÁCH 10: oprava 

severovýchodní strany fasády včetně 

nátěru vnějších omítek a doplnění 

štukových ornamentů a svislá hydroizolace 

obvodového základového zdiva všech 

stran. Foto: rekonstrukce vily V Nivách byla finančně podpořena již 

v uplynulých letech. Objekt roste před očima do krásy… 

o RADNICE Č. P. 3100, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19: obnova oken a vitráží.  

RADNICE: REKONSTRUKCE POKRAČUJE - Radniční okna procházejí 

intenzívní opravou už od roku 2011, na 

opravách fasády se pracuje od roku 

2016. Proměnou prošla nejprve západní 

strana a věž, jejíž dokončení ohrozily 

nečekané statické problémy související 

s technologií betonů ze třicátých let 

minulého století. Finální fasádu získala 

věž v roce 2017. Loni byl na ni usazen 

hromosvod zakončený ozdobnou 

kupolí. Od letošního dubna stálo na 

severní straně radnice před vchodem do kina oplocení ohrazující staveniště. Důkaz, že 

poslední, severní strana budovy získává definitivní fasádu v historické 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94223&x=800&y=570&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=96902&x=855&y=570&test=ccc
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barevnosti. Stavební práce skončily po prázdninách. Celkové náklady na obnovu 

radniční fasády a věže byly vyčíslené na více jak 25 milionů korun, z toho necelé čtyři 

miliony pro severní stranu. Co se oprav týká, nezůstaly stranou ani interiéry a exteriéry 

radnice, na nichž se pracuje od roku 2013. V suterénu je nový archiv stavebního úřadu, 

opravená a natřená nebo vyměněná jsou okna, zrekonstruované dveře, zcela nové jsou 

všechny čtyři zasedací místnosti. Repliky původního zařízení se kromě tří hlavních 

zasedaček objevily také v rekonstruované části kanceláří primátora ve 2. patře. Velký 

zasedací sál v novém hávu slouží od loňska, nedokončená však zůstala jeho galerie. K 

rekonstrukci balkonu bylo přistoupeno se stejnou pietou jako k opravám 

předsednického stolu. „Nechceme se zbavit všech stop minulosti. Naopak. Je 

hezké vidět, že na balkoně zasedacího sálu se sedávalo stejně za 1. republiky, 

za socialismu i v současnosti,“ říká tajemník magistrátu Marek Řeháček. I proto 

město znovu využilo konsorcia restaurátorů, jež se úspěšně podílelo už na obnově 

zasedacích síní 201 a 203. Práce na galerii začaly v letošním roce 1. července a 

dokončeny byly v září, cena dosáhla 370 tisíc korun. A ještě něco. V roce 2017 se v 

hale magistrátu rozzářily křišťálové lucerny dle návrhu Karla Wintera, letos k nim 

přibyla pamětní deska tohoto architekta radnice. V budově slouží celé roky oběhový 

výtah tzv. páternoster. Letos v létě však došlo k poruše, kterou nešlo jen tak jednoduše 

opravit. Páternoster čekala kompletní rekonstrukce, jež město vyjde až na 6,5 milionu 

korun. Výtah, pokud vše půjde hladce, se opět rozjede ve druhé polovině příštího roku. 

CHÁTRAJÍCÍ OBJEKT: CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ FRANTIŠKA JOSEFA    

Autorem návrhu lázní v Jablonci, otevřených 4. 5. 1910, byl místní architekt 

Robert Hemmrich. Realizace se ujal jablonecký stavitel Emilian Herbig. Radní 

nechali lázně postavit na místě starého domku v letech 1908 až 1909, do 

užívání lidem je předali o rok 

později. Na ploše více než dvaceti 

osmi tisíc metrů čtverečních našli 

návštěvníci patnáct metrů dlouhý 

bazén, saunu, páru, masáže, 

vanové koupele, léčebné procedury 

a pedikúru a manikúru. Zařízení 

tehdy neslo jméno Císařské lázně 

Františka Josefa. Objekt coby 

významný představitel secesní 

architektury byl v roce 1987 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých 

kulturních památek, lázně jsou součástí městské památkové zóny. * Počátkem 

šedesátých let čekala Městské lázně v ulici Budovatelů generální oprava, pak však přišla 

drtivá rána. U přehrady vznikl pětadvacetimetrový bazén a plavci se k lázním obrátili 

zády. Prudce klesla návštěvnost a výdaje začaly výrazně překračovat příjmy. V první 

polovině devadesátých let město z lázní získávalo milion a půl ročně, dvakrát 

tolik ale stál provoz. Pro nerentabilnost byly lázně uzavřeny v roce 1995, ale 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97191&x=918&y=640&hash=38bdd67982ea68f9edb5ac737f191d15&ratio=1
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o rok později byl obnoven provoz sauny, páry, kosmetiky, pedikúry a prádelny. Po roce 

2001 však skončily všechny provozovny a lázně osiřely. Někdy v té době budovu 

obsadili bezdomovci, kteří si na dně bazénu zapalovali ohně. Městská policie a hasiči 

byli na místě skoro denně. Město zkoušelo lázně několikrát prodat, zájemce ale nenašlo. 

V roce 2009 vznikl projekt přestavby lázní na městskou knihovnu. Proměna by přišla na 

150 milionů, proto zůstal záměr v šuplíku. Jako další možnosti využití se nabízely 

například pobočka Severočeského muzea se zvláštní expozicí z historie Jablonce, 

obnovení lázeňské a rehabilitační činnosti, nebo vybudování centra současného 

sklářského a bižuterního průmyslu. Při jednáních se zájemci město zaznamenalo i další 

plány na nahrávací studio či městský pivovar. Žel žádný investor, který by byl ochoten 

zaplatit rekonstrukci a financovat provoz, se neobjevil. V roce 2014 členové 

Kardioklubu sesbírali na pět stovek podpisů pod hromadnou připomínku, která žádala, 

aby se město o lázně postaralo a s pomocí evropských dotací je proměnilo na 

rehabilitační centrum pro seniory. Zastupitelé vzali hromadnou připomínku na vědomí 

s tím, že budova bude zařazena mezi projekty financované v rámci Integrovaného plánu 

rozvoje území Liberec – Jablonce. V roce 2015 Petr Gebrián, tehdy šestadvacetiletý 

student oboru design na fakultě umění a architektury liberecké Technické univerzity, 

originálně upozornil na špatný stav lázní tím, že zakryl bazén sarkofágem z plátna. 

Následně měl objekt ve výpůjčce spolek ArtProProstor, jehož členové zde uspořádali 

několik kulturních akcí. Asi největšího věhlasu se dočkalo autorské čtení, na které 

dorazila světová literární celebrita - americký spisovatel Robert Fulghum. To bylo 

v červnu 2016. Rada města spolku vyslovila veřejné poděkování za aktivity, které vedly 

k oživení objektu městských lázní, akcentování jeho významu a záchrany s tím, že 

jejich činnost v lázních přilákala pozornost množství návštěvníků, vyvolala zájem o 

krátkodobý pronájem i u dalších subjektů a otevřela veřejnou diskusi. Uzavření 

dlouhodobého nájemního vztahu však v roce 2017 radní odmítli s tím, že lázně nejsou 

kulturním stánkem a vzhledem ke svému původnímu účelu nesplňují požadavky 

stavebních předpisů, požárních předpisů a hygieny. Město se rozhodlo na své náklady 

objekt udržovat, aby se zabránilo jeho dalšímu chátrání a zároveň přislíbilo umožnit 

krátkodobé využívání lázní pro pořádání jednorázových neziskových a nekomerčních 

aktivit. Pak se po zimě propadl kus střechy, opravy se protahovaly, prodražovaly, až byl 

udělán nový statistický posudek, který vstup veřejnosti definitivně zakázal. 

ROK 2019 * STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM * V lednu putovala z Jablonce na 

Liberecký kraj žádost o dotaci, a to v rámci výzvy pro oblast podpory: Kultura, 

památková péče a cestovní ruch. Kraj podpořil stavebně historický průzkum Městských 

lázní v Jablonci dotací ve výši 37 250 Kč • Celkové náklady: 74 500 Kč • Cílem 

projektu bylo zpracování stavebně historického průzkumu objektu bývalých městských 

lázní s tím, že půjde o jeden z odborných podkladů pro stavební obnovu objektu. 

Průzkum se uskutečnil v období únor až říjen 2019. Podle zpracovatelů projektu, kteří 

provedli architektonický rozbor exteriéru a interiéru, jsou bývalé městské lázně cenným 

dokladem architektury veřejných staveb své doby a mají potenciál pro navrácení 

původní podoby i veřejného využití. Toť zatím vše. Místo tečky povzdech: Kéž 

nečeká lázně stejně smutný osud jako zámeček Schlaraffia…  
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JABLONEC PŘÁTELSKÝ NEJEN K RODINĚ  
JABLONECKÁ RODINA ANEB PRORODINNÁ POLITIKA 

V rámci prorodinné politiky byly v Jablonci během roku 2018 pořádány 

tradiční akce pro děti i rodiny, řada 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. V květnu se 

konal Den rodiny a v červnu pak Den dětí a Den otců (viz níže). Pro seniory se 

konala řada akcí: oslava Mezinárodního dne žen i Svátku matek, předvánoční 

setkání, tradiční je Týden seniorů, který ovšem letos získal novou tvář a změnil 

se na Setkání seniorů (viz níže). Během roku mohly rodiny využít speciálně 

nabízené slevy ve městě, ať již na sluneční louku u bazénu pro rodiče s malými 

dětmi v době letních prázdnin či systém bonusových vstupenek na filmová 

rodinná představení v kinech. Také byly pravidelně aktualizovány webové 

stránky ´jablonecká rodina´, kde občané získávají informace nejen o aktivitách 

prorodinné politiky a informacích z magistrátu. Dalším informačním zdrojem 

pro veřejnost je stránka Jablonecká rodina na Facebooku…  

DEN OTCŮ S APOLLEM - Den otců se slaví ve většině států třetí neděli v červnu. Tuto 

tradici založila Američanka Sonora Smart Doddová, jež chtěla ocenit úsilí, s nímž se o 

ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava se konala v 

americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. června 1910, v den narozenin 

Sonořina otce. Vraťme se však do současnosti. Letos uplynulo padesát let, co přistáli 

první lidé na Měsíci. A právě toto výročí se stalo letošním symbolem Dne otců, který se 

konal 16. června u jablonecké přehrady. Účastníci se tu totiž setkali s Apollem 11. 

Kosmonauti Neil Armstrong a Edwin ´Buzz´ Aldrin sice vykročili z lunárního modulu v 

Moři klidu na téměř celodenní výlet po Měsíci až 20. července 1969, ale padesáté 

výročí je natolik významné a lety do vesmíru tak lákavé, že město Jablonec jako 

pořadatel zvolil právě tento námět. Je snad jasné, že úkoly zábavného a soutěžního 

programu pro otce s dětmi i celé rodiny byly to odpoledne směrované k vesmíru.  

SETKÁNÍ SENIORŮ - Až do loňského roku probíhal v Jablonci nad Nisou Týden 

seniorů, celkem se ve městě odehrálo osmnáct ročníků. Letos získal novou tvář 

a změnil se na Setkání seniorů s tím, že navázal na tradici, která vždy 

zaručovala bohatý a kvalitní program. Výlet, Uzel a cukety. Tak by se dala letošní 

setkání charakterizovat. Tato tři slova byla totiž klíčová pro letošní program. A tak se ve 

středu 2. října senioři vydali na celodenní výlet, v den následující do Jablonce přijel 

Radim Uzel, který pobavil a představil svůj nadčasový i originální pohled na život. 

Setkání seniorů vyvrcholilo v pátek 4. října v sále Hotelu Praha akcí nazvanou 

Cuketobraní, což bylo taneční odpoledne se Swingovým orchestrem Vladimíra Vláška, 

vše doplněné soutěžemi a samozřejmě ochutnávkami z cuket. 
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ORGANIZACE Z OBLASTI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ založené 

statutárním městem Jablonec nad Nisou, které je tak jejich zřizovatelem: 

 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, příspěvková 

organizace, Emilie Floriánové 1736/8 - Centrum je poskytovatelem terénní, 

ambulantní a odlehčovací pečovatelské služby a je i provozovatelem 

Spolkového domu. Ten slouží jako zázemí pro spolky a neziskové organizace. 

Dům je bezbariérový a disponuje počítačovou učebnou s plně vybavenými 

stanicemi, velkým sálem se zrcadlovou stěnou, malým sálem a učebnami. 

Všechny prostory jsou vybaveny moderními audiovizuálními prostředky. 

Prostory jsou určeny pro pravidelnou i občasnou činnost vzdělávací, 

společenskou, kulturní, zájmovou i pohybovou – více na konci kapitoly.  

 NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, příspěvková organizace, Nemocniční 

4446/15 - Nemocnice poskytuje a organizuje léčebnou i preventivní péči, 

ambulantní péči, lůžkovou základní a speciální diagnostickou léčebnou péči, vše 

v souladu s platnou legislativou České republiky. Dále zajišťuje výchovu a další 

vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví i další činnosti nezbytné k plnění 

stanovených úkolů včetně poskytování nadstandardních zdravotnických služeb v 

souladu s platnou legislativou – více viz Zdravotnictví. 
 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST - V roce 2019 spolupracovalo s městem 

45 neziskových organizací, což je stejný počet jako v loňském roce (rok 2017: 44 * 

2016: 42). I letos řada z nich působila též v roli poskytovatele sociálních služeb, 

podílela se na komunitním plánování a byla zapojena do aktivit v rámci prorodinné 

politiky města. V prázdninových měsících byla provedena komplexní aktualizace 

adresáře neziskových organizací z oblasti sociální a zdravotní na webu města a jejich 

nové přihlášení ke spolupráci. Pravidelná byla pracovní setkání pracovníků magistrátu 

se zástupci neziskových organizací. Do úspěšně realizovaných aktivit patřil  

o 17. ročník projektu Společně nejen na jevišti, 

o 20. ročník akce Den zdravotně postižených.  

ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR je 

tradičním pořadatelem akce Den zdravotně postižených, která letos vstoupila 

do svého dvacátého ročníku. Klub Jablonec nad Nisou je registrovaným 

poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro 

rodiny se zdravotně postiženými dětmi, mimo jiné 

provozuje půjčovnu invalidních vozíků a 

kompenzačních pomůcek pro děti, mládež, dospělé a 

seniory. Také zajišťuje svoz dětí s vážným 

zdravotním handicapem do škol v regionu, a to 

speciálním automobilem. Jablonečtí zastupitelé na 

realizaci projektu Den zdravotně postižených schválili poskytnutí peněžitého daru ve 

stejné výši jako v loňském roce, a to 67 tisíc korun.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=96316&x=485&y=328&hash=bb72f45e54c98d891e53d40681910d5c&ratio=1
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BEZ BARIÉR A KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ – Statutární město Jablonec 

dlouhodobě usiluje o bezbariérovost ve svých objektech i v celém městě. Na 

odstraňování bariér pro handicapované občany magistrát spolupracuje 

s neziskovými organizacemi z oblasti sociální a zdravotní. V roce 2004 

zastupitelé schválili strategický dokument JABLONEC NAD NISOU – MĚSTO BEZ 

BARIÉR, v té době se také začalo s bezbariérovostí opravdu koncepčně 

pracovat. Od roku 2009 je pak bezbariérovost součástí komunitních plánů 

sociálních a souvisejících služeb. V roce 2019 bylo přijato a řešeno 25 podnětů a 

připomínek jednak od samotných občanů a členů neziskových organizací, ale i z 

pracovních skupin komunitního plánování. Nejvíce byly zastoupeny podněty k řešení 

bariér od osob s omezenou schopností pohybu, kam patří kromě vozíčkářů i senioři a 

maminky s dětmi do tří let. Řešily se úpravy zeleně ve vyznačených trasách pohybu 

nevidomých osob. Podněty byly vzneseny k dostupnosti WC v oblasti autobusového 

nádraží a městské tržnice. Byla zrealizována úprava bezbariérového přístupu k objektu 

v ulici Mládí 15. Oddělení sociálních služeb mimo jiné pravidelně kontrolovalo 

funkčnost zvukových majáků pro nevidomé na budovách 

magistrátu. Proběhla aktualizace o instalovaných 

eurozámcích na webových stránkách města. * 

PŘÍSTUPNÝ MAGISTRÁT - Ačkoli k hlavnímu 

vchodu radnice vede pár desítek schodů, a 

schodiště je hned za vstupními dveřmi, rodičům 

s kočárky nebo vozíčkářům či méně pohyblivým 

lidem budova rozhodně není nepřístupná. 
V informačním centru v přízemí je bez potíží možné sjednat si schůzku s příslušným 

úředníkem a na místě vyřídit vše potřebné. Ze severní strany radnice vedle vchodu do 

kina je možné využít bezbariérový vstup s výtahem. Na tamním parkovišti jsou u 

vchodu také vyhrazena dvě parkovací místa pro osoby s průkazkami ZTP. První patro 

radniční budovy je víceúrovňové, ale krátká schodiště pomáhají překonat pojízdné 

plošiny. Přístupná je tak obřadní síň i zasedací místnosti ve druhém patře. Nevidomým a 

slabozrakým slouží a pomáhá zvukový maják u hlavního vchodu do radnice. Ten je 

upozorní, kde se nacházejí, a naviguje je do informačního centra. To je samozřejmě také 

bez bariér a nabízí také komunikátor pro klienty se zbytky sluchu či tablet pro on-line 

tlumočení do znakové řeči. Budova v Komenského ulici má pro své návštěvníky 

rezervovaná dvě parkovací místa na dobu 30 minut v zadním traktu z ulice Máchova, 

hlavní vstup je samootevírací a i u něj je navigační zvukový maják pro nevidomé. Také 

zde je možné využít tablet nebo hlasový komunikátor pro osoby se sluchovým 

postižením. V přízemí je bezbariérové WC. V obou budovách lze požádat o tlumočení 

do znakové řeči prostřednictvím Tiché linky. * PŘÍSTUPNÝ WEB - Jablonecký 

magistrát je bezbariérový i na internetu. Webové stránky města splňují zásady 

přístupnosti podle pravidel tvorby přístupného webu. Při zveřejňování se snaží 

cestu k informaci nevidomým a slabozrakým uživatelům zjednodušit 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=96315&x=589&y=412&hash=94c85e78b647879db7c555129aa81434&ratio=1
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použitím textové varianty informace, bez složitého otevírání zbytečných příloh. 
Od loňska je v nabídce již zmíněná navigace po budově. Prakticky to znamená, že 

kromě běžných tras po schodech či výtahem si mohou imobilní návštěvníci nechat na 

mapě zobrazit bezbariérové trasy k hledané kanceláři za použití bezbariérového výtahu 

či speciálních plošin. * BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE PRO NESLYŠÍCÍ – projekt 

pokračoval a pokročil. Ve spolupráci s organizací Tichý svět získal jablonecký 

magistrát již vloni dva tablety pro on-line tlumočení do znakového jazyka 

prostřednictvím projektu Tichá linka. V rámci projektu absolvovali přihlášení úředníci 

minikurz znakového jazyka. Na webu města byly zpracovány informace pro občany s 

cílem zpřístupnit úřad osobám se sluchovým postižením. Na vysvětlenou. Ne každý 

neslyšící rozumí psanému textu, a proto je tu Tichá linka. Psanému textu rozumí 

zpravidla jen ti, kdo přišli o sluch v pozdějším věku. Neslyšící od narození používají 

znakový jazyk, jenž se od běžného psaného jazyka liší. On-line Tichá linka na 

obrazovce tlumočí buď do znakového jazyka a naopak, nebo přepisuje mluvený text do 

psaného. Tichý svět provozuje linku od roku 2008, od roku 2015 nabízí přepis 

mluveného textu pro lidi, kteří neznakují, především pro starší lidi, kteří špatně slyší, ale 

nemají problém se čtením. Ročně má na 20 tisíc spojení, služba je zdarma a nonstop. 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ – V Jablonci se komunitně plánuje od roku 2008. O 

tři roky později se zapojily také některé obce na území ORP Jablonec (obec s rozšířenou 

působností). V průběhu roku 2019 byl zpracováván již 4. komunitní plán sociálních a 

souvisejících služeb Jablonecka na období 2020-2023, nedílnou součástí je Akční plán 

pro rok 2020. Současný komunitní plán Jablonecka připravovaly už také Bedřichov, 

Dalešice, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, 

Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce, Maršovice a samozřejmě Jablonec nad Nisou. Na 

tvorbě plánu se podílely skupiny v této organizační struktuře: 

o pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež, 

o pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné, 

o pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

o pracovní skupina pro seniory. 

o Vše zastřešovala řídící skupina komunitního plánování Jablonecka. 

Společným cílem všech, kteří se na 

komunitním plánování podílejí, je vytváření a 

udržování stabilního systému kvalitních, 

dostupných a efektivních sociálních a 

navazujících služeb pro všechny občany 

Jablonecka, kteří tyto služby potřebují. Jednání 

pracovních skupin se účastnilo více než 80 

zástupců z řad poskytovatelů sociálních a 

navazujících služeb, města a občanů. Společně 

se věnovali nejen tvorbě dalšího komunitního 

plánu, ale také aktuálním otázkám, které v dané oblasti vyvstaly. Participovali na tvorbě 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro Liberecký kraj a v 
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neposlední řadě připomínkovali připravovanou Novelu Zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Oba uvedené dokumenty schválili jablonečtí zastupitelé na svém 

zasedání 21. listopadu. „Sociální služby jsou poskytované jednotlivcům, rodinám i 

skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale 

i lidem, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením apod. Pomáhají lidem žít 

běžným životem – díky nim mohou pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, 

aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou domácnost apod.,“ říká 

Martina Semrádová, manažerka komunitního plánování jabloneckého magistrátu. * Na 

podzim se již tradičně konala celorepubliková kampaň s prezentací sociálních služeb. 

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB začal v České republice 7. října. Tradičně se připojil i 

Jablonec, kde se veřejnosti otevřely dveře u 

mnoha poskytovatelů. Součástí byl ´Kulatý 

stůl´ na téma: Kompetence a propojování 

sociálních pracovníků, poskytovatelů 

sociálních služeb, zdravotníků, institucí a 

dalších pomáhajících profesí na území 

Jablonecka. Akci připravily Diakonie ČCE 

společně s Centrem sociálních služeb, hlavním 

hostem byla Andrea Tajanovská, předsedkyně profesního svazu sociálních pracovníků a 

lektorka Institutu vzdělávání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.  

 

DOTACE MĚSTA PRO REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – Necelých 

sedm milionů korun v městském rozpočtu bylo vyčleněných pro Dotační program na 

podporu registrovaných sociálních služeb v roce 2019. Stejně jako v předcházejících 

letech byly dotace určené především na financování běžných nákladů souvisejících 

s poskytováním sociálních služeb. Žádost bylo třeba podat do konce ledna. V roce 2019 

se sešlo na oddělení sociálních služeb magistrátu 31 žádostí o dotaci z rozpočtu města 

(v roce 2018: 31 * 2017: 32 * 2016: 34) od 16 poskytovatelů sociálních služeb 

zapojených do komunitního plánování. Požadavek dosáhl výše:  

 7 759 000 Kč (2018: 6 888 763 * 2017: 6 727 856 Kč * 2016: 6 064 747 Kč). 

Zastupitelstvo města schválilo rozdělení částky ve výši:  

 6 928 000 Kč (2018: 6 886 000 * 2017: 4 373 000 * 2016: 4 248 000 Kč) mezi 

všech 16 poskytovatelů na podporu sociálních služeb, a to konkrétně: 

1. ADVAITA – odborné sociální poradenství 289 000 Kč, služby následné péče 

176 000 Kč, služby terapeutické komunity 189 000 Kč,  

2. ANDĚL STRÁŽNÝ – služby tísňové péče 107 000 Kč, 

3. CENTRUM LIRA – raná péče 541 000 Kč, sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra 491 000 Kč, 

4. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje – služby osobní 

asistence 556 000 Kč, odlehčovací služby 108 000 Kč, odborné sociální 

poradenství 14 000 Kč,  

5. COMPITUM – aktivizační služby pro rodiny s dětmi 210 000 Kč,  

6. DÉČKO LIBEREC – odborné sociální poradenství 171 000 Kč,  
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7. FOKUS LIBEREC – sociálně terapeutické dílny 15 000 Kč, podpora 

samostatného bydlení 225 000 Kč,  

8. HOSPIC SV. ZDISLAVY – odlehčovací služby 45 000 Kč,  

9. LAXUS – odborné sociální poradenství 56 000 Kč,  

10. RODINA24 – osobní asistence 234 000 Kč, domovy se zvláštním režimem 

263 000 Kč,  

11. RYTMUS LIBEREC – sociální rehabilitace 99 000 Kč, 

12. SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR, 

pracoviště Jablonec – odborné sociální poradenství 27 000 Kč,  

13. TICHÝ SVĚT – sociální rehabilitace 68 000 Kč, tlumočnické služby 23 000 Kč,  

AZYL: DIAKONIE, NADĚJE, MOST K NADĚJI 

14. DIAKONIE ČCE, STŘEDISKO V JABLONCI, CÍRKEVNÍ ORGANIZACE – 

pečovatelská služba 432 000 Kč, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

480 000 Kč, 

15. NADĚJE – azylové domy 470 000 Kč, nízkoprahová denní centra 355 000 Kč, 

terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 306 000 Kč, terénní 

programy pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby, které vedou rizikový 

způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 90 000 Kč,  

16. MOST K NADĚJI – kontaktní centra 270 000 Kč, domy na půl cesty 113 000 

Kč, terénní programy pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 

látkách 270 000 Kč. 

DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ působí na 140 místech po 

celé republice. Středisko v Jablonci nad Nisou zahájilo svou činnost v roce 2007 

zřízením terénní pečovatelská služby starající se o seniory a osoby se zdravotním 

postižením, kteří se neobejdou bez pomoci druhého člověka. V roce 2011 inspekce 

kvality tuto službu ocenila na výbornou. 

 Od roku 2008 je aktivním členem komunitního plánování. 

 Od října 2009 provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč určené 

osobám od 6 do 26 let v obtížné životní situaci. Od června 2017 otevřela pod 

názvem Padák nové nízkoprahové centrum ve Mšeně, které je určené mladým 

lidem z problémového prostředí ve věku 15-26 let. 

 V roce 2014 na základě podnětu z komunitního plánu založila Diakonie třetí 

službu – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která pomáhá rodinám s 

jedním či více dětmi ohroženým i dlouhodobou nezaměstnaností, sociálním 

vyloučením a možným odebráním dětí. Služby byly poskytovány pro jablonecký 

region v terénu, nově ambulantně v centru na křižovatce U Zeleného stromu. 

CENTRUM TERÉNNÍCH A AMBULANTNÍCH SLUŽEB v ulici 5. května v 

Jablonci bylo slavnostně otevřeno v úterý 29. ledna 2019. Místo pro smysluplné trávení 

volného času, pomoc a podporu zde mohou najít děti, mladí lidé a nově také senioři a 

rodiny s dětmi. Prostory byly vloni zrekonstruovány za více než 14 milionů korun. 

Město Jablonec, které je vlastníkem objektu, podpořilo opravy částkou 3,2 milionu 

korun. Zbytek byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt 

byl realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP), a to přesně z Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec – 
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Jablonec nad Nisou. * Z historie do současnosti - Nejstarší plán na dům v ulici 

Wustungergasse č. p. 1, dnešní Revoluční, 

je z roku 1872. Tehdy si tu na půdorysu 

někdejšího dřevěného domu se zahradou, 

jenž tu stál už před rokem 1843, nechal 

Josef Schwan vystavět nový bytový dům od 

známého jabloneckého stavitele 

Womatschky. Při sčítání lidu v roce 1921 

tu bydlelo 19 lidí. Rodinu Schwanů lze v 

domě na rohu ulic Revoluční a 5. května 

vystopovat ještě při sčítání v roce 1931, kdy v něm pronajímala prostory Berta 

Schwan, vdova po pasíři Adolfovi. Kromě několika firem na výrobu skleněného 

zboží a krejčovské dílny tu měla v průběhu doby sídlo také lékárna U Spasitele. V 

novodobé historii dům dlouho chátral, až 1. října 2009 tu ve zrekonstruovaném přízemí 

město Jablonec nad Nisou otevřelo nízkoprahový klub pro děti a mládež Kruháč, jehož 

provozovatelem se stala Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vloni se do domu v 

ulici 5. května nastěhovali stavbaři znovu. Tentokrát se už pouze neupravovalo kosmeticky 

přízemí, ale rekonstrukce probíhala opravdu od sklepa po půdu – VIZ KRONIKA 2018. 

NADĚJE je jedním z největších poskytovatelů služeb pro lidi bez domova v 

Libereckém kraji. V Jablonci nad Nisou poskytuje pět sociálních služeb - nízkoprahové 

denní centrum, noclehárnu, azylový dům, terénní program pro osoby bez přístřeší a 

terénní program pro lidi ohrožené sociálním vyloučením. Většinu nabízí v azylovém 

domě v ulici Za Plynárnou, který město v roce 2015 zrekonstruovalo za téměř dvacet 

milionů korun s přispěním dotace z Regionu soudržnosti Severovýchod. Naděje se sem 

přestěhovala v prosinci 2015 z nevyhovujících prostor v Podhorské ulici, které obývala 

od roku 1998. * Jiří Hána, sociální pracovník: Jménem všech zaměstnanců 

jabloneckého azylového domu Naděje chci říci, že jsme připravení poskytnout 

služby všem, kdo je potřebují a kdo k nám o ně přijdou dobrovolně požádat. 

Reaguji tak na několik telefonátů, které upozorňují na bezdomovce například 

ve Mšeně či u radnice. Je to krásné gesto a svědčí o skutečnosti, že je stále 

mnoho lidí, kterým není lhostejný osud těch, kteří se dostali do těžké životní 

situace. Díky za to! Pokud však tito nešťastníci sami nechtějí přijmout 

nabízenou pomoc, není v našich silách je k tomu nutit. Přiznám se, že i po 

několikaleté praxi v Naději marně hledám odpověď, proč dobrovolně volí život 

na ulici a někdy až zarputile odmítají podanou ruku. Jsme připravení 

poskytnout odborné poradenství, pomoc s oddlužením, s obstaráním 

zaměstnání, s ubytováním, s potravinovou pomocí, s oblečením a hygienou. V 

době sněhové kalamity využívalo naše služby 14 mužů a 8 žen v noclehárně, 12 

mužů a 8 žen v azylových pokojích. Přes den jsme poskytli ostatní 

služby zhruba padesátce dalších klientů. V okamžiku, kdy se 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=96416&x=855&y=570&test=ccc
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ubytovací kapacita naplnila, přistoupili jsme k dalšímu mimořádnému 

opatření, jímž jsou tzv. horké židle, kdy klient může strávit noc v 

nízkoprahovém denním centru vsedě a bezpečí u stolu na židli. Není to sice 

komfortní, ale může to mnohdy zachránit život. Kromě uvedené pomoci je 

dalším úkolem naší organizace vracet lidi, kteří se dostali na okraj společnosti, 

zpátky do normálního života. * Služby Naděje statutární město Jablonec každý rok 

finančně podporuje v rámci Dotačního programu na podporu registrovaných sociálních 

služeb dle příslušného zákona. V roce 2019 Jablonec přispěl částkou 1 221 000 Kč 

(vloni 1 500 000 * 2017: 997 000 * 2016: 1 132 000 * 2015: 1 124 000 Kč). Jednotlivé 

služby byly v roce 2019 podpořeny následovně:  

 nízkoprahové denní centrum získalo stejně jako vloni 355 000 Kč (rok 2018: 

355 000 * 2017: 250 000 * 2016: 284 000 * 2015: 282 000 Kč),  

 azylový dům 470 000 Kč (2018: 470 000 * 2017: 333 000 * 2016: 379 000 * 

2015: 376 000 Kč), 

 terénní program pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby, které vedou 

rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 90 000 Kč (v 

roce 2018: 100 000 * 2017: 57 000 * 64 000 * 64 000 Kč), 

 terénní program pro lidi ohrožené sociálním vyloučením 306 000 Kč (2018: 

340 000 * 2017: 190 000 * 2016: 216 000 * 2015: 214 000 Kč), 

 podpořena nebyla noclehárna 0 Kč (2018: 235 000 * 

2017: 167 000 * 2016: 189 000 * 2015: 188 000). 

V Jablonci je na 350 lidí bez přístřeší, z toho 70 osob žije 

přímo na ulici. Nezisková organizace Naděje získala letos 

díky nejmenovanému dárci pět mobilních polyetylenových 

přístřešků – iglú, které pomohou lidem bez domova přečkat 

mrazivé noci. Dva tyto přístřešky začal nabízet jablonecký 

azylový dům Za Plynárnou, dva putovaly do Liberce a 

jeden do Mladé Boleslavi.  „Přečkat noc v iglú může zachránit život, ale 

nemyslíme si, že by to řešilo problém bezdomovectví jako takový,“ zní z Naděje 

s oceněním, že iglú lze využít i v extrémních mrazech okolo minus dvaceti 

stupňů, a přesto je uvnitř přijatelných deset až patnáct stupňů nad nulou. 

MULTIFUNKČNÍ SOCIÁLNÍ CENTRUM 

MOST K NADĚJI vlastní ve Střelecké ulici v Jablonci objekt, který má v plánu 

zrekonstruovat a zřídit v něm centrum se sociálními službami pro klienty se závislostí a 

zázemím pro sociální pracovníky terénního programu pro lidi ohrožené drogou. Své 

místo zde najde také detašované pracoviště kontaktního centra Liberec, které bude 

sloužit jako nízkoprahové denní centrum. Jablonečtí zastupitelé projektu rekonstrukce 

domu na Multifunkční centrum vyslovili podporu na svém únorovém zasedání 

s příslibem příspěvku z městského rozpočtu. Rekonstrukce objektu má stát 9,5 milionu 

korun. Osm milionů poskytne evropská dotace, skoro milion přijde ze 

státního rozpočtu, půl milionu uhradí jablonecký magistrát a Liberecký kraj. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=96651&x=570&y=855
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SOCIÁLNÍ PÉČE PRO VŠECHNY POTŘEBNÉ  
PROBLÉMY V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH – Aktuálně 

najdeme na území Jablonce sedm lokalit, které nesou parametry možného 

sociálního vyloučení a devět takzvaně rizikových. V praxi jde o objekty, které v 

minulosti město odprodalo soukromým majitelům, kteří se zaměřují na poskytování 

bydlení sociálně slabším osobám a zároveň neinvestují peníze zpět do svého majetku. 

Nájemné zde bývá neúměrně vysoké k technickému stavu bytu. V těchto lokalitách se 

zpravidla koncentruje větší počet osob žijících v obtížné sociální situaci, často 

provázené dlouhodobou nezaměstnaností, exekucemi a nemožností získat standardní 

bydlení. Dle kvalifikovaného odhadu jde o 552 lidí. Mezi problémové lokality patří i 

ubytovny. Na území Jablonce se v současné době nachází devět ubytoven, které mají 

schválený provozní a hygienický řád, což bydlícím umožňuje pobírat dávky hmotné 

nouze. Na řešení těchto problémů nehodlá město rezignovat, proto mimo jiné navázalo 

spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování. Za tímto účelem koncem srpna 

primátor Milan Kroupa podepsal Memorandum o spolupráci formou vzdálené dílčí 

podpory mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a odborem pro sociální 

začleňování Úřadu vlády ČR. Odbor sociálních věcí jabloneckého magistrátu zmapoval 

sociálně vyloučené lokality (viz informace v úvodu), vlastní analýzu pak vypracovala i 

vládní agentura. Nyní na magistrátě probíhá úprava pravidel pro přidělování městských 

bytů, na nichž se podílí i agentura. Ta se chce dále zaměřit na oblast předlužení. 

Všechny návrhy budou připravované společně s klíčovými odbory magistrátu a 

vedením města, s cílem nastavit opatření reagující na skutečné problémy obyvatel. Do 

přípravy budou zapojeni i poskytovatelé sociálních služeb a samozřejmě již zmíněný 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ jabloneckého magistrátu.  

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.  

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 
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agrese nebo domácího násilí či cizinci.  V sedmém roce činnosti přišlo na oddělení 

sociální péče požádat o pomoc přes šest stovek občanů. Některým z nich bylo 

poskytnuto třeba ´jen´ sociální poradenství, ale s mnohými z nich bylo pracováno 

dlouhodoběji. V roce 2019 přišlo na oddělení sociální péče požádat o pomoc 613 

občanů (v roce 2014: 478 * 2015: 717 * 2016: 942 * 2017: 793 * 2018: 782), z toho  

 169 seniorů (v roce 2014: 81, 2015: 148, 2016: 81 * 2017: 136 * 159), 

 98 osob se zdravotním postižením (rok 2015: 89 * 2016: 82 * 2017: 119 * 2018: 

107),  

 209 osob ohrožených rizikovým způsobem života (rok 2015:169 * 2016: 234 * 

2017: 185 * 2018: 199), 

 52 osob bez přístřeší (rok 2015: 90 * 2016: 139 * 2017: 86 * 2018: 120), 

 55 nezaměstnaných a osob s materiálními problémy (rok 2015:109 * 2016: 119 

* 2017: 144 * 2018: 134), 

 13 cizinců a osob národnostních menšin (rok 2015: 81 * 2016: 153 * 2017: 103 

* 2018: 48), 

 7 rodin s dětmi (rok 2015: 27 * 2016: 29 * 2017: 16 * 2018: 12), 

 10 oběti agrese nebo domácího násilí (2015: 4 * 2016: 11 * 2017: 4 * 2018: 3). 

 

BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM jsou ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou (dříve domy s 

pečovatelskou službou). Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních 

služeb ve statistice  roku 2019 uvádí, že: 

 bylo přijato 55 žádostí o umístění (v roce 2008: 43 * 2009: 31 * 2010: 21 * 

2011: 29 * 2012: 31 * 2013: 31 * 2014: 43 * 2015: 46 * 2016: 40 * 2017: 58 * 

2018: 53).   

 Umístěno bylo 20 jednotlivců (v roce 2008: 8 * 2009: 14 * 2010: 7 * 2011: 15 * 

2012: 15 * 2013: 18 * 2014: 19 * 2015: 13 * 2016: 17 * 2017: 17 * 2018: 12) a 

4 dvojice (2008: 6 dvojic * 2009: 0 * 2010: 4 * 2011: 3 * 2012: 0 * 2013: 0 * 

2014: 2 * 2015: 4 * 2016: 3 * 2017: 5 dvojic * 2018: 1).  

MĚSTSKÉ BYTY - Ještě na začátku devadesátých let měl Jablonec na sedm 

tisíc městských bytů, většinu z nich však postupně prodal. Aktuálně město vlastní 

799 bytů, z toho je 77 volných, převážně však v neobyvatelném stavu. Prvních osm 

malometrážních bytů v bloku mezi Skřivánčí a Řetízkovou ulicí prošlo do konce června 

rekonstrukcí za téměř dva miliony korun. Jablonecký magistrát tak reagoval na špatný 

stav bytového fondu ve svém vlastnictví a hodlá v tom dál pokračovat. Některé 

z dalších obecních bytových jednotek budou zrenovovány tak, aby se mohly pronajmout 

rodinám, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou s handicapem, a rodičům 

samoživitelům. Z dalších bytů se stanou byty startovací a běžné byty k pronajmutí. 

Právě segment bezbariérových bytů je v Jablonci zcela nedostatečný, to by se mělo 

rekonstrukcemi změnit. Poptávka po bytech v Jablonci je obrovská, ostatně jako v celé 

republice. Podmínky pro přidělení bytu najdou zájemci na městském webu. V letošním 

roce prošly jedinou změnou. Senioři, kteří budou nyní žádat o přidělení sociálního bytu, 

to budou mít jednodušší. Zatímco dosud jejich příjmy nesměly přesáhnout 3,5 násobek 

životního minima, nově je hranice stanovená na 4,5 násobek. 
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ZDRAVOTNÍ ZÁZNAMNÍK POMÁHÁ - Základní přehled 

o podávání a dávkování léků, informace o pobytu v 

nemocnici, kontakty na nejbližší příbuzné a osoby blízké. 

To všechno lze najít v dobrovolném zdravotním 

záznamníku pro seniory a osoby se zdravotním omezením. 

Pomáhá zdravotnickým i sociálním pracovníkům, kteří o seniora pečují, ale také v 

případech náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo hospitalizace. Papírový záznamník 

má velikost A6 a lze ho nosit u sebe, nebo mít na viditelném místě doma, aby byl v 

případě nutnosti po ruce. Záznamník je společným projektem Centra sociálních služeb a 

Českého červeného kříže v Jablonci, kde jsou jeho formuláře zdarma k dostání. 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU 
Příspěvková organizace města, které je zřizovatelem 

Datum vzniku: 1. 1. 2009 

Adresa: Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec n. Nisou  

Člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb České 

republiky a České asociace pečovatelské služby 

Ohlédnutí: Jde o nástupnickou organizaci příspěvkové organizace Domy pro 

seniory, která vznikla v roce 1993 a v roce 2007 změnila název na Sociální 

služby Jablonec. V roce 2009 došlo ke sloučení s příspěvkovou organizací 

Spolkový dům a byla zřízena organizace Centrum sociálních služeb Jablonec.  
Hlavní činností je poskytování pečovatelské služby, terénní a ambulantní, dále 

odlehčovací služby a fakultativních činností – vše v rozsahu daném zákonem o 

sociálních službách. Nechybí podpora seniorů, zejména volnočasových a vzdělávacích 

aktivit. Koordinuje činnost neziskových organizací převážně se sociálním a zdravotním 

zaměřením, vytváří podmínky pro komunitní aktivity. V náplni má poskytování 

správcovské služby ke svěřenému majetku, což je především - 

SPOLKOVÝ DŮM: ZÁZEMÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE zejména sociálního 

charakteru. Veřejnosti - především seniorům, poskytuje místo pro vzdělávání, pohybové 

a společenské aktivity. Prostory domu jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem a 

výpočetní i audiovizuální technikou. V roce 2019 zde sídlily tyto organizace: 

 Rytmus Liberec * Vodní záchranná služba * Český červený kříž * Naděje * 

Jablíčko – centrum pro rodinu * Fokus Liberec * Centrum pro zdravotně 

postižené Libereckého kraje * Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 

dětí v ČR, Klub Jablonec nad Nisou 

Centrum sociálních služeb uzavřelo letos v rámci hlavní činnosti krátkodobé smlouvy o 

pronájmu prostor s dalšími neziskovými organizacemi - například: CPIC / ČR – Správa 

uprchlických zařízení MV * Fotoklub Nekras Jablonec nad Nisou * Hudební spolek V 

českém znění z Frýdštejna * Křesťanský sbor Dobrá zpráva * Probační a mediační 

služba Rodina24 * Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR * ZO odborového svazu 

Kovo Autobrzdy * Vodní záchranná služba * Nemocnice Jablonec * Diakonie ČCE * 

Úřad práce * Sdružení Tulipan * Svaz účetních * Fokus Liberec * Český 

svaz orientačních sportů * Výnosy z pronájmů dosáhly výše 342 549 Kč.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=96802&x=855&y=570&hash=62a32de5c40d12404c3734b2bd991fba&ratio=1
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA SLOUŽÍ NEJEN PRO JABLONEC – Posláním 

služby je ´odlehčit´ na přechodnou dobu těm, kteří dlouhodobě pečují o nesoběstačné 

osoby a poskytnout jim tak čas na odpočinek nebo vyřešení vlastních problémů. Jaká je 

kapacita a forma poskytované odlehčovací služby v Jablonci? Délka pobytu uživatele na 

odlehčovací službě jsou tři měsíce s prodloužením smlouvy maximálně o jeden měsíc, a 

to pouze ve výjimečných případech, kdy uživateli nemůže pečující osoba zajistit péči z 

důvodu vlastní nemoci. K dispozici jsou 4 lůžka ve 3 pokojích, z toho jeden 

dvoulůžkový pokoj a dva jednolůžkové. V roce 2019 službu využilo 

 32 uživatelů (21 žen, 11 mužů), z toho  

 2 ve věku do 64 let, 5 ve věkovém rozpětí do 80 let, a zbývajících 25 bylo 

starších 80 let. Průměrný věk uživatelů byl 83 let. 

 32 uživatelů využilo celkem 49 pobytů.  

 V roce 2019 byla zaznamenána větší provázanost mezi využitím pobytové 

odlehčovací služby a terénní pečovatelské služby. Častěji pobyt využívali ti, 

kteří již čerpají terénní pečovatelské služby. Jednalo se o 11 uživatelů 

z uvedených dvaatřiceti. Pozitivní je, že propojením obou služeb při zapojení 

rodiny se daří udržet co nejdéle v přirozeném domácím prostředí i osoby s vyšší 

a vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby. Stejně příznivě zní, že žádný 

žadatel o odlehčovací službu nebyl odmítnut. 

Odlehčovací službu mohou využívat nejen obyvatelé Jablonce nad Nisou, ale může být 

poskytnuta občanům z celého Libereckého kraje, a to i na základě dohody mezi 

starostou dané obce a vedením centra. V roce 2019 se do spolufinancování nově 

zapojily čtyři obce. Byla uzavřena smlouva  

 s Tanvaldem a Zlatou Olešnicí (na dobu neurčitou), 

 na základě jednorázového příspěvku na rok 2019 s obcí Kořenov a Modřišice.  

V roce 2019 odlehčovací službu využilo z Jablonce nad Nisou 14 osob, 2 lidé z Janova 

nad Nisou, 3 z Liberce a stejný počet z Lučan nad Nisou, po 1 osobě - z Jenišovic, 

Kořenova, Loužnice, z Modřišic, z Plavů, z Rychnova u Jablonce nad Nisou, ze 

Smržovky, z Tanvaldu, Velkých Hamrů a Zlaté Olešnice. Obce, jejímž občanům byla 

služba poskytnuta, se na jejím financování podílely částkou 67 539 Kč. 

SENIOŘI A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - Senioři z Jablonce se rozhodně 

nehodlají nudit a radnice jejich mnohé aktivity podporuje dlouhodobě. 

Přispívá především prostřednictvím Centra sociálních služeb, které má 

budování vztahů a vazeb mezi seniory coby jeden z hlavních cílů. Pestrý program 

s finanční podporou města byl pro seniory z Jablonecka zdarma, jediným omezením 

bývá kapacita dané akce. V úvodu roku se rozšířil pracovní tým jabloneckého centra o 

pozici ´programový pracovník´, což přispělo nejen k zachování stávající programové 

nabídky, ale také k jejímu rozšiřování. Pod hlavičkou Centra sociálních služeb funguje 

KLUB SENIORŮ - Novoveská, Palackého, Boženka, Kokonín a Opletalka. Co ve svém 

programu během roku mimo jiné nabídly? Novoroční setkání v klubech * Výlet na 

Královku * Veselý masopust v klubech * Oslava MDŽ * Vítání jara * Život a 

dílo Jana Wericha * Na moravské svatbě * Fotky starého Jablonce * 
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Velikonoční setkání * Květinám vládne fantazie * Pletky paní operetky * Jóga prstů * 

Slavné filmové melodie * Výlet Černousy * Koncert proti násilí na seniorech * Letní 

setkání s grilováním * Zábavné odpoledne s Vladem * Život a dílo Tomáše Bati * 

Poslední hraběnka z Doudleb * Dana a Emil Zátopkovi * Tajemství svaté Ludmily * Co 

má vědět správný Čech * Móda minulosti * Střepy Zimního krále * Nejsme tady 

náhodou * Vánoční zvyky a tradice * Literární kavárny. * Jablonečtí senioři se během 

roku pravidelně setkávali se seniory z jiných měst, především z Liberce, Frýdlantu i 

České Lípy. Letitá přátelství potvrdily mnohé sportovní a společenské události. Ve 

výčtu aktivit by se dalo pokračovat. Závěrem tedy už jen 5. výročí od vzniku dvou 

seniorských skupin, které prezentují centrum a podporují aktivní stárnutí:  

 PĚVECKÝ SOUBOR IZERÍNA měl během roku řadu vystoupení převážně v 

pobytových sociálních a zdravotních zařízeních na území našeho města i kraje.  

 TANEČNÍ SKUPINA ŠARM představila novou – v pořadí pátou choreografii. 

Zapojuje se do komponovaného programu Společně nejen na jevišti.  

Aktivity pro seniory připravovaly i další kluby a zájmové skupiny, konkrétně  

o Klub jabloneckých seniorů,  

o Dia club senior,  

o Senioři ČR Jablonec nad Nisou,  

o TJ Kardio, 

o Klub seniorek při Českém svazu žen.  

Tyto kluby pro svou činnost využívaly prostory spolkového domu, od Centra sociálních 

služeb měly technickou a finanční podporu. Všechny zmíněné kluby a skupiny měly a 

mají své zástupce v Radě starších, která se schází zpravidla jednou do měsíce, 

konzultuje program, předává si informace, navrhuje témata do Jabloneckého měsíčníku.  

VZDĚLÁVÁNÍ - Akademie seniorů je v Jablonci doslova oblíbenou aktivitou. Však 

také vzdělávání seniorů město prostřednictvím Centra sociálních služeb podporuje už 

několik let, jedná se o volnočasovou aktivitu, která je pro 

seniory zcela zdarma. Letos nesla podtitul Akademie 

zdraví. Další možnost celoživotního vzdělání nabízí 

Městská knihovna Jablonec, kde pátým rokem funguje 

Virtuální univerzita třetího věku. Za dobu trvání se zde 

vystřídalo 170 zájemců o studium, deset již promovalo a 

devět jich dál ve studiu pokračuje, protože je to baví.  

Senioři se mohou také vzdělávat v uměleckých disciplínách 

v akademiích při Základní umělecké školy v Jablonci. 

JABLONECKÝ ŠKRPÁL, toť oblíbená aktivita seniorů, 

která vždy od dubna až do září nabízí řadu výletů. 

Letošního 7. ročníku se zúčastnilo celkem 552 osob. 

Oceněno bylo 13 ´škrpálníků´, kteří ušli sto kilometrů.   

FOTO: Jablonecký škrpál a jeho zástava 
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ZAHRANIČÍ:  PARTNERSKÁ MĚSTA 
PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ V EVROPSKÉM MĚŘÍTKU má tradici 

zahájenou partnerstvím měst a regionů mezi Francií a Německem po druhé 

světové válce. Tehdy bylo chápáno jako jeden z prostředků ke zmírňování 

napětí mezi bývalými válečnými protivníky. V Československu bylo v letech 

minulých navazování kontaktů přednostně orientováno na země tehdejšího 

socialistického tábora. Každému bývalá organizace Svaz československo-

sovětského přátelství přidělila nějaké město v Sovětském svazu. Na počátku 

sedmdesátých let dvacátého století Jablonec nad Nisou takto získal družební 

město Sobinka. Značného pokroku a rozvoje v otázce meziměstských kontaktů 

došlo na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, konané v r. 1975 v 

Helsinkách za přítomnosti zástupců 33 evropských států, USA a Kanady. Jejich 

setkání bylo stvrzeno dokumentem, jenž obsahoval, mimo jiné, i spolupráci v 

humanitárních a jiných oblastech. A právě tato oblast byla významným 

impulsem pro rozšiřování spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání, kontaktů 

a informací. Po roce 1989 nastala zcela nová situace v navazování a rozvoji 

partnerských vztahů mezi bývalými východními a západními zeměmi.  

JABLONEC NAD NISOU MÁ AKTIVNÍ 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. Nejstarší partnerský vztah, který se datuje od 

roku 1971, má Jablonec s městem Zwickau. Partnerství obou měst se naplňuje v mnoha 

oblastech, fungují vazby mezi sportovními kluby, kulturními subjekty a v neposlední 

řadě i mezi hospodářskými komorami obou měst. Ve vzájemném kontaktu jsou některé 

školy. Na sídlišti Neuplanitz ve Zwickau dokonce najdeme i Jabloneckou ulici. 

Nejintenzivnější spolupráce je s městy Bautzen a Jelenia Góra, což je dáno především 

vzájemnou 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. Vedle jmenovaných měst má Jablonec nad Nisou uzavřené 

smlouvy o partnerství či družební dohody s dalšími místy. Pro zajímavost, s belgickým 

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 je jihočínská Beihai, kde podpis smlouvy před 

osmi lety iniciovala jablonecká Okresní hospodářská komora. Smlouva byla tehdy 

uzavřena ve dvou verzích a trojjazyčných mutacích – v češtině, angličtině a čínštině. 

Obě strany si dávaly za cíl rozvíjet spolupráci nejen v oblasti ekonomické, 

ale i v oblasti kulturní, vědecké a sportovní. 
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VÝROČÍ: 10 LET PARTNERSTVÍ S KAUFBEURENEM -  V rámci 

Jabloneckých podzimních slavností v roce 2009 podepsali tehdejší starostové Petr Tulpa 

a Stefan Bosse dohodu partnerství obou měst. Jednalo se spíše o formální akt, neboť 

spolupráce na různých úrovních probíhala již od konce 2. světové války. Tehdy většina 

původního obyvatelstva Jablonce nad Nisou nalezla nové útočiště právě v bavorském 

Kaufbeurenu, kde čtyři kilometry od centra svépomocí vybudovali novou 

přistěhovaleckou čtvrť a nový domov nazvali nostalgicky Neugablonz – Nový Jablonec. 

V rámci letošních oslav desetiletého partnerství se uskutečnila v obou městech řada akcí 

a společných projektů. Významným okamžikem bylo setkání v rámci Jabloneckých 

podzimních trhů, kdy primátoři Jiří Čeřovský a Stefan Bosse podepsali dokument 

potvrzující dosavadní výbornou spolupráci a vůli v partnerství pokračovat. Desetileté 

partnerství mezi Jabloncem a Kaufbeurenem se připomínalo také na půdě Parlamentu 

ČR, kde poslanec Petr Beitl přijal hosty z Bavorska. Pomyslně tak stvrdil svazek obou 

měst a vyslovil podporu dobrému příkladu spolupracujících zemí ve sjednocené Evropě.  

30 LET ČESKO-NĚMECKÉHO HUDEBNÍHO PŘÁTELSTVÍ - Poslední dubnový 

víkend se v bavorském Neugablonz konal netradiční koncert. V místním Gablonzer 

Hausu si třicet let vzájemného partnerství připomněli místní hudebníci ze souboru 

Musikvereinigung Neugablonz a zástupci Mladé dechovky z Jablonce nad Nisou. 

Vedoucí německé kapely Günter Seydel během programu shrnul historii, která sahá do 

r. 1989, kdy tehdejší vedoucí souboru 

Kollmeder inicioval první setkání. 

Následovala řada vzájemných návštěv obou 

hudebních těles. Muzikanti při nich měli 

nejen možnost vzájemného poznání, ale 

především připravili řadu vystoupení, včetně 

toho doposud nejvýznamnějšího koncertu v 

Evropském parlamentu ve Štrasburku. Svůj 

pozdrav připojil i přítomný primátor města 

Kaufbeurenu Stefan Bosse. Téměř tříhodinové vystoupení souborů pod vedením nového 

dirigenta Musikvereinigung Neugablonz Petera Vogta aplaudovaly na tři stovky diváků. 

100 LET JABLONECKÉHO KLUBU BALLSPORTKLUB (klub míčových her/sportu), 

dnes nese název BSK Neugablonz v přátelském městě Kaufbeuren. Sport spojuje a v 

tomto případě to platí dvojnásob – sportovní klub byl založen na jablonecké Střelnici v 

roce 1919 a po 2. světové válce byla činnost klubu obnovena v německém městě 

Neugablonz. V rámci letošních oslav se konal v červnu přátelský zápas ve fotbale. Síly 

poměřila juniorka FK Jablonec s domácím týmem BSK Kaufbeuren. Nešlo o jedinou 

sportovní akci, tou další byl házenkářský zápas s hráči TJ Elektro-Praga Jablonec. 

20 LET SPOLUPRÁCE ŠKOL Z JABLONCE A BUDYŠÍNA - Spolupráce mezi 

Lužickosrbskou základní a střední školou z Budyšína a jabloneckou školou v Liberecké 

ulici trvá od roku 1999. Žáci se pravidelně navštěvují, pořádají společné koncerty 

pěveckých sborů, například při výročích škol, na Vánoce, vítání jara. Školy participují 

na výtvarném projektu ´Se štětcem přes hranice´ završeného výstavou v obou 

městech. Nechybí účast na sportovních akcích i poznávání historie obou 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97716&x=856&y=562&hash=d0671ba91100a81c21967fd24eafd5fd&ratio=1
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měst. Delegaci z partnerské školy přijal 2. prosince primátor Jiří Čeřovský v obřadní 

síni jablonecké radnice. Protože u začátku spolupráce byla také sbormistryně pěveckého 

sboru z Budyšína Gabriela Beitel, byla to ona, která se za celou delegaci podepsala do 

městské pamětní knihy. Odpolední program pokračoval společným koncertem obou 

škol, nejprve v kostele sv. Anny a poté u rozsvíceného vánočního stromu v areálu ZŠ 

Liberecká. Tam hosté z Budyšína přidali po jedné koledě v lužické srbštině a v češtině.  

ROK 2019:  SPOLEČNÉ AKTIVITY SPŘÁTELENÝCH MĚST 

PARTNERSKÉ MĚSTO BAUTZEN (BUDYŠÍN) * Spolková republika Německo 

(Sasko) * 22. 5. 1993 Dokument o partnerství * Základní informace o městě: Poloha 

163 až 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 * Historické město a správní centrum 

Horní Lužice na řece Sprévě. Původně sídlo slovanského kmene Milčanů. Od 

desátého století se na tomto území střetávaly zájmy saské, polské a české. 

První zachované písemné zmínky o Budyšíně spadají do roku 1002. 

 AKTIVITY ROKU 2019 – Setkání představitelů obou měst se uskutečnila v rámci 

Jabloneckých podzimních slavností a oslav 10. výročí partnerství s městem Kaufbeuren. 

Pokračovala dlouholetá spolupráce ZŠ Liberecká s Lužickosrbskou základní a střední 

školou Budyšín včetně žákovských výměnných pobytů. Jablonec se prezentoval na 

slavnostech Budyšínské jaro. Konala se tradiční mezinárodní třídenní cyklistická jízda 

třech měst na trase Budyšín – Jelení Hora – Jablonec. Úspěch měl jednodenní 

autobusový zájezd pro veřejnost na Budyšínské jaro. Uskutečnily se výměnné pobyty 

Spolku přátel města Jablonec nad Nisou a jejich kolegů z Budyšína a Jelení Góry a také 

jabloneckých a budyšínských seniorů, kteří se setkávají pravidelně dvakrát za rok. 

Jablonečtí senioři přivítali hosty z německého Budyšína letos v červnu. Vedle 

společného oběda, návštěvy České mincovny a procházky okolo přehrady došlo i na 

slavnostní přijetí na radnici, kde se do pamětní knihy města podepsala za hosty Judith 

Mühldorfer, předsedkyně spolku Seniorenverband Bautzen. Ten byl založen v roce 

1990 a od roku 2006 spolupracuje s jabloneckými protějšky.  

PARTNERSKÉ MĚSTO KAUFBEUREN * Spolková republika Německo (Bavorsko) * 

26. 9. 2009 byla podepsaná Dohoda o partnerství * Základní informace o městě:  

Poloha: 681 až 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 * Kaufbeuren vznikl 

již v první polovině 8. století jako franské správní sídlo a vojenská základna 

poblíž hranic s Bavorskem.  Od roku 1286 byl Kaufbeuren svobodným městem, 

a to až do počátku 19. století. V roce 1803 byl připojen k Bavorsku.  

ROK 2019 - Oficiální přijetí jablonecké delegace se uskutečnilo na tradičních 

kaufbeurenských městských slavnostech Tänzelfest. Jejich program zpestřil Spolek 

jabloneckých dam a pánů a Spolek přátel města Jablonce a naše Mladá 

dechovka. Další setkání představitelů obou měst bylo v rámci Jabloneckých 
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podzimních slavností a oslav 10. výročí partnerství s městem Kaufbeuren, kde nás 

potěšilo vystoupení dechové kapely Musikvereinigung Neugablonz, připomenuto bylo 

30. výročí spolupráce kapel Musikvereinigung NG a jablonecké Mladé dechovky. 

Dalšími akcemi byla výstava fotografií Fotoklubu Kaufbeuren ´Kaufbeuren – Nové 

pohledy´ v rýnovickém Domě česko-německého porozumění, kde se také konal křest 

knihy ´Recepty Němců z Jizerských hor´. Následovala dvoujazyčná bohoslužba v 

kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Jablonci s předáním relikvie sv. Krescencie 

(kaufbeurenské světice) za účasti neugablonzkého faráře T. Hagena a za hudebního 

doprovodu kapely Musikvereinigung Neugablonz a kaufbeurenského varhanisty Hanse 

Lau. Pokračovala spolupráce Gymnázia Dr. Randy s Jakob-Brucker-Gymnasium i ZŠ 

Liberecká s Gustav-Leutelt-Schule v Neugablonz. Vedle studentských a žákovských 

pobytů nechyběly výměnné sportovní akce a utkání, jakož i prezentace Jablonce na 

veletrhu cestovního ruchu MIR v Kaufbeuren a poznávací zájezdy oběma směry.  

PARTNERSKÉ MĚSTO ZWICKAU * Spolková republika Německo (Sasko) * 

Družební dohoda 7. 10. 1971 * Dohoda o partnerství 18. 5. 2001 * Základní informace 

o městě: Poloha 241 až 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, Deutschland * Statutární město s bohatou 

historickou a průmyslovou tradicí, ležící na úpatí Krušných hor. Svojí rozlohou 

je čtvrtým největším městem Svobodné spolkové země Sasko a zároveň i 

hospodářským a kulturním centrem západního Saska.   

AKTIVITY ROKU 2019 odstartovalo v lednu pozvání na tradiční novoroční koncert ve 

Zwickau. Šlo o společné setkání představitelů obou měst, které se pak konalo také v 

rámci Jabloneckých podzimních slavností a oslav 10. výročí partnerství s městem 

Kaufbeuren. Jablonec se prezentoval na veletrhu cestovního ruchu Reise und Freizeit a 

Zwickau nechyběl u nás na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2019.  

POWIAT JELENIOGÓRSKI (JELENOHORSKÝ OKRES), POLSKO * Dohoda o 

partnerství uzavřena 15. 12. 2004 * Základní informace: Přednosta Krzysztof 

Wiśniewski *Adresa: Powiat Jeleniogórski, ul. J. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia 

Góra, Polska * ROK 2019 – Setkání představitelů v rámci Jabloneckých podzimních 

slavností a prezentace Jelenohorského okresu na společné expozici partnerských měst v 

rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2019 v jabloneckém Eurocentru.  

PARTNERSKÉ MĚSTO JELENIA GÓRA (JELENÍ HORA), POLSKO * Dohoda o 

partnerství byla uzavřena 19. 12. 2007 * Základní informace: Poloha: 310-680 m nad 

mořem - Rozloha: 109 km
2
 - Počet obyvatel: 84 000 - Vzdálenost od Jablonce nad 

Nisou: 50 km * Starosta: Jerzy Łużniak * Adresa:  Miasto Jelenia Góra – Ratusz, Plac 

Ratuszowy 58, 58500, Jelenia Góra, Polsko * Jelenia Góra (Jelení Hora) je 

největším městem v polské části Euroregionu Nisa. Nachází se v Dolnoslezském 

vojvodství na soutoku řek Bobr a Kamienna, v rozlehlé kotlině 

obklopené horskými masivy Krkonoš, Rudawy Janovické, Gór 
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Kaczawskich a Jizerských hor. Přesné datum založení města není známé, ale 

pravděpodobně vzniklo v letech 1278 až 1286 na území původní slovanské 

obchodní osady. Téměř 900 let historie se odráží v urbanistické podobě 

starého města a v množství architektonických památek.  

AKTIVITY V ROCE 2019 – Nechybělo setkání představitelů obou partnerských měst, 

které se uskutečnilo v rámci Jabloneckých podzimních slavností a oslav 10. výročí 

partnerství s německým městem Kaufbeuren. Opět se jela tradiční třídenní mezinárodní 

jízda cyklistů partnerských měst, a to na trase Budyšín – Jelení Hora – Jablonec nad 

Nisou. Tradiční je i česko-polská prodejní výstava regionálních produktů nazvaná 

Vyrobeno pod Sněžkou, kde je na české straně koordinátorem Okresní hospodářská 

komora z Jablonce. Druhou etapou pokračoval úspěšně společný projekt ´Polsko – 

česká propagace měst Jelení Hora a Jablonec nad Nisou´, což v praxi představuje 

vícejazyčné webové stránky a městskou hru na IT-zařízení.   

PARTNERSKÉ MĚSTO RONSE, BELGIE – V roce 1980 byla uzavřena družební 

dohoda, v roce 2000 smlouva o vzájemné spolupráci * Starosta: Luc Dupont * Adresa: 

Stadt Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse, Belgien. * AKTIVITY V ROCE 2019 – Po 

letech absence společných aktivit se letos belgické město Ronse prezentovalo v září na 

trhu Jabloneckých podzimních slavností. 

PARTNERSKÉ MĚSTO NOVA PETRÓPOLIS, BRAZÍLIE - Dohoda o přátelství ze 

dne 17. 8. 2007 * Starosta: Régis Luiz Hahn * Adresa: Prefeitura Municipal de Nova 

Petrópolis, Rua 7 de Setembro, 330, 2° piso, 95150-000 Nova Petrópolis, Brazil. * 

Nova Petrópolis se nachází ve státě Rio Grande do Sul v jižní Brazílii. Ve městě 

a jeho okolí v současné době žijí přibližně čtyři tisícovky lidí s prokazatelnými 

kořeny na Jablonecku a Liberecku. * AKCE V ROCE 2019 - Kořeny předků 

přilákaly v sobotu 24. srpna do Jablonce skupinu jednadvaceti Brazilců z města Nova 

Petrópolis, z nichž někteří jsou členy krajanského spolku Associacao dos Descendentes 

de Imigrantes da Bohemia, tj. Sdružení potomků přistěhovalců z Čech. Na jablonecké 

radnici je přivítal primátor Kroupa, který brazilskou výpravu osobně provedl po celé 

budově a seznámil je s její historií. Skupina hostů rovněž vystoupala na radniční věž, 

součástí prohlídky bylo i předání drobného daru, který bude návštěvě město Jablonec 

nad Nisou ve vzdálené Brazílii připomínat. Setkání zakončil zpěv brazilských písní, 

společné fotografování a ochutnávka českého piva na Mírovém náměstí, kde se právě 

konaly Jablonecké slavnosti piva. Kromě radnice si Brazilci prohlédli také Muzeum 

skla a bižuterie. Z Jablonce pak pokračovali do Frýdlantu v Čechách. 

Vedle uvedených měst má Jablonec partnery v dalších zemích. Jsou to:  

 MARSCIANO, ITÁLIE - Smlouva o partnerství uzavřena dne 13. 4. 1999.  

 MARČANA, CHORVATSKO - Prohlášení o partnerství ze dne 9. 8. 2004. 

 BEIHAI, ČÍNA -  Smlouva o obchodní spolupráci uzavřena dne 14. srpna 2011. 

V ROCE 2019 se s nimi neuskutečnily ŽÁDNÉ SPOLEČNÉ AKTIVITY.  
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POLITIKA: VOLBY 
NOVĚ ZVOLENO 21 ČESKÝCH EUROPOSLANCŮ  

EVROPSKÝ PARLAMENT (EP) je jedním z orgánů Evropské unie (EU), jeho 

sídlem je Štrasburk (plenární zasedání), ale parlament pracuje v Bruselu 

(výbory, schůze politických skupin) a Lucemburku (sekretariát). Poslanci 

parlamentu jsou voleni přímou volbou jednou za pět let. Parlament má - po 

rozšíření EU na 28 členů, 751 poslanců. Počet zástupců jednoho státu je určen 

Smlouvou o Evropském společenství (Maastrichtská smlouva). První volby do 

Evropského parlamentu se konaly v České republice v roce 2004.  

KDY K VOLBÁM - Volby do Evropského parlamentu upravuje zákon číslo 62/2003 

Sb., prezident republiky je vyhlásil na dny 24. a 25. května. V pátek 24. 5. byly volební 

místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. 5. od 8.00 do 14.00 hodin.  

SPECIFIKEM TĚCHTO VOLEB bylo to, že volič, který se přestěhoval do jiné obce – čili 

změnil trvalý pobyt, a to po 14. 4. 2019 (40 dnů před volbami), aby mohl být zapsán do 

seznamu voličů ve svém novém bydlišti, musel na radnici v novém bydlišti doručit 

nejpozději do 22. 5. do 16.00 hodin potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů v 

původním bydlišti. Specifikem bylo i to, že občan České republiky mohl hlasovat pouze 

na území ČR. Volby do EP se na zastupitelských úřadech v zahraničí nekonaly.  

KAM K VOLBÁM V JABLONCI NAD NISOU -  Na voliče čekalo 49 volebních 

okrsků, jejichž dislokace byla téměř stejná jako v říjnu 2018, výjimkou byl okrsek číslo 

49. Protože nebylo možné využít pro umístění volební místnosti objektu tenisového 

klubu, U Tenisu 214 a v dané lokalitě se nezdařilo získat jiné vhodné alternativní 

umístění, byla volební místnost 49 pro tyto volby výjimečně umístěna v Základní škole, 

Liberecká 26. Oznámení o době a místě konání voleb a popisu volebních okrsků bylo 

zveřejněno vylepením plakátů na území města, na jeho internetových stránkách, 

informaci šlo získat i v informačním středisku magistrátu v přízemí budovy radnice. 

Občané voliči, kteří mají z úřední moci trvalý pobyt evidován na radnici – což je 

v Jablonci nad Nisou zhruba 1 500 osob, se mohli voleb účastnit ve volebním okrsku 

číslo 1, což je volební místnost v budově radnice. Ta se od loňska nově nachází v 

přízemí vedle hlavního vchodu, v informačním středisku magistrátu. Rozmístění 

volebních místností pak bylo následující: 

 1 Magistrát města, Mírové náměstí 19,  

 2 Obchodní akademie, Horní náměstí 15, 

 3 a 49 Základní škola, Liberecká 26, 

 4 Základní škola, Liberecká 31, 

 5, 6, 7 Základní škola, ul. 5. května 76, 

 8, 9, 10 Základní škola, Liberecká 26, 

 11, 12, 13 Gymnázium, Dr. Randy 13, 

 14, 15 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66, 

 16, 17 a 21 Gymnázium, U Balvanu 16, 
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 18, 19, 20 Základní škola, Pasířská 72, 

 22, 23 Základní škola, Pivovarská 15, 

 24 Dům zvláštního určení pro seniory, Novoveská 5, 

 25, 26, 27, 28, 30 Základní škola, Na Šumavě 43, 

 29 Domov důchodců, Vítězslava Nezvala 87/14, 

 31, 32, 33, 34, 35 Základní škola, Arbesova 30, 

 36, 37, 38, 39, 40 Základní škola, Mozartova 24,  

 41, 42, 43 Základní škola, Pod Vodárnou 10,  

 44, 45 Základní škola, Janáčkova 42, 

 46, 47 Základní škola, Rychnovská 215, 

 48 Hasičská zbrojnice, Prosečská ulice. 

VOLEBNÍ ORGÁNY - Na organizačně technickém zabezpečení voleb se podílí řada 

volebních orgánů od Státní volební komise přes primátora města, magistrát města až k 

okrskové volební komisi. Komise dbá na pořádek ve volební místnosti, zajišťuje 

hlasování a sčítá odevzdané hlasy. Komise jsou složeny přednostně z delegátů 

volebních stran a v případě, že tak není dosaženo minimálního počtu členů okrskových 

volebních komisí, tak dále z dobrovolníků jmenovaných primátorem města.  

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE – V JABLONCI NAD NISOU ve volebních komisích 

pracovalo 304 lidí, z toho 211 delegovaných členů komise, 44 členů z řad dobrovolníků 

a 49 zapisovatelů z řad zaměstnanců magistrátu města. Pro zajímavost:  

 nejmladšímu členu komise bylo 18 let, 

 nejstaršímu 84 let,  

 průměrný věk členů komise byl 51 let. 

Každoročně se zaměstnanci Magistrátu města Jablonec nad Nisou účastní práce v 

okrskových volebních komisích. Letos se do voleb zapojilo devět desítek zaměstnanců 

úřadu. Marek Řeháček, tajemník jabloneckého magistrátu, jejich práci ocenil: „Rád 

bych touto cestou všem poděkoval za účast a součinnost při organizaci voleb. 

Celkem se zapojilo 49 zaměstnanců magistrátu jako zapisovatelé a dalších více 

jak čtyřicet se podílelo na vedení seznamu voličů, vydávání voličských průkazů, 

roznášení hlasovacích lístků voličům, stavění zástěn ve volebních místnostech 

a dalších činnostech spojených s volbami. Hlasy byly velmi rychle spočítány. 

Poslední výsledky dorazily na radnici do dvou hodin po uzavření volebních 

místností. Je tak vidět, že celý proces máme u nás již velmi dobře vyladěný.“  

CELKOVÉ VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 

ČESKÁ REPUBLIKA – 14 766 okrsků, v seznamech zapsáno 8 316 737 voličů, obálek 

bylo vydáno 2 388 304 a odevzdáno 2 387 378, platných hlasů 2 370 765 tj. 99,30 % 

platných hlasů. Volební účast 28,72 %.  

LIBERECKÝ KRAJ – 583 okrsků, v seznamech zapsáno 348 118 voličů, obálek bylo 

vydáno 98 555 a odevzdáno 98 517, platných hlasů 97 800 tj. 99,27 % platných hlasů. 

Volební účast 28,31 %.  
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JAK A KOHO VOLIL OKRES JABLONEC NAD NISOU – celkem 120 okrsků, v 

seznamech bylo zapsáno 71 400 voličů, obálek vydáno 20 301 a odevzdáno 20 294, 

platných hlasů 20 129 tj. 99,190 % platných hlasů. Volební účast 28,43 %.  

Hlasy (uváděno v %) získali kandidáti hnutí ANO 20,53 * Piráti 16,14 * ODS 15,54 * 

STAN+TOP 11,17 * SPD 10,78 * Hlas 5,76 * KSČM 5,23 * ČSSD 2,71 * KDU-ČSL 

2,30 * EU TROLL 1,60 * ostatní 7,58.    

JAK A KOHO VOLILI JABLONEČANÉ - 49 okrsků, v seznamech zapsáno 35 758 

voličů, obálek bylo vydáno 9 903 a odevzdáno 9 900, platných hlasů 9 810 tj. 99,09 %. 

Volební účast 27,69 %. Své hlasy dali voliči kandidátům z těchto stran a hnutí:  

1. ANO 2 112 hlasů tj. 21,52 %,  

2. Česká pirátská strana (Piráti) 1 554 hlasů tj. 15,84 %,  

3. Občanská demokratická strana (ODS) 1 556 hlasů tj. 15,86 %,  

4. SPD 1 055 hlasů tj. 10,75 %, 

5. STAN+TOP 1 033 hlasů tj. 10,53 %,  

6. Hlas 731 hlasů tj. 7,45 %,  

7. KSČM 450 hlasů tj. 4,58 %, 

8. ČSSD 250 hlasů tj. 2,54 %,  

9. KDU-ČSL 207 hlasů tj. 2,11 %,  

10. ´EU TROLL´ (Ano, vytrolíme europarlament) 177 hlasů tj. 1,80 %.  

 

NOVĚ ZVOLENO 21 ČESKÝCH EUROPOSLANCŮ - Celkem sedmi uskupením se 

povedlo uspět v letošních volbách do Evropského parlamentu. Své zástupce budou mít 

v Bruselu všechny sněmovní strany kromě ČSSD. Z jednadvaceti zvolených 

europoslanců je jedenáct nových tváří. Nováčky v europarlamentu budou 

například zástupci České pirátské strany či hnutí SPD. 
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JABLONECKÁ RADNICE: ZMĚNY VE VEDENÍ MĚSTA 

KOMUNÁLNÍ VOLBY se konaly v loňském roce. Tehdy v Jablonci v 30členném 

zastupitelstvu města usedlo poprvé 14 nových členů. Zastupitelstvo také 

omládlo. Zatímco na začátku volebního období v roce 2014 byl průměrný věk 

jabloneckého zastupitele 51 let, v roce 2018 to bylo 46 a půl roku. Nejmladším 

nováčkem byl Štěpán Matek (31 let), který coby člen KDU-ČSL usedl v 

zastupitelstvu za uskupení Společně pro Jablonec. Naopak nejstarším členem 

zastupitelstva se stal pětašedesátiletý MUDr. Michael Vraný (Nová budoucnost 

pro Jablonec). Za matadorem mohl být označen Jiří Čeřovský (ODS), který byl 

vloni zastupitelem města už 28 let. To jsou ovšem spíše zajímavosti. Faktem byla 

porážka politických stran ČSSD a KSČM, které se poprvé do zastupitelstva našeho 

města nedostaly. Nemohly tak zasáhnout do povolebního vyjednávání, které posléze 

dopadlo následovně. Ačkoli Občanská demokratická strana opět ve volbách zvítězila 

(počet hlasů 83 906 tj. 22,34 %, 8 mandátů) z koalice řídící město v následujícím 

období vypadla. Povolební vyjednávání vyneslo do vedení radnice nově a vůbec poprvé 

zástupce hnutí ANO (počet hlasů 76 117 tj. 20,26 %, 7 mandátů), Pirátů (počet hlasů 

54 501 tj. 14,51 % a 5 mandátů) a Společně pro Jablonec (počet hlasů 43 370 tj. 11,57 

% a 4 mandáty), to vše s podporou jednoho zastupitele z Nové budoucnosti pro 

Jablonec. Na ustavujícím zasedání v listopadu byl za primátora zvolen podnikatel Milan 

Kroupa. Přiznejme, že než se objevil před volbami na billboardech ANO s premiérem 

Babišem po boku, v politice moc známý nebyl. Inu, proč ne. Střídání stráží. Tak by se to 

dalo jednoduše pojmenovat, kdyby…, kdyby nezačaly problémy.  

ČTVRTEK 15. 8. 2019 bylo zveřejněno prohlášení zastupitelského klubu ODS, pod 

nímž je podepsán jeho předseda Ing. Miloš Vele: ODS, která je platným vítězem 

loňských komunálních voleb v Jablonci, zahájí příští týden jednání vedoucí ke vzniku 

nové funkční vlády. Klub zastupitelů ODS dnes výrazně přispěl k rozpadu již nefunkční 

koalice v Jablonci, když na mimořádném zasedání zastupitelstva navrhl odvolání Petra 

Klápště, uvolněného radního pro územní plánování a strategický rozvoj města a 

jednomyslně podpořil odvolání Štěpána Matka, náměstka primátora pro ekonomiku. 

Oba radní byli zastupitelstvem odvoláni. Dlouhodobě jsem agendu uvolněného radního 

Petra Klápště kritizoval, protože činnost radního pro územní a strategické plánování a 

participaci včetně jeho podpůrného administrativního a odborného aparátu generovala 

značnou zátěž na městský rozpočet. Po zohlednění všech výdajů náklady dosahují cca 

3,5 milionu Kč ročně, což je cca 14 milionů za jedno volební období. Jako bývalý 

náměstek pro ekonomiku města vím, že taková zátěž je pro Jablonec zbytečná. Jsem 

přesvědčen, a ze zpráv o činnosti pravidelně předkládaných zastupitelům, je zřejmé, že 

agendu radního, pokud ji město potřebuje, může vykonávat pracovník úřadu, bez 

dalšího podpůrného aparátu. Pozice uvolněného radního je pouze jakousi politickou 

trafikou pro člena sdružení Společně pro Jablonec. K jednání o nové vládní koalici 

vyzve ODS zástupce Hnutí ANO 2011, přičemž zásadním bodem jednání 

bude další setrvání Milana Kroupy na pozici primátora a jeho střet zájmů. 
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CO PŘEDCHÁZELO? Stručně nastíněno - Milan Kroupa se jako jednatel společnosti 

Grepa Networks domáhal po radnici zaplacení dvou milionů korun za provoz městského 

kamerového systému v letech 2016 až 2018. Kromě toho žádal odpuštění věcných 

břemen pro kabely položené v městských pozemcích v souvislosti s budováním 

metropolitní sítě. Podle koaličních Pirátů a hnutí Společně pro Jablonec ale město s 

primátorovou firmou žádnou smlouvu nepodepsalo a provoz kamer zajišťuje jiná 

společnost. Nicméně o obou návrzích zastupitelé jednali ve čtvrtek 15. srpna na 

mimořádném zasedání, poté bylo vydáno výše uvedené prohlášení. Vřelo to ovšem 

daleko dříve. No, a dění na jablonecké radnici samozřejmě zaznamenala – jak 

jinak, v mohutné míře mnohá média. Pro ilustraci malá ´ochutnávka´…   

DNY 13. – 14. 8. 2019 NEJEN V TITULCÍCH * PRIMÁTOR VYPNUL V JABLONCI 

KAMERY, HROZÍ ZÁNIK KOALICE (Mladá fronta DNES) * PRIMÁTOR V JABLONCI 

BROJÍ PROTI SVÉMU MĚSTU (Právo) * MĚSTO OSLEPLO. KAMERY VYPNUL SÁM 

PRIMÁTOR (Jablonecký deník) * KVŮLI STŘETU ZÁJMŮ PRIMÁTORA KROUPY 

HROZÍ V JABLONCI ROZPAD KOALICE (ČT1) * FIRMĚ PRIMÁTORA PRÝ 

NEZAPLATILI, TAK V JABLONCI VYPNUL KAMEROVÝ SYSTÉM! (Nova) * BABIŠ 

MÁ V ANO KONKURENTA STŘETU ZÁJMŮ. PRIMÁTOR JABLONCE KROUPA 

VYPNUL MĚSTU KAMERY (byznysnoviny.cz) * ROZPADÁ SE DALŠÍ KOALICE 

S PIRÁTY. A JE KOLEM TOHO VESELO, DOKONCE SE NATRUC VYPÍNAJÍ 

MĚSTSKÉ KAMERY (Parlamentní listy) * JABLONCI NAD NISOU HROZÍ ROZPAD 

VLÁDNOUCÍ KOALICE (ČR Sever) * PRIMÁTOR PŘIZNÁVÁ STŘET ZÁJMŮ, ALE 

TVRDÍ: VĚDĚLI TO VŠICHNI OD ZAČÁTKU (Prima) * PRIMÁTOR JABLONCE 

DEMONSTRATIVNĚ VYPNUL MĚSTSKÉ KAMERY, KOALICE JE V KRIZI - Hluboká 

krize zasáhla koalici panující na jablonecké radnici. Hrozí, že se po deseti měsících od 

voleb rozpadne slepenec ANO, Pirátů a Společně pro Jablonec podporovaný jedním 

zastupitelem Nové budoucnosti. Důvodem je jasný střet zájmů primátora města Milana 

Kroupy z hnutí ANO…* PRIMÁTOR JABLONCE VYPNUL KAMEROVÝ SYSTÉM. 

CHTĚL DOKÁZAT, ŽE PATŘÍ JEHO FIRMĚ - K vypnutí systému se primátor přiznal na 

svém Facebooku. "Chtěl jsem, aby si současné vedení města po dlouhých debatách 

konečně uvědomilo (nejen já), že je potřeba bezodkladně vyřešit, jak bude do budoucna 

městský kamerový systém fungovat. Je mi jedno, jestli to bude ve spolupráci se 

společností Grepa, která za své služby pro město roky nedostává zaplaceno, nebo s 

nějakou jinou firmou…"  * TAKŽE VY MI NEVĚŘÍTE?! PRIMÁTOR JABLONCE 

VYPNUL MĚSTSKÉ KAMERY KVŮLI HÁDKÁM V ZASTUPITELSTVU - Je zcela 

zřejmé, že jsem ve střetu zájmů, což jsem ovšem deklaroval při vzniku koalice a všichni 

to věděli,“ uvedl Milan Kroupa ve své kanceláři na jablonecké radnici do novinářských 

mikrofonů a diktafonů druhé srpnové úterý po poledni. Primátor je totiž dva v jednom. 

Je i jednatelem firmy Grepa Networks, která po městě žádá vyplacení dohromady 2,6 

milionu korun bez daně za poskytování datových spojů pro městský kamerový systém v 

letech 2016 až 2018… * PRIMÁTOR ANO UKÁZAL NAHOU ŽENU, PAK 
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JABLONCI VYPNUL KAMERY A CHCE DVA MILIONY - Primátor Jablonce nad Nisou 

Milan Kroupa (45) z hnutí ANO Andreje Babiše se záznamovou techniku v soukromí 

použít nebojí. Nedávno se na sociálních sítích pochlubil nahými snímky své manželky 

Marcely. Městské kamery ve městě, kde úřaduje, ale nechal vypnout. Na radnici tak 

hrozí rozpad vládnoucí koalice…* KRITIKA PRIMÁTORA JABLONCE NAD NISOU - 

Primátor Jablonce Milan Kroupa sklízí kritiku. Kvůli svým vlastním podnikatelským 

zájmům vypnul městský kamerový systém. Pustila se za to do něj nejen opozice ale i 

partneři z vládnoucí koalice… * PIRÁTI A SPOLEČNĚ PRO JABLONEC: PRIMÁTOR Z 

HNUTÍ ANO JE VE STŘETU ZÁJMŮ, OD JEHO NÁVRHŮ SE DISTANCUJEME - 

Primátor Jablonce nad Nisou Milan Kroupa (ANO) zneužívá svého střetu zájmů. 

Přestože působí jako jednatel společnosti GREPA Networks, už podruhé předkládá 

návrh na řešení obchodního vztahu své firmy s městem. Při nástupu do primátorské 

funkce se přitom zavázal, že se funkce jednatele vzdá. „Do voleb jsme šli s tím, že 

chceme dávat věci do pořádku a ne přikrývat staré levoty. Střet zájmu primátora je už 

neúnosný a paralyzuje práci celé, jinak konstruktivně fungující, koalice. Mrzí nás, že 

primátor předkládá body, u kterých jsme dopředu řekli důvody, proč je nemůžeme 

podpořit,“ říká radní a předseda zastupitelského klubu Pirátů Jan Polák, s tím, že je 

potřeba neopakovat chyby předchozích vedení města, problémy nepřikrývat, ale vyřešit 

a narovnat. “Koaliční spolupráce se zastupiteli hnutí ANO za tři čtvrtě roku přinesla 

řadu pozitivních kroků. Mrzí nás, že ji Milan Kroupa zneužíváním svého střetu zájmů 

zatěžuje. Jeho další setrvání ve funkci primátora je pro nás ale za těchto okolností 

neúnosné,” shodují se zastupitelé obou klubů… * 16. 8. * BOUŘLIVÉ 

ZASTUPITELSTVO V JABLONCI. PRIMÁTOR PŘISLÍBIL, ŽE KAMEROVÝ SYSTÉM 

ZNOVA NEVYPNE -   Na mimořádném jednání jabloneckého zastupitelstva bylo jasné, 

že na programu bude zejména kamerový systém, firma Grepa i její jednatel a zároveň 

primátor města Milan Kroupa. Ten také během odpoledne deklaroval, že znovu kamery 

vypnout nechce, tedy alespoň výhledově… * ODVOLANÝ RADNÍ KLÁPŠTĚ: 

PRIMÁTOR KROUPA HRAJE O DALEKO VĚTŠÍ PENÍZE - Byli odvoláni dva radní za 

Společně pro Jablonec (SPJ), kteří spolu se zástupci Pirátů tvrdě kritizují střet zájmů 

primátora Milana Kroupy z ANO. Za tím, co většina médií povrchně označuje jako 

"neshody koalice", "vzájemnou nedůvěru" a podobně ale prosakuje velký byznys… * 

MATEK A KLÁPŠTĚ SKONČILI VE VEDENÍ JABLONCE NAD NISOU - Jablonečtí 

zastupitelé ve čtvrtek odvolali z vedení města Štěpána Matka a Petra Klápštěho z 

uskupení Společně pro Jablonec. Pro jejich konec hlasovalo kromě opozice i vládnoucí 

hnutí ANO v čele s primátorem Milanem Kroupou… * V JABLONCI ODVOLALI 

NÁMĚSTKA A ČLENA RADY MĚSTA, KOALICE SE ROZPADLA – Včera probíhalo na 

jablonecké radnici mimořádné zastupitelstvo. Při něm došlo k rozpadu současné 

koalice, a to zejména kvůli sporu o střet zájmů primátora Milana Kroupy. Zároveň se 

jedná o první případ rozpadu koalice na úrovni statutárních měst od loňských voleb… * 

HEJTMAN K JABLONECKÉ POLITICKÉ KRIZI: „NEDOKÁŽI SI PŘEDSTAVIT, ŽE BY 

JAKÝKOLI Z AKTIVNÍCH AKTÉRŮ KAUZY MOHL VE VEDENÍ MĚSTA 
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POKRAČOVAT“ - Koalice v Jablonci nad Nisou se včera rozpadla. Hlavní příčinou byl 

spor o střet zájmů primátora Milana Kroupy (ANO) související s jeho působením ve 

firmě Grepa Networks. Důvodem však byly i dlouhodobé neshody uvnitř koalice 

tvořené ANO, Piráty, hnutím Společně pro Jablonec a jedním zastupitelem… * 

VYPNUTÍ KAMER V JABLONCI PROŠETŘÍ POLICIE, PODLE PRIMÁTORA JDE O 

POLITIKAŘENÍ - Primátor Jablonce Milan Kroupa (ANO) vypnul ve m;ěstě na týden 

polovinu městských kamer a později na chvíli i celý systém, podle expertů vážně 

ohrozil bezpečnost obyvatel šestačtyřicetitisícového města. Nyní na něj proto padlo 

trestní oznámení. Sdružení místních samospráv ČR si myslí, že... * BUDOUCÍ VLÁDNÍ 

KOALICE? ANO, ODS A STAROSTOVÉ. NEJSPÍŠ BEZ PRIMÁTORA KROUPY - 

Ptáte se, co se stalo na jablonecké radnici? Hlasy ANO, ODS a SLK byli z rady města 

odvoláni náměstek pro ekonomiku a majetek Štěpán Matek a uvolněný radní pro 

územní a strategické plánování a participaci Petr Klápště, kteří měli na starost klíčové 

agendy související s řetězcem problémů primátora Milana Kroupy (ANO) - toho, který 

nedávno jako jednatel své firmy Grepa vypínal a zapínal městský kamerový systém… 

JAK SE STAL Z PRIMÁTORA HLAVNÍ VYPÍNAČ - 17. 8. 2019, Mladá fronta DNES, 

strana 17, autor: Miloslav Lubas - Mám dvě zprávy. Jednu vysloveně špatnou. Druhou 

špatnou, ale taky dobrou. Začněme jabloneckým primátorem Milanem Kroupou (ANO), 

ať se zlého zbavíme co nejrychleji. Kroupa před pár dny jakoby vypíchl jablonecké 

městské policii oči. Vypnul totiž v Jablonci od pondělí do pondělí bezpečnostní kamery. 

Nechme teď promluvit Kroupu na facebooku ´ANO, tohle je Jablonec´. Ale raději se 

předtím něčeho pořádně uchopme, abychom se z primátorových slov neskáceli k zemi. 

„Asi se v těchto dnech dočtete, že jsem nechal vypnout městský kamerový 

systém. Je to bohužel pravda. Bezpečnost ve městě je pro mě jako primátora i 

člověka, který v Jablonci žije celý život, má tady rodinu a přátele, stále 

prioritou… městská i státní policie byly informovány o tom, co se děje. Město 

bylo celou dobu, to znamená týden a pár hodin, pod kontrolou,“ vzkázal svým 

Jablonečanům jejich primátor. Ještě dodal, že by nedopustil, aby se kvůli politickým 

sporům, potažmo neschopnosti společnosti Grepa a bývalého vedení města uzavřít 

smlouvu, dostali obyvatelé Jablonce do nesnází. Aby bylo úplně jasno, tak společnost 

Grepa patří právě Kroupovi. Vypnutím kamer demonstroval, což bezostyšně a nadutě 

prohlásil, že má kamerový systém v rukou. Kroupa se choval jako byznysmen uvažující 

výhradně v kolonkách zisk - ztráta. Nějaké veřejné blaho, jímž se zaklínal v předvolební 

kampani a které jistě obsahuje bezpečnost člověka, mu bylo šumafuk. Od jabloneckého 

zastupitele Jakuba Macka si vysloužil nové jméno: Milan Vypínač Kroupa… 

STANOVISKO ODS K POSLEDNÍMU VÝVOJI NA RADNICI - Na jednání 

zastupitelstva 15. 8. 2019 se fakticky rozpadla koalice ANO 2011, Pirátů a Společně pro 

Jablonec. ODS coby vítěz komunálních voleb 2018 se ziskem 83 tisíc hlasů začala činit 

kroky k vyjednání nové koalice a stabilizaci řízení města. V průběhu následujících 

týdnů jednala se všemi zastupitelskými kluby s nabídkou na spolupráci. Na jednáních 

ODS prezentovala připravenost podílet se na programových prioritách při 
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vedení města. Zároveň byly vymezeny nepřekročitelné podmínky: 1. Post primátora a 

náměstka pro ekonomiku připadne ODS. 2. Neúčast Milana Kroupy ve vedení města, 

tedy na pozici primátora, náměstka nebo člena rady. Na jednání zastupitelstva 15. 8. 

2019 klub ODS nepodpořil návrh na odvolání primátora Bc. Milana Kroupy, protože z 

jeho úst zazněl před zastupiteli ODS a SLK závazek, že odstoupí z funkce v momentě, 

kdy bude dohoda o novém vedení města. Klub ODS měl na zřeteli stabilitu řízení města, 

kterou nechtěl ohrozit. Primátor Kroupa svůj závazek nedodržel a začal bagatelizovat 

svůj střet zájmů. Toto jednání je pro ODS nepřijatelné…  

19. 9. * NEJEN NOVÝ PRIMÁTOR - Zastupitelé statutárního města Jablonec nad 

Nisou v tajné volbě odvolali Milana Kroupu z funkce primátora města. Vydáno a 

odevzdáno bylo 29 hlasovacích lístků, z toho 28 bylo platných, 18 zastupitelů hlasovalo 

pro odvolání, 6 bylo proti a 4 se zdrželi. Stejně jako v případě odvolání primátora 

následovaly další tajné volby. Novým primátorem se stal Jiří Čeřovský (ODS). Vydáno 

bylo 28 hlasovacích lístků, odevzdáno 26 lístků, všechny byly platné. Pro hlasovalo 20 

zastupitelů. Dosavadní náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík (Piráti) vzápětí 

rezignoval na svoji funkci. Před samotnou volbou primátora rezignovala na funkci radní 

i Jarmila Valešová (Piráti). Novým náměstkem primátora pro rozvoj města se stal Petr 

Roubíček (ODS). Vydáno bylo 28 hlasovacích lístků, 26 bylo odevzdáno a byly platné, 

18 zastupitelů bylo pro jeho zvolení. Milan Kouřil (ANO) byl zvolen do funkce 

náměstka pro ekonomiku a majetek města. Opět vydáno 28 hlasovacích lístků, 26 

odevzdáno, všechny platné, 18 zastupitelů bylo pro. Z funkce radního byl odvolán Jan 

Polák (Piráti) a zastupitelé zvolili náměstka pro oblast humanitní Davida Mánka 

(ANO) statutárním náměstkem primátora. Novými členy rady se stali Miloš Vele 

(ODS), Vít Němeček (ODS) a Petr Vobořil (STAN). 

17. 10. * POHLEDÁVKY VYROVNANÉ - Statutární město Jablonec nad Nisou a 

společnost Grepa Networks došly k dohodě v záležitosti úhrady za datové služby 

poskytované v minulých letech. Podle dohody o narovnání, kterou schválili zastupitelé, 

město uhradí společnosti 2,1 milionu korun s tím, že společnost Grepa nebude 

uplatňovat nárok na úhradu služeb poskytnutých před 31. 10. 2019. Stalo se na základě 

jednání obou stran a odborného znaleckého posudku, který si město, na ceny za datové 

připojení, optický kabel a internetové služby v místě a čase obvyklé, nechalo zpracovat. 

12. 12. * NOVÁ KOALIČNÍ SMLOUVA - ANO 2011, zastupitelský klub zastoupený 

předsedou Mgr. Janem Zemanem a Občanská demokratická strana, zastupitelský klub 

zastoupený předsedou Ing. Milošem Velem a Starostové pro Liberecký kraj, 

zastupitelský klub zastoupený předsedou Petrem Vobořilem uzavřely dohodu o 

povolební spolupráci. Mimo jiné se v ní uvádí, že výše uvedené smluvní strany si jsou 

vědomy své politické odpovědnosti za správu a 

další rozvoj města Jablonec nad Nisou a po 

vzájemném jednání uzavírají dohodu, jejímž cílem 

je vytvořit stabilní a funkční prostředí pro správu 

města Jablonec nad Nisou a pro jeho další rozvoj 

pro období 2019 – 2022…   

Rok 2022: A zase budou volby!  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=86507&x=466&y=356&test=ccc
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MAGISTRÁT 
DRUHÝ NEJPŘÍVĚTIVĚJŠÍ ÚŘAD V KRAJI - Magistrát statutárního města 

Jablonec nad Nisou získal v soutěži Přívětivý 

úřad 2019 druhé místo v Libereckém kraji. 

Na prvním místě v kategorii obcí s 

rozšířenou působností se umístil Liberec, 

třetí byl Turnov. Slavnostní předávání 

ocenění se konalo ve středu 15. května 2019 

v olomoucké pevnosti. V Laudonově sále z 

rukou Petra Mlsny, náměstka ministra vnitra 

pro řízení sekce legislativy, státní správy a 

územní samosprávy převzal cenu tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček. 

SVAZ MĚSTA A OBCÍ je celostátní, nepolitickou a nevládní organizací, která sdružuje 

více než 2 700 obcí a měst ČR. Podílí se významně na přípravě a 

tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v 

oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost svazu je 

založená především na aktivitě starostů, primátorů a členů 

zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností 

věnují i obecným problémům samosprávy. Statutární město 

Jablonec nad Nisou je dlouholetým členem. Zastupitelé na listopadovém zasedání 

rozhodli, že město bude ve svazu nově zastupovat primátor Jiří Čeřovský. 

MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU v roce 2019 tvořili primátor, jeho 

tři náměstci, jeden uvolněný člen rady města, tajemník a pracovníci 

magistrátu. Úřad se dělil na odbory a oddělení a sídlil ve dvou budovách, a to 

na Mírovém náměstí číslo 19 a v ulici Komenského číslo 8 (na snímku).   

OPRAVA BUDOVY MAGISTRÁTU V KOMENSKÉHO - Výměnu zastaralé elektrické 

požární signalizace v prostorách Magistrátu města v ulici Komenského za 280 188 Kč 

schválila rada na mimořádném červencovém 

zasedání. Rekonstrukce probíhala za plného 

provozu budovy, kde sídlí Matriční úřad, 

Živnostenský úřad, oddělení přestupků, oddělení 

dopravně správních agend a také oddělení 

správních agend, které mimo jiné vydává 

občanské průkazy a cestovní doklady. Novou 

požární signalizaci nainstalovala 

společnost Telmo do konce října. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=97264&x=855&y=624&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98773&x=300&y=228&hash=40244d2008a8c5a856abf9f3b55008b8&ratio=1
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STRUKTURA ÚŘADU A POČTY PRACOVNÍKŮ  

MAGISTRÁT K 31. 12. 2019 - nutno přičíst 1 pracovníka, a to tajemníka, pak byl  

 plánovaný počet pracovníků 233,5 (rok 2018: 226 * 2017: 216,5 * 2016: 210 * 

2015: 210,325 * 2014: 211),  

 skutečný počet pracovníků 221,375 (v roce 2018: 217,7125 * 2017: 205,375 * 

2016: 203,075 * 2015: 199,175 * 2014: 205,5)  

+ 4 (vloni: 5) uvolnění zastupitelé,  

+ veřejně prospěšné práce: plánovaný počet 100 (rok 2018: 120 * 2017: 120 * 

2016: 120 * 2015: 110 * 2014: 101), skutečnost 49 (rok 2018: 72 * 2017: 76 * 

2016: 99 * 2015: 92 * 2014: 87), rezerva 51 (2018: 42 * 2017: 44 * 2016: 21 * 

2015: 18 * 2014: 14)  

 a dohromady máme plánovaný počet celkem 337,5 (2018: 351,5 * 2017: 340,5 * 

2016: 334 * 2015: 324,325 * 2014: 316),  

skutečný počet celkem 325,375 (2018: 342,7125 * 2017: 329,375 * 2016: 

327,075 * 2015: 313,175 * 2014: 310,525).  

V ČELE MĚSTA BYLI V ROCE 2019  

 Primátor 

- do 18. 9. Bc. Milan Kroupa, narozen 1974, politická příslušnost ANO 2011, 

- od 19. 9. RNDr. Jiří Čeřovský, narozen 1955, politická příslušnost ODS,    

 náměstci primátora  

- Mgr. David Mánek (1983), ANO 2011, statutární náměstek primátora pro oblast 

humanitní, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 

- do 15. 8. 2019 Ing. Štěpán Matek (1987), Společně pro Jablonec, náměstek pro 

ekonomiku a odbor správy majetku, 

- do 18. 9. 2019 MgA. Jakub Chuchlík, narozen 1983, Česká pirátská strana, 

statutární zástupce primátora a náměstek pro rozvoj města, odbor stavební a 

životního prostředí, odbor územního a hospodářského rozvoje,  

- od 19. 9. 2019 Ing. Petr Roubíček (1964), ODS, odbor stavební a životního 

prostředí, odbor územního a hospodářského rozvoje, 

- od 19. 9. 2019 Ing. Milan Kouřil (1969), ANO 2011, odbor ekonomiky a odbor 

technický. 

 

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor  

a jeho náměstci: Mgr. David Mánek, Ing. Petr Roubíček, Ing. Milan Kouřil 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95927&x=320&y=380
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95923&x=320&y=380
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95919&x=320&y=380
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95926&x=320&y=380
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ÚSEK PRIMÁTORA MĚSTA  

MILANA KROUPY DO 18. 9. 2019, OD 19. 9. 2019 JIŘÍHO ČEŘOVSKÉHO  

ODBOR KANCELÁŘE PRIMÁTORA: vedoucí odboru - plánovaný počet pracovníků 1 / 

skutečný počet pracovníků 1 * oddělení sekretariátu primátora plán 3 / skutečnost 1,875 

* oddělení krizového řízení 2/2 * oddělení interního auditu a stížností 3/3 * oddělení 

právní a veřejných zakázek 7/7, oddělení pro komunikaci s veřejností 4,625/3,625   

- plánovaný počet 20,625 (v roce 2018: 17,625 * 2017 17,625 * 42016: 

16,625 * 2015: 19,075 * 2014: 20,5), 

- k 31. 12. 2019 skutečný počet pracovníků 18,5 (v roce 2018: 17,5 * 2017: 

16,5 * 2016: 15,625 * 2015: 15,625 * 2014: 19,5). 

 

ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA DAVIDA MÁNKA 

Celkem plánováno 44 pracovníků (v roce 2018: 42 * 2017: 41,75 * 2016: 43,75 * rok 

2015: 42,75), skutečný počet 40,625 (rok 2018: 38,7 * 2017: 40,2 * 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 školství 4/3,8 * oddělení kultury a sportu 3/2. 

- Plánovaný počet pracovníků 10 (2018: 24 * 2017: 24 * 2016: 25 * 2015: 26 * 

2014: 24), 

- k 31. 12. 2019 skutečný počet pracovníků 8,8 (2018: 21,8 * 2017: 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 

4/3,925 * oddělení sociální péče 11/10,9 * oddělení sociálně právní ochrany dětí 16/14.  

- Plánovaný počet pracovníků 33 (rok 2018: 17 * 2017: 16,75 * 2016: 17,75 * 

2015: 15,75 * 2014: 15,75), 

- k 31. 12. 2018 skutečný počet 30,825 (rok 2018: 15,9 * 2017: 16,4 * 2016: 

17,15 * 2015: 14,75 * 2014: 14,75). 

 

ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA  

JAKUBA CHUCHLÍKA DO 18. 9. 2019, PETRA ROUBÍČKA OD 19. 9. 2019 

Celkem plánováno 53 pracovníků (rok 2018: 52 * 2017: 49,5 * 2016: 44 * 2015:42),  

skutečný počet 49,625 (2018: 52,1625 * 2017: 48,25 * 2016: 44 * 2015: 41,5). 

SEKRETARIÁT: plánovaný počet pracovníků 1 / skutečný počet pracovníků 1 

ODBOR ÚZEMNÍHO A HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE: vedoucí odboru, ekonom - 

plánovaný počet pracovníků 2/skutečný počet 2 * oddělení územního a strategického 

plánování 6/5,5 * oddělení investiční výstavby 9/9 * oddělení dotací 6/5,425 

- plánovaný počet pracovníků 23 (2018: 22 * 2017: 21 * 2016: 17 * 2015: 15 

* 2014: 16), 

- k 31. 12. 2019 skutečný počet pracovníků 21,925 (rok 2018: 

21,5 * 2017: 20 * 2016: 17 * 2015: 15 * 2014: 16). 
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ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: vedoucí odboru, sekretariát, 

stanoviska, stavební archiv 3,5/3,5 * stavební úřad 10/9 * oddělení dopravní a silniční 

3/3 * oddělení životního prostředí a státní památkové péče 8,5/8,2 * oddělení 

Vodoprávní úřad 4/3 . 

- Plánovaný počet pracovníků 29 (rok 2018: 29 * 2017: 27,5 * 2016: 26 * 

2015: 26 * 2014: 26), 

- k 31. 12. 2019 skutečný počet pracovníků 26,7 (rok 2018: 29,6625 * 2017: 

27,25 * 2016: 26 * 2015: 25,5 * 2014: 25). 

 

ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA  

ŠTĚPÁNA MATKA DO 15. 8. 2019, MILANA KOUŘILA OD 19. 9. 2019 

Celkem plánováno 44,5 pracovníků (rok 2018: 43,5 * 2017: 43,5 * 2016: 44,5 * 2015: 

44,5), k 31. 12. 2019 skutečný počet 43,9 (rok 2018: 43,425 * 2017: 42,5 * 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 rozpočtu a poplatků 5,9/6 * 

oddělení účetní a majetkové evidence 6/6 * oddělení majetkoprávní 5/4,5, 

- plánovaný počet pracovníků 20 (2018: 20 * 2017: 20 * 2016: 21 * 2015: 21 

* 2014: 20), 

- - k 31. 12. 2019 skutečný počet pracovníků 19,4 (rok 2018: 19,925 * 2017: 

19 * 2016: 19 * 2015: 20 * 2014: 20). 

ZMĚNA: ODBOR SPRÁVY MAJETKU NAHRADIL TECHNICKÝ ODBOR - 

Praktičtější členění, větší důraz na agendu odpadů i správu městských objektů. 

To byly hlavní důvody, proč z organizační struktury statutárního města 

Jablonec nad Nisou zmizel k 1. 3. 2019 odbor správy majetku a nahradil ho 

odbor technický. Co do počtu zaměstnanců magistrátu se téměř nic nezměnilo, 

do jednotlivých oddělení nového odboru byli začleněni stávající pracovníci. Od 

března 2019: Odpady spadají pod oddělení správy místního hospodářství. 

Zeleň, hřiště, přehrada a lesy patří pod oddělení správy veřejné zeleně. Původní 

oddělení správy objektů se rozdělilo na oddělení správy nebytových objektů 

(školy, sportoviště, objekty městských organizací atd.) a oddělení správy 

bytových objektů. Městské komunikace a jejich agenda patří pod oddělení 

správy komunikací.  

ODBOR TECHNICKÝ: vedoucí odboru, sekretariát, ekonom, energetik 4/4 * oddělení 

správy komunikací 4/4 * oddělení správy veřejné zeleně 4,5/4,5 * oddělení správy 

bytových objektů 5/5 * oddělení správy místního hospodářství 3/3 * oddělení správy 

nebytových objektů 3/3. 

- Plánovaný počet pracovníků 23,5 (rok 2018: 22,5 * 2017: 22,5 * 2016: 22,5 

* 2015: 22,5 * 2014: 23,5), 

- k 31. 12. 2019 skutečný počet pracovníků 23,5 (rok 2018: 22,5 

* 2017: 22,5 * 2016: 22,5 * 2015: 21,5 * 2014: 23,5). 
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ÚSEK TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA JUDR. MARKA ŘEHÁČKA 

Celkem plánováno 70 pracovníků (rok 2018: 70 * 2017: 63 * 2016: 60 * 2015: 61),  

skutečný počet 67,725 (rok 2018: 64,925 * 2017: 55,925 * 2016: 56,925 * 2015: 

58,925). 

ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA: vedoucí odboru, sekretariát - plánovaný počet 

pracovníků 1/skutečný počet 0 * organizační a personální oddělení plán 6/5,925 * 

oddělení vnitřní správy 15/15 * oddělení informačních technologií 3/3 * oddělení 

organizace a personálu veřejných prací 4/2,8. 

- plánovaný počet pracovníků 29 (2018: 30 * 2017: 27 * 2016: 25 * 2015: 26 

* 2014: 23), 

- k 31. 12. 2019 skutečný počet 26,725 (2018: 25,925 * 2017: 22,925 * 2016: 

23,925 * 2015: 23,925 * 2014: 21). 

ODBOR SPRÁVNÍ: vedoucí odboru, sekretariát, pokladna, informace 4/4 * oddělení 

správních agend 8/8 * oddělení dopravně správních agend 11/11 * oddělení matriky a 

ověřování 4/4 * živnostenský úřad 7/7 * oddělení přestupků 7/7, 

- plánovaný počet pracovníků 41 (2018: 40 * 2017: 36 * 2016: 35 * 2015: 35 

* 2014: 38), 

- k 31. 12. 2019 skutečný počet pracovníků: 41 (rok 2018: 39 * 2017: 34 * 

2016: 33 * 2015: 35 * 2014: 38). 

 

 

KANCELÁŘ PRIMÁTORA: NOVÝ ODBOR A PREZENTACE MĚSTA  

ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA byl vytvořen od 1. března 2019. Tvoří ho: 

oddělení sekretariát primátora, oddělení pro komunikaci s veřejností, oddělení 

právní a veřejných zakázek, oddělení interního auditu a stížností, oddělení 

krizového řízení. Pod primátora patří taktéž městská policie.  

ODDĚLENÍ: SEKRETARIÁT PRIMÁTORA – V roce 2019 zde pracovali: 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. 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 
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pamětních knih města. * Co se samotných akcí týká, tak jen stručná rekapitulace: 

Novoročním koncertem, v jehož úvodu byla předána cena města Pro Meritis Dobroslavě 

Kricklové, vše začalo a pokračovalo pak návštěvou primátora u prvního miminka v 

jablonecké porodnici. Tam představitel města zašel i v květnu u příležitosti Dne matek. 

Tradiční byl i ples města, letos v pořadí čtyřiadvacátý, kde šek v hodnotě 25 000 Kč 

dostala tentokrát Unie Roska. Další výraznou charitou byla v rámci vánočních trhů 

tradiční akce Primátorský svařák, kde se prodalo 830 hrnků s motivem prosečské 

rozhledny a vypilo se 260 l svařeného vína. Výtěžek ve výši 46 413 Kč byl předán 

oblastní charitě Liberec – Domovy pro matky s dětmi v tísni. Jsme-li na konci roku, tak 

připomeňme, že nechybělo štědrovečerní posezení s osamělými občany. V dubnu pak 

byla zahájena nová tradice Dní otevřených dveří primátora – každou první středu v 

měsíci mohli občané, po předchozím objednání, přijít za primátorem města a řešit své 

problémy.  Podobnou příležitost nabízela i setkání s občany v jednotlivých částech 

města. Ani letos nechyběly pietní akty, a to konkrétně v květnu k 74. výročí konce 

druhé světové války, v srpnu připomenutí událostí roku 1968, v listopadu návštěvníci 

informačního centra radnice obdrželi vlčí mák coby připomínku Dne válečných 

veteránů. K listopadu patřil také pietní akt ke Dni boje za svobodu a demokracii a 

připomenutí 30 let od sametu výstavou ´Jak se žilo před listopadem 89´, která byla 

nainstalována v ulici Komenského. V tom čase na Mírovém náměstí proběhlo 

vystoupení ´Studenti sobě´. Pro úplnost nutno dodat, že se nekonalo uctění památky 

obětem holokaustu v místech bývalé synagogy, jelikož s probíhající přístavbou Muzea 

skla a bižuterie byl prostor památníku součástí staveniště. Nechybělo připomenutí konce 

1. světové války v Tyršových sadech umocněné odhalením obnoveného památníku 

válečným obětem v Lukášově. Slavnostní bylo požehnání obnovené sochy sv. Jana 

Nepomuckého v ulici Sokolí a Háje hrdinů v Jabloneckých Pasekách, jakož i odhalení 

pamětní desky Karla Wintera ve vestibulu budovy radnice. Letní olympiáda dětí a 

mládeže a mnohé další akce oživily dění nejen v centru Jablonce.  

ODDĚLENÍ PRO KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ  - V roce 2019 bylo vydáno 330 

tiskových zpráv (v roce 2018: 273 * 2017: 294 * 2016: 321 * 2015: 353 * 2014: 331 * 

2013: 287), což je průměrně 27,5 zpráv měsíčně. Uspořádáno bylo celkem 8 řádných 

tiskových konferencí po zasedání zastupitelstva města a tiskové konference k 

mimořádným událostem jako bylo otevření Centra terénních a ambulantních služeb, 

kulturní festival Jablonecké tóny či slavnostní požehnání Háje hrdinů.  

JABLONECKÉ TÓNY - Nový název, logo, více akcí v jabloneckých ulicích. Tak 

vypadal hudební a divadelní festival, který dříve nesl název Město plné tónů. 

Hlavním impulsem, proč město odstoupilo od původního názvu a částečně i 

konceptu festivalu, bylo podání žádosti o registraci loga s včleněným názvem 

akce Jablonec nad Nisou – Město plné tónů zaměstnancem městského divadla. 

Žádost o registraci ochranné známky byla podána na Úřadu průmyslového 

vlastnictví 19. února 2019. Hlavním organizátorem akce bylo v roce 2019 

statutární město Jablonec, na programu se podílela Základní umělecká škola, 

Eurocentrum a Jablonecké kulturní a informační centrum.  
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JABLONEC V MOBILU: NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÁ SLUŽBA V KRAJI 

WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA (WWW.MESTOJABLONEC.CZ) získaly v roce 2019 

krásné 2. místo v krajském kole soutěže Zlatý erb 2019 v kategorii nejlepší 

webové stránky města. Oceněna byla i mobilní aplikace Jablonec v mobilu, 

která obsadila 1. místo v kategorii nejlepší elektronická služba v rámci 

krajského kola soutěže. Aplikace Jablonec v mobilu vznikla v roce 2014 a postupně 

se rozrůstá o další nabídky. V současné době nabízí uživatelům mobilních telefonů 

aktuální informace z webových stránek, kalendář akcí ve městě, novinky z úřední 

desky, ale také návody v podobě životních situací. Pomocí ní lze přímo komunikovat s 

pracovníky úřadu nebo posílat hlášení o různých problematických místech ve městě. Z 

aplikace jde také rezervovat termín schůzky na některé agendy úřadu. Pro operační 

systém Android si aplikaci v roce 2019 stáhlo 640 uživatelů, přičemž 1 180 ji aktivně 

používalo. Do mobilních telefonů s iOS si aplikaci stáhlo 220 uživatelů a aktivně ji 

používalo 329 lidí. Možnost objednání se na úřad prostřednictvím webu nebo mobilní 

aplikace využilo 3 600 osob (vloni 4 415). Počet rezervací dle jednotlivých služeb:  

 528 žádostí o občanský průkaz, 

 441 žádostí o cestovní pas, 

 396 - výdej výše uvedených dokladů,  

 103 evidence obyvatel, 

 548 registr řidičů, 

 1 584 registr vozidel. 

Vloni byla upravena a zpřesněna metrika měření, tehdy byl celkový počet návštěv 

webových stránek města během roku 486 930 (jedná se o dobu, po kterou se návštěvník 

aktivně věnoval webu). V roce 2019 byl celkový počet návštěv 549 019. Uživatelů, 

kteří v daném období iniciovali alespoň jednu návštěvu, bylo 203 786 (vloni 165 738). 

Unikátní zobrazení stránek představující počet návštěv, během kterých byla alespoň 

jednou zobrazena stránka, bylo 2 120 348 (vloni 1 148 675). Kromě úvodní strany webu 

byly nejnavštěvovanější: Magistrát, Úřední deska, Životní situace, Telefonní seznam, 

Kalendář akcí, ale také Rezervace termínu nebo Veřejná doprava. Hojně využívané jsou 

tzv. Stavy žádostí, kde se uživatel může podívat, zda je jeho žádost o doklad již 

vyřízena. V aplikaci OTÁZKY A ODPOVĚDI bylo zodpovězeno celkem 408 dotazů 

(vloni 373 * 2017: 380 * 2016: 274 * 2015: 301 * 2014: 495 * 2013: 368).  

VIDEOPŘENOSY ZE ZASTUPITELSTVA V ROCE 2019 – Sledovanost zaznamenala 

dva výrazné vzestupy, a to 20. června a 18. září. V srpnu, kdy se konalo mimořádné 

zasedání zastupitelstva (a fakticky se rozpadla koalice ANO 2011, Pirátů a Společně pro 

Jablonec), vzhledem k období prázdnin sice nemělo jednání takovou sledovanost, ale o 

to více uživatelů si pak stáhlo a poslechlo záznam. Sledovanost přenosů a počty stažení 

ukazují následující čísla, přičemž počty stažení záznamů jsou ke dni 15. 1. 2020. 

Uváděno v pořadí: datum – přenos – záznam. * 24. 1. 2019: 113 - 183 * 21. 2. 2019: 

204 - 356 * 21. 3. 2019: 196 - 299 * 16. 4. 2019: 191 – 228 * 23. 5. 2019: 181 - 239 * 

20. 6. 2019: 261 – 562 * 15. 8. 2019: 111 – 747 * 18. 9. 2019: 263 - 447 * 

17. 10. 2019: 187 - 242 * 21. 11. 2019: 161 – 136. 
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LEPŠÍ JABLONEC V MOBILU - Jablonec nad Nisou pro občany v rámci aplikace 

´Jablonec v mobilu´ spustil vloni novou službu nazvanou ´Lepší Jablonec´. 

Nahradila aplikaci ´Lepší místo´, na kterou byli Jablonečané dosud zvyklí, a 

kterou město od května 2015 používalo coby nástroj pro komunikaci 

s veřejností. Jak zní z oddělení interního auditu a stížností i v roce 2019 platilo, 

že kterýkoliv občan mohl zachytit fotoaparátem jakoukoliv situaci vyžadující 

řešení. Telefon přiřadí dle GPS příslušnou pozici a odešle na server Lepší 

Jablonec na webu města. Tipy lze zadávat i doma na počítači. 

ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU A STÍŽNOSTÍ jabloneckého magistrátu evidovalo 

v roce 2019 celkem 864 podaných stížností (v roce 2018: 532 * 2017: 525 * 2016: 475 

* 2015: 428 * 2014: 295 * 2013: 297 * 2012: 364 * 2011: 275 * 2010: 259), z toho:   

 44 písemných (v roce 2018: 52 * 2017: 71 * 2016: 54 * 2015: 69 * 2014: 89 * 

2013: 297 * 2012: 364 * 2011: 275 * 2010: 259) a z tohoto množství bylo 14 

stížností vyhodnoceno jako oprávněné, 18 neoprávněné a 12 částečně 

oprávněné. Na činnost úřadu, města nebo organizací městem zřízených či 

založených směřovalo 9 stížností, z toho bylo 5 vyhodnoceno jako 

neoprávněných a 4 částečně oprávněné. Ostatní stížnosti směřovaly do oblasti 

soužití občanů, například nedodržování obvyklých norem, čistoty a pořádku, 

případně dopravní situace a požadavků na opravy. Ty, jejichž řešení nespadalo 

do kompetence města, byly postoupeny příslušnému orgánu. V některých 

případech se jednalo o podnět, žádost či informaci.  

 6 petic (v roce 2018: 1 * 2017: 3 * 2016: 1 * 2015: 3 * 2014: 2 * 2013: 2 * 

2012: 4 * 2011: 5 * 2010: 7),  

 155 ústních nebo prostřednictvím bezplatné telefonní tzv. Zelené linky – využilo 

16 lid (v roce 2018: 157 * 2017: 154 * 2016: 172 * 2015: 202 * 2014: 195 * 

2013: 205 * 2012: 238 * 2011: 183 * 2010: 189),  

 1 referendum (v roce 2018: 1 * 2011: 1),  

 0 stížnosti na ražbu štoly (v roce 2015: 2 * 2014: 7 * 2013: 14 * 2012: 36), 

 1 hromadné připomínky (v roce 2014: 2),  

 658 podnětů zaslaných prostřednictvím mobilní aplikace Lepší Jablonec (2018: 

321 * aplikace Lepší místo v roce 2017: 297 * 2016: 248 * 2015: 152).   

Ze statistiky vyplývá, že aplikace Lepší Jablonec funguje a počty podnětů se navyšují. 

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 sledovat, jak je s 

podnětem nakládáno. Na řešení 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, když jde o složitější záležitost, 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.  
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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 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.  

Významnou činností oddělení je administrování veřejných zakázek. V roce 2019 bylo 

vyhlášeno 56 zadávacích řízení (vloni 65 * 2017: 50), všechna (vloni 60 * 2017: 49) 

byla administrována a soutěžena oddělením právním a veřejných zakázek. Informace o 

vyhlášených výběrových řízení jsou uveřejňovány Profilu zadavatele. Pod a nadlimitní 

veřejné zakázky jsou v souladu se zákonem ve Věstníku veřejných zakázek. 

STATISTIKA ROKU 2019 – CELKOVÝ PŘEHLED:  

 594 - počet soudních sporů evidovaných k 31. 12., 

 109 - úkony vůči soudu, z toho 8 žalob, 

 8 - schválených obecně závazných vyhlášek předložených právnímu oddělení, 

 1 001 - počet připomínkovaných nebo vytvořených smluv.  

SEKCE EXEKUCE:  

 272 vyrozumění o daňovém nedoplatku, 

 32 rozhodnutí o povolení splátek, 

 9 rozhodnutí o zrušení splátek, 

 121 - počet případů předaných exekutorům, 

 1 193 - počet případů předaných celní správě, 

 10 - přihláška pohledávky do insolvenčního řízení,  

 6 - přihláška pohledávky do exekučního řízení prodejem nemovitostí, 

 10 - přihláška pohledávky do likvidačního řízení. 

 

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 dále 

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 

zajišťování bezpečnosti návštěvníků vodní nádrže Mšeno.  Nedílnou součástí je plnění 

úkolů města na úseku obrany státu a jeho území. Z některých činností oddělení 

krizového řízení v roce 2019: aktualizace nejen Havarijního plánu 
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Libereckého kraje, resp. částí vztahujících se k oblasti Jablonce, ale i plánu nezbytných 

dodávek a regulačních opatření; *byl zpracován Dílčí plán obrany obce s rozšířenou 

působností; * realizována aktualizace digitálního Povodňového plánu Jablonce n. N., 

jakož i povodňové prohlídky vodních toků s vyhlášeným záplavovým územím a území 

ohrožených přirozenou povodní (v součinnosti s vodoprávním úřadem); *rekonstrukce 

odkanalizování hasičských zbrojnic v Kokoníně a Proseči n. N.; *zpracování žádostí o 

dotace z Programu prevence kriminality MV ČR a jejich realizace (např. pokračování 

programu Asistent prevence kriminality, zlepšení programového vybavení Městského 

kamerového dohlížecího systému, osvětlení rizikové lokality – Bílá Nisa apod.); 

*organizace, příprava a zabezpečení Dne integrovaného záchranného systému.  
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - Statutární město Jablonec nad Nisou zřizuje, 

materiálně a technicky zabezpečuje Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v 

Jabloneckých Pasekách, Kokoníně a Proseči nad Nisou. Samotní členové hasičských 

jednotek se pravidelně zúčastňují odborných příprav. V roce 2019 bylo oddělení 

krizového řízení úspěšné ve vyhlášených dotačních programech pro jednotky požární 

ochrany. Bylo podáno pět žádostí o příspěvek z Dotačního fondu Libereckého kraje, 

schválené byly všechny předložené projekty a Jablonec získal 1 282 000 korun. Státní 

dotace pak byla ve výši 400 000 Kč. Peníze byly určené na nákup zásahových obleků, 

přileb, rukavic či bot pro hasiče, sbor z Jabloneckých Pasek získal plovoucí čerpadlo. 

Byly opraveny zkorodované části kabin a nástaveb automobilových cisteren, celkovou 

rekonstrukcí prošla automobilová stříkačka. Protože více jak milionem korun přispělo i 

město, zbyly peníze i na přípravu rekonstrukce hasičské zbrojnice v Proseči. 

JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY JSOU AKCESCHOPNÉ, k čemuž přispívá i 

pravidelná účast jejich členů na odborných školeních. Hasiči jsou připraveni vyjet nejen 

k požáru, ale také ke specializovaným zásahům, jako jsou dopravní nehody, zásah na 

vodní hladině, odstraňování následků po větrných smrštích a sněhových kalamitách, po 

únicích nebezpečných látek a při zásobování vodou ve vaku pod vrtulníkem.  V roce 

2019 měli hasiči 104 zásahů, což je o jeden méně oproti loňsku: 

 Jablonecké Paseky 71 zásahů (v roce 2011: 23 * 2012: 31 * 2013: 31 * 2014: 32, 

2015: 36 * 2016: 66 * 2017: 64 * 2018: 74), 

 Kokonín 14 zásahů (v roce 2011: 11 * 2012: 4 * 2013: 19 * 2014: 13 * 2015: 9 * 

2016: 16 * 2017: 13 * 2018: 11), 

 Proseč nad Nisou 19 zásahů (rok 2011: 14 * 2012: 7 * 2013: 7 * 2014: 17 * 

2015: 14 * 2016: 17 * 2017: 18 * 2018: 20).  

STALO SE V ROCE 2019 - V mrazivých lednových dnech hasiči v Libereckém 

kraji trénovali záchranu osob z ledu. Místem jejich tréninku se stala přehrada 

v Jablonci nad Nisou, kde si v ledové vodě vyzkoušeli několik způsobů záchrany 

pomocí prostředků, které mají jednotky ve výbavě. Nechyběl pohyb po ledu - 

plížení zachránce, využití žebříků, sebezáchrana v případě proboření do ledu, 

nácvik záchrany probořených osob při vědomí i těch v bezvědomí, součástí byly 

i informace o poskytování první pomoci. * Dům v Perlové ulici v Jablonci začal 

hořet v sobotu 23. 11. Z domu, kde žije dvanáct rodin, což představuje 
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celkem 24 osob, bylo evakuováno devět lidí. Sedm si našlo vlastní náhradní 

ubytování, v krizovém bydlení v budově městské policie skončil jeden 

manželský pár. Do svých bytů se lidé vrátili již v pondělí odpoledne. Příčina 

požáru je předmětem vyšetřování Policie ČR a hasičů. 

MĚSTSKÁ POLICIE – od 1. 4. 2019 ředitel MGR. BC. ROMAN ŠÍPEK, MBA, 

který vzešel z výběrového řízení, do něhož se přihlásili tři uchazeči. Výběrové řízení na 

určeného strážníka pověřeného plněním některých úkolů při řízení městské policie 

vyhlásil jablonecký magistrát v únoru. Bývalý ředitel Luboš Raisner odešel k 

poslednímu lednu, od 1. února pověřil primátor zastupováním ředitele Michala Švarce 

(bývalý voják, policista i strážník, mimo jiné válečný veterán za službu v Iráku). 

Výběrová komise, složená ze tří zástupců města a dvou specialistů na problematiku 

bezpečnosti a policejní práce, doporučila primátorovi, aby funkcí ředitele pověřil 

Romana Šípka. Ten pochází z Jablonce nad Nisou, vystudoval Gymnázium U Balvanu, 

Policejní akademii ČR, Bezpečnostní management na CEMI Studie Praha, kde získal 

titul MBA, a bakalářský a magisterský titul získal na Metropolitní univerzitě Praha, kde 

studoval Veřejnou správu a mezinárodní vztahy. Naposledy pracoval jako vedoucí 

obvodního oddělení Policie ČR v Jablonci nad Nisou. 

MĚSTSKÁ POLICIE V ROCE 2019 zaměstnávala 49 osob, z toho 

 45 strážníků s osvědčením Ministerstva vnitra ČR, 

 4 civilní zaměstnanci  

- 1 ekonom – logistik,  

- 1 pracovnice Dětského dopravního hřiště, 

- 2 asistenti prevence kriminality. 

Zabývala se 15 825 událostmi (vloni: 12 444 * 2017: 12 958). Strážníci řešili 8 576 

přestupků (2018: 6 468 * 2017: 6 990 přestupků) a udělili 4 098 pokut příkazem na 

místě v celkové hodnotě 1 876 156 Kč (2018: 1 796 495 * 2017: 1 811 350).  

 740 přestupků (vloni 278 * 2017: 418) bylo odhaleno při narušení veřejného 

pořádku či při porušení obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. 2 947 bylo 

řešeno napomenutím a 1 531 přestupků strážníci předali k dalšímu řízení.  

 Bylo zadrženo 16 osob podezřelých ze spáchání trestného činu (v roce 2018: 36 

* 2017: 42).   

 Městský kamerový dohlížecí systém zaznamenal 390 (2018: 1 215 * 2017: 712) 

skutků, některé záznamy využila Policie ČR a správní orgán.  

 Při 104 případech spolupracovali strážníci s Policií ČR.   

 Strážníci odhalili a následně řešili nebo předali k vyřízení 45 (v roce 2018: 38 * 

2017: 41) vraků vozidel.  

 V 19 případech byla použita tzv. botička za porušení bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu. 

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY – v jeho rámci pořádala městská 

policie především besedy a přednášky určené předškolákům, školákům, učňům i 

studentům. Statistika roku 2019:  

 mateřské školy - 29 besed s účastí 1 527 dětí;  
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 základní školy - 40 besed s účastí 909 žáků;  

 střední školy a učiliště - 6 besed s účastí 260 studentů; 

 senioři a zdravotně postižení – 2 besedy s účastí 100 osob. 

 V průběhu roku se městská policie podílela na 15 dalších aktivitách, 

prezentačních a preventivních akcích pořádaných policií či jinými subjekty, a to 

za účasti 2 047 osob.  

 Strážníci okrskáři pokračovali v realizaci projektu Police Labelling. Koncem 

roku bylo 414 objektů označených nálepkou a evidovaných v informačním 

systému městské policie, což je o 3 více, než bylo evidováno k 31. 12. 2018.  

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ v ulici Podskalí spravuje městská policie dlouhodobě. O 

letních prázdninách slouží hřiště spíš pro zábavu a doplňuje tak program pro rodiče 

s dětmi, ale také coby součástí aktivit příměstských táborů. V roce 2019 letní nabídky 

využilo 1 609 osob. Během školního roku pak na hřišti probíhá dopravní výchova pro 

žáky třetích a především 4. tříd základních škol z celé spádové oblasti Libereckého 

kraje. Letos výuku absolvovalo 979 dětí z 3. tříd a 3 268 žáků 4. tříd (vloni: 3 246 * 

2017: 3 154). V roce 2018 hřiště navštívilo celkem 5 951 (vloni: 6 616) osob. 

STŘÍPKY (NEJEN) Z ČERNÉ KRONIKY -  Předposlední lednový víkend proběhl pro 

jablonecké strážníky ve znamení pomoci občanům. V PÁTEK 18. 1. v podvečer volali 

záchranku k 63letému muži, který měl v Sadové ulici potíže s chůzí. Svěřil strážníkům, 

že mu není dobře a nemůže na nohy. Má prý od úterý spálovou angínu, ale vydal se ven 

házet sníh, protože potřeboval vyjet s autem. Nebyl už ale schopen ani říct, jak se 

jmenuje a kde bydlí. Do péče si jej převzali záchranáři. V SOBOTU 19. 1. v půl deváté 

večer volala na tísňovou linku žena, která uvedla, že v pátém patře je na návštěvě u 

sousedky muž, který nechce opustit byt. Majitelka bytu následně na místě vysvětlila, že 

je to její kamarád, ne že by nechtěl odejít, ale nemůže. Upadl totiž pod stůl a zaklínil si 

nohu tak nešťastně, že se nemohl postavit. V NEDĚLI 20. 1. ráno hlídka vyjížděla ke 

staršímu muži, který v Polní ulici upadl při venčení psa. Na nohy mu pomohli právě 

strážníci. V SOBOTU 11. 5. hlídku strážníků upoutala dívka sedící na hrázi bývalého 

novoveského koupaliště, která podivně gestikulovala a mluvila si sama pro sebe. Když 

ji oslovili, zjistili, že má v batohu velký kuchyňský nůž a je pořezaná na předloktí. 

Dívka se svěřila, že je v těžké životní situaci, dlouhodobě ji nezvládá, léčí se na 

psychiatrii. Momentálně se rozhodla vše řešit tak, že si ostříhala vlasy a pořezala 

předloktí. Protože hrozilo, že by se mohla vrhnout z hráze do vody, přivolali strážníci 

záchranáře a než dorazili, strážníci s dívkou mluvili a zabránili tomu, aby si způsobila 

další zranění. Přivolaný lékař rozhodl o převozu na oddělení psychiatrie liberecké 

nemocnice. POČÁTKEM ČERVENCE zakoupila Městská policie Jablonec lékařský 

přístroj k defibrilaci pacienta při kardiopulmonální resuscitaci, který elektrickým 

výbojem obnoví správnou činnost srdce. Automatizovaný externí defibrilátor značky 

BeneHeart D1 Public je typově shodný s přístroji, které používají ostatní složky 

Integrovaného záchranného systému, čímž je zabezpečena vzájemná kompatibilita mezi 

jednotlivými složkami přímo na místě případného zásahu. Defibrilátor stál 

čtyřicet tisíc korun a stal se součástí výbavy výjezdového vozidla.  
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ORGÁNY MĚSTA: RADA, ZASTUPITELSTVO, KOMISE, VÝBORY 

RADA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU  

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022 měla 9 členů. Přestože by se měla scházet na 

svých neveřejných jednáních zpravidla jednou za měsíc, v roce 2019 se sešla 42x (rok 

2018: 43x + po volbách nově zvolená rada 8x * 2017: 37x před volbami * 2016: 43x * 

2015: 39x * 2014: 33x, z toho před volbami 29x, nové složení po volbách 4x), z toho 

25x při mimořádné schůzi (vloni 33x * 2017: 26x * 2016: 33x * 2015: 27x * 2014: 18 + 

2x). Rada přijala 627 usnesení (rok 2018: 538 + po volbách 72 * 2017: 501 * 2016: 501 

* 2015: 510 * 2014: 454 + 26).  

 

RADA: SLOŽENÍ A ZASTOUPENÍ VOLEBNÍCH STRAN 

K 31. 12. 2019 - 4 členové hnutí ANO 2011, 4 Občanská demokratická strana (ODS), 

1 Starostové pro Liberecký kraj. Jmenovité složení - údaj o politické příslušnosti členů 

rady vyjadřuje stav v době konání voleb. Nejde o členství, ale o informaci, za jakou 

volební stranu či hnutí byl zastupitel zvolen: 

1. RNDr. Jiří Čeřovský (narozen 1955) – primátor, ODS 

2. Ing. Milan Kouřil (1969) - náměstek primátora, ANO 2011 

3. Mgr. David Mánek (1983) - náměstek primátora, ANO 2011 

4. Ing. Petr Roubíček (1964) - náměstek primátora, ODS 

5. MUDr. Vít Němeček, MBA (1962) - ředitel Nemocnice Jablonec, ODS 

6. Ing. Stanislav Říha (1983) - specialista SčVK, a.s., ANO 2011  

7. Ing. Miloš Vele (1962), ODS 

8. Petr Vobořil (1960) - ředitel JKIC, o. p. s., Starostové pro Liberecký kraj 

9. Mgr. Jan Zeman (1969) - právník RK CENTRUM s.r.o., ANO 2011  

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 

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. 

STEJNĚ JAKO V LETECH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH 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.     
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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 na území města; 

spolupracuje se školskými radami jednotlivých základních škol; zpracovává 

návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města. Složení komise k 31. 12. 2019: 

předsedkyně  Bc. Martina Šípková, členka ZM. Tajemnice Šárka Bachmannová, 

pracovnice humanitního odboru. Počet členů:  11 + 1 (tajemnice komise), z toho 1 člen 

ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 10 odborníků z řad občanů města. 

KOMISE KULTURNÍ - Podílí se na vypracování koncepce kultury ve městě; 

spolupracuje s kulturními subjekty; podává návrhy na uplatňování kulturní 

politiky, sleduje kulturní a společenské akce ve městě; projednává kroniku 

města; zpracovává návrhy na rozdělení dotací z rozpočtu města.  Složení 

komise k 31. 12. 2019: předseda Ladislav Novák, tajemnice Lucie Kocourková, DiS., 

pracovnice oddělení školství, kultury a sportu. Počet členů 11 + 1 (tajemnice komise), z 

toho 2 členové ZM, 0 + 1 pracovníci MMJN, 9 odborníků z řad občanů města. 

KOMISE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE - Iniciuje vlastní či posuzuje ostatní 

návrhy v oblasti městské památkové péče; navrhuje rozdělení darů případně 

dotací na opravy drobných památek; posuzuje a schvaluje veškeré dokumenty 

týkající se programu regenerace městské památkové zóny. K 31. 12. 2019 bylo 

složení komise takovéto: předseda Pavel Sluka, tajemnice Zuzana Radušovská, 

pracovnice sekretariátu náměstka primátora. Počet členů 8 + 1 (tajemnice komise), z 

toho 1 člen ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 7 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. Složení komise k 31. 12. 2019: 

předseda Mgr. Bc. Roman Šípek, MBA. Tajemník Bc. Tomáš Svačina, DiS., pracovník 

Městské policie Jablonec. Počet členů 11 + 1 (tajemník komise), z toho 2 členové ZM, 0 

+ 1 pracovník MP, 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; 

zpracovává návrhy na rozdělení dotací z rozpočtu; projednává koncepční 

otázky týkající se výstavby a rekonstrukce sportovních zařízení a veřejně 

přístupných sportovišť. Složení komise k 31. 12. 2019: předseda Vladimír Kopal, 

tajemník Jiří Kubsch, pracovník oddělení kultury a sportu. Počet členů 11 + 1 (tajemník 

komise), z toho 4 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 7 odborníků z řad občanů. 

KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Navrhuje řešení 

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 zejména psími exkrementy; navrhuje opatření v ochraně 

zvířat i zlepšování hygienických podmínek na území města; navrhuje 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 211  

 

opatření systematické a plošné veterinární prevence; zabývá se ochranou 

životního prostředí města, a to i ve spolupráci s okolními obcemi. Složení komise 

k 31. 12. 2019: předsedkyně Ing. Jana Hrnčířová, tajemník Jan Čermák, pracovník 

oddělení správy veřejné zeleně. Počet členů 11 + 1 (tajemník komise), z toho 0 členů 

ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 11 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. Složení komise k 31. 12. 2019: 

předsedkyně Michaela Albrechtová, členka ZM. Tajemnice Jitka Šorfová, pracovnice 

oddělení sociálních služeb. Počet členů 10 + 1 (tajemnice komise), z toho 1 člen ZM, 0 

+ 1 pracovník MMJN, 9 odborníků z řad občanů města.  

KOMISE DOPRAVNÍ - Řeší problémy v oblasti dopravy ve městě, dopravní 

značení ve městě, připomínkuje dopravní části územního plánu. Nahradila 

dopravní výbor zastupitelstva, který nebyl vloni po říjnových volbách ustaven. 

První schůze dopravní komise Rady města Jablonec nad Nisou se konala dne 

17. dubna 2019. Složení dopravní komise k 31. 12. 2019: předseda Pavel Janoušek, 

člen ZM. Tajemnice Radka Šrýtrová, pracovnice oddělení dopravní a silniční. Počet 

členů 11 + 1 (tajemnice komise), z toho 2 členové ZM, 1 pracovník MP + 1 pracovník 

MMJN, 8 odborníků z řad občanů města. 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022 má 30 členů. Oproti radě jsou jeho jednání 

veřejnosti přístupná. V roce 2019 jednali zastupitelé 9x, z toho 1x na mimořádném 

zasedání (vloni 8x + po volbách 2x * 2017: 11x * 2016: 12x * v roce 2015: 10x) a 

přijali 247 usnesení (vloni 189 + 40 * 2017: 256 * 2016: 248 * 2015: 235).  

ZASTOUPENÍ VOLEBNÍCH STRAN po komunálních volbách 5. - 6. 10. 2018 bylo 

následující: 8 členů Občanská demokratická strana; 7 hnutí ANO 2011; 5 Česká 

pirátská strana; 2 Nová budoucnost pro Jablonec; 4 Společně pro Jablonec; 3 Starostové 

pro Liberecký kraj; 1 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD). * 

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 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.  
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ZASTUPITELSTVO TVOŘILI: 

1. RNDR. JIŘÍ ČEŘOVSKÝ (1955) - primátor, ODS 

2. ING. MILAN KOUŘIL (1969) – náměstek primátora, ANO 2011 

3. MGR. DAVID MÁNEK (1983) - náměstek primátora, ANO 2011 

4. ING. PETR ROUBÍČEK (1964) – náměstek primátora, ODS 

5. MICHAELA ALBRECHTOVÁ (1975) - ředitelka diakonie ČCE, ODS 

6. JITKA BALÁKOVÁ (1970) – OSVČ, ANO 2011  

7. MARCELA HÖFEROVÁ (1965) - ODS  

8. MGA. JAKUB CHUCHLÍK (1983) - Česká pirátská strana  

9. PAVEL JANOUŠEK (1967) - jednatel AZ GRJOUP s.r.o., ODS 

10. PETROS KALPAKCIS (1965) – trenér, ODS 

11. ING. ARCH. PETR KLÁPŠTĚ PH.D. (1980), Společně pro Jablonec 

12. BC. MILAN KROUPA (1974) – OSVČ, ANO 2011 

13. ING. JAKUB MACEK (1986) - Společně pro Jablonec 

14. ING. ŠTĚPÁN MATEK (1987) - Společně pro Jablonec 

15. MUDR. VÍT NĚMEČEK, MBA (1962) - ředitel Nemocnice Jablonec, ODS 

16. MGR. VLADIMÍR OPATRNÝ (1978) – OSVČ, Česká pirátská strana 

17. MGR. JANA PASTUCHOVÁ (1965) - poslanec PČR, ANO 2011 

18. JAN POLÁK (1978) – OSVČ, Česká pirátská strana 

19. ING. STANISLAV ŘÍHA (1983) - specialista SčVK, ANO 2011  

20. MGR. JAROSLAV ŠÍDA (1979) – právník, Česká pirátská strana 

21. BC. MARTINA ŠÍPKOVÁ (1980) - ředitelka Domu dětí a mládeže Vikýř, 

Starostové pro Liberecký kraj  

22. MGR. MICHAL ŠVARC (1972) - strážník MP, Svoboda a přímá demokracie 

23. MGR. MICHAELA TEJMLOVÁ (1977) – OSVČ, Společně pro Jablonec 

24. MGR. PETR TULPA (1958) - náměstek hejtmana, Starostové pro Liberecký kraj 

25. ING. JARMILA VALEŠOVÁ, FCCA (1982) – OSVČ, Česká pirátská strana 

26. ING. MILOŠ VELE (1962) – ODS 

27. PETR VOBOŘIL (1960) - ředitel JKIC, o. p. s., Starostové pro Liberecký kraj 

28. MUDR. MICHAEL VRANÝ (1953) – lékař, Nová budoucnost pro Jablonec 

29. MGR. JAN ZEMAN (1969) - právník RK CENTRUM s.r.o., ANO 2011 

30. MGR. PAVEL ŽUR (1966) - ředitel Městského divadla Jablonec nad Nisou, o. 

p. s., Nová budoucnost pro Jablonec   

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 
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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 jeho jednání. Výbor 

zaniká skončením funkčního období zastupitelstva, které jej zřídilo. V roce 2019 

v Jablonci fungovaly výbory – finanční, kontrolní, pro hospodaření s majetkem města, 

pro územní plánování a strategii rozvoje města. Zvláštní orgán tvořila Komise pro 

sociálně právní ochranu dětí a osadní výbory.   

VÝBOR FINANČNÍ - Kontroluje hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky města, hodnotí požadavky kladené na rozpočet, 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. Složení výboru finančního k 31. 12. 2019: předseda 

Petr Vobořil, člen RM. Tajemnice Ing. Jitka Hujerová, vedoucí oddělení rozpočtu a 

poplatků. Počet členů: 11 + 1 (tajemnice výboru), z toho 4 členové ZM, 0 + 1 pracovník 

MMJN, 7 odborníků z řad občanů města. 

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. Složení 

výboru k 31. 12. 2019: předseda Mgr. Bc. Michal Švarc, člen ZM. Tajemnice Iveta 

Landová, pracovnice oddělení interního auditu a stížností. Počet členů 11 + 1 (tajemnice 

výboru), z toho 5 členů ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 6 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. Složení výboru 

k 31. 12. 2019: předseda Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora. Tajemnice Ing. Jana 

Horčičková, pracovnice odboru ekonomiky. Počet členů 11 + 1 (tajemnice výboru), z 

toho 4 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 7 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 
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rozvoje města. Složení výboru k 31. 12. 2019: předseda Ing. Petr Roubíček, náměstek 

primátora. Tajemnice Martina Linhartová, pracovnice oddělení územního a 

strategického plánování. Počet členů 10 + 1 (tajemnice výboru), z toho 3 členové ZM, 0 

+ 1 pracovník MMJN, 7 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 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; koordinuje výkon sociálně-právní ochrany 

na území správního obvodu obce s rozšířenou působností. Složení komise pro 

sociálně právní ochranu dětí k 31. 12. 2019: 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. V Jablonci se stalo dobrým zvykem, že 

členové osadních výborů spolupracují s místními spolky a organizují třeba sousedská 

setkání, rozsvěcení vánočního stromu či letos sázení lip. Platí pravidlo: není to 

povinnost výboru, další aktivity závisí výhradně na tom, co členy zajímá a baví. Vloni 

fungovaly u nás čtyři osadní výbory – 

Proseč, Mšeno, Kokonín, Rýnovice a 

Lukášov, které zprostředkovávaly radě a 

zastupitelstvu vhled do situace v jejich 

čtvrtích. Nové vedení města podpořilo vznik 

dalších a tak k těm existujícím přibyly v 

květnu 2019 nově osadní výbory: 

Novoveská, Centrum, Paseky a Šumava, 

Vrkoslavice a Dolina. Aby se osadním 

výborům lépe pracovalo, zavedlo město pro 

ně z podnětu stávajících výborů 

novou následující podporu. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=96142&x=539&y=599&test=ccc
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Pracovník magistrátu bude pomáhat se zápisy a hlavně obejde na radnici odpovědné 

osoby, s nimiž podněty výborů prodiskutuje. Poté zajistí a doručí odpověď. Na webu 

města přibyly také informace o termínech schůzí výborů i o podnětech, které podaly.  

OSADNÍ VÝBORY V JABLONCI NAD NISOU 

 Proseč nad Nisou (od října 2008): předseda Miloš Krčmář, počet členů 7, z toho 

1 člen zastupitelstva města (ZM).  

 Kokonín (od října 2011): předseda Michal Jakoubě, počet členů 11, z toho 1 člen 

ZM a 2 pracovníci MMJN. 

 Mšeno nad Nisou (od ledna 2014): předseda František Pešek, počet členů 10, z 

toho 1 člen zastupitelstva. 

 Rýnovice a Lukášov (od prosince 2017): předseda Petr Klápště, člen ZM. Počet 

členů 13, z toho 2 členové ZM a 1 pracovník MMJN.  

 Osadní výbor Centrum (od května 2019): předseda Lukáš Pleticha, počet členů 

14, z toho 1 člen ZM. 

 Osadní výbor Novoveská (od května 2019): předseda Miloš Zahradník, počet 

členů 14.  

 Osadní výbor Šumava a Jablonecké Paseky (od května 2019): předseda Josef 

Hurt, pracovník MP. Počet členů 21, z toho 1 pracovník MP. 

 Osadní výbor Vrkoslavice a Dolina (od května 2019): předsedkyně Lenka 

Klimentová, počet členů 10. 

STRUČNĚ Z NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH VÝBORŮ 

MŠENSKÝ OSADNÍ VÝBOR se řádně zakousl do zlepšení okolí přehrady. Prošel za 

léta nashromážděné podněty na zlepšení, doplnil nové a pomohl připravit agendu 

veřejného plánovacího setkání, které se uskutečnilo 22. května. Členové osadního 

výboru také osobně spolu s radními města diskutovali s návštěvníky přehrady přímo na 

jejím břehu. * RÝNOVICKÝ OSADNÍ VÝBOR inicioval zapojení osadních výborů do 

úprav plánu zimní údržby a pro aktualizaci na zimu 2019/20 připravil deset podnětů na 

zlepšení. V minulém roce inicioval také vznik studie, která by navrhla úpravu rýnovické 

návsi tak, aby se tam lépe pořádaly kulturní a společenské akce místních spolků. 

Zpracoval rovněž podrobné zadání, co spolky potřebují. A další úlohou studie je, a to je 

možná ještě důležitější, aby prověřila možnosti zlepšení podmínek pro chodce při cestě 

z návsi ke kostelu a škole. Hotové je geodetické zaměření a architekti ateliéru Kontinual 

s dopravním specialistou Tomášem Cachem se v červnu pustili do práce. * 

KOKONÍNSKÝ OSADNÍ VÝBOR zmapoval problémy, které místní trápí, a přiřadil jim 

známky priority od jedné do tří. Například jedničkou označil dopravní situaci u dolní 

školy a v ulici Dalešická, stejnou prioritu má také informovanost o chystaném 

odkanalizování Kokonína. * OSADNÍ VÝBOR NOVOVESKÁ prověřoval podrobnosti 

kácení a obnovy aleje v Letohradské ulici a připravil agendu veřejného plánovacího 

setkání, jehož cílem bude vytvoření návrhu, jak zlepšit využitelnost okolí bývalého 

koupaliště Novoveská, jež čeká revitalizace. * CENTRUM, PASEKY A ŠUMAVA: 

Osadní výbory v centru, v Pasekách a na Šumavě se věnovaly ihned po svém 

ustavení prioritním podnětům, a to především v oblasti dopravy. 
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EKONOMIKA  
HODNOCENÍ FINANČNÍ KONDICE MĚSTA - Statutární město Jablonec 

nad Nisou je optimálně finančně stabilní a dostatečně a přiměřeně investuje… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… takové jsou závěry hodnocení finanční kondice města od Vzdělávacího centra pro 

veřejnou správu ČR. Jablonec tak získal v rámci Benchmarkingové iniciativy 2005 

(BI2005) nejlepší možnou známku A. Hodnocení se týká let 2013 až 2017, kdy probíhal 

na magistrátu sběr dat. Tato data pak odborníci z BI2005 porovnali s daty dalších měst 

zapojených do hodnocení. K ověření finančního zdraví Jablonce využili experti z 

BI2005 rovněž data z veřejně přístupných informačních systémů Ministerstva financí 

ČR. „Během čtyř let byly sledovány dílčí ukazatele, jako například saldo 

běžného rozpočtu, kapacita samofinancování kapitálových výdajů, ukazatel 

investiční aktivity nebo podíl kapitálových výdajů a odpisů,“ upřesňuje vedoucí 

odboru ekonomiky Renata Vítová s tím, že v rámci hodnocení se město zapojilo i do 

předávání zkušeností mezi jednotlivými úřady. V praxi to znamená, že má k dispozici 

informace, jak dané záležitosti řeší jiná města. Tyto postupy může převzít nebo se jimi 

alespoň inspirovat. * Město si nechalo posoudit své hospodaření také nezávislým 

odborníkem Luďkem Tesařem, specialistou na hospodaření samospráv. Z 

analýzy vybíráme následující teze: Jablonec za posledních osm let hospodařil 

souvisle v excelentním trendu a byl jedním z nejlépe hospodařících měst v rámci ČR. 

Město se proměnilo z bankrotáře (rok 2009) na jedno z finančně nejzdravějších a 

prosperujících statutárních měst. Rok 2018 byl pro město dosud nejlepším rokem v 

historii města z pohledu finanční kondice. Díky svému dosavadnímu chování ve 

financích má město zajištěny předpoklady skvělé budoucnosti a růstu. Finanční zdraví 

je hodnoceno aktuálně skvělou známkou „A+A“ (první A za finanční kondici 

a druhé za momentální stav financí)… 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=96620&x=889&y=670&test=ccc
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ROZPOČET MĚSTA: KDY PROJEDNÁN A SCHVÁLEN  
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 – Zastupitelé ve čtvrtek 23. 5. 2019 schválili 

celoroční hospodaření a závěrečný účet statutárního města Jablonec nad 

Nisou za rok 2018 a zároveň vzali na vědomí výsledky hospodaření organizací 

a společností města. 

Hospodaření skončilo vloni 

přebytkem 33 milionů korun. 

Zastupitelé vzali na vědomí i 

zprávu auditora. Při 

přezkoumání hospodaření 

územního celku statutární 

město Jablonec nad Nisou za 

rok 2018 auditor nezjistil 

žádné chyby a nedostatky. 

ČTVRTEK 21. 2. - Jablonečtí zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2019 v 

celkovém objemu 1,26 miliardy korun se schodkem ve výši 225,3 milionu korun. Na 

rozvoj města půjde částka přesahující 343 milionů korun. Největší investiční položkou v 

rozpočtu je dostavba pavilonu intenzivní medicíny Nemocnice Jablonec nad Nisou za 

téměř 134 milionů korun, další v řadě jsou investice do výstavby kanalizací a 

rekonstrukcí školských objektů – podrobnosti viz níže. Rozpočet Jablonce je i v roce 

2019 schodkový. Schodek ve výši 225,3 milionů korun je kryt zůstatky na běžných a 

fondových účtech města a prostředky ve správě aktiv.  

ZAJÍMAVOST - V lednovém měsíčníku byla zmínka o výši rozpočtu Jablonce v 

roce 1919, tehdy se jednalo o částku 1 285 000 korun, což bylo o 223 900 více 

než v roce 1918. A jak je město na tom letos? Objem rozpočtu čítá 1 260 556 

tisíc Kč, oproti rozpočtu roku 2018 je to více o 65 490 000 Kč. Z milionového 

rozpočtu v roce 1919 jsme o 100 let dál na miliardě…  

NOVINKA: ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - Kam směřují peníze z městského rozpočtu? 

Kolik peněz půjde letos 

například na údržbu 

silnic? Na tyto a mnohé 

další otázky najdou 

občané odpověď na 

webových stránkách 

Jablonce. Tady je totiž od 

1. března 2019 tzv. 

rozklikávací rozpočet. 

Každý s přístupen na 

internet tak 

může díky 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=97312&x=532&y=371&test=ccc
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=96686&x=855&y=607&test=ccc
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interaktivnímu rozpočtu města sledovat jeho skutečné příjmy a výdaje. Hospodaření je 

zpracované do přehledné grafiky, která je uživatelsky velmi srozumitelná. Kdokoliv si 

tak může zobrazit výdaje města třeba až do poslední faktury. Dosud Jablonec nad rámec 

zákonných povinností na webu prezentoval své hospodaření na transparentních účtech, 

na nichž byly vidět toky peněz, týdně se zveřejňovaly uhrazené výdaje nad 20 tisíc a 

měsíčně přehledy o hospodaření města. Rozklikávací rozpočet města je dostupný pro 

stolní počítače, notebooky i mobilní telefony. Veškerá data město aktualizuje denně. 

ROZPOČET PRO ROK 2019 PAMATUJE NA ROZVOJ MĚSTA částkou 390 milionů 

korun. To je o osm milionů méně než loni. Největší položkou je již výše zmíněná 

dostavba pavilonu intenzivní medicíny. Hned další v řadě jsou investice do výstavby 

kanalizací a rekonstrukcí školských objektů. * Dešťová kanalizace * Nejzásadnější 

stavbou v této oblasti je dokončení splaškové kanalizace v ulici U Zahradnictví a Na 

Palouku. Lokalita je v ochranném pásmu Vratislavické kyselky, proto si tu majitelé 

domů nemohou pořizovat malé domácí čistírny odpadních vod. Plánovaná investice činí 

10, 6 mil. korun. Více jak 13 milionů Kč bude stát první etapa dešťové kanalizace pro 

části ulic Poštovní, Budovatelů, Liberecká, Průmyslová, Generála Mrázka, která bude 

odvádět vody do retenční nádrže v ulici Budovatelů. Projekt je náročný na finance i 

koordinaci staveb všech správců sítí a prodloužení tramvajové trati k budoucímu 

terminálu. Letošní rozpočet pamatuje také na zřízení přechodů pro chodce: ulice 

Prosečská za 1 mil. Kč, na rekonstrukci mostu a komunikace v ul. Poštovní za 5,5 mil. 

Kč nebo na úpravu koryta Vydřího potoka a jeho okolí na Dolině za 2,1 mil. Kč. * 

Výstavba a oprava městských budov * Bezkonkurenčně největší městskou investicí je 

dostavba pavilonu intenzivní medicíny rovnající se 135,8 mil. Kč. Velkou pozornost i 

letos mají rekonstrukce školských objektů, a to v rozsahu 58 milionů korun. Největší je 

dokončení přestavby pavilonu školníka MŠ Nová Pasířská na jednu novou třídu včetně 

propojovacího krčku, odkanalizování areálu, opravy komunikací atd. za necelých 25 

mil. korun. Stavba začala loni a město na ni získalo dotaci z IPRÚ stejně jako v případě 

dalších dvou škol – ZŠ Janáčkova (venkovní didaktická učebna s altánem – 6 mil. Kč) a 

ZŠ Rychnovská v Kokoníně (přístavba s novými šatnami, sociálním zařízením a 

dílnami, nová jazyková učebna, revitalizace zahrady – 12 mil. Kč). Významnou 

položkou je také dokončení loni započaté rekonstrukce DPS Palackého. Na projekt 

zateplení objektu včetně odstranění azbestu, výměny oken, dveří a balkonových 

zábradlí za téměř pětadvacet milionů získalo město dotaci z OPŽP. * Důležitá je 

příprava * I když letošní stavební činnost je bohatá, nesmí město zapomínat na přípravu 

investic nových. Na tu vyčlenilo téměř 30 milionů korun, z nichž nejvíce prostředků, a 

to 11,2 milionu, poplyne na přípravu dokumentace dopravního terminálu v ulici 

Kamenné. Připravovat se bude také například rozvoj průmyslových zón (Liaz), 

rekonstrukce další části ulice Lesní, stavba OK Mlýnská nebo revitalizace Horního 

náměstí, které by na základě architektonické soutěže získalo novou podobu. V hledáčku 

možného rozvoje je další mateřská škola, tentokrát MŠ U Přehrady, propojení ZUŠ a 

Vikýře, okolí přehrady, postupná obnova bývalých městských lázní a Kantorovy vily, 

ale i revitalizace sídliště Šumava či parkovišť ve Mšeně. 
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019  
SKUTEČNOST - Zastupitelstvo města schválilo na rok 2019 rozpočet v celkovém 

objemu 1 260 556 000 Kč. Po 10 rozpočtových změnách byla jeho skutečná výše 

1 484 600 000 Kč. Hospodaření města skončilo se schodkem ve výši 41 930 000 Kč. 

Následující řádky nabízejí pro zajímavost srovnání s předchozími lety. Uváděno 

v pořadí:  rok - schválený rozpočet - rozpočtové změny - výsledek:  

 2018: 1 195 066 000 Kč * 21 * 1 364 495 000 Kč * schodek 33 223 000 Kč 

 2017: 858 885 000 Kč * 19 * 1 104 176 000 Kč * schodek 95 987 000 Kč 

 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 2019: schváleno 1 260 556 / skutečnost 1 255 118 

(rok 2018: 1 195 066 / 1 668 962 * 2017: 858 885 / 1 104 176 * 2016: 828 765 / 

896 659 * 2015: 929 648 / 921 013 * 2014: 924 935 / 815 227 * 2013: 846 081 / 

868 002), z toho  

 DAŇOVÉ - schváleno 742 766 / skutečnost 764 315 (v roce 2018: schváleno 

696 146 / skutečnost 705 550 * 2017: 587 836 / 639 119 * 2016: 541 500 / 

575 848 * 2015: 525 167 / 538 500 * 2014: 495 102 / 526 001 * 2013: 470 002 / 

509 713), 

 NEDAŇOVÉ - schváleno 116 598 / skutečnost 147 168 (rok 2018: schváleno 

116 145 / skutečnost 147 215 * 2017: 115 715 / 124 407 * 2016: 122 550 / 

143 670 * 2015: 117 797 / 127 840 * 2014: 131 581 / 135 142 * 2013: 140 509 / 

152 125), 

 KAPITÁLOVÉ - schváleno 7 000 / skutečnost 25 124 (rok 2018: schváleno 

17 000 / skutečnost 33 770 * 2017: 5 500 / 14 761 * 2016: 6 840 / 6 370 * 2015: 

12 834 / 27 639 * 2014: 62 200 / 107 941 * 2013: 20 200 / 33 396), 

 DOTACE – schváleno 123 500 / skutečnost 231 241 (rok 2018: schváleno 85 086 

/ skutečnost 200 289 * 2017: 94 206 / 119 440 * 2016: 94 206 / 119 440 * 2015: 

122 605 / 128 248 * 2014: 133 023 / 93 424 * 2013:  685 / 89 720), 

 FINANCOVÁNÍ -  schváleno 270 692 / skutečnost 87 270 * (rok 2018: schváleno 

280 689 / skutečnost 582 138 * 2017: 91 022 / 234 978 * 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 2019 tyto poplatky (v tis. Kč):  

 poplatek ze psů 1 404 * rok 2018: 1 494 * 2017: 1 431 * 2016: 1 441 * 2015: 

1 431 * 2014: 1 437 * 2013: 1 444 * 2012: 1 521 * 2011: 1 632 * 2010: 1 671 * 

2009: 1 708, 
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 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 162 * v roce 2018: 149 * 2017: 179 * 

2016: 209 * 2015: 73 * 2014: 80 * 2013: 139 * 2012: 72 * 2011: 89 * 2010: 80 

* 2009: 93, 

 poplatek za užívání veřejného prostranství 2 196 * rok 2018: 2 213 * 2017: 

3 218 * 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 603 * rok 2018: 604 * 2017: 449 * 2016: 455 * 

2015: 389 * 2014: 305 * 2013: 362 * 2012: 320 * 2011: 330 * 2010: 356 * 

2009: 330, 

 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0 * rok 2018: 0 * 2017: 0 * 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 

JEDNOTLIVÉ DANĚ (V TIS. KČ) ZA ROK 2019 celkem 705 362 (v roce 2018: 

649 702 * 2017: 577 730 * 2016: 529 806 * 2015: 482 964 * 2014: 467 831 * 2013: 

509 713) a z toho:  

 z příjmu fyzických osob placená plátci 181 643 * rok 2018: 162 060 * 2017: 

141 061 * 2016: 123 309 * 2015: 107 465 * 2014: 105 087 * 2013: 101 392, 

 z příjmu fyzických osob placená poplatníky 4 723 * rok 2018: 3 577 * 2017: 

3 766 * 2016: 8 760 * 2015: 4 297 * 2014: 2 664 * 2013: 7 926, 

 z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 15 929 * rok 2018: 14 137 * 2017: 

12 417 * 2016: 12 470 * 2015: 12 264 * 2014: 11 434 * 2013: 10 008, 

 z příjmu právnických osob 148 368 * rok 2018: 129 821 * 2017: 132 233 * 

2016: 128 862 * 2015: 113 852 * 2014: 109 428 * 2013: 98 329, 

 DPH 333 995 * rok 2018: 319 390 * 2017: 268 038 * 2016: 236 161 * 2015: 

225 077 * 2014: 222 486 * 2013: 210 187, 

 z nemovitosti 20 704 * rok 2018: 20 717 * 2017: 20 215 * 2016: 20 244 * 2015: 

20 009 * 2014: 16 486 * 2013: 22 589. 

 

VÝDAJE: INVESTICE, PŘÍSPĚVKY 
VÝDAJE (V TIS. KČ) ZA ROK 2019: schváleno 1 260 556 / skutečnost 1 255 118 

(rok 2018: schváleno 1 195 066 / skutečnost 1 668 962 * 2017: 858 885 / 1 104 176 * 

2016: 828 765 / 896 659 * 2015: 929 648 / 921 013 * 2014: 924 935 / 815 227 * 2013: 

846 081 / 868 002), z toho: 

 běžné 825 982 / 835 978 * rok 2018: 786 261 / 724 383 * 2017: 688 462 / 

644 921 * 2016: 657 921 / 633 163 * 2015: 675 431 / 635 500 * 2014: 717 301 / 

608 167 * 2013: 671 110 / 639 476, 

 kapitálové 389 174 / 373 800 * rok 2018: 367 705 / 329 217 * 2017: 136 663 / 

108 289 * 2016: 102 376 / 114 128 * 2015: 196 976 / 228 273 * 2014: 

150 463/149 890 * 2013: 117 867 / 171 421, 

 financování 45 400 / 45 340 * rok 2018: 41 100 / 615 362 * 2017: 33 760 / 

330 966 * 2016: 68 468 / 149 368 * 2015: 57 241 / 57 240 * 2014: 57 171 / 

57 170 * 2013: 57 104 / 57 103. 
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VÝDAJE INVESTIČNÍ (v tis. Kč) 373 800 (2018: 329 217 * 2017: 108 289 * 2016: 

114 128 * 2015: 228 273 * 2014: 149 890 * 2013: 171 421) * VÝDAJE NEINVESTIČNÍ 

(v tis. Kč) 835 978 (2018: 724 383 * 2017: 664 921 * 2016: 633 163 * 2015: 635 500 * 

2014: 608 166 * 2013: 639 476) ** CELKEM 1 209 778 (2018: 1 053 600 * 2017: 

773 210 * 2016: 747 291 * 2015: 863 773 * 2014: 758 056 * 2013: 810 897).  

DLUHOVÁ SLUŽBA MĚSTA v % - v roce 2019: 4,31 * 2018: 2,75 * 2017: 4,04 * 2016: 

7,33 * 2015: 7,53 * 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 2019 (v tis. Kč):  

 údržba a opravy komunikací za rok celkem 15 727 * v roce 2018: 23 009 * 

2017: 22 422 * 2016: 20 162 * 2015: 18 362,  

 zimní údržba 21 000 * v roce 2018: 16 931 * 2017: 21 000 * 2016: 20 100 * 

2015: 16 000, 

 čištění města 9 433 * 2018: 9 757 * 2017: 8 233 * 2016: 8 233 * 2015: 8 233, 

 provoz veřejného osvětlení 23 228 * v roce 2018: 13 656 * 2017: 16 000 * 2016: 

16 000 * 2015: 16 000, 

 smluvní údržba městské zeleně 12 312 * 2018: 9 217 * 2017: 8 620 * 2016: 

8 513 * 2015: 8 474. 

INVESTICE DO ROZVOJE MĚSTA 
Než zrekapitulujeme - kdy, za kolik a co z větších staveb se povedlo zrealizovat v rámci 

ODDĚLENÍ INVESTIČNÍ VÝSTAVBY MAGISTRÁTU, doplňme, že do náplně oddělení 

patří i zajišťování uzavírání smluv o právu k provedení stavby a společných vyjádření 

vlastníků nemovitostí a sítí. V roce 2019 bylo vydáno 153 těchto smluv a 225 vyjádření. 

Vedle níže uvedených akcí a projektových příprav byla zrealizována projektová 

příprava pro dalších 31 investičních akcí v celkovém finančním objemu 4 941 000 Kč. 

Níže uváděné náklady byly vynaložené na realizaci za rok 2019. 

RADNICE – OBNOVA FASÁDY NA SEVERNÍ STRANĚ. Náklady 2 647 204 Kč. 

Termín zahájení srpen 2018, dokončení v září 2019. PAMÁTNÍK LUKÁŠOV - Oprava 

pomníku padlým v 1. světové válce včetně sadových úprav a dodání nového mobiliáře. 

Na akci byla poskytnuta dotace z Ministerstva obrany. Celkové náklady 859 906 Kč. 

Termín zahájení 17. června 2019 a dokončení 27. listopadu 2019. SOCIÁLNÍ OBLAST, 

ZDRAVOTNICTVÍ: NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM KRUHÁČ – VIZ KRONIKA 2018. 

Náklady na realizaci dosáhly v roce 2019 (dofakturace) částky 7 308 230 Kč. * DŮM 

S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PALACKÉHO - Zateplení objektu včetně výměny 

oken, dveří, balkonů a odstranění azbestu. Na akci byla poskytnuta dotace z Operačního 

programu životního prostředí. Náklady 27 725 450 Kč. Termín zahájení 7/2018, 

dokončení 10/2019. * NEMOCNICE – Výstavba nového pětipodlažního objektu 

pavilonu intenzivní medicíny v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, ve kterém je 

umístěno oddělení ARO a oddělení JIP, zázemí pro vedení nemocnice, 

zázemí lékařů a technické prostory. Součástí stavby je i napojení nového 
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objektu na areálové rozvody, úpravy komunikací, přeložky areálových inženýrských sítí 

a sadové úpravy. Náklady na přípravu a realizaci 121 748 610 Kč. Termín zahájení 

stavby 20. 4. 2018, dokončení 20. 1. 2020. * Nemocnice – navazující investice. Pro 

provoz nového pavilonu intenzivní medicíny bylo nutno realizovat další tři navazující 

stavy: Vjezd V5, komunikace (nástupní požární plocha), parkování, oplocení; nové 

vjezdové brány u vjezdu V5 a výměna 2 stávajících náhradních zdrojů za nové 

odpovídající technicky a provozně současným požadavkům nemocnice. Na akci byla 

poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Náklady 828 201 Kč. Termín 

zahájení 14. 8. 2019, dokončení 23. 1. 2020. ŠKOLSTVÍ * MŠ NOVÁ PASÍŘSKÁ - 

Přestavba pavilonu školníka na 1 třídu předškolních dětí, včetně propojovacího krčku 

pro převážení obědů, odkanalizování areálu, oprava komunikací, úprava zeleně a 

umístění a přemístění herních prvků. Dotační akce podpořena v rámci IPRÚ. Celkové 

náklady 27 187 072 Kč. Termín zahájení 10/2018, přechod do roku 2019. * ZŠ 

PASÍŘSKÁ - Modernizace odborných učeben chemie a fyziky, vybudování imobilního 

WC a bezbariérového přístupu do patra pavilonu ´F´ situovaného v areálu ZŠ Nová 

Pasířská. Náklady 5 947 384 Kč. Termín zahájení 18. 6. 2019, dokončení: 29. 8. 2019. * 

ZŠ LIBERECKÁ  - Rekonstruovány tři učebny, a to pro přírodopis, fyziku – chemii a 

dílny. Nově byla vybudována učebna jazyková. Rekonstrukce se týkala i kabinetů a 

imobilního WC a schodišťové plošiny. Součástí byla i dodávka PC interaktivních tabulí 

a nábytku. Celkové náklady 10 564 819 Kč. Termín zahájení 6/2019, dokončení 8/2019. 

* ZŠ LIBERECKÁ, DRUŽINA - V roce 2017 proběhla demolice rodinného domku 

školníka a na jeho místě byla vybudována kontejnerovým systémem školní družina pro 

dvě třídy. Celkové náklady 567 847 Kč. Termín zahájení  7/2018, dokončení 11/2018. * 

ZŠ NA ŠUMAVĚ – Rekonstrukce vzduchotechniky v jídelně a kuchyni. Dofakturace. 

Náklady 2 351 792 Kč. Termín zahájení 7/2018, dokončení 9/2018. * MŠ ARBESOVA 

- Demolice bývalého rodinného domku školníka a na jeho místě výstavba 

jednopodlažního objektu z typových objemových prvků (kontejnerů) pro dvě třídy MŠ, 

včetně opravy oplocení, areálové komunikace a sadových úprav. Na akci dotace z 

Ministerstva pro místní rozvoj. Náklady 16 646 959 Kč. Termín zahájení 1. 7. 2019, 

dokončení 30. 4. 2020.  * ZŠ KOKONÍN - Pokračování projektové přípravy akce, jejíž 

součástí je úprava zahrady u ZŠ Janáčkova na venkovní didaktickou učebnu s novým 

výukovým altánem, k objektu ZŠ Rychnovská 216 bude přistavěna přístavba s novými 

šatnami, sociálním zařízením a dílnami. V hlavní budově bude místo bývalých šaten 

umístěna jazyková učebna. Zároveň dojde k revitalizaci zahrady na školní pozemky. 

Projekt je zařazen do IPRÚ. Náklady 11 618632 Kč. SPORT * KOLEM KOLEM 

JIZEREK - Další etapa cyklotrasy Odra - Nisa úsek od k.ú. Vratislavice nad Nisou do 

ulice Zlatá ulička v Proseči nad Nisou. Náklady 1 312 733 Kč. Termín zahájení 15. 4. 

2019, dokončení 28. 6. 2019. * SPORTOVNÍ AREÁL V SOKOLÍ pro potřeby ZŠ 5. 

května i pro veřejnost. Náklady 172 855 Kč. Termín zahájení 08/2017, dokončení 

08/2018. * CYKLOPRUHY PALACKÉHO - Pokračování projektové přípravy akce, 

která řeší výstavbu cyklopruhů v hlavním dopravním pruhu, zabezpečení 

přechodů pro chodce a novou světelnou signalizaci na křižovatkách ulic 
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Palackého a U Přehrady a Palackého a Riegrova. Náklady na přípravu 569 553 Kč. * 

STŘELNICE, JUDO ARÉNA - Projektová příprava nástavby 3.NP (judo arény) 

provozního objektu atletické haly a rekonstrukce 1. a 2. NP stávajícího objektu včetně 

vyřešení bezbariérovosti provozně spojených sousedních objektů. Na akci je požádáno o 

dotaci ve výši 18 mil. Kč z MŠMT. Náklady 20 105 037 Kč. Termín zahájení 18. 4. 

2019, dokončení 30. 8. 2020. KOMUNIKACE, CHODNÍKY * STAVBA CHODNÍKU V 

ULICI HŘBITOVNÍ a 28. října, vybudování zasakovacích míst, rekonstrukce veřejného 

osvětlení a nový asfaltový povrch komunikace. Náklady na realizaci 1 217 044,27 Kč. 

Termín zahájení 11. 6. 2019, dokončení 2. 7. 2019 stavba přerušena – pro nutnost 

přeložky kabelů ČEZ, z důvodu připomínek občanů se projekt přepracoval a akce 

přesunuta do dalšího období. * PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K RODINNÝM 

DOMKŮM - napojení stávající nezpevněné účelové komunikace na místní komunikaci 

II. třídy – ulice Široká, Proseč nad Nisou. Náklady 205 733 Kč. Termín zahájení 1. 7. 

2019, dokončení 10. 7. 2019. * VÝSTAVBA NOVÉHO KANALIZAČNÍHO ŘADU 

společně s veřejnou částí domovních přípojek v ulici V. Vančury. Na komunikaci byl 

položen nový asfaltový povrch. Náklady 2 459 899 Kč. Termín zahájení 6/2019, 

dokončení 9/2019. * DVA NOVÉ PŘECHODY PRO CHODCE byly vybudovány v ulici 

Prosečská, a to jeden u pošty a druhý u školy. Náklady 752 555 Kč. Termín zahájení 

7/2019, dokončení 8/2019. * REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, CHODNÍKŮ a 

veřejného osvětlení v ulici Na Šumavě. Ve spolupráci se SVS a Innogy též rekonstrukce 

kanalizace a plynovodu. Náklady na realizaci (v roce 2019 dofakturace) 511 547 Kč. 

Termín zahájení 6/2018, dokončení 11/2018. * KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ULICE 

V ALEJI (chodníky, komunikace, parkovací stání), včetně rekonstrukce VO, úpravy 

UV a obnovy stromové aleje a zeleně. Náklady na přípravu 734 744 Kč. STAVBA 

SPLAŠKOVÉ KANALIZACE v ulici U Zahradnictví a Na Palouku zajišťující 

ekologickou likvidaci splaškových vod v dané lokalitě, která se nachází v ochranném 

pásmu Vratislavické kyselky a neumožňuje výstavbu malých domácích čistíren 

odpadních vod. Náklady 9 540 634 Kč. Termín zahájení 8/2018, dokončení 9/2019. * 

KANALIZAČNÍ SPADIŠŤOVÁ ŠACHTA - Soukromá investice Astra Montu, s.r.o., 

město od Astra Montu spadišťovou šachtu odkoupilo, aby se mohla napojit vybudovaná 

kanalizační stoka v ul. Na Palouku, Horní, U Zahradnictví. Náklady 3 256 190 Kč. * 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE CENTRUM, I. ETAPA - Projektová příprava řešící odvedení 

dešťových vod z části ulic Liberecká, Generála Mrázka, Komenského, Průmyslová a 

Poštovní s připojením dešťových svodů přilehlých objektů a odvedením všech vod do 

retenční nádrže v ulici Budovatelů s přepadem do Lužické Nisy. Náklady na přípravu ve 

výši 1 853 143 Kč. DEŠŤOVÁ KANALIZACE CENTRUM, II. ETAPA - Vybudování 

dešťové kanalizace v ulici Soukenná, Dolní náměstí, část ulice Dvorská, zpětná větev 

do RN v ul. Budovatelů a vybudování RN pod Anenským náměstím s odtokovou stokou 

do Lužické Nisy. Náklady na přípravu 943 412 Kč. * ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY 

NÁM. B. NĚMCOVÉ - Zahájení I. etapy výstavby dešťové kanalizace v této 

lokalitě. Ve spolupráci se SVS, a.s., a Innogy, s.r.o., bude dále provedena 
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kompletní výměna splaškové kanalizace a vodovodu (SVS, a.s.) a rekonstrukce 

plynovodu (Innogy, s.r.o.). Náklady 6 125 671 Kč. Termín zahájení 7/2018, dokončení 

9/2019. * Odkanalizování lokality nám. B. Němcové, III. etapa - Výstavba gravitační 

splaškové kanalizace z kameniny DN 300 délky 43,8 m a DN 250 délky 59,2 m včetně 

kanalizačních přípojek DN 150 celkové délky 9,6 m v ulici Měsíční a Trpasličí v 

Jablonci nad Nisou, na pozemcích pč. 1581/4 a 2447/1 v kú. Jablonec. Náklady 1 680 

116 Kč. Termín zahájení 30. 7. 2019, dokončení 22. 10. 2019. 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 7 657 215 Kč. OPRAVA ZDI V ULICI 

POD BAŠTOU – odborné posouzení, vrty, zkoušky a vypracování komplexního návrhu 

opravy této opěrné zdi. Náklady 351 213 Kč. OSADA SEVER - Výstavba 

infrastruktury pro možnost odprodeje parcel pro výstavbu rodinných domů. Náklady na 

přípravu 911 408 Kč. DEMOLICE v ulici Smetanova 27 čp. 711. Náklady 1 126 765 

Kč - doplatek za stavební úpravy. Zahájení a dokončení v roce 2018. * Všechny výše 

uváděné náklady byly vynaložené v roce 2019. 

KDE A KOLIK MĚSTO FINANČNĚ PŘISPÍVALO   
ŠKOLSTVÍ - na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ 72,33 Kč (v roce 2018: 72,33 * 

2017: 63,46 * 2016: 31,25 * 2015: 31,16 * 2014: 33,57 * 2013: 33,45 Kč),  

 na jeden den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ 76,92 Kč (v roce 2018: 

76,92 * 2017: 110,62 * 2016: 106,65 * 2015: 130,87 * 2014: 111,15 * 2013: 

110,47 Kč),  

 na jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ 47,48 Kč (v roce 2018: 47,48 * 2017: 

38,86 * 2016: 26,28 * 2015: 37,41 * 2014: 38,25 * 2013: 39,66 Kč),  

 na jeden den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 2,59 Kč (v roce 2018: 2,59 * 2017: 

2,52 * 2016: 1,98 * 2015: 2,05 * 2014: 1,79 * 2013: 1,99 Kč), 

 na jeden den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 6,82 Kč (v roce 2018: 6,82 * 

2017: 4,14 * 2016: 4,84 * 2015: 5,26 * 2014: 9,74 * 2013: 3,80 Kč). 

SOCIÁLNÍ OBLAST - na jeden den a uživatele terénní pečovatelské služby 134,98 Kč 

(2018: 134,98 * 2017: 84,50 * 2016: 75,47 * 2015: 59,78 * 2014: 51,34 * 2013: 44,47).  

KULTURA - na jednoho návštěvníka knihovny 93,69 Kč (v roce 2018: 93,69 * 2017: 

71,56 * 2016: 73,58 * 2015: 70,37 * 2014: 65,24 * 2013: 64,70 Kč), 

 na jednoho návštěvníka divadla 149,23 Kč (rok 2018: 149,23 * 2017: 145,19 * 

2016: 142,25 * 2015: 141,41 * 2014: 135,47 * 2013: 111,35 Kč), 

 na 1 návštěvníka kostela svaté Anny 50,03 Kč (rok 2018: 50,03 * 2017: 100,71 

* 2016: 100,48 * 2015: 83,62 * 2014: 112,99 * 2013: 73,82), 

 na jednoho návštěvníka Domu Scheybalových 89,34 Kč (rok 2018: 89,34 * 

2017: 96,85 * 2016: 100,18), 

 na jednoho návštěvníka kina 52,35 Kč (v roce 2018: 52,35 * 2017: 47,55 * 

2016: 46,81 * 2015: 54,43 * 2014: 59,34 * 2013: 53,74 Kč), 
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 na 1 vstupenku na kulturní a společenskou akci Eurocentra 104,26 Kč (rok 2018: 

104,26 * 2017: 86,41 * 2016: 117,85 * 2015: 109,18 * 2014: 113,65 * 2013: 

148,78 Kč). 

SPORT - na hodinu sportování na 1 kurtu ve sportovní hale 117,16 Kč (rok 2018: 

117,16 * 2017: 77,25 * 2016: 113,08 * 2015: 120,18 * 2014: 123,03 * 2013: 117,14),  

 na 1 hodinu sportujícího na zimním stadionu 48,06 Kč (rok 2018: 48,06 * 2017: 

41.42 * 2016: 31,08 * 2015: 45,24 * 2014: 53,78 * 2013: 58,03 Kč), 

 na 1 vstupenku do bazénu 43,98 Kč (rok 2018: 43,98 * 2017: 32,50 * 2016: 

27,09 * 2015: 26,94 * 2014: 26,16 * 2013: 26,21 Kč). 

DOPRAVA - na jednoho přepraveného občana v MHD 8,29 Kč (rok 2018: 8,29 * 2017: 

8,64 * 2016: 4,27 * 2015: 4,27 * 2014: 4,40 * 2013: 4,46 Kč), * v tramvaji 10,64 Kč 

(rok 2018: 10,64 * 2017: 9,82 * 2016: 5,63 * 2015: 5,87 * 2014: 5,64 * 2013: 5,64 Kč).  

OSTATNÍ - na jeden metr čtvereční hrobového místa za rok 43,83 Kč (rok 2018: 44,83 

* 2017: 44,84 * 2016: 53,87 * 2015: 55,20 * 2014: 54,73 * 2013: 60,11 Kč), 

 1 výtisk Jabloneckého měsíčníku 9,46 Kč (v roce 2018: 9,71 * 2017: 9,63 * 

2016: 9,22 Kč). 

 

SPRÁVA (NE)BYTOVÝCH OBJEKTŮ: VÝDAJE NA OPRAVY 
ODDĚLENÍ SPRÁVY BYTOVÝCH OBJEKTŮ - V únoru 2019 byla schválena změna 

organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, čímž došlo mimo jiné na 

technickém odboru k rozdělení oddělení správy objektů na dvě samostatná oddělení: 

 oddělení správy bytových objektů a oddělení správy nebytových objektů.  

Připomeňme si, že 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 2018 částky 7 513 000 Kč (v roce 2017: 

8 538 000 * 2016: 9 619 000 * 2015: 9 283 000 * 2014: 3 998 000 * 2013: 4 345 000). 

Oddělení správy bytových objektů získalo pro rok 2019 částku 9 415 000 Kč. Stejný 

jako vloni zůstal počet objektů ve správě oddělení tj. 59, naopak počet bytů se 

z loňských 809 snížil na 798. V důsledku výše uvedeného rozdělení oddělení došlo k 

převodu 10 školnických bytů na oddělení správy nebytových objektů a dvě bytové 

jednotky byly sloučeny v jednu. * PRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ - V roce 2019 bylo 

vypsáno 21 (vloni 11 * 2017: 23 * 2016: 36) výběrových řízení na pronájem obecních 

bytů, do kterých se přihlásilo 57 zájemců (vloni 27 * 2017: 41 * 2016: 54) a bylo 

podáno 184 žádostí. * MĚSTSKÉ UBYTOVNY - Ubytovna v objektu Březová 27 byla 

obsazována a provozována v roce 2019 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 technických problémů. Problematickými se ukazují bohužel někteří ubytovaní, 

kteří nedodržují ubytovací řád ani ubytovací smlouvu, řádně nehradí 

ubytovací poplatek a poškozují zařízení ubytovny. 
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ODDĚLENÍ SPRÁVY BYTOVÝCH OBJEKTŮ realizovalo v roce 2019 následující 

větší opravy v městských bytových domech:   

o 1 770 000 Kč • Řetízková 5, 7, 9, 11 – opravy bytových jednotek a výměny 

topidel 

o 862 000 Kč • Skřivánčí 66 – oprava tří bytových jednotek 

o 71 000 Kč • B. Němcové 54 – oprava elektroinstalace 

o 683 000 Kč • Podhorská 5 – rekonstrukce bytu č. 5 

o 180 000 Kč • Březová 27 – výmalba ubytovny + opravy sociálních zařízení 

o 1 541 000 Kč • Na Úbočí 21 – rekonstrukce bezbariérového bytu č. 45  

o 504 000 Kč • Na Úbočí 14 – opravy bytů č. 10 a 51 a oprava elektro 

o 72 000 Kč • Lidická 14 – výměna plynového kotle včetně vyvložkování komína 

o 57 000 Kč • Lidická 9 – oprava kanalizace 

o 358 000 Kč • Na Kopci 9 – oprava bytu č. 8 a opravy topidel a bojlerů 

o 469 000 Kč • Na Kopci 11 – výměna topidel a opravy bytů č. 5 a 18 

o 84 000 Kč • Opletalova 31-35 – drobné opravy 

o 179 000 Kč • Rybářská 8–10 – oprava kotelny a výmalba společných prostor 

o 673 000 Kč • Dlouhá 25A – rekonstrukce kotelny 

o  88 000 Kč • Smetanova 63 – výmalba společných prostor 

o 95 000 Kč • Palackého 26 – výměna ohřívače a sporáků 

o 778 000 Kč • Lípová 9 – oprava bytových jednotek č. 4, 19, 21, 26, 27, 28 

o 580 000 Kč • DZU Palackého 63 a 65 – opravy šesti bytových jednotek 

o 325 000 Kč • DZU Novoveská 5 – oprava čtyř bytových jednotek, nová 

telefonní ústředna a montáž sedátek do výtahů 

Zbývá dodat, že na základě rozhodnutí vedení jabloneckého magistrátu byly zahájeny 

opravy dlouhodobě volných bytů větších rozměrů, a to konkrétně v objektech Lidická 

12, 14 a Dlouhá 25A. Dokončeny budou v příštím roce.  

 

ODDĚLENÍ SPRÁVY NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ realizovalo následující větší opravy:   

ZÁKLADNÍ ŠKOLY VČETNĚ ŠKOLNÍCH JÍDELEN A TĚLOCVIČEN 

o 977 000 Kč * ZŠ Mozartova – opravy podlah ve výši 253 tis. Kč, zateplení a 

oprava venkovního schodiště 241 tis. Kč, vnitřní ozvučení objektu 483 tis. Kč 

o 4 929 000 Kč * ZŠ Rychnovská – oprava podkroví a stropu ve výši 3 159 tis. 

Kč, rekonstrukce učebny 1 770 tis. Kč  

o 169 000 Kč * ZŠ 5. května a Sokolí – oprava podlahových krytin ve výši 60 tis. 

Kč, oprava kanalizační a vodovodní stoupačky 109 tis. Kč  

o 185 000 Kč * ZŠ Pod Vodárnou – oprava povrchu dvora ve výši 135 tis. Kč, 

výměny nádrží a ventilů sociálních zařízení 50 tis. Kč 

o  111 000 Kč * ZŠ Na Šumavě – oprava oplocení 

o 196 000 Kč * ZŠ Pivovarská – oprava podlah dílny ve výši 111 tis. Kč, oprava 

povrchů v kuchyni a skladech 85 tis. Kč 

o 448 000 Kč * ZŠ Pasířská – oprava sociálních zařízení ve výši 350 tis. Kč, 

oprava čerpadla 52 tis. Kč, oprava plotu 46 tis. Kč 
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o 756 000 Kč * ZŠ Liberecká – oprava stoupaček ve výši 206 tis. Kč, oprava 

sociálních zařízení 309 tis. Kč, oprava oplocení 127 tis. Kč, zastřešení a čistící 

zóna u družiny 114 tis. Kč  

o 484 000 Kč * Zajištění obsluhy určených kotelen 

MATEŘSKÉ ŠKOLY  

o 381 000 Kč * MŠ Čs. Armády – oprava dešťové kanalizace ve výši 60 tis. Kč, 

projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizační přípojky 83 tis. Kč, 

rekonstrukce kanalizační přípojky a zrušení septiku 238 tis. Kč  

o 701 000 Kč * MŠ Nová Pasířská – opravy sociálních zařízení a rozvodů   

o 48 000 Kč * MŠ Střelecká – oprava oken  

o 42 000 Kč * MŠ J. Hory – oprava oplocení  

o 102 000 Kč * MŠ Mechová – výměna podlahové krytiny 52 tis. Kč, oprava 

podlahové krytiny 50 tis. Kč 

o 990 000 Kč * MŠ 28. října – oprava kotelny a výměna plynových kotlů  

o 314 000 Kč * MŠ Lovecká – nové stání (parkoviště) 135 tis. Kč, oprava střechy 

ve výši 179 tis. Kč 

o 67 000 Kč * MŠ Slunečná – oprava opěrné zdi a plotu  

o 60 000 Kč * MŠ Tichá – úprava elektro rozvaděče 

o 127 000 Kč * Opravy herních prvků v určených areálech  

o 78 000 Kč * Kontrola herních prvků v určených MŠ  

o 142 000 Kč * Oprava herních prvků v určených MŠ 

SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY (SMŠ) 

o 50 000 Kč * SMŠ Palackého – oprava dlažeb v suterénu  

o 77 000 Kč * U Přehrady – oprava zabezpečovacího zařízení 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY (SPECIÁLNÍ - SZŠ)  

o 299 000 Kč * SZŠ Liberecká 31 – oprava maleb na chodbách 69 tis. Kč, oprava 

určených oken 230 tis. Kč  

o 55 000 Kč * SZŠ J. Hory 33 – oprava podlahových krytin  

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA  

o 50 000 Kč *SUPŠ a VOŠ - oprava omítek štukových, včetně maleb ve třídě  

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ  

o 946 000 Kč * ZIMNÍ STADION - Výměna tlakových nádob NH3 51 tis. Kč, 

opravy - ledové plochy 60 tis. Kč, software chlazení 52 tis. Kč, kompresoru 

chlazení menší 185 tis. Kč a větší 219 tis. Kč, oprava čidel u čpavku 68 tis. Kč, 

výměna deskového výměníku 193 tis. Kč a výbojek nad ledem 118 tis. Kč  

o 1 385 000 Kč * PLAVECKÝ BAZÉN - Oprava průtokového bojleru 88 tis. Kč, 

oprava tepelného čerpadla voda/vzduch 57 tis. Kč, oprava mozaikových podlah 

včetně spárování 100 tis. Kč, další opravy - vstupních turniketů 62 tis. Kč, 

havarijních klapek 116 tis. Kč, vzduchotechniky 962 tis. Kč  

o 516 000 Kč * STŘELNICE - Výměna bojleru 1000 l 70 tis. Kč, oprava - sektoru 

pro disk 76 tis. Kč, klimatizace 80 tis. Kč, oprava a dobetonování sloupů 79 tis. 

Kč, výměna světel za LED 211 tis. Kč  
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o 874 000 Kč * ATLETICKÁ HALA A STADION - Výměna svítidel za LED světla 

o 1 494 000 Kč * MĚSTSKÁ HALA - Oprava vstupu do haly 54 tis. Kč, výměna - 

nosných popruhů u opon 375 tis. Kč, sedaček v hledišti 583 tis. Kč, UPS 277 tis. 

Kč, oprava boxerského sálu 205 tis. Kč 

DALŠÍ MĚSTSKÉ ORGANIZACE  

o 102 000 Kč * Eurocentrum – opravy automatických dveří ve výši 67 tis. Kč, 

oprava letní scény 35 tis. Kč  

o 848 000 Kč * DDM Vikýř – oprava dveří 53 tis. Kč, oprava povrchu dvora 40 

tis. Kč, rekonstrukce kotelny 755 tis. Kč  

o 112 000 Kč * ZUŠ – opravy stěn a stropů 92 tis. Kč, oprava parket 20 tis. Kč 

o 107 000 Kč * Městské divadlo – montáž výlezu na střechu ve výši 40 tis. Kč, 

oprava klimatizace 31 tis. Kč, oprava podlahy 36 tis. Kč 

o 94 000 Kč * Městská knihovna – oprava střechy 59 tis. Kč, oprava venkovního 

osvětlení 35 tis. Kč  

o 85 000 Kč * Kulturní dům Kokonín - dodávka nábytku  

o 52 000 Kč * Kino Junior – oprava skleněných výplní 

OSTATNÍ (BYTY, NEBYTOVÉ OBJEKTY, VODOVODY AJ.) 

o 270 000 Kč * Oprava UMT, vč. doplnění granulátu a vyčesání – Mozartova 118 

tis. Kč, Břízky 152 tis. Kč  

o 257 000 Kč * Správa areálu v Sokolí 

o 1 531 000 Kč * Bezbariérový byt 3 + 1 pro rodinu s imobilním členem 

o 59 000 Kč * Oprava předstěny, včetně štukových omítek, v nebytovém objektu 

v ulici Uhelná 5 

o 6 107 000 Kč * Městské vodovody a kanalizace – projektová dokumentace na 

rekonstrukci vodovodu v lokalitě Liberecká a Lípová 230 tis. Kč, Čelakovského 

- dozor investora 133 tis. Kč a rekonstrukce vodovodu 5 568 tis. Kč, 

provozování městských vodovodů 176 tisíc Kč 

 

PŘÍSPĚVKY, DOTACE, DARY 
ÚTERÝ 12. 3. - Rada města schválila na 

základě usnesení Zastupitelstva města 

Jablonec nad Nisou ze dne 21. února 2019 

předložené rozpočty příspěvkových 

organizací na rok 2019 v položkovém 

členění. Oproti loňskému roku došlo u 

příspěvkových organizací města k 

navýšení příspěvku na provoz a na 

mzdové náklady. Nemocnice Jablonec 

navíc v letošním roce dostane od města 

investiční dotaci ve výši bezmála 4,2 milionu korun na zkapacitnění hlavních 

napájecích kabelů, s tím, že náklady a výnosy nemocnice nejsou hrazeny z 

rozpočtu města, ale z veřejného zdravotního pojištění. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=81641&x=640&y=450&test=ccc
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POROVNÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ 

MĚSTSKÉ ORGANIZACE A SPOLEČNOSTI 2018 2019 

Základní školy, p. o. 35 024 000,00 Kč 38 424 000,00 Kč 

Mateřské školy, p. o. 18 741 000,00 Kč 20 170 000,00 Kč 

Mateřská škola speciální, p. o. 2 169 000,00 Kč 2 377 000,00 Kč 

Základní umělecká škola, p. o. 852 000,00 Kč 875 000,00 Kč 

DDM Vikýř, p. o. 1 018 000,00 Kč 1 392 000,00 Kč 

Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. 12 249 000,00 Kč 12 389 000,00 Kč 

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. 8 962 000,00 Kč 9 520 000,00 Kč 

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 10 726 000,00 Kč 11 080 000,00 Kč 

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. 14 102 000,00 Kč 17 759 000,00 Kč 

SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. 25 436 000,00 Kč 27 062 000,00 Kč 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 
* 18 081 000,00 Kč 20 056 000,00 Kč 

Nemocnice Jabloenc nad Nisou, p. o. 
** 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 

*
 V roce 2018 byl poskytnut investiční příspěvek ve výši 265 000,00 Kč 

**
 V roce 2019 je investiční příspěvek ve výši 4 178 000,00 Kč 

DOTACE MĚSTU JABLONEC V ROCE 2019 dosáhly částky 211 462  000 Kč  

 2018: 179 584 000 

 2017: 88 845 000 

 2016: 116 788 000 

 2015: 109 079 000 

 2014: 93 424 000 

 2013: 89 720 000,  

z toho:  

GLOBÁLNÍ 45 311 000 Kč * v roce 2018: 40 774 000 * 2017: 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 166 151 000 Kč * v roce 2018: 138 810 000 * 2017: 50 340 000 * 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 - celkem 166 151 000 Kč z toho (v tis. Kč): Aktivní politika 

zaměstnanosti 9 749 (v roce 2018: 7 737 * 2017: 7 184 * 2016: 1 151)  - Sčítání lidu 38  

 Volby: do Evropského parlamentu 1 632 (2018: do zastupitelstva a Senátu 

ČR 2 177, prezidenta ČR 1 335 * 2016 volby zastupitelstev 1 034 * v roce 

2017 volby do Parlamentu ČR 1 128) 
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 Veřejnoprávní smlouvy 96 (2018: 60 * 2017: 54 * 2016: 40)  

 Sociálně-právní ochrana dětí 8 185 (v roce 2018: 6 930 * 2017: 7 828 * 

2016: 7 203) 

 Na výkon sociální práce 1 397 (2018: 1 853 * 2017: 1 599 * 2016: 1 287)  

 Veřejně prospěšné práce - SR 20 (2018: 812 * 2017: 1 029 * 2016: 2 096), 

EU 92 (2018: 2 000 * 2017: 4 810 * 2016: 9 800)  

 Dopravní výchova 80 (2018: 80 * 2017: 76) 

 Mateřské školy: šablony CZ 1 033 (2018: 354 * 2017: 529), EU 5 848 

(2018: 2 000 * 2017: 604) * potravinová pomoc CZ 19, EU 106  - kraj 96 

(2017: 54 * 2016: 142) - Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská: SR 611 a 

EU 10 374 

 Speciální mateřské školy – kraj 35 

 Základní školy: šablony CZ 1 838 (2018: 564 * 2017: 604), EU 10 408 

(2018: 3 200 * 2017: 3 420) - kraj 286 (2018: 216 * 2017: 42 * 2016: 165 - 

potravinová pomoc 2018: 76 * 2017: 85 * 2016: 89) – Modernizace: ZŠ 

Liberecká a Mozartova – neinvestiční. SR 19 a EU 320, investice – SR 315 a 

EU 5 355 

 ZUŠ: šablony CZ 309, šablony EU 1 756 - kraj 400 (2018: kraj 500 * 2017: 

215 * 2016: 346)  

 DDM Vikýř - kraj 180 (2018: 120 * 2017: 98 * 2016: 72) - aktivity EU 20 * 

(2018: šablony CZ 216, EU 1 222)  

 Městská knihovna – kraj 1 184 (2018: 1 160 * 2017: 1 042 * 2016: 1 020)  

 Nemocnice Jablonec – pohotovost 2 305, dotace na vzdělávání zdravotníků – 

rezidenční místa 1 245, návazná péče SR 2 359 a EU 40 095, investice KÚ 

3 500, lůžková péče – MPSV 813, IROP – SR 265 a EU 4 501 * (vzdělávání 

lékařů ARO 2018: 315 * 2017: 90 * 2016: 120, pohotovost 2018: 22 305 * 

2017: 2 305 * 2016: 2 305, lůžková péče MPSV 2018: 763 * 2017: 483 * 

2016: 537, návazná péče 2018: investiční 72 991 a návazná investice 763 - 

v předcházejících letech: 2017 příplatek za směny nelékařských zdravotníků 

3 436 * 2016 spojovací krček 5 000 aj.)  

 CSS - pečovatelská služba: MPSV 3 976 (2018: 4 100 * 2017: 3 120 * 2016: 

kraj 49, MPSV 2 020) - odlehčovací služba MPSV 864 (2018: 850 * 2017: 

729 * 2016: kraj 31, MPSV 420)  

 Volnočasové aktivity seniorů 25 (2018: 23)  

 Nízkoprahové centrum: neinvestiční - SR 77 a EU 1 315 * investice - SR 

539 a EU 9 165 

 Na obnovu porostů – KÚ 3  

 Příspěvek od obce 50  

 Péče o krajinu 149 (2018: 126 * 2017: 106 * 2016: 142)  

 Program regenerace městské památkové rezervace 1 845 (2018: 1 695 * 

2017: 1 610 * 2016: 1 435)  

 Kolem kolem Jizerek – neinvest. 290, investice 241  
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 Památník Lukášov 249  

 Konverze bývalých městských lázní 37  

 Střelnice – JUDO aréna 18 807  

 Zateplení: DPS Palackého 9 579 a ZŠ Šumava (z OPŽP) 5 

 Vybavení jednotek požární ochrany – kraj 302, MV 419 

 Rekonstrukce požárních zbrojnic – investice 882 

 Prevence kriminality: asistent prevence kriminality 545 (2018: neinvestiční 

43, investiční 1 083, asistent prevence kriminality 513 * 2017: 343 * 2016: 

455) * v roce 2017 osvětlení rizikových lokalit 427, v roce 2016: systém 

včasné intervence 486, příměstský tábor 50  

FINANCE NEJEN PRO SKŘIVÁNEK, VETERÁNY A HASIČE  
Osvěta a poradenství v souvislosti s Downovým syndromem, kampaň na snižování 

nehodovosti cyklistů, halové Mistrovství ČR v atletice veteránů 2019, cesta pěveckého 

sboru Skřivánek do zahraničí nebo hasičská soutěž Jablonecká hala 2019. To jsou 

příklady akcí a projektů podpořené finančním darem z rozpočtu města. Rada na svém 

jednání 12. března 2019 schválila celkem deset žádostí o dar za 174 tisíc korun (viz 

níže). Jednu žádost zamítla. „U schvalování darů z rozpočtu města zvažujeme 

několik hledisek. Akce a projekty musí nějakým způsobem propagovat 

Jablonec, nebo se konat pod záštitou města. Zároveň tak můžeme ocenit 

významné úspěchy a podporovat spolky v jejich činnosti,“ vysvětluje primátor 

Milan Kroupa a dodává: „Spolkovou činnost vnímám jako nezbytnou součást 

života v našem městě, a proto považuji za důležité, aby město spolky 

podporovalo nejen morálně, ale také finančně.“  
Kolik a komu rada schválila poskytnutí finančního daru:   

o 20 000 Kč - Svazu tělesně postižených v ČR,  

o 20 000 Kč - Římskokatolické farnosti – děkanství Jablonec nad Nisou,  

o 20 000 Kč - SPMP ČR – pobočnému spolku Sekce Downův syndrom,  

o 20 000 Kč - SH ČMS – Okresnímu sdružení hasičů Jablonec nad Nisou,  

o 20 000 Kč - Dětskému pěveckému sboru Skřivánek,  

o 20 000 Kč - obecně prospěšné společnosti Bezpečně na silnicích, 

o 20 000 Kč - Muzeu obrněné techniky Smržovka na organizaci Jízdy válečných 

veteránů na Jablonecku, 

o 18 000 Kč - Sdružení veteránu ČAS, 

o 11 000 Kč - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jablonecké Paseky, 

o 5 000 Kč tisíc - Sdružení válečných veteránů. 

ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ PENÍZE NEDOSTAL  
Dar z rozpočtu města letos neobdržela jablonecká pobočka Českého svazu bojovníků za 

svobodu, která žádala o 10 tisíc korun na úhradu režijních nákladů spojených s činností 

svazu. „Vzhledem k tomu, že byl před časem hlavní představitel svazu v Jablonci 

pan Radkovič odsouzen za pomluvu, kdy měl nazvat učitele 
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jabloneckého gymnázia neonacistou a neohenlainovcem, považujeme za 

nutné, aby se město od takového jednání distancovalo,“ dodává primátor Kroupa. 

Případ samozřejmě rezonoval napříč všemi médii, kde se počátkem roku mimo jiné 

psalo pod titulky: SVAZ PENÍZE OD MĚSTA NEDOSTANE. VADÍ JEHO ŠÉF - ČLEN 

BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU NAZVAL UČITELE NEONACISTOU, DOSTAL 

PODMÍNKU - PŘEDSEDA JABLONECKÉHO SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU 

POMLUVIL UČITELE I ŠKOLU – MINIMÁLNĚ KONTROVERZNÍ, tak titulují Františka 

Radkoviče, předsedu jablonecké pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu 

(ČSBS), lidé z jeho okolí. Kontroverze nyní nabrala ještě vyšší úroveň. Za pomluvy o 

centru neonacismu na jabloneckém Gymnáziu Dr. Randy byl Okresním soudem v 

Jablonci odsouzen na čtyři měsíce s odkladem na jeden rok. Rozsudek ale není 

pravomocný, František Radkovič se odvolal. Celý spor propukl už před několika lety, 

kdy se učitel dějepisu z gymnázia Libor Behúl dostal s Radkovičem do sporu. Stalo se 

tak při přednášce Františka Radkoviče při výstavě Stopy II. světové války na 

Jablonecku. Jenže přednáška se děla podle učitele ve velmi militantním až nenávistném 

duchu. Pedagog předsedu svazu několikrát opravil, protože byl ale výklad stále 

útočnější, přednášku ukončil a se studenty odešel. Radkovič následoval studenty na 

chodbu a nabízel jim časopis svazu Národní osvobození. „Je to jediný nezmanipulovaný 

zdroj pro poznání československé historie,“ nabádal studenty. Nejprve si měl jít 

František Radkovič stěžovat k řediteli gymnázia Tomáši Hofrichterovi. Protože ale 

nepochodil, nazval i ředitele neonacistou. Poté na školu poslal Českou školní inspekci a 

několikrát žádal nápravu i na krajském úřadě. Inspektoři na škole strávili kvůli udání 

čtyři dny. Nic špatného nenašli. „Pan Radkovič při své posedlosti vidět za vším 

nacismus zašel za hranici únosnosti,“ popsal Tomáš Hofrichter. Učitel dějepisu musel 

několikrát na policii, kam na něj František Radkovič podal trestní oznámení. Útoky 

nepřestávaly ani poté, co policisté případ odložili. „Sám jsem na veřejné besedě slyšel, 

jak pan Radkovič napadal učitele i školu jako nacisty a neohenleinovce. Nebylo mi to 

milé,“ popsal jeden ze členů ČSBS. Věc ale graduje i nadále. Petr Beitl, někdejší 

primátor Jablonce a nynější poslanec, vyzval jablonecké zastupitele, aby v co nejbližší 

době zastavili jakoukoli finanční podporu jablonecké pobočky ČSBS. Připomněl jim i 

další excesy Františka Radkoviče. „V roce 2015 verbálně obtěžoval skupinu česko-

německých studentů při prohlídce města, kdy na ně křičel, ať zavolají gestapo,“ popsal 

Petr Beitl. Vadí mu i fakt, že vystupování předsedy jabloneckého ČSBS poškozuje 

vztahy s partnerskými městy. „V Německu máme tři partnerská města, partnerství 

gymnázií trvá asi dvacet let, vztahy jsou dlouhodobě budované. Svaz nefunguje dobře a 

člen vedení svazu se vyjadřuje velice demagogicky,“ přiblížil Beitl fakt, že František 

Radkovič je i ve vedení celorepublikového ČSBS. I nové vedení jabloneckého 

magistrátu má s Františkem Radkovičem problém. „Nedopustíme, aby docházelo k 

podobným výstřelkům směrem k partnerským městům,“ poznamenal primátor Jablonce 

Milan Kroupa. Sám František Radkovič reagoval na výpovědi u okresního soudu 

podrážděně. „Je to vytržené z kontextu,“ zdůrazňoval. „S rozsudkem nesouhlasím, 

proto se odvolávám,“ prohlásil.  
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DOTAČNÍ PROGRAMY MĚSTA 
ODDĚLENÍ DOTACÍ odboru územního a hospodářského rozvoje magistrátu v roce 

2019 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 2019 bylo podpořeno 8 (vloni 14) žádostí o dotace.  

 PROGRAM OBNOVY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY JABLONEC - obnova 

objektů, které nejsou kulturní památkou, alokace 1 500 000 Kč, letos bylo 

podpořeno stejně jako vloni 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 2018 zpracovány pravidelné monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů.  

Vedle toho je průběžně poskytováno poradenství fyzickým a právnickým osobám. 

EVROPSKÁ UNIE: OPERAČNÍ PROGRAMY  

EVROPSKÁ UNIE * FOND SOUDRŽNOSTI * OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ *MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 

 ZATEPLENÍ DOMU PRO SENIORY (DPS) Palackého v Jablonci. Dotace EU 

9 594 785,62 Kč, celkové náklady 25 780 079,10 Kč. Žádost o dotaci byla 

předložena v listopadu 2017, realizace v období srpen 2018 až říjen 2019. 

EVROPSKÁ UNIE * EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ * OPERAČNÍ 

PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ * MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 

 REVITALIZACE NOVOVESKÉ VODNÍ NÁDRŽE V JABLONCI. Dotace EU 

2 417 494 Kč, celkové náklady 5 554 881 Kč. Žádost o dotaci byla předložena v 

říjnu 2018, fyzická realizace začala v září 2019 a bude ukončena v červnu 2020. 

 REVITALIZACE VODOTEČE DOLINA V JABLONCI. Dotace EU 1 118 

780,63 Kč, celkové náklady 4 354 505,92 Kč. Žádost o dotaci předložena v 

listopadu 2018, realizace bude v roce 2020.  

EVROPSKÁ UNIE* EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ * INTEGROVANÝ 

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. * 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

 CENTRUM TERÉNNÍCH A AMBULANTNÍCH SLUŽEB V JABLONCI - 

Dotace EU 10 480 410,02 Kč, dotace ČR 616 494,71 Kč, celkové náklady 13 

825 664,43 Kč. Žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2017. Fyzická realizace 

se uskutečnila v roce 2018 a byla ukončena v lednu roku 2019. Cílem projektu 

bylo vybudování a rozšíření zázemí pro kvalitní poskytování sociálních služeb a 

zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s 

cílovými skupinami. Aktivity projektu vedou k inkluzi sociálně vyloučených 

osob, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob se zdravotním 

postižením.  
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 MODERNIZACE ZŠ LIBERECKÁ A ZŠ MOZARTOVA V JABLONCI - 

Dotace EU 12 194 533,76 Kč, dotace ČR 717 325,53 Kč, celkové náklady 19 

732 686,20 Kč. Žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2017. Projekt byl 

rozdělen na dvě etapy se zahájením v roce 2018, ukončeno v roce 2019. 

 MODERNIZACE ZŠ PASÍŘSKÁ V JABLONCI. Dotace EU 2 981 068,98 Kč, 

ČR 175 357,00 Kč, celkové náklady 6 131 904,46 Kč. Žádost o dotaci byla 

předložena v říjnu 2018 a fyzická realizace proběhla v průběhu roku 2019. 

 MODERNIZACE ZŠ JABLONEC – KOKONÍN. Dotace EU 19 479 413,33 

Kč, dotace ČR 1 145 847,85 Kč, celkové náklady 38 271 956,45 Kč. Žádost o 

dotaci byla předložena v říjnu 2018. Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky a 

dostupnost infrastruktury pro vzdělávání ve dvou objektech ZŠ Kokonín, a to 

Rychnovská 216 a Janáčkova 42. Realizace projektu byla zahájena v roce 2019 a 

bude ukončena ve druhé polovině roku 2020.  

 NAVÝŠENÍ KAPACITY MŠ NOVÁ PASÍŘSKÁ v Jablonci nad Nisou. Dotace 

EU 15 815 520 Kč, ČR 930 325 Kč. Celkové náklady 26 982 640 Kč. Žádost o 

dotaci byla předložena v dubnu 2018. Fyzická realizace zahájena v srpnu 2018. 

Cílem projektu bylo rozšíření nabídky volných míst v zařízení předškolní 

výchovy a vytvoření moderního prostředí pro potřeby předškolního vzdělávání. 

Pro tyto účely byl rekonstruován nevyužívaný objekt v areálu MŠ. Dále byla v 

rámci projektu revitalizována zahrada a pro naplnění podmínky bezbariérovosti 

byl instalován výtah a opraveny zpevněné plochy. Rekonstruovaný objekt a 

původní budovy školky byly propojeny zastřešeným krčkem. Realizace byla 

ukončena v srpnu 2019 a v září mohlo do nové budovy nastoupit 24 dětí.  

 MODERNIZACE MŠ ARBESOVA V JABLONCI NAD NISOU. Dotace EU 

29 758 293 Kč, dotace ČR 1 750 488 Kč. Celkové náklady 36 317 572 Kč. 

Žádost o dotaci byla předložena v srpnu 2019. Fyzická realizace byla zahájena v 

červenci 2019. Cílem projektu je navýšení počtu míst v zařízení předškolní 

výchovy. Na místě původního domku pro školníka bude vystavěn nový pavilon, 

ve kterém budou dvě oddělení pro 44 dětí. Součástí jsou úpravy zahrady a 

vybudování nového altánu k venkovní výuce. Ukončení v květnu 2020. 

EVROPSKÁ UNIE* EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ * INTEGROVANÝ 

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM * MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

 MODERNIZACE MŠ MONTESSORI V JABLONCI - Dotace EU 26 865 602 

Kč, dotace ČR: 1 580 330 Kč • Celkové náklady: 44 232 551 Kč. Žádost o 

dotaci byla předložena do individuální Výzvy IROP v říjnu 2018. Cílem 

projektu je navýšení kapacity MŠ Montessori, tak aby byl pokryt narůstající 

zájem o předškolní vzdělávání, a to vzhledem k legislativním úpravám i 

zvýšenému počtu nově narozených dětí v letech 2015-2017. Řešením daného 

problému je přístavba nového objektu a rekonstrukce stávající budovy. 

Současný stav budovy, která pochází z 20 let, je na hranici kapacitních možností 

a stavebně neodpovídá dnešním požadavkům na předškolní vzdělávání.  
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EVROPSKÁ UNIE * EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND * OPERAČNÍ PROGRAM 

ZAMĚSTNANOST (OPZ)  

 NEINVESTIČNÍ PROJEKT - Zlepšení strategického řízení a plánování 

udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou. Dotace EU 2 294 295,56 Kč, dotace 

ČR 269 917,12 Kč. Celkové náklady 2 699 171,25 Kč. Žádost o dotaci byla 

předložena v červnu 2019 a realizace projektu je rozložena do let 2020–2022. 

Předmětem projektu je vypracování Strategického plánu města Jablonec nad 

Nisou pro roky 2021–2030 a Akčního plánu města Jablonec nad Nisou na 

období 2022–2024. Dále je projekt zaměřen na rozvoj udržitelného rozvoje 

prostřednictvím zavedení Místní agendy 21. 

 

DOTACE ČR: REALIZOVANÉ A PŘEDLOŽENÉ PROJEKTY 
 NEINVESTIČNÍ PROJEKTY 

OPRAVA POMNÍKU OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY (LUKÁŠOV) - Dotace ČR ve 

výši 248 946,43 Kč. Celkové náklady 330 546,43 Kč. Žádost o dotaci byla předložena 

na Ministerstvo obrany v lednu 2018. Dotace byla městu přidělena v listopadu 2018. 

Akce zahájena v červnu 2019 a ukončena v srpnu 2019. Cílem byla oprava pomníku 

obětem 1. světové války v Lukášově v parku, který vznikl napojením ulice Lukášovské 

na ulici Československé armády. Původní pomník se po druhé světové válce stal obětí 

protiněmeckých nálad. Jediné, co v parku zůstalo, byly základy, trámoví a spodní 

základový sokl pomníku. Vše se využilo pro stavbu pomníku. Původní tělo pomníku 

a hlavice existují dodnes a jsou od roku 2005 umístěné v parku Generála 

Mrázka v centru Jablonce nad Nisou. Tento pomník je zasvěcený bojovníkům 

za svobodu vlasti 1938-1945 a obětem bezpráví 1948-1989. Torzo, resp. nově 

využité tělo a hlavice, posloužilo pro přesné stanovení rozměrů hlavice a těla, 

které byly nově vyrobeny a osazeny v parku Lukášov. 

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ 

A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN (MPZ) 

ROK 2019 - Ministerstvo kultury ČR poskytlo dotaci ve výši 1 845 000 Kč, celkové 

náklady 4 938 354,00 Kč. Finance posloužily k realizaci obnovy osmi kulturních 

památek v MPZ Jablonec nad Nisou. Jsou to:  

o Vila č. p. 1581, Lípová 7: obnova vnějšího pláště – oprava dvorní fasády, repase 

oken a další související práce.  

o Městský dům č. p. 1232, Podhorská 65: obnova střešního pláště – výměna 

střešní krytiny, oprava klempířských prvků a další související práce.  

o Městský dům č. p. 1971, Korejská 17: obnova vnějšího pláště – oprava východní 

a západní fasády domu včetně klempířských prvků a další související práce.  

o Kostel Povýšení sv. Kříže – starokatolický č. p. 1560, Husova 2: výmalba 

spojovacího schodiště věže mezi podkruchtím a kruchtou a další práce.  

o Městský dům č. p. 375, Podhorská 23: obnova truhlářských prvků – 

výměna oken v podkroví a štítové stěně 8 ks a další související práce. 
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o Vila č. p. 977, V Nivách 10: obnova vnějšího pláště – oprava jihovýchodní 

strany fasády včetně nátěru vnějších omítek a doplnění štukových ornamentů a 

obnova 3 ks vstupních dveří a další související práce.  

o Městský dům č. p. 1812, Mlýnská 2: obnova střešního pláště – výměna střešní 

krytiny včetně klempířských prvků a další související práce. 

o Městský dům č. p. 489, Mírové náměstí 15: obnova vnějšího pláště – oprava 

fasády včetně zdobných architektonických a klempířských prvků aj. práce. 

ROK 2020 - Požadovaná dotace ČR 13 915 000 Kč, celkové náklady 27 836 000 Kč. 

Město předložilo v listopadu 2019 na Ministerstvo kultury Anketní dotazník pro rok 

2020, který obsahoval 10 připravených akcí obnovy těchto kulturních památek v MPZ 

Jablonec: Dům č. p. 1971, Korejská 17 * Dům č. p. 2017, Lidická 20 * Kostel Povýšení 

sv. Kříže – starokatolický č. p. 1560, Husova 2: restaurování varhan * Dům č. p. 375, 

Podhorská 23 * Dům č. p. 543, Jugoslávská 2 * Vila č. p. 977, V Nivách 10 * 

Sokolovna č. p. 1054, Fügnerova 5 * Dům č. p. 961, Opletalova 1 * Radnice č. p. 3100, 

Mírové náměstí 19 * Dům č. p. 1444, Husova 3 * Ministerstvo kultury rozhodlo 

začátkem roku 2020 o přidělení finanční kvóty ve výši 1 355 000 Kč. 

MĚSTSKÉ LÁZNĚ Č. P. 430, JABLONEC NAD NISOU – stavebně historický 

průzkum. Dotace Libereckého kraje 37 250 Kč, celkové náklady 74 500 Kč. Žádost o 

dotaci byla na Liberecký kraj předložena v lednu 2019. Cílem projektu bylo zpracování 

stavebně historického průzkumu objektu městských lázní v ulici Budovatelů. Stavebně 

historický průzkum byl zpracován jako jeden z odborných podkladů pro stavební 

obnovu objektu městských lázní. Realizace v období únor až říjen 2019.  

NEZAKOPNI O PARAGRAF - Dotace Libereckého kraje 34 000 Kč, celkové náklady 

52 318,30 Kč. Žádost o dotaci byla na Liberecký kraj předložena v březnu 2019. Cílem 

projektu bylo omezit formou vzdělávání v oblasti prevence kriminality u dětí 

ohrožených sociálním vyloučením z Jablonecka příležitosti k páchání trestné činnosti. 

Náplní projektu byly tři půldenní a jedna třídenní akce, které se uskutečnily v termínu 

od dubna do září 2019. Účastníci se na výuce podíleli aktivně a byli vtaženi nejen do 

témat z oblasti trestního práva, budoucího povolání či uplatnění se na trhu práce.  

 INVESTIČNÍ PROJEKTY  

JUDO ARÉNA V JABLONCI NAD NISOU – Dotace z Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR 18 806 699 Kč, celkové náklady 43 873 230 Kč. Žádost předložena v 

prosinci 2018. Cílem projektu je rekonstrukce části budovy lehkoatletické haly, kde jsou 

pro sportovce i veřejnost plánovány 

cvičební sály, posilovna a sociální 

zázemí. Dále bude v rámci projektu 

vybudována nástavba podle potřeb 

jabloneckého oddílu judo odpovídající 

svými rozměry stanovám Českého 

svazu judistů. Ukončení realizace je 

plánováno na srpen 2020. Přidělenou 

dotaci město obdrželo 

koncem roku 2019. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=97137&x=855&y=581&test=ccc
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PAVILON INTENZIVNÍ MEDICÍNY V NEMOCNICI JABLONEC NAD NISOU, p. o. 

- navazující investice. Dotace LK 7 600 000 Kč, celkové náklady 15 969 667,47 Kč. 

Žádost o dotaci byla na Liberecký kraj předložena v červenci 2018, poskytnuta byla v 

říjnu 2018. Akce byla zahájena v srpnu 2019 a bude ukončena v březnu 2020. 

Realizovány byly stavební úpravy stávajícího zásobovacího vjezdu V5, který propojuje 

areálové komunikace nemocnice s místní komunikací ul. Hřbitovní, opravena je 

stávající komunikace v areálu nemocnice (nástupní požární plocha), která vede od 

vjezdu V5 k novostavbě objektu PIM, parkovací stání a stávající oplocení podél ulice 

Hřbitovní a nového objektu PIM. Rozšířen byl parkovací systém v areálu nemocnice na 

vjezd V5 z ulice Hřbitovní. Parkovací systém zde tvoří dva jízdní pruhy oddělené 

ostrůvkem, vjezdový a výjezdový terminál, kamera pro analýzu registračních značek 

automobilů, závory vč. semaforu (červená/zelená). Vyměněny byly 2 stávající náhradní 

zdroje za nové odpovídající technicky a provozně současným požadavkům.  

CYKLOTRASA KOLEM KOLEM JIZEREK, úsek ul. Za Říčkou – křižovatka 

Prosečská x Zlatá ulička v Jablonci nad Nisou. Dotace LK 530 320 Kč, celkové náklady 

1 210 265 Kč. Město předložilo v březnu 2018 žádost o dotaci na Liberecký kraj, 

poskytnuta byla v květnu 2018. Předmětem projektu bylo umístění úseku nové 

cyklotrasy o délce 439 m na místní komunikace v Proseči nad Nisou. Upravena byla 

komunikace Za Říčkou, nově byl nasvícen a upraven přechod pro chodce a části 

chodníků v ul. Prosečská I/14, obnoveno a doplněno bylo svislé dopravní značení, 

včetně provedení obnovy vodorovného dopravního značení s doplněním 

piktogramového koridoru pro cyklisty na silnici 1/14, mezi křižovatkou ul. Nad školkou 

a ul. Zlatá ulička. Realizace projektu – duben až červen 2019.  

MODERNIZACE INTERIÉRU TĚLOCVIČNY ZŠ NA ŠUMAVĚ 43 - Dotace 

Libereckého kraje 552 283 Kč, celkové náklady 1 840 943 Kč. Město žádost o dotaci 

předložilo v říjnu 2019. V rámci projektu bude v tělocvičně provedena nová pružná 

polyuretanová podlaha s lajnováním na volejbal, basketbal, florbal a házenou. Ve dvou 

nářaďovnách se vyspraví povrchy podlahy a stěn. Vstupní dveře a dveře do nářaďoven 

budou vybourány a nahrazeny novými protinárazovými. Stávající dožilé nářadí 

tělocvičny (basketbalové desky s koši, švédské žebřiny, sloupy na volejbal a nohejbal) 

bude nahrazeno novým. Komplexně budou repasovány stávající ocelové konstrukce – 

šplhadla, kruhy, hrazdy a zavěšené sklopné kladiny. Na vstupním schodišti bude 

umístěna nová kóje z ocelové konstrukce pro uložení drobných tělocvičných pomůcek. 

Provede se revize rozvodů a ovládání elektro komponentů a jejich sjednocení a svedení 

do jednoho ovládacího místa. Bude provedena regulace topného okruhu pro tělocvičnu. 

Stěny zakryje nové dřevěné obložení. Realizace projektu je plánována v roce 2020. 

ČTYŘLETÉ DOTACE PO ROCE 2020 
V roce 2019 končí tříleté dotace pro 32 subjektů sportovních, kulturních, sociálních, 

zdravotních, výchovných a vzdělávacích. Proto radní ve čtvrtek 17. října projednávali 

systém víceletých dotací uvolňovaných z jabloneckého rozpočtu od roku 2020 včetně 

návrhu příjemců víceletých dotací podle předem stanovených kritérií. 

Podmínkou je, že subjekty, kterým bude schválena čtyřletá nebo jednoletá 
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individuální dotace, nebudou v těchto letech žádat o dotaci na činnost, ale mohou 

požádat o dotaci na akce. Ostatní subjekty mohou požádat o dotaci do všech dotačních 

programů schválených zastupitelstvem. Radní rozhodli, že na individuální dotace na 

činnost (jednoleté pro oblast kultury a čtyřleté pro ostatní oblasti) budou v letech 2020 – 

2023 uvolněny následující finanční prostředky: 

 4,1 mil. Kč – sociální péče a zdravotnictví, 

 0,4 mil. Kč – výchova a vzdělávání, 

 17,7 mil. Kč – tělovýchova a sport, 

 1,1 mil. Kč – tělovýchova a sport – údržba běžeckých tratí pro veřejnost, 

 1,4 mil. Kč – kultura. 

O výši jednotlivých dotací pro konkrétní příjemce bude rozhodovat zastupitelstvo. 

 

ZÁVĚREM: FINANČNÍ ZDRAVÍ MĚSTA  
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. 

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. Jednoduše se to dá 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. V roce 2017 finanční 

kondice města posílila na nový rekord provozního salda, a to na částku 185 milionů 

korun, na tento trend navázaly i roky následující. * 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  

 2017: 848 954 * 663 618 * 185 336 

 2018: 939 945 * 712 882 * 227 063 

 2019: 1 021 120 * 816 201 * 204 919  
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SHRNUTÍ: Za rok 2019 bylo 

dosaženo celkových příjmů ve výši 

1 167 847 000 Kč a celkových 

výdajů ve výši 1 209 778 000 Kč. 

Hospodaření města Jablonec nad 

Nisou skončilo v roce 2019 

schodkem ve výši 41 930 000 Kč. 

Byly uhrazeny splátky úvěrů a 

dlouhodobého závazku ve výši 45 

339 972 Kč. V roce 2019 na daních 

ze státního rozpočtu město 

obdrželo 705 362 000 Kč, což je nejvíce od roku 2012, o 55 660 000 Kč více než v roce 

2018. Vývoj daní má rostoucí trend u všech daňových titulů. Město stále splácí úvěry 

přijaté v minulých letech, na splátkách bylo letos uhrazeno 41 667 000 Kč, na splátkách 

energetických opatření EPC 3 673 000 Kč. Ukazatel provozního salda vyšel na téměř 

205 mil. Kč a došlo tím k pokrytí splátek jistin a ještě zbylo 160 mil. Kč na rozvoj 

města. Zůstatek finančních prostředků byl k 31. 12. 2019 ve výši 196 006 tisíc Kč, z 

toho zůstatek na účtech města ve výši 100 315 000 Kč, zůstatek v pokladně pak 110 000 

Kč, zůstatek na účtu FZÚB 18 218 000 Kč a ve správě aktiv bylo 77 363 tisíc Kč (z 

toho ale 12 500 000 Kč šlo o prostředky zapůjčené Nadací Nemocnice, a tudíž nebyly 

zahrnuty do rozpočtu). Jak zní z radnice, podařilo se udržet hospodaření na velmi dobré 

úrovni, hospodaření města je bedlivě sledováno a pravidelně měsíčně vyhodnocováno. 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET A ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM  

ZAJÍMAVOST: PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – V letošním rozpočtu vyhradil 

Jablonec milion korun na participativní rozpočet a zároveň vyzval občany, aby zasílali 

náměty na zlepšení kvality veřejného prostranství v okolí jejich bydliště. Milionová 

položka je rozdělená do jednotlivých lokalit podle území osadních výborů. Podle tohoto 

klíče mají na realizaci návrhů Rýnovice a Lukášov 54 tisíc, Mšeno nad Nisou 195 tisíc, 

Proseč nad Nisou 41 tisíc, Paseky a Šumava 168 tisíc, Centrum 264 tisíc, Žižkův Vrch 

77 tisíc, Novoveská 50 tisíc, Vrkoslavice a Dolina 108 tisíc a Kokonín 43 tisíc korun. 

Do hlasování, které proběhlo koncem roku, postoupilo 23 projektů. Místní obyvatelé 

vybírali v každé čtvrti ty nejlepší a vítězné návrhy město zrealizuje v příštím roce. 

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM, podle kterého se bude řídit hospodaření města do 

schválení nového rozpočtu pro rok 2020, schválili zastupitelé na svém posledním 

prosincovém zasedání. Nový rozpočet budou zastupitelé projednávat v únoru 2020. Do 

doby schválení rozpočtu na rok 2020 budou maximální měsíční neinvestiční výdaje 

jednotlivých odborů ve stanovené výši, investiční se budou čerpat dle uzavřených smluv 

a do schválení rozpočtu se nebudou zahajovat nové investiční akce. Limit na čerpání 

neinvestičních výdajů je odvozený od zhruba jedné dvanáctiny upraveného rozpočtu na 

rok 2019. Už 26 let platí v Jablonci praxe, že pokud nebude rozpočet schválený do 

konce roku, řídí se hospodaření města pravidly rozpočtového provizoria s 

přesně stanovenými pravidly, tak jak jsou naznačena výše.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97518&x=855&y=643&hash=911b25c5102214cb48869419fab1f026&ratio=1
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JABLONEC NAD NISOU: MĚSTO PRO BYZNYS 
SROVNÁVACÍ VÝZKUM MĚSTO PRO BYZNYS letos jedenáctým rokem hodnotil 

podnikatelský potenciál českých měst a obcí s rozšířenou působností. Výzkum 

srovnával 205 obcí, měst a dvaadvacet městských částí hlavního města. Organizátoři 

dělili svá hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup 

veřejné správy. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro 

pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován 

jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v České 

republice. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, 

která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí u nás. 

JABLONEC NAD NISOU: MĚSTO PRO BYZNYS DESETILETÍ - Městem pro 

byznys byl vyhlášen v rámci Libereckého kraje Jablonec nad Nisou. Prvním místem tak 

obhájil své loňské a předloňské vítězství. Pro úplnost dodejme, že za posledních deset 

let vyhrál pětkrát, třikrát byl druhý a jednou třetí. V hodnocení zaznělo, že Jablonec si v 

regionu udržuje velmi vysoký podíl právnických osob, stejně jako podíl malých a 

středních firem. Rovněž přírůstkem obyvatel se v rámci Libereckého kraje drží na 

předních příčkách, a přesto si stále dovede zachovávat velmi nízkou dlouhodobou 

nezaměstnanost. Klobouk dolů si za svoji péči o podnikatele zaslouží především 

jablonecká radnice, která se v přístupu veřejné správy může pyšnit vůbec 

nejkvalitnějšími webovými stránkami. Právě na nich podnikatelé naleznou v přehledné 

formě veškeré informace, které potřebují pro komunikaci s městem. Kladně hodnoceny 

jsou také časy a počty úředních hodin, jakož i nízká daň z nemovitosti.  Celkové pořadí 

v rámci kraje: 1. Jablonec nad Nisou * 2. Železný Brod * 3.  Turnov * 4. Česká Lípa * 

5. Frýdlant * 6. Liberec * 7. Semily * 8. Tanvald * 9. Jilemnice * 10. Nový Bor.  

ÚTERÝ 26. 11. 2019 – Dneškem počínaje se Jablonec nad Nisou pyšní 

celorepublikovým titulem Město pro byznys desetiletí. Získal jej na základě faktu, že je 

dlouhodobě nejúspěšnějším městem ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys, který 

provádí Týdeník Ekonom s podporou společnosti Eurovia. „V rámci České republiky se 

v TOP 10 Jablonec opakovaně umísťuje například vysokým počtem podnikatelů nebo 

kvalitní podporou webových 

stránek,“ uvedli organizátoři 

soutěže s tím, že průměrné 

umístění Jablonce v letech 

2009-2019 je 1,9 a k silným 

stránkám města patří vedle 

uvedeného také stabilita krajiny. 

* Za Jabloncem na druhém 

místě z Libereckého kraje 

skončilo v celorepublikovém 

hodnocení desetiletí město 

Železný Brod a jako 

třetí byl Turnov. 
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EKONOMICKÉ SUBJEKTY, PODNIKATELÉ 
PŘEHLED FIREM SE 100 A VÍCE ZAMĚSTNANCI (k 31. 12. 2019),  

jak je uvedla Ročenka města   

1. A. RAYMOND JABLONEC, s.r.o., Rýnovice, Československé armády 4609/27 

v roce 2015: 20 let v Jablonci, 150 ve světě.  Info viz KRONIKA 2015  

2. AKT plastikářská technologie Čechy, společnost s r.o., Rýnovice, ulice 

Želivského 4599/23  

3. ALFRED ENGELMANN CZ, spol. s r.o., Jablonec, Generála Mrázka 3652/3 

4. ATREA, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Československé armády 5243/32  

– v roce 2013 změna adresy, informace viz KRONIKA 2013 

5. C + C CIMBÁL, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Dlouhá ulice 415/3 

6. CIKAUTXO CZ, s.r.o., Kokonín, ulice Letní 3867 

7. ČESKÁ MINCOVNA, a.s., Mšeno n. N., U Přehrady 3204/61  

- v roce 2018: 25 let od vzniku – viz KRONIKA 2018 

8. DEVINN, s.r.o., Jablonec n. N. Skřivánčí 4769/38 

9. INTERNATIONAL METAL PLAST, spol. s r.o., Kokonín, Rychnovská 326 

10. JabloPCB, s.r.o., Mšeno n. N., U Přehrady 5129/67  

11. JABLOTRON ALARMS, a.s., Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 4567/33 

12. KBS SECURITY, s.r.o., Jablonec n. N., Podhorská 1236/48 

13. MEGATECH INDUSTRIES Jablonec nad Nisou, s.r.o., Na Hutích 1972/19 

14. NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p.o., Nemocniční ulice 4446/15 

15. PEKÁRNA ŠUMAVA, a.s., + PEKAŘSTVÍ ŠUMAVA GROUP, a.s., Jablonec 

nad Nisou, Na Výšině 3373/11 

16. PRECIOSA, a.s., Jablonec nad Nisou, Opletalova 3197/17 

17. RIEGELEIN, k. s., Mšeno nad Nisou, S. K. Neumanna 3626/1 

18. SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o., Jablonec nad Nisou, ulice 

Smetanova 4588/91 

19. SILNICE LK, a.s., Rýnovice, Československé armády 4805/24 

20. SOLITER, a.s., Jablonec nad Nisou, Nádražní 148/10  

- v roce 2018: 110 let od založení – viz KRONIKA 2018 

21. STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU, Mírové náměstí 3100/19 

22. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LIAZ, Rýnovice, Želivského 3993/13 

23. TECHNICKÉ SLUŽBY JABLONEC nad Nisou, s.r.o., Souběžná 2349/7 

24. TI AUTOMOTIVE AC, s.r.o., a TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, s.r.o., 

Rýnovice, Belgická ulice 4727/17 

25. TRW AUTOMOTIVE CZECH, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Na Roli 2405/26 

26. UNITHERM, s.r.o., Mšeno, Vedlejší 88/25 

27. VINOLOK, a.s., Jablonec n. N., Opletalova 3197/17 

28. VS – LISAV, s.r.o., Jablonec n. N., Nemocniční 1916/13, 

29.  ZF AUTOMOTIVE CZECH, s.r.o., Jablonec n. N., Na Roli 2405/26 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 242  

 

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD JABLONECKÉHO MAGISTRÁTU v roce 2019 evidoval 

19 158 podnikatelů (v roce 2018: 18 862 * 2017: 18 485 * 2016: 18 159 * 2015: 17 862 

* 2014: 17 594 * 2013: 17 314 * 2012: 17 255) a  

 617 nově vzniklých živnostenských oprávnění* (2018: 641 * 2017: 588 * 2016: 

636 * 2015: 565 * 2014: 913 * 2013: 680 * 2012: 711), 

 307 zrušených živnostenských oprávnění** (2018: 254 * 2017: 341 * 2016: 315 

* 2015: 343 * 2014: 388 * 2013: 356 * 2012: 332). 

 **)
 Od 1. 7. 2008 byly živnostenské listy a koncesní listiny nahrazeny tzv. Výpisem ze 

živnostenského rejstříku, kterým podnikatelé prokazují svá živnostenská oprávnění. 

 1 644 změn v živnostenských oprávněních (2018: 1 563 * 2017: 1 733 * 2016: 

2 127 * 2015: 1 759 * 2014: 2 608 * 2013: 2 435 * 2012: 2 064),  

 64 poskytnutí výpisů ze živnostenského rejstříku (2018: 65 * 2017: 65 * 2016: 

40 * 2015: 105 * 2014: 150 * 2013: 221 * 2012: 322), 

 437 správních řízení (2018: 369 * 2017: 484 * 2016: 475 * 2015: 477 * 2014: 

896 * 2013: 718 * 2012: 506), 

 501 kontrolních zjištění (2018: 501 * 2017: 633 * 2016: 598 * 2015: 598 * 

2014: 502 * 2013: 559 * 2012: 590), 

 107 registrovaných **) zemědělských podnikatelů (2018: 103 * 2017: 103 * 

2016: 97 * 2015: 98 * 2014: 79 * 2013: 79 * 2012: 76).  

**) K 1. 5. 2009 zanikla osvědčení vydaná samostatně hospodařícímu rolníkovi podle 

zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 

Sb. a zákona č. 455/1991 Sb. 

VYBRANÉ UKAZATELE NEZAMĚSTNANOSTI – Stále platí, že firmy musí plošně 

zvyšovat mzdy, aby si udržely lidi a byly konkurenceschopné. Zaměstnavatelé mají 

pozici dost těžkou, zvláště pokud chtějí růst a nepatří mezi známé značky. To musí 

vyvažovat lepší nabídkou finančních podmínek, pracovního prostředí a benefitů. 

Složitou situaci na českém trhu práce řeší tak náborem cizinců a výraznými investicemi 

do robotické automatizace. V Jablonci nad Nisou bylo k datu 31. 12. 2019 evidováno:   

 846 uchazečů o zaměstnání (2018: 1 030 * 2017: 1 113 * 2016: 1 536 * 2015: 

1 784 * 2014: 2 091 * 2013: 2 311 * 2012: 2 041 * 2011: 1 984 * 2010: 2 276),  

 z toho žen 481 (2018: 561 * 2017: 594 * 2016: 850 * 2015: 1 001 * 2014: 1 124 

* 2013: 1 080 * 2012: 1 027 * 2011: 1 005 * 2010: 1 156).  

 Dosažitelní 770 (2018: 946 * 2017: 1 011 * 2016: 1 386 * 2015: 1 001, 2014: 

1 952, 2013: 1 956, 2012: 1 906, 2011: 1 830, 2010: 2 145). Poznámka: od roku 

2016 dosažitelní ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel stejného věku. 

 Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 - 64 let činil 3,3 % (2017: 3,4 % * 2016: 4,7 

% * 2015: 5,4 %, 2014 a 2013 to bylo shodných 6,4 %, v roce 2012: 6,2%). 

Poznámka k údajům o nezaměstnanosti: Údaje za roky 2012 a 2013 jsou kvalifikovaným 

odhadem – mikroregionální výkazy nejsou k dispozici. Od ledna 2013 je namísto míry 

registrované nezaměstnanosti vykazován podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl 

dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. 
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EKONOMICKÉ SUBJEKTY PODLE PRÁVNÍ NORMY - V roce 2019 jich působilo 

v Jablonci 12 172 (2018: 12 292 * 2017: 12 162 * 2016: 12 100 * 2015: 12 092 * 2014: 

12 093 * 2013: 12 146 * 2012: 12 666), z toho   

 fyzických osob 9 569 (2018: 9 768 * 2017: 9 728 * 2016: 9 738 * 2015: 9 797 * 

2014: 9 856 * 2013: 9 807 * 2012: 9 946), 

 právnických osob 2 603 (2018: 2 524 * 2017: 2 434 * 2016: 2 362 * 2015: 2 295 

* 2014: 2 377 * 2013: 2 239 * 2012: 2 720).  

BYLO REGISTROVÁNO 

 9 089 fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona a nezapsaných 

v obchodním rejstříku (2018: 9 091 * 2017: 9 026 * 2016: 8 903 * 2015: 8 872 * 

2014: 8 831 * 2013: 8 738 * 2012: 9 402), 

 311 fyzických osob podnikajících dle jiných zákonů než živnostenského a 

zákona o zemědělství a nezapsaných v obchodním rejstříku (2018: 516 * 2017: 

551 * 2016: 677 * 2015: 756 * 2014: 851 * 2013: 1 035 * 2012: 409), 

 45 zemědělských podnikatelů – fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 

(2018: 44 * 2017: 45 * 2016: 41 * 2015: 40 * 2014: 34 * 2013: 34 * 2012: 35), 

 51 veřejných obchodních společností (2018: 51 * 2017: 49 * 2016: 51 * 2015: 

52 * 2014: 54 * 2013: 54 * 2012: 55), 

 1 454 společností s ručením omezeným (2018: 1 411 * 2017: 1 345 * 2016: 

1 286 * 2015: 1 204 * 2014: 1 213 * 2013: 1 183 * 2012: 1 186), 

 1 komanditní společnost (2018: 1 * 2017: 1 * 2016: 1 * 2015: 1 * 2014: 1 * 

2013: 1 * 2012: 1), 

 6 nadací (2018: 6 * 2017: 6 * 2016: 6 * 2015: 6 * 2014: 5 * 2013: 5 * 2012: 5), 

 9 nadačních fondů (2018: 8 * 2017: 7 * 2016: 6 * 2015: 5 * 2014: 5 * 2013: 5 * 

2012: 5), 

 43 akciových společností (2018: 43 * 2017: 40 * 2016: 45 * 2015: 42 * 2014: 45 

* 2013: 48 * 2012: 49), 

 7 obecně prospěšných společností (2018: 7 * 2017: 7 * 2016: 7 * 2015: 8 * 

2014: 8 * 2013: 8 * 2012: 7), 

 364 společenství vlastníků jednotek (2018: 342 * 2017: 333 * 2016: 324 * 2015: 

310 * 2014: 293 * 2013: 275 * 2012: 270), 

 5 ústavů (2018: 4 * 2017: 7 * 2016: 4 * 2015: 2 * 2014: 0 * 2013: 0 * 2012: 0), 

 68 družstev (2018: 71 * 2017: 71 * 2016: 72 * 2015: 72 * 2014: 73 * 2013: 65 * 

2012: 64),   

 0 státní podnik (2018: 0 * 2017: 0 * 2016: 0 * 2015: 1 * 2014: 1 * 2013: 1 * 

2012 až 2008: 3 * 2007: 5), 

 45 příspěvkových organizací (2018: 45 * 2017: 45 * 2016: 45 * 2015: 45 * 

2014: 45 * 2013: 45 * 2012: 45), 

 387 spolků a 90 pobočných spolků – transformováno z právní formy sdružení tj. 

svazy, spolky, kluby apod. (2018: 369 spolků a 93 pobočných spolků * 2017: 

358 spolků a 95 pobočných * 2016: 339 a 99 * 2015: 330 a 100 * 2014: 316 a 98 

* 2013: 0 spolků, 298 sdružení * 2012: 0 spolků, 287 sdružení). 
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Dále v Jablonci působilo:  

 14 církevních organizací,  

 3 zájmová sdružení právnických osob, 

 2 evropské společnosti a 2 svazky obcí, 

 1 městská část, 

 1 honební společenstvo, 

 1 stavovská organizace, profesní komora,  

 1 komora (s výjimkou profesních komor).     

JEDNA Z PRVNÍCH V ČR: OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V JABLONCI 

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (OHK), byla založena před 

25 lety v roce 1994 a úspěšně působí dodnes. Slavnostní večer k výročí založení 

patřil zakladatelům, členům, přátelům a hostům. Přítomné přivítal Martin Bauer, 

současný předseda představenstva. V krátkých projevech vystoupili primátor Jiří 

Čeřovský a krajský hejtman Martin Půta, kteří vyzdvihli činnost a aktivity jablonecké 

OHK v Libereckém kraji a v oblasti přeshraniční spolupráce s Polskem a Německem. 

Dojemně zavzpomínal Jaroslav Hlubůček, zakladatel a první předseda představenstva 

(viz dále ´Pocta hejtmana´). Ředitel komory Oskar Mužíček, připomněl nejvýznamnější 

projekty a služby, které úřad poskytuje podnikatelům i široké veřejnosti, a krátce 

představil úspěšné členské firmy. Poté od Piotra Miedzińského z partnerské Krkonošské 

agentury regionálního rozvoje v Jelení Hoře převzal cenu za 15 let spolupráce. Ocenění 

u příležitosti 25. narozenin OHK dostalo 25 osobností a firem, které se zasloužily o 

založení, další práci a vynikající prezentaci našeho regionu v ČR i v mezinárodním 

měřítku. Oslavy doplnila projekce videí a výstava fotografií a dokumentů.  

V současnosti je u nás nejhorší prostředí pro malé a střední podnikání od roku 

1989. Autorem ostrého výroku je Martin Bauer. Od konce loňského roku nový 

předseda Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou a zároveň 

spolumajitel firmy Sundisk. – Mladá fronta DNES dne 13. 8. 2019 pod titulkem 

TOPÍME SE V BLÁTĚ LEGISLATIVY  - Přibylo kontrolních orgánů či úředníků, kontrol 

spojených se šikanou,“ říká Martin Bauer v rozhovoru, jehož autorem je Martin Trdla -    

Nedávno místní hospodářskou komoru zmínil primátor Jablonce Milan Kroupa 

v souvislosti s tím, že údajně jakýmsi dopisem posvětila ubytování několika 

desítek dělníků ze Srbska v Kokoníně. Opravdu? - Je to fáma, která se ke mně 

dostala. Spojování našeho jména s nějakými Srby? Vůbec jsem netušil, o co jde a to ani 

po dotazech u všech možných kolegů. Jablonecká Okresní hospodářská komora o tom 

nic neví a žádný dopis nikomu nevystavila. Netuším ani, co by měl obsahovat. Jediné 

spojení mezi celostátní hospodářskou komorou a problematikou zahraničních 

pracovníků je to, že komora, tedy její pražská kancelář, se angažovala při tvorbě 

podmínek pro zjednodušené zaměstnávání. Tedy, že přivítala zjednodušení podmínek 

pro zaměstnávání ukrajinských pracovníků u nás v době značného nedostatku 

pracovních sil v českých firmách během konjunktury. Takže někdo asi stvořil příběh, 

spojil vzdáleně související pojmy. V dnešní době všeobecného zmatení 

informací je to naprosto běžná záležitost. * Jste relativně čerstvým 
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předsedou místní hospodářské komory. Určitě proto musíte mít názor na 

současné podnikatelské prostředí v republice. Jaké je? Mají to dnes podnikatelé 

jednoduché? * V současnosti je u nás státní legislativou vytvářené nejhorší prostředí 

pro malé a střední podnikání od roku 1989. Někdy mám pocit, že poslední dvě vlády 

mají v programu likvidaci malého a středního podnikání. Přibývá spousta 

demotivujících a restriktivních zákonů či vyhlášek. Třeba naprosto nesmyslné EET 

nebo hlášení DPH jsou jen tím nejviditelnějším. Přibývá také kontrolních úřadů a 

úředníků, kontrol či šikany. Navzdory státním restrikcím se přesto podnikání daří. Pro 

skutečné podnikatele není hlavní motivací hromadění peněz, ale svoboda rozhodování, 

a tu se právě stát snaží omezit či likvidovat. Věřím, že v budoucnu budou v čele státu 

lidé, kteří pochopí, že samostatně myslící a živící se podnikající lidé jsou pro stát 

přínosem, zdrojem nápadů i financí. A že dojde k postupnému odstranění legislativního 

bahna, které v posledních letech toto prostředí zaplavilo. * Když budu parafrázovat 

předvolební heslo spoluvládnoucího hnutí ANO, myslíte, že tedy „Bude líp“? * 

To heslo je hloupé od počátku. Před nástupem „babišismu“ nebylo nějak zásadně špatně 

a po jeho konci bude líp určitě. Nikdy nebylo a nebude úplně dobře úplně všem. 

Důležité je zejména neomezování lidských práv a svobod. * Co vám na zmíněném 

„babišismu“ vadí? * To je široké a v poslední době všude probírané téma. Třeba na 

Václavském náměstí nebo Letné. Mně je letos šedesát let. V roce 89 mně tedy bylo 

třicet, polovinu života jsem žil v onom reálném socialismu s oficiálně vládnoucími 

komunisty a estébáky. Dá se pochopit, že se mně tohle nelíbí. I někteří členové ANO se 

vlastně chovají jak kariérní členové KSČ v osmdesátých letech. Jejich šéf je pro mě 

ztělesněním toho nejhoršího z oné doby. A dnešní vláda těžko může mít nějaký respekt. 

Neznám je osobně a odpor není tedy v osobní rovině, ale z dostupných informací a z 

toho, co ten člověk a jeho spolek vytváří v českém politickém a podnikatelském 

prostředí, mně nemůže být dobře. To, co předvádějí jejich poslanci, ministři. Po nástupu 

téhle party po roce 2013 je snaha postupně co nejvíce likvidovat svobodné podnikání. 

Spousta různých pravděpodobně kriminálních kauz kolem nich už skoro nikoho 

nezajímá, staly se standardem. Snad příští volby všech úrovní nebo práce příslušných 

vyšetřujících orgánů tohle všechno změní. * Pojďme do Jablonce. Co říkáte na 

zdejší podnikatelské prostředí? Fouká tu příjemný vítr? * V Jablonci se nežije 

špatně, místní podnikatelské, kulturní či sportovní prostředí a vůbec podmínky pro žití 

tu byly vždy dobré, i ve srovnání s dalšími místy v Česku. Mohu to posoudit, podnikám 

i pohybuji se ve více obcích. Na komoře jsme teď například rozjeli cyklus přednášek a 

workshopů zainteresovaných subjektů v cestovním ruchu – podnikatelů, spolků i 

zástupců města s cílem nastartovat zajímavější a viditelnější projekt v této oblasti. 

Obecně v cestovním ruchu, i díky absenci příslušného zákona v republice, dělá spousta 

lidí a spolků mnohdy podobnou činnost, bez vzájemné koordinace. Mrhá se tak 

financemi a snižuje se celkový výsledek. Tohle se osobně snažím řešit na půdě komory, 

Libereckého kraje a teď i ve spolupráci s městem. Uvidíme, co se podaří. Nové vedení 

města nechci po zatím krátké době jejich působení hodnotit, ale v téhle oblasti působí 

vstřícně a kompetentně. 
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FIRMY: VÝROČÍ, PROJEKTY, ZMĚNY  

VÝROČÍ, OCENĚNÍ, PROJEKTY, NADACE 

70 LET: NUMISMATICKÝ SPOLEK * Den 

evropského dědictví připomenul letos numismatickou 

společnost, která slaví dvě významná výročí. Jednak 

založení celorepublikové Numismatické společnosti 

československé - sdružující odborníky, vědce, ale i 

sběratele a milovníky mincí a celé instituce, která vznikla 

před 100 lety v Praze. A dále pak založení jablonecké 

pobočky numismatické společnosti, která vznikla před 70 

lety. Důvodem připomínky tohoto spolku je úzká spojitost 

numismatiky s tvorbou a ražbou mincí a medailí, které jsou 

s Jabloncem nad Nisou bytostně spjaty. * Pod trochu 

tajemným označením ´numismatika´ se skrývá jedna 

z pomocných historických věd, zabývající se platebními 

prostředky, zejména mincemi (latinsky nummus) a jejich 

dějinami v celkovém kontextu společnosti. Jablonecká 

pobočka numismatické společnosti vznikla pod vedením Josefa Konfršta v restauraci 

Stará pošta první prosincovou neděli 1949. Numismatici zpočátku spolupracovali se 

Státní vědeckou knihovnou v Jablonci, v jejíchž prostorách se scházeli. V roce 1961 

došlo k rozšíření názvu a přesunu sídla do 

Liberce a k pokusu o spolupráci se 

Severočeským muzeem. Ale očekávání 

spojená s pomocí odborné instituce se 

nenaplnila. Za dobu své existence vydali 

numismatici několik příležitostných 

medailí, například k 5. výročí osvobození 

Jablonce, k 25. a 50. výročí svého založení 

či v roce 2015 Jablonec a Kaufbeuren. 

Jednou z nejzajímavějších je medaile z roku 

1957 ze silonu, tehdy nové plastické hmoty. 

Byla vyrobena u příležitosti pražského 

zasedání světové konference Symposium 

vědců v oboru plastických hmot. Ve vedení 

pobočky Liberec – Jablonec se během 70 let 

působení vystřídalo pouhých pět předsedů. 

Činnost se zaměřuje zejména do našeho 

města, ale velké numismatické aukce bývají 

tradičně v Liberci. Letošní výročí oslavila 

mimořádná ražba dle návrhu akademického 

sochaře Jiřího Dostála.     
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25 LET * Jedna z prvních okresních komor v České republice, Okresní hospodářská 

komora v Jablonci nad Nisou, byla založena v roce 1994 a úspěšně působí dodnes. 

Slavnostní večer k výročí patřil zakladatelům, členům, přátelům a hostům. Zavzpomínat 

přišel i Jaroslav Hlubůček, zakladatel a první předseda představenstva.  

POCTA HEJTMANA PRO PŘEDSEDU SVAZU VÝROBCŮ SKLA A BIŽUTERIE  

POCTA HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE se uděluje mimořádným lidem, 

kteří se zasloužili o dobré jméno regionu doma i v zahraničí. Veřejnost letos 

nominovala tři desítky kandidátů, finálních osm osobností vybrala odborná 

porota. V Oblastní galerii Liberec, kde se konalo slavnostní ocenění ve středu 

30. října 2019, byl mezi vyznamenanými také Jaroslav Hlubůček z Jablonce, 

který svůj život zasvětil sklářské a bižuterní výrobě. Poctu hejtmana obdržel 

právě za celoživotní přínos v oboru sklářství a bižuterie. * Jaroslav Hlubůček se 

narodil 10. února 1929 do podnikatelské rodiny jako třetí ze čtyř dětí. Otec Jaroslav a 

matka Marie měli své děti k píli a sportovním aktivitám. Otec vedl prosperující sklářský 

podnik v Železném Brodě a chtěl, aby syn Jaroslav pokračoval v jeho šlépějích. Jaroslav 

jako šestiletý školák vítal v roce 1935 v rodném městě Edvarda Beneše. V roce 1943 

musel opustit turnovské gymnázium a byl povolán k totálnímu nasazení v místě 

bydliště, kde čistil vojenské uniformy. V květnu roku 1945 se přidal k sokolské 

revoluční gardě a 8. května cestou do Jablonce nad Nisou zažil nálet německých vojáků. 

V řadách revoluční gardy dohlížel na pořádek v Jablonci nad Nisou a zažil příjezd Rudé 

armády. Po válce nastoupil na tamní obchodní akademii, kde dobře prospíval ve studiu 

cizích jazyků. Kvůli kádrovému posudku, jakožto aktivní sokol a syn z podnikatelské 

rodiny, nemohl studovat vysokou školu a v roce 1952 narukoval k Pomocným 

technickým praporům (PTP). V roce 1953 požádal o povolení k sňatku, se svou ženou 

Danou měl poté dvě dcery, Ivanu a Danu. Roku 1955 se vrátil jako dispečer firmy do 

bývalého rodinného podniku a v roce 1970 se stal ředitelem. Postupně pracoval ve 

státním podniku Železnobrodské sklo, dva roky vedl obchodní dům Jiskra, odkud si jej 

vedení ŽBS, později Bižuterie, a. s., přivedlo zpět. V roce 1990 patřil k prvním 

soukromým podnikatelům v bižuterním oboru. Stál při zrodu Hospodářské komory ČR, 

její okresní pobočky v Jablonci nad Nisou i Svazu výrobců skla a bižuterie a v obou byl 

předsedou představenstva. Po rozpadu holdingu Jablonex Group, kdy hrozil zánik 

bižuternímu průmyslu, se ujal vyjednávání a za pomoci města plus Muzea skla a 

bižuterie v Jablonci prosadil odkup důležitých aktivit holdingu. Na rok 2009, kdy se stal 

předsedou Svazu výrobců skla a bižuterie, vzpomíná následovně: Hrozil zánik 

skleněné a kovové bižuterie, ztráta zaměstnání několika tisíc lidí a likvidace 

většiny soukromých výrobců tohoto artiklu. Obrátila se na mě tehdy stovka 

podnikatelů s žádostí o řešení. Nebylo to snadné. Požádal jsem o spolupráci 

Vladimíra Opatrného, předsedu OHK, a tehdejší ředitelku Muzea skla a 

bižuterie Jaroslavu Slabou. V tomto triumvirátu jsme absolvovali všechna 

jednání. Základním krokem bylo rozhodnutí akciové společnosti 

Preciosa odkoupit hutní základnu na výrobu základní sklářské 
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suroviny a roccailles. Nám se podařilo s finančním přispěním ministerstva 

kultury a města od Jablonex Group odkoupit veškeré vzorky a část nástrojů na 

výrobu kovových komponentů pro muzeum, v jehož depozitářích dál slouží 

návrhářům a vzorkařům. Získali jsme také úvěr od banky, aby mohla 

soukromá firma dokoupit všechny nástroje a tím zajistit výrobu komponentů 

pro bižuterní a sklářský průmysl a zachovat jeho postavení na světových trzích 

a především udržet tradici této výroby na Jablonecku. * Jaroslav Hlubůček je 

držitelem městské medaile Pro Meritis, která mu byla udělena za zvýšení prestiže města 

Jablonec nad Nisou v roce 2015. Na cenu jej nominoval Svaz výrobců skla a bižuterie, 

jehož čestným předsedou je dodnes. * DÁRKY Z BIŽUTERIE UŽ ČECHY NELÁKAJÍ, 

ZÁJEM ZE ZAHRANIČNÍ NAOPAK ROSTE - Tuzemští zákazníci ztrácejí zájem o 

bižuterní výrobky. Svaz výrobců skla a bižuterie naznačuje, že si lidé kupují kvůli růstu 

ekonomiky dražší a větší dárky a šperky z bižuterie mezi ně až tak nepatří. Tradičnímu 

českému průmyslu se naopak daleko více daří v zahraničí. Trendem jsou omezené a 

nákladné kolekce. Masově vyráběné šperky jsou minulostí. Předseda Svazu výrobců 

skla a bižuterie Pavel Kopáček označil loňský rok za rok stagnace: „Nebyl horší než ten 

předchozí, ale ani nebyl lepší. Z pohledu tuzemského trhu moc neodpovídal tomu, že se 

daří ekonomice. Prodeje bižuterie to neukazují a vidíme to třeba na návštěvnosti našeho 

prodejního paláce v Jablonci. Zatímco předloňský listopad a prosinec byl rekordní, tak o 

rok později určitě ne a prodeje klesly.“ Místopředseda organizace Milan Kohout vidí 

příčiny ve změně nákupních zvyků. „Díky tomu, že se republice daří, si lidé k Vánocům 

kupují větší dary v řádu tisíců korun. Co si budeme povídat, bižuterie není úplně velký 

luxusní dárek. Vidět to je také na prodeji vánočních ozdob. Český spotřebitel 

nepřemýšlí, kolik ho ozdoby stojí a je připraven za kvalitu dát více peněz. Těšíme se, až 

se Jablonec dočká obřího krystalu u Muzea skla a bižuterie, kde nabídne největší sbírku 

vánočních ozdob. I tím přispěje Jablonec ke vzkříšení jména slavné bižuterie.“ 

PROJEKT KŘIŠŤÁLOVÉ ÚDOLÍ (CRYSTAL VALLEY) otevřel na konci 

října 2019 návštěvníkům tři desítky sklářských a bižuterních podniků a ateliérů v 

Libereckém kraji. Většinu z nich zdarma. Zpřístupněné byly také sklářské školy v 

Železném Brodě, Jablonci nad Nisou či Novém Boru a muzea v Jablonci, Turnově a 

Kamenickém Šenově. Protože Liberecký kraj chce tím lákat do regionu turisty na 

tradiční výrobu skla, bižuterie a šperků, v květnu zakoupil od firmy Preciosa ochranné 

známky Crystal Valley a Křišťálové údolí. Preciosa je největším sklářským výrobcem v 

kraji, podnik s miliardovými obraty známý výrobou broušených kamenů, bižuterie i 

lustrů zaměstnává kolem 4000 lidí. Značku Crystal Valley registrovala firma zhruba 

před pěti lety v České republice, Evropské unii a později i v Číně a Arabských 

emirátech, tedy v oblastech, kde nejvíc podniká. Do rozvoje značky investovala miliony 

a další budou ještě třeba. Liberecký kraj se zavázal podpořit rozvoj značky v příštích 

třech letech 12 miliony korun. V našem regionu je zhruba 160 sklářských, bižuterních a 

šperkařských firem, živnostníků, muzeí a škol, do projektu je zapojena zatím zhruba 

třetina. Podle majitele akciové společnosti Preciosy Ludvíka Karla je 
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Křišťálové údolí obrovskou šancí. „Je to příležitost pro rozvoj turistických služeb. 

Zatím se všude prezentujeme hlavně krásnou přírodou, ale jen ta zde turisty 

neudrží. Potřebují se kvalitně ubytovat, mít kde zaparkovat, kde se najíst, zažít 

i něco jiného. Sklo je tady doma. Je to téma, které tu může turisty udržet dva až 

tři dny, aby tu utráceli své peníze.“ * Preciosa na svých webových stránkách 

v úvodu uvádí: Existuje jediné místo na zemi, Křišťálové údolí, kde se již více jak 470 

let snoubí jedinečná příroda s vášní pro sklářskou tradici a řemeslo. Před více než 300 

lety se v Křišťálovém údolí zrodil český křišťál. Z něj pak zdejší mistři skláři vytvořili 

první broušený kámen na světě, první majestátní lustr i první křišťálový šperk. Zde dali 

vzniknout i dokonalé skleněné perličce. Křišťálové údolí je také domovem Preciosy 

a českého skla… Křišťálové údolí se nachází v samém srdci Evropy, na severu České 

republiky. Již v roce 1548 zde byly založeny první sklářské hutě, zasazené do nádherné 

přírody Jizerských a Lužických hor. Nikdy nepřerušená tradice a vášeň pro sklo dala 

vzniknout mnoha firmám včetně Preciosy, která vyrostla v nejvýznamnější sklářskou 

firmu světa. Preciosa je zároveň největší sklářskou firmou v České republice a řadí se 

k největším zaměstnavatelům regionu. Ve svých 16 závodech v 9 městech dnes dává 

práci více než čtyřem tisícovkám lidí. A to nejen v Křišťálovém údolí, ale i ve svých 

zahraničních zastoupeních. V Preciose věříme v moderní sklářství… 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PRECIOSE s pozvánkou ´Poznejte s námi místa, 

kde se začal psát příběh Křišťálového údolí´ se konaly o víkendu 26. a 27. října 2019. 

K návštěvě zvala Preciosa Lighting v Kamenickém Šenov, kde čekala návštěvníky 

zážitková prohlídka firmy s bohatým programem. Potěšila interaktivní stanoviště, 

tvořivé dílny pro děti, instalace ze zahraničních výstav, soutěže, občerstvení, prodej 

českého křišťálu a šperků a především možnost podívat se do výrobních prostor. Další 

zastávku nabízela Preciosa Traditional Czech Beads & Glass v Desné, kde byly k vidění 

velké sklářské pece, jež nepřetržitě vyrábí různobarevné perličkové trubičky 

a křišťálové optické tyče. Preciosa Components, Preciosa Jewellery & Decoration 

v Opletalově ulici v Jablonci pak nabídla jedinečnou možnost prohlédnout si showroom 

celé skupiny Preciosa, reprezentativní místnosti jednotlivých společností a uslyšet, co je 

Křišťálové údolí a čím je výjimečné. Dva dny otevřených dveří a doprovodný 

program se neomezil jen na uvedená místa, ale konal se ve více než 40 
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sklárnách, ateliérech, dílnách, muzeích a školách v rámci Křišťálového údolí, které 

propojuje sklářské, bižuterní a šperkařské firmy v Libereckém kraji. Návštěvníci se 

mohli seznámit s tradiční výrobou od lustrů, přes vánoční ozdoby, skleničky, šperky až 

po tavené plastiky v muzeích, živých dílnách, sklárnách, ateliérech i školách.  

NADACE PRECIOSA – Je spjata nerozlučně s akciovou společností Preciosa, o 

založení nadace představenstvo firmy rozhodlo již koncem roku 1993, takže vloni 

slavila své pětadvacetiny – VIZ KRONIKA 2018. V době vzniku byla podniková 

nadace, nesoucí jméno svého zakladatele, ojedinělou iniciativou české průmyslové 

firmy. Nově založená nadace byla zprvu orientovaná na oblast zdravotní a částečně také 

sociální, ale již v roce 1995 se změnila na všeobecně orientovanou. V současné době je 

činnost rozdělena do sedmi základních okruhů. Na regionální úrovni působí především 

Fond zdraví a prevence, Fond ekologie a životního prostředí, Fond kultury a umění 

a Fond tělovýchovy a sportu. Na celostátní úrovni přispívá společnosti z Fondu vědy 

a výzkumu, Fondu vzdělávání a v neposlední řadě z Fondu sociálního a humanitárního. 

Za dobu své existence organizacím, institucím i jednotlivcům rozdělila nadace už více 

než 250 milionů Kč. Jak říká ředitelka nadace Andrea Kroupová, je současná doba pro 

Nadaci Preciosa revoluční. „Zatímco v minulosti jsme peníze spíše rozdávali, 

vstupujeme sami do větších projektů. Máme představu, že každý z našich fondů přijde s 

nějakým vlastním nápadem.“ V roce 2019 celorepublikové Fórum dárců zařadilo 

Nadaci Preciosa na seznam firemních nadací jako dvanáctou nejvýznamnější. 

Bylo oceněno, že úsilí nadace směřuje dlouhodobě do sklářského regionu.  

JABLOTRON GROUP: NOVÁ FIRMA I GRANTY PRO UČITELE 

NADACE JABLOTRON vyhlásila 3. ročník dvou programů pro učitele.  

MINIGRANTY PRO UČITELE – administrativně snadná cesta k finanční 

podpoře pro aktivní učitele základních škol na Jablonecku. O příspěvek 

až 15 000 Kč na pomůcky do výuky, program se studenty či svůj 

profesní rozvoj mohli žádat učitelé fyziky, matematiky, chemie, 

informatiky, moderních českých dějin či mediální a informační 

gramotnosti. Ve výzvě nadace zaznělo: Podporujeme učitele, kterým záleží na tom, 

aby děti předmětu rozuměly a chápaly jej, a kteří se snaží o to, aby výuka byla 

pestrá! Přihlášky a nominace bylo možno podávat do 15. 12. 2019, stejný termín 

uzávěrky platil i pro akci BEZVA UČITEL. Jde o projekt, kterým se nadace snaží přispět 

k tomu, aby aktivní a nadšení učitelé neodcházeli ze škol, aby jich naopak přibývalo, 

aby neztratili své nadšení pro to, co dělají, a aby svým příběhem inspirovali další. 

Možnost získat ocenění Bezva učitel a s ním i odměnu 50 000 Kč letos dostali tentokrát 

učitelé základních škol na 

celém Jablonecku – na 

rozdíl od minulých 

ročníků bez ohledu na to, 

který předmět 

vyučují.  
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ABB S.R.O. ELEKTRO-PRAGA: TRADIČNÍ A HRDÁ FIRMA 

RESSLOVA 293/3, JABLONEC NAD NISOU 2 

Na počátku stála sklářská firma Kramer a Löbl, založená 

v roce 1868. V roce 1993 se státní podnik Elektro-Praga 

stal součástí nadnárodní skupiny ABB (dodavatel 

technologií pro energetiku a automatizaci se sídlem ve 

Švýcarsku) a došlo ke změně názvu na ABB s.r.o., Elektro-Praga. Rekapitulace 

vzniku závodu v Jabloneckých Pasekách -  VIZ  KRONIKA 2013, 2015, 2016, 2018.  

ROK 2019 * ABB ELEKTRO-PRAGA JE TRADIČNÍ A HRDÁ FIRMA – pod tímto 

titulkem otiskla MfDnes rozhovor s ředitelem výrobního závodu v Jablonci Petrem 

Kovářem, kde mimo jiné zaznělo: Portfolio vašich výrobků je velmi široké, zasahuje do 

oblasti energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury. Kdybyste měl jmenovat jeden 

produkt, který je vaší vlajkovou lodí, který by to byl? – Pokud mám hovořit za 

jablonecký výrobní závod ABB Elektro-Praga, pak je to určitě designová řada spínačů a 

zásuvek Tango, která se stala jakýmsi místním standardem. Naši partneři a zákazníci si 

ji oblíbili pro jednoduchost, praktičnost, a jak data ukazují, i nadčasovost. Je na trhu již 

od roku 1995. Za tu dobu 

prošla mnohými zdokonaleními 

a doplněním o funkční prvky a 

elektroniku. V současnosti 

roste obliba designové řady 

Levit, letos jsme už prodali 

pětimiliontý kus. Jedná se o 

moderní a nadčasovou 

designovou řadu, která je 

k dispozici jak v mnoha 

barevných kombinacích, tak i metalických povrchových úpravách.   
 

ATREA, s.r.o.: Energeticky pasivní domy  

JABLONEC NAD NISOU - RÝNOVICE, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 5243/32  

Na 7. ročníku veletrhu nízkoenergetických, pasivních a 

nulových staveb For Pasiv 2019, který se konal v Praze ve 

dnech 7. – 9. 2. 2019, se úspěšně prezentovala jablonecká 

firma ATREA. V rámci její výstavní expozice si mohli 

zájemci prohlédnout a vyzkoušet ovládání zařízení určených 

pro rodinné domy, byty a školy. Hlavní novinkou bylo představení komplexního řešení 

větrání – vytápění – chlazení – ohřev teplé vody. Jedná se o originální spojení větracích 

jednotek s cirkulací vzduchu řady Duplex R5, unikátním řešením tepelného čerpadla a 

digitální regulace Atrea RD5 pro řízení celého systému. Jablonecká společnost ATREA 

patří k zakládajícím členům významných odborných a zájmových sdružení, která 

podporují a propagují moderní a efektivní trendy ve výstavbě. Na svém kontě 

má od roku 2005 založení divize Energeticky pasivní domy, nejednou získala 
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cenu poroty a hlavní cenu soutěže Energetický projekt hromadné výstavby dvanácti 

pasivních domů a školicího střediska v obci Koberovy v Českém ráji. V roce 2009 byl 

dokončen 1. pasivní dům v nové generaci systému ATREA s difúzně otevřenou 

skladbou obvodové konstrukce a v roce 2010 již 40. pasivní dům v systému ATREA. * 

Petr Morávek je zakladatelem rodinné firmy Atrea (1990), která postupně 

vyrostla v jednoho z největších výrobců vzduchotechniky v Česku a dodává své 

výměníky po celé Evropě. Petr Morávek první rekuperační jednotku navrhl 

ještě za socialismu v tehdejším podniku Liaz a hned po revoluci se v prádelně 

svého rodinného domku v Jablonci vrhl do podnikání. Od začátku mu s ním 

pomáhal jeho syn Daniel, jenž je dnes výkonným šéfem celé společnosti. Petr 

Morávek si nechal vývoj a vymýšlení nových věcí, tedy to, co ho vždy bavilo 

nejvíc. Zároveň má spolu se svou paní stále poloviční podíl ve firmě, která loni 

utržila přes půl miliardy, otevřela novou výrobní halu a zaměstnává zhruba 

250 lidí. Druhou polovinu ovládá jeho syn.  

 

TRW AUTOMOTIVE CZECH, S.R.O.: SMYSLUPLNÁ INVESTICE  

SOUČÁST KONCERNU ZF * JABLONEC NAD NISOU, NA ROLI 2405/26 

Společnost ZF TRW má 320 závodů ve 40 zemích po 

celém světě a téměř 134 tisíc zaměstnanců. Patří mezi 

přední světové výrobce a dodavatele dílů pro 

automobilový průmysl. Hlavním zaměřením jsou 

brzdové systémy pro osobní nákladní i užitkové vozy… 

Vloni oslavila 65 let od svého vzniku společnost TRW 

Automotive Czech v Jablonci, která od samého počátku 

existence chrlí na automobilový trh z výrobních linek brzdy pro osobní 

automobily. Z HISTORIE ZÁVODU V JABLONCI – VIZ KRONIKA 2018. 

ČTVRTEK 2. 5. 2019 * NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V JABLONCI NAD NISOU bylo dnes 

oficiálně otevřeno. Slavnostního přestřižení pásky se na místě zúčastnili Tomáš 

Janeček, generální ředitel jabloneckého závodu firmy ZF, která hřiště vybudovala, 

personální ředitelka ZF Jablonec a manažerka ZF Group Šárka Valentová a náměstek 

primátora města Jablonec Štěpán Matek. „Chtěli jsme přispět na užitečnou věc. Děti 

se mohou těšit na lanovou pyramidu a další zajímavé herní prvky. Maminky na 

příjemné posezení přímo u hřiště s výhledem na přehradu," uvedla Šárka Šolcová 

s tím, že dětské hřiště má pro zdravý a všestranný rozvoj dětí nesmírný význam, je 

místem setkávání se s kamarády, pomáhá rozvíjet děti fyzicky, intelektuálně i sociálně. 

Taková investice má smysl. Společnost ZF Jablonec nad Nisou - TRW Automotive 

Czech s.r.o., světový výrobce autobrzd, se dlouhodobě podílí na zdravém rozvoji města, 

ve kterém žije převážná část jejích zaměstnanců. Nové dětské hřiště, které významný 

jablonecký zaměstnavatel letos vybudoval na vlastní náklady, se nachází naproti 

plastice obřího rybářského prutu u přehradní nádrže Mšeno. 
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ČESKÁ MINCOVNA, A. S.: ZLATÉ SPOŘENÍ V ROCE MĚNY 

U PŘEHRADY 3204/61, JABLONEC NAD NISOU, MŠENO  

Je poslední firmou, která zůstala v Jablonci v provozu z 

někdejšího sklářského a bižuterního gigantu Jablonex 

Group. Od roku 2010 je vlastníkem česko-švýcarské 

konsorcium Monetica. Vloni slavila své pětadvacetiny  - 

VIZ KRONIKA 2018 A PŘEDCHÁZEJÍCÍ ROČNÍKY. 

ROK 2019 – V lednu se Česká mincovna stala hrdým partnerem akce ´Ples jako Brno´, 

jež je určena všem milovníkům kvalitní zábavy a nevšedních gurmánských zážitků. 

Účastníci nejprestižnějšího brněnského plesu se mohli těšit také na bohatou tombolu, 

kde mezi výhrami nalezli i zlatou minci a medaili od České mincovny. * Počátkem roku 

společnost informovala zákazníky a členy Klubu České mincovny o změně struktury 

svých prodejen v Jablonci. Od 1. února 2019 nebude sídlo České mincovny u 

jablonecké přehrady sloužit jako kamenná prodejna ani výdejní místo 

objednávek realizovaných prostřednictvím e-shopu. Pokud si v Jablonci nad 

Nisou budete chtít osobně vyzvednout svou e-shopovou objednávku, po 

obdržení výzvy na Vás bude čekat v centru města – v prodejně naproti radnici 

na Mírovém náměstí, kde si můžete rovněž prohlédnout náš kompletní 

sortiment. Sídlo České mincovny bude možné navštívit pouze po předchozí 

domluvě za účelem osobní schůzky v případě zájmu o poradenství týkající se 

Zlatého spoření či nákupu a prodeje investičních slitků. * Je již tradicí, že Česká 

mincovna před koncem roku zveřejňuje nový Emisní plán. Ten pro letošní rok má 

následující úvod: Vážení sběratelé, investoři, milí partneři a přátelé České 

mincovny! S hrdostí Vám představujeme Emisní plán na rok 2019, který 

můžeme bez nadsázky nazvat 

rokem měny. Československá 

republika vznikla 28. Října 1918, 

ale na svou vlastní měnu si musela 

počkat – zákonem z 10. dubna 1919 

jí byla prohlášena koruna 

československá. Od té doby uplynulo 

celých 100 let a život bez koruny si 

neumíme představit. Je nám ctí, že 

podobu naší měny pomáháme 

formovat již více než čtvrt století. 

Vedle českých korun najdete 

v našem Emisním plánu celou řadu 

dalších mincí a medailí – věříme, že 

Vás osloví a najdou si 

https://ceskamincovna.cz/prodejna-jablonec-nad-nisou-centrum-mesta-1504/
https://ceskamincovna.cz/prodejna-jablonec-nad-nisou-centrum-mesta-1504/
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místo v numismatických sbírkách i investičních portfoliích. Děkujeme Vám za 

přízeň a těšíme se na Vaše podněty. Tým České mincovny.  
Vyjmenovat všechny medaile a mince vyrobené v roce 2019 by zabralo podstatnou část 

kroniky. Takže jen pro zajímavost: V pořadí pátá medaile 

z CYKLU HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA byla tentokrát 

věnována Františku Filipovskému, králi dabingu, jehož 

hlas je neodmyslitelně spjat s francouzským hercem Louis 

de Funès. Do České mincovny ji v pondělí 16. září přijela 

vyrazit osobně jeho dcera, Pavlína Filipovská. Foto 

medaile -  zdroj: Česká mincovna. * A ještě malá 

´ochutnávka´ z produkce. První sady dvacetikorun s 

portréty tvůrců státu a měny distribuovala Česká mincovna od 24. července 2019. * 

Unikátní vila Tugendhat, která patří mezi čtrnáct českých památek zapsaných na 

seznamu dědictví UNESCO, má svou vlastní platinovou minci. Zástupci České 

mincovny ji ve středu 14. srpna ve vile slavnostně pokřtili. * Kdo by neznal Čtyřlístek – 

čtveřici nerozlučných kamarádů z Třeskoprsk u rybníka Blaťáku pod hradem 

Bezzubem. Komiksové postavičky Jaroslava Němečka v příbězích Ljuby Štíplové a 

dalších autorů baví malé i velké čtenáře rovných 50 let. U příležitosti kulatého výročí 

Čtyřlístku vyšla v září čtveřice mincí České mincovny a na první se objevuje Myšpulín. 

Ve zlatě i ve stříbře. * Patriot z nejmladšího města České republiky - Havířova emituje 

v pořadí čtvrtý motiv z chráněného památkového území. Letošním tématem v cyklu 

„Havířské a havířovské motivy“ je Sorela a zachycuje Kulturní dům Radost. * Medaile 

Huascarán 1970 - Jde o mimořádnou a limitovanou emisi medaile, podle návrhu 

renomovaného medailéra a 

bývalého ředitele Střední 

umělecko-průmyslové a Vyšší 

odborné školy 

Jablonec, akademického sochaře 

Jiřího Dostála, u příležitosti 50. 

výročí tragédie v Peru, kde pod 

kamennou lavinou zahynulo patnáct 

československých horolezců, 

převážně z Liberecka. * V listopadu 

mincovna zveřejnila nový Emisní 

plán na rok 2020. * Po celý rok 

byla Česká mincovna vděčným 

tématem v médiích a šířila tak 

dobré jméno Jablonce coby 

mincovního města. KDE SE RODÍ 

MINCE – pod tímto titulkem přinesl 

obsáhlou reportáž o mincovně 

časopis Květy (35/2019).   

https://ceskamincovna.cz/medaileri-461/ak--soch--jiri-dostal_1237/
https://ceskamincovna.cz/medaileri-461/ak--soch--jiri-dostal_1237/
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AKT PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE ČECHY: NABÍDKA PRÁCE  

SPOLEČNOST S R.O., RÝNOVICE, ULICE ŽELIVSKÉHO 4599/23  

ROK 2019 - Jedna z firem, která potřebovala doplnit pracovní síly pro zajištění výroby 

na nových 

projektech. 

Zaměstnance 

hledala i 

formou 

náborových 

letáků.  
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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: Bc. Martina Šípková 

 EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU, s. r. o., Jiráskova 4898/9, 

Jablonec nad Nisou 

 JABLONECKÁ DOPRAVNÍ, a. s., Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad 

Nisou, ředitel: Ing. Luboš Wejnar  

 JABLONECKÁ ENERGETICKÁ, a. s., Liberecká 4191/120, Jablonec n. Nisou 

 JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o. p. s., Kostelní 

1/6, Jablonec nad Nisou, ředitel: Petr Vobořil  

MATEŘSKÉ ŠKOLY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 3892/19, ředitelka: Bc. Pavla 

Macháčková, neoficiální název: MŠ POHODA  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, ředitelka: Dana 

Farkašová  neoficiální název: MŠ KOSTIČKA  odloučené pracoviště: 

Rychnovská 215  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 4097/31, ředitelka: 

Bc. Eva Tuhá  neoficiální název: MŠ MŠEŇÁČEK  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 3645/10, ředitelka: Irena 

Šolcová  neoficiální název: MŠ MUCHOMŮRKA  odloučené pracoviště: 

Mozartova 22  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 51/37, 

ředitelka: Lenka Brunnerová Jínová  neoficiální název: MŠ POD LESEM  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 3779/50, ředitelka: 

Zuzana Křivancová  neoficiální název: MŠ U PĚTI VEVEREK  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 1858/16, ředitelka: Hana 

Nováková  neoficiální název: MŠ ADÉLKA  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 130/4, ředitelka: Jolana 

Stejskalová  neoficiální název: MŠ POD PEŘINKOU  odloučené pracoviště: 

Pasířská 72 

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 3677/10, ředitelka: Hana 

Hušková  neoficiální název: MŠ JABLŮŇKA  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 1444/3, ředitelka: Mgr. Lucie 

Papoušková  neoficiální název: MŠ KAPIČKA  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 1885/13, ředitelka: Renata 

Kolischová  neoficiální název: ŽLUTÁ ŠKOLKA  odloučené pracoviště: 

Nemocniční 15a 
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 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 249/11, ředitelka: Bc. Kateřina 

Sýkorová  neoficiální název: MŠ PAMPELIŠKA  odloučené pracoviště: 

Sokolí 9 

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 3825/10, ředitelka: Ivana 

Novotná  neoficiální název: MŠ PASTELKA  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 336/9, ředitelka: Iveta Jeriová  

neoficiální název: MŠ SLUNEČNICE  

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 1067/14, ředitelka: Eva Čáchová 

 neoficiální název: MŠ MOTÝLEK 

 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 3494/14, ředitelka: Bc. Zuzana 

Lapáčková  neoficiální název: MŠ ČTYŘLÍSTEK  odloučené pracoviště: 

Vítězslava Nezvala 12  

 Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 223/10, ředitelka: 

Vlasta Hillebrandová  

 Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 2482/37, ředitelka: 

Mgr. Jana Brethová  mateřská škola HLÁSKA pro děti s vadami řeči a děti s 

tělesnými a mentálními vadami  zařazení dětí na doporučení odborného lékaře, 

OPPP Centra  odloučené pracoviště: U Přehrady 4  

 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. Jan Ullmann  

 TECHNICKÉ SLUŽBY JABLONEC NAD NISOU, s. r. o., Souběžná 2349/7, 

Jablonec nad Nisou, jednatel: Bc. Milan Nožička  

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 4015/30, ředitel: Mgr. 

Tomáš Saal  

 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 3678/24, ředitel: Mgr. 

Karel Opočenský  

 Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, ředitelka: Mgr. 

Lea Šmídová  

 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 88/10, ředitelka: 

Mgr. Jana Mašindová  

 Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 272/76, ředitelka: Mgr. Michaela 

Hanyšová  

 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 3999/26, zástupce 

ředitele: Mgr. Martin Chytka  
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 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 2300/43, ředitel: Mgr. Jan Kolář 

 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 750/72, ředitel: Mgr. Jitka 

Šťovíčková   

 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 1850/15, ředitel: Mgr. Jan 

Valášek  

 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, příspěvková organizace, Podhorská 

2500/47, Jablonec nad Nisou, ředitel: Bc. Vít Rakušan  

 

 

ŠKOLSTVÍ 
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, a také ve spolupráci s komisí pro 

výchovu a vzdělávání, 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 2019 

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 2019 v Jablonci bylo 

v provozu 5 soukromých předškolních zařízení (v roce 2018: 4 * 2017: 6 * 2016: 4) 

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 přispívalo na školné v registrovaných soukromých 

zařízeních tisíc korun měsíčně. Oddělení školství stejně tak jako v předešlých letech 

také zaregistrovalo subjekty pořádající příměstské tábory pro děti předškolního věku a 

děti ze základních škol. Předškolním dětem a žákům 1. tříd, kteří využili v roce 2019 

služeb 16 subjektů, město přispívalo na příměstský tábor částku 500 Kč. Nejsou to však 

ani zdaleka jediné příspěvky města do školství. Svědčí o tom následující řádky.  

VÝDAJE MĚSTA NA ŠKOLSTVÍ (V TIS. KČ) dosáhly v roce 2019 celkem částky 

63 545 (2018: 57 107 * 2017: 55 663 * 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:  
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 předškolní zařízení 22 493 (2018: 20 873 * 2017: 19 831 * 2016: 17 938 * 2015: 

19 043 * 2014: 18 032 * 2013: 18 145 * 2012: 19 055 * 2011: 16 973),  

 základní školy 38 612 (2018: 34 306 * 2017: 33 688 * 2016: 30 600 * 2015: 

34 769 * 2014: 35 148 * 2013: 34 942 * 2012: 35 356 * 2011: 33 882),  

 základní umělecká škola 869 (2018: 869 * 2017: 829 * 2016: 704 * 2015: 665 * 

2014: 637 * 2013: 792 * 2012: 571 * 2011: 367)),  

 dům dětí a mládeže 1 411 (2018: 1 059 * 2017: 1 315 * 2016: 1 021 * 2015: 

1 074 * 2014: 1 011 * 2013: 940 * 2012: 748 * 2011: 346).  

Nutno upřesnit, že údaje jsou včetně investičního příspěvku, a že platy pracovníků ve 

školství jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských úřadů a 

v uvedených částkách nejsou zahrnuty. Školství je v současné době ze strany města 

financováno nejen z kapitoly odboru humanitního, ale také z kapitoly odboru správy 

majetku, který zabezpečuje opravy a údržbu školských objektů. Tyto finanční 

prostředky nejsou v tabulce uvedeny – VIZ ROZPOČET MĚSTA.  

MATEŘSKÉ ŠKOLY: POČET ZAŘÍZENÍ, DĚTÍ I ZAMĚSTNANCŮ  

STATISTIKA – Mateřské školy v roce 2019 měly opět využitou kapacitu, dokonce se 

podařilo přijmout i 146 dětí mladších tří let (vloni 169 * v roce 2017: 140 * 2016: 50). 

Celkově docházelo ve školním roce 2019 až 2020 do jabloneckých školek a jejich 

oddělení 1 617 (vloni 1 644) dětí, z toho do MŠ Palackého to bylo 45 dětí ve 

speciálních třídách (vloni 47 * v roce 2017: 47 * 2016: 56) a 45 dětí (vloni a předloni 46 

* v roce 2016: 24) ve dvou běžných třídách této mateřské školy (v roce 2016 byla tato 

třída jen 1). Jednotlivé třídy mateřských škol byly naplňovány v souladu s kapacitními 

možnostmi jednotlivých zařízení počtem 24 až 27 dětí. Stejně jako v předešlých letech 

školky i v roce 2019 zajišťovaly na počátku a v závěru hlavních školních prázdnin 

provoz pro děti, které některou z nich celoročně navštěvovaly a jejichž oba rodiče byli v 

zaměstnání. Někteří rodiče předškolních dětí využili službu Domu dětí a mládeže Vikýř, 

který nabízel po dobu tří týdnů aktivity pro předškolní děti. Tyto prázdninové týdny s 

Vikýřem využilo letos celkem 130 (vloni 150) dětí.  

ZMĚNY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - Statutární město Jablonec nad Nisou 

začalo již v předloňském roce - v důsledku zavedení povinného předškolního roku, 

vzhledem k navyšování počtu dětí cizinců a také většího počtu narozených dětí v roce 

2016, opět s přípravou navyšování kapacit mateřských škol. Tři stovky nových míst, 

které byly vytvářeny v letech 2008 až 2013, z výše uvedených důvodů již nestačily, 

proto byla otevřena  

 v lednu 2018 nová třída MŠ Kokonín s kapacitou 18 dětí,  

 v lednu 2019 nová třída MŠ J. Hory s kapacitou 24 dětí, 

 v září 2019 zahájila provoz nová třída MŠ Nová Pasířská s kapacitou 24 dětí. 

 Rozestavěna je přístavba MŠ Arbesova, v rámci které školka získá dvě nové 

třídy pro 44 dětí. Přístavba by měla být hotova v únoru 2020. 

 Pro zajímavost počet dětí v mateřských školách letos a v předcházejících letech. 

Školní rok 2019-2020: 1 617 * 2018-2019: 1 644 * 2017-2018: 1 625 * 2016-

2017: 1 607 * 2015-2016: 1 613 * 2014-2015: 1 613 * 2013-2014: 1620 * 
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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. Z počtu 1 617 

bylo v roce 2019:  

- předškoláků 496 (v roce 2013: 493 * 2014: 509 * 2015: 507 * 2016: 508 * 

2017: 474 * 2018: 515),  

- dětí čtyřletých 422 (2013: 494 * 2014: 478 * 2015: 461 * 2016: 413 * 2017: 

466 * 2018: 454),  

- tříletých 423 (2013: 433 * 2014: 405 * 2015: 381 * 2016: 415 * 2017: 415 * 

2018: 376),  

- mladších (podzimních) 97 (2013: 113 * 2014: 78 * 2015: 97 * 2016: 93 * 

2017: 99 * 2018: 117), 

- mladších (leden-srpen) 49 (2013: 0 * 2014: 41 * 2015: 40 * 2016: 51 * 2017: 

42 * 2018: 52),  

- odklady povinné školní docházky v počtu 130 (v roce 2013: 87 * 2014: 102 

* 2015: 127 * 2016: 127 * 2017: 129 * 2018: 130). 

 

 Do mateřských škol v roce 2019 docházelo 60 dětí cizinců (v roce 2018: 67 * 

2017: 58 * 2016: 47 * 2015: 49 * 2014: 44 * 2013: 41 * 2012: 45) a z toho 13 

dětí z Ukrajiny, 21 ze Slovenska, 9 z Vietnamu, 1 z Rumunska, 6 z Bulharska, 3 

z Maďarska, 1 z Polska, 4 z Moldavska, 1 z Albánie a 1 z Ruska. 

 V mateřských školách v roce 2019 pracovalo 270 lidí, z toho 155 učitelek 

mateřských škol (150,7 přepočtených úvazků), 9 asistentů pedagoga (6,75 

přepočtených úvazků), 59 kuchařů či kuchařek (39,8 přepočtených úvazků), 47 

provozních pracovníků (35,5 přepočtených úvazků).  

 Obdobně jako v minulých letech zůstala v mateřských školách poměrně velká 

skupina dětí s odkladem školní docházky. Jak je již zmíněno výše, od září 2019 

zůstalo kvůli odkladům obsazeno cca 130 míst (viz graf). 
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PODROBNOSTI A SOUHRNNÁ DATA O MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH – ve školním 

roce 2019-2020 navštěvovalo mateřské školy v Jablonci 1 617 dětí z toho  

o ve speciálních třídách 45.  

o Otevřených tříd 75 a z toho speciálních tříd 4. 

o Průměrný počet v běžné třídě 22,14 dětí,  

o průměrný počet dětí ve speciálních třídách 11,25. 

o Nepřijatých dětí 80, nepřijatých dětí do speciálních tříd 0.  

o Počet míst na výjimku z počtu dětí 8. 

STATISTIKA POČTU DĚTÍ – uváděno v pořadí: MŠ a ulice, kde sídlí * školní rok 2016-

2017 / školní rok 2017-2018 / školní rok 2018-2019 * školní rok 2019/2020 

 MŠ speciální v ulici Palackého: 35/47/47 * 48 a její odloučené pracoviště (OP) 

U Přehrady: 45/46/46 * 45, 

 MŠ Lovecká:  80/80/80 * 80 a její OP v Sokolí: 30/30/30 * 30,  

 MŠ Havlíčkova: 75/75/75 * 75 a její OP Pasířská: 20/20/20 * 20, 

 MŠ Jugoslávská: 66/66/66 * 66 a OP Nemocniční: 40/40/40 * 40,  

 MŠ Mechová: 104/104/104 * 116 a OP Mozartova 20/20/20 * 0, 

 MŠ Švédská: 94/94/98 * 88 a OP Vítězslava Nezvala: 63/68/64 * 59,  

 MŠ Dolní: 50/50/68 * 88 a OP Rychnovská: 22/22/22 * 0, 

 MŠ 28. října: 72/72/72 * 72,  

 MŠ Husova: 55/55/55 * 55, 

 MŠ Střelecká: 70/70/70 * 70, 

 MŠ Čs. Armády: 67/67/67 * 67, 

 MŠ Zámecká: 60/60/60 * 60, 

 MŠ Hřbitovní: 100/100/100 * 100, 

 MŠ Arbesova: 56/56/56 * 49, 

 MŠ Nová Pasířská: 102/102/102 * 111, 

 MŠ Slunečná: 70/70/70 * 70, 

 MŠ Tichá: 106/106/107 * 90, 

 MŠ J. Hory 31: 105/105/105 * 94 a její OP J. Hory 31 - rok 2019/2020: 24. 

FINANCOVÁNÍ: NÁKLADY, PŘÍSPĚVKY MĚSTA 

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: od 1. 9. 2019 běžná MŠ se 4 speciálními 

třídami pro děti s vadami řeči. * Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 15 129, výnosy 

15 133, provozní příspěvek města 2 032 (rok 2013: 2 393 * 2014: 1 785 * 2015: 1 911 * 

2016: 1 917 * 2017: 1 804 * 2018: 1 780). 

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): Náklady 9 185, výnosy 

9 250, příspěvek města 834 (2013: 830 * 2014: 767 * 2015: 870 * 2016: 811 

* 2017: 880 * 2018: 973). 
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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 7 704, výnosy 

7 708, příspěvek města 882 (v roce 2013: 804 * 2014: 722 * 2015: 741 * 2016: 705 * 

2017: 704 * 2018: 746). 

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 9 999, výnosy 

10 086, příspěvek města 1 667 (2013: 1 485 * 2014: 1 393 * 2015: 1 445 * 2016: 1 451 

* 2017: 1 710 2018: 1 714). 

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 

13 264, výnosy 13 368, příspěvek města 1 540 (v roce 2013: 1 376 * 2014: 1 168 * 

2015: 1 242 * 2016: 1 340 * 2017: 1 561 * 2018: 1 431). 

KOSTIČKA -  Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969 + odloučené 

pracoviště Rychnovská 215, příspěvková organizace. Ředitelka: Dana Chalupová. 

Právní subjekt od 1. 1. 2010. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 7 518, výnosy 

7 518, příspěvek města 678 (v roce 2013: 743 * 2014: 702 * 2015: 768 * 2016: 608 * 

2017: 752 * 2018: 676). 

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 9 827, výnosy 

9 851, příspěvek města 980 (v roce 2013: 1 070 * 2014: 910 * 2015: 931 * 2016: 804 * 

2017: 835 * 2018: 1 108). 

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 5 534, výnosy 5 561, příspěvek města 1 092 (v roce 2013: 800 * 

2014: 657 * 2015: 862 * 2016: 1 014 * 2017: 1 072 * 2018: 999).  

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 6 136, výnosy 6 182, příspěvek města 776 (v roce 2013: 649 * 2014: 614 

* 2015: 612 * 2016: 542 * 2017: 580 * 2018: 751). 

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 6 410, výnosy 6 412, příspěvek města 750 (2013: 577 * 2014: 525 * 2015: 585 

* 2016: 554 * 2017: 742 * 2018: 632).  

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 4 881, výnosy 4 932, provozní příspěvek města 

684 (v roce 2013: 811 * 2014: 642 * 2015: 714 * 2016: 696 * 2017: 530 * 

2018: 638). 
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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 5 822, výnosy 5 833, příspěvek města 647 

(2013: 572 * 2014: 501 * 2015: 545 * 2016: 607 * 2017: 640 * 2018: 676). 

JABLŮŇKA - Mateřská škola Jablonec, Hřbitovní 10, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Hana Hušková. Právní subjekt od 1. 1. 2012. * Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

Náklady 8 459, výnosy 8 459, příspěvek města 847 (v roce 2013: 1 145 * 2014: 962 * 

2015: 1 006 * 2016: 1 024 * 2017: 965 * 2018: 882). 

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 8 954, výnosy 9 065, příspěvek města 1 463 (v roce 2013: 

1 043 * 2014: 877 * 2015: 954 * 2016: 1 123 * 2017: 1 040 * 2018: 948). 

SLUNEČNICE - Mateřská škola Jablonec, Slunečná 9, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Iveta Jeriová. Právní subjekt od 1. 1. 2012. * Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

Náklady 6 311, výnosy 6 330, příspěvek města 852 (2013: 780 * 2014: 718 * 2015: 782 

* 2016: 759 * 2017: 747 * 2018: 762). 

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 8 985, výnosy 8 985, příspěvek města 925 (2013: 1257 * 

2014: 919 * 2015: 1 053 * 2016: 982 * 2017: 789 * 2018: 866). 

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 10 125, výnosy 10 173, příspěvek města 1 325 (2013: 906 * 2014: 

925 * 2015: 902 * 2016: 811 * 2017: 768 * 2018: 1 492). 

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 5 722, výnosy 5 844, příspěvek města 783 (v 

roce 2013: 637 * 2014: 571 * 2015: 561 * 2016: 516 * 2017: 573 * 2018: 542). 

 

DOTAČNÍ PROJEKTY: MODERNIZACE, NAVÝŠENÍ KAPACITY 

MODERNIZACE MŠ MONTESSORI – Podpora: Integrovaný regionální operační 

program (IROP)  Dotace EU 26 865 602 Kč, dotace ČR 1 580 330 Kč, celkové 

náklady 44 232 551 Kč. - Žádost o dotaci byla předložena do individuální Výzvy IROP 

v říjnu 2018. Cílem projektu bylo navýšení kapacity MŠ Montessori, aby byl pokryt 

narůstající zájem o předškolní vzdělávání, a to vzhledem k legislativním úpravám i 

zvýšenému počtu nově narozených dětí v letech 2015-2017. Řešením daného problému 

je přístavba nového objektu a rekonstrukce stávající budovy. Současný stav budovy, 

která pochází z 20 let minulého století, je na hranici kapacitních možností a stavebně 

neodpovídá dnešním požadavkům na předškolní vzdělávání. 

MODERNIZACE MŠ ARBESOVA - Integrovaný regionální operační program 

(IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou  Dotace EU 29 758 293 Kč, 

dotace ČR 1 750 488 Kč, celkové náklady 36 317 572 Kč. - Žádost o dotaci 
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byla předložena v srpnu 2019, fyzická realizace zahájena v červenci 2019. Cílem 

projektu je navýšení počtu míst v zařízení předškolní výchovy. Na místě původního 

domku pro školníka bude vystavěn nový pavilon kontejnerového typu, kde budou dvě 

oddělení pro 44 dětí. Součástí projektu jsou i úpravy zahrady a vybudování nového 

altánu, určeného k venkovní výuce. Ukončení realizace je plánováno na květen 2020.  

NAVÝŠENÍ KAPACITY MŠ NOVÁ PASÍŘSKÁ -  Integrovaný regionální operační 

program (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou  Dotace EU 15 815 520 Kč, 

dotace ČR 930 325 Kč, celkové náklady 26 982 640 Kč. - Žádost o dotaci byla 

předložena v dubnu 2018 a fyzická realizace byla zahájena v srpnu 2018. Cílem 

projektu bylo rozšíření nabídky volných míst v zařízení předškolní výchovy a vytvoření 

moderního prostředí pro potřeby předškolního vzdělávání. Pro tyto účely byl 

rekonstruován nevyužívaný objekt v areálu školky. Dále byla v rámci projektu 

revitalizována zahrada a pro naplnění podmínky bezbariérovosti byl instalován výtah a 

opraveny zpevněné plochy. Rekonstruovaný objekt a původní budovy mateřské školky 

byly propojeny dřevěným zastřešeným krčkem. Realizace byla ukončena v srpnu 2019 a 

v září mohlo do nové budovy nastoupit 24 dětí. * SKÁLA ZTĚŽUJE PRÁCE NA 

ŠKOLCE V NOVÉ PASÍŘSKÉ. MĚSTO SE OMLOUVÁ ZA HLUK O VÍKENDU -

Tisková zpráva ze dne 27. 6. 2019 - Statutární město Jablonec nad Nisou přestavuje 

nevyužívaný dům správce v areálu MŠ Nová Pasířská na nový pavilon. Ten by měl od 

září sloužit dětem. Průběh stavby však aktuálně komplikuje skála, která stojí v cestě 

výkopům pro kanalizační stoku. Aby bylo možné stihnout harmonogram stavby, je 

nutné pracovat také o víkendu. Jakmile dělníci výkop pro kanalizační stoku prohloubili 

do tří metrů, zjistili, že jsou v trase výkopu značně tvrdé skalní bloky, které je nutné 

odstranit. „Vzhledem k tomu, že povolení pro odstřel skály by musel povolit 

báňský úřad a bylo by to časově náročné, zhotovitel skálu narušuje pomocí 

výkonné frézy,“ říká Radka Poprová z oddělení investiční výstavby jabloneckého 

magistrátu. Specializovaný stroj vlastní firma pouze jeden, a protože tvrdost skály 

způsobuje jeho poruchy, jdou výkopové práce velmi pomalu. „Aby byl zhotovitel 

schopný dodržet termín a děti mohly do zrekonstruovaného pavilonu 

nastoupit od září, jak je plánováno, musí tyto hlučné práce probíhat také o 

víkendu, a to od 7 hodin ráno do 20 hodin večer. Velmi se všem omlouváme a 

děkujeme za pochopení,“ konstatuje 

náměstek primátora pro rozvoj města 

Jakub Chuchlík. Na projekt přestavby 

správcovského domu školky v Nové 

Pasířské získal Jablonec dotaci z 

Evropského fondu pro regionální 

rozvoj – Integrovaného regionálního 

operačního programu, přestavba je v 

souladu s Integrovaným plánem 

rozvoje území Liberec – 

Jablonec nad Nisou. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97545&x=855&y=570&hash=0cdaf524b078e2686fd9949e05d9c59c&ratio=1
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY: POČTY ZAŘÍZENÍ, ŽÁKŮ, ZAMĚSTNANCŮ  
V OBLASTI ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ nedošlo v roce 2019 k žádným 

zásadním změnám. V 9 základních školách zřizovaných statutárním městem 

Jablonec nad Nisou se vzdělávalo 3 910 žáků (vloni 3 889, předloni 3 861). Do 

prvních tříd nastoupilo o 16 dětí více než v loňském roce. Oproti loňsku sice v 

prvních třídách přibyly 4 třídy, ale celkově přibylo v ZŠ ve všech ročnících 21 

žáků a celkový počet tříd se nezměnil. Vyšší počty žáků se totiž postupně 

přemísťují na II. stupně základních škol. 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.   
 

STATISTIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  

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. Ve školním roce 2014-2015 do nich chodilo 495 

prvňáčků, v roce 2015 pak 488, v roce 2016 už dokonce 509, předloni to bylo 494 dětí, 

vloni 435 a letos 451. VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020 (v závorce čísla za školní rok 

2018-2019 * 2017-2018 * 2016-2017 * 2015-2016 * 2014-2015) bylo v Jablonci 

otevřeno celkem 21 (17 * 19 * 21 * 20 * 21) prvních tříd, a to: 

 ZŠ Liberecká 26 * 3 třídy (3 * 3 * 3 * 3 *3), 

 ZŠ 5. května 76 * 2+2 Montessori (2 * 2 * 2+2 Montessori * 2 * 2+1 

Montessori), 

 ZŠ Na Šumavě 43 * 3 (2 * 3 * 3 * 3 * 3), 

 ZŠ Pasířská 72 * 2 (2 * 2 * 3 * 2 * 2), 

 ZŠ Mozartova 24 * 3 (2 * 3 * 2 * 3 * 3), 

 ZŠ Pivovarská 15 * 1 (1 * 1 * 1 * 1 * 2), 

 ZŠ Rychnovská 215 * 2 (2 * 2 * 2 * 2 * 2), 

 ZŠ Arbesova 30 * 2 (2 * 2 * 2 * 3 * 2), 

 ZŠ Pod Vodárnou 10 * 1 (1 * 1 * 1 * 1 * 1). 

 

DEVĚT ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE MĚSTĚ s celkovou kapacitou 5 050 míst 

navštěvovalo ve školním roce 2019-2020 celkem 3 910 žáků (ve školním roce 2018-

2019: 3 889 * 2017-2018: 3 861 * 2016-2017: 3 744 * 2015-2016: 3 673 * 2014-2015: 

3 523),  

 tříd bylo 170 (2018-2019: 170 * 2017-2018: 168 * 2016-2017: 161 * 2015-

2016: 157 * 2014-2015: 152),  

 což je průměr 23 žáků na třídu (22,88 * 23 * 23,25 * 23,39 * 23,2), 

 roční úbytek/přírůstek žáků 21 (38 * 117 * 71 * 150 * 71).  
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NAPLNĚNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2019–2020 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 2018-2019 * 2017-2018 * 2016-2017 * 

2015-2016 * 2014-2015.  

 ZŠ Liberecká 26: kapacita školy 700 * počet žáků 651 (662 * 663 * 668 * 657 * 

663) * počet tříd 27 * průměr žáka na třídu 24,11 

 ZŠ 5. května 76: 500 * počet žáků 325 (321 * 338 * 307 * 305 * 283) * počet 

tříd 20 * průměr žáků na třídu 16,25 

 ZŠ Na Šumavě 43: 700 * 585 (582 * 593 * 567 * 539 * 504) * 25 * 23,40  

 ZŠ Pasířská 72: 720 * 483 (476 * 64 * 447 * 430 * 411) * 19 * 25,42 

 ZŠ Mozartova 24: 900 * 541 (506 * 497 * 472 * 474 * 434) * 23 * 23,52  

 ZŠ Pivovarská 15: 280 * 266 (280 * 275 * 276 * 278 * 280) * 11 * 24,18 

 ZŠ Rychnovská 215: 420 * 371 (363 * 353 * 341 * 344 * 340) * 17 * 21,82 

 ZŠ Arbesova 30: 560 * 490 (487 * 484 * 475 * 459 * 442) * 19 * 25,79 

 ZŠ Pod Vodárnou 10: 270 * 198 (211 * 194 * 191 * 187 * 187) * 9 * 22,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020 ukončilo povinnou školní docházku 364 žáků (ve 

školním roce 2018-2019:  353 * 2017-2018: 335 * 2016-2017: 382 * 2015-2016: 320), 

z toho bylo přijato:  

o na čtyřleté gymnázium 57 žáků (64 * 72 * 71 * 53) tj. 15,7 %,  

o na střední odbornou školu 215 žáků (231 * 192 * 232 * 179) tj. 59,1 %,  

o na střední odborné učiliště 90 žáků (58 * 64 * 79 * 88) tj. 24,7 %.  

o Maturitní obory začalo studovat 272 žáků tj. 74,8 % z vycházejících,  

o učební obory začalo studovat 90 žáků tj. 24,7 % z vycházejících žáků,  

o bez přihlášky k dalšímu vzdělávání 2 žáci 0,5 % z vycházejících žáků. 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 267  

 

 Na víceletá gymnázia odešlo po 5. ročníku studovat 28 žáků, tj. 6,68 % z celkového 

počtu žáků v pátých ročnících. 

 Cizím jazykům se učilo celkem 3 479 žáků (3 415 * 3 347 * 3 309 * 3 241), z toho 

pak 3 479 žáků zvolilo anglický jazyk (3 415 * 3 347 * 3 309 * 3 241), 1 074 se učilo 

současně německý jazyk (1 014 * 1 008 * 964 * 991) a 7 žáků francouzštinu. 

 Individuální vzdělávací plány sepsaly školy pro 216 žáků. 

 Povinnou školní docházku formou domácího vzdělávání plnilo 35 žáků (6 * 23 *19 * 

14) a povinnou školní docházku v zahraničí 16 žáků (18 * 23 * 22 * 23).  

 Na základních školách plnilo povinnou školní docházku 395 (342 * 285 * 155 * 123) 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení, s jiným zdravotním 

znevýhodněním, odlišnost kulturního prostředí…), tj. 10,08 % z celkového počtu žáků. 

 Na základní školy docházelo 167 dětí cizinců (165 * 150 * 152 * 134), z toho:  

59 žáků z Ukrajiny, 57 ze Slovenska, 14 z Vietnamu, 9 z Polska, 7 z Bulharska, 

4 ze Sýrie, 3 z Maďarska a 3 z Rumunska, 2 z Kosova, 2 z Lotyšska, 2 z 

Moldavské republiky a 2 z Ruska, 1 z Makedonie, 1 z Gruzie a 1 z Německa.  

 Školní družinu navštěvovalo 1 171 žáků (1 202 * 1 192 * 1 176 * 1 109), tj. 51,8 % z 

celkového počtu žáků I. stupně ZŠ. 

 Ve školních jídelnách se stravovalo 3 517 žáků (3 444 * 3 432 * 3 328 * 3 214), tj. 

89,9 % z celkového počtu žáků ZŠ a bylo uvařeno 681 800 obědů (667 700 * 648 000 * 

614 000 * 596 000).  

 Základní školy měly v pedagogickém sboru 263 učitelů (249 * 246 * 219 * 215) a z 

toho 220 žen a 43 mužů (236,5 přepočtených úvazků), 37 asistentů pedagoga (22,4 

přepočtených úvazků), 45 vychovatelek školní družiny (36,6 přepočtených úvazků), 57 

kuchařek školní jídelny (49,5 přepočtených úvazků), 87 provozních pracovníků (57,9 

přepočtených úvazků). Základní školy v Jablonci nad Nisou v roce 2019 

zaměstnávaly 495 lidí (vloni 481 * 2017: 471 * 2016: 370 * 2015: 362).  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY: ZMĚNY, ZAJÍMAVOSTI 

NOVÁ ŘEDITELKA MGR. JITKA ŠŤOVÍČKOVÁ nastoupila k 1. 8. 2019 do vedení 

Základní školy Pasířská. Nahradila tak Jiřího Vondráčka, který skončil ve funkci na 

vlastní žádost k 31. červenci 2019. Když jablonecký magistrát vyhlásil výběrové řízení 

na obsazení ředitelského postu, přihlásili se tři uchazeči. Konkurzní komise se sešla na 

dvou jednáních. Dne 20. března posuzovala splnění všech požadavků zadaných 

vyhlašovatelem, rozhodnutí o volbě nové ředitelky padlo pak 10. 4. 2019.  

LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE - Posaďte se, prosím * Laboratoř na kolečkách * Lepší 

místo pro kola * Pohoda * V každém je kus dítěte * Pasklub * Meeting Point – 

Pohoda v atriu – tyto názvy neslo sedm finálových nápadů žáků jabloneckých 

základních škol, kteří se zapojili do pilotního projektu ´Lepší místo ve škole´. Jednotlivé 

týmy představily svoje nápady ve středu 30. ledna odborné porotě a veřejnosti v 

jabloneckém Eurocentru. Dva z nich obdržely 50 tisíc korun na realizaci svých projektů.  

1. místo získali žáci ze ZŠ Šumava s projektem ´Příjemný Odpočinkový Hezký 

Oddychový Dostupný Azyl – POHODA´. 

2. místo obsadili žáci ZŠ Antonína Bratršovského s projektem ´Laboratoř na 

kolečkách´.   

Žáci jabloneckých základních škol vymysleli celkem 398 nápadů, jak vylepšit svoji 

školu či její okolí. Do finále jich postoupilo sedm, z každé školy ten nejlepší. Od 14. do 

25. ledna probíhalo pak veřejné hlasování. O definitivních vítězích rozhodla porota 

složená ze zástupců města a partnerů soutěže – jmenovitě společnosti Jablotron a 

Jabloneckého deníku. * Žáci ze ZŠ Arbesova, Kokonín, Liberecká, Pasířská a 

Rýnovická, jejichž projekty nevyhrály, nemuseli smutnit. Město se rozhodlo na realizaci 

každého projektu přispět 10 až 20 tisíc korun s tím, že zbytek si žáci obstarají sami. 

OCEŇOVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ  - V roce 2016 se město Jablonec 

nad Nisou rozhodlo cíleně zviditelňovat nadané žáky a studenty místních základních a 

středních škol, a to v oblasti vzdělávání, sportu a umění. Zcela samostatnou kategorií 

pak bylo a je ocenění za mimořádný počin. Na základě této snahy oddělení školství, 

kultury a sportu zrealizovalo v roce 2019 již 4. ročník tohoto projektu. Slavnostní 

předání ceny v podobě originálního jablka ukrývajícího krystal – autorkou je 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 2019 na straně 133 – VIZ JABLKO PRO NADANÉ.  

DRAŽBA DĚTSKÝCH PRACÍ S TÉMATIKOU ´ZVÍŘECÍ KAMARÁD´, kterou 

pořádalo oddělení školství, kultury a sportu magistrátu ve spolupráci s jabloneckým 

Eurocentrem, se konala ve středu 29. 5. 2019. Celkem se podařilo vydražit umělecká 

díla dětí a žáků jabloneckých mateřských a základních škol za 16 327 korun, výtěžek 

putoval do lučanského útulku Dášenka, kde posloužil na nákup krmiva a poskytování 

veterinární péče. Letos se konal již 22. ročník této dobročinné aukce, o níž zájem škol 

tvořit, ale i zájem rodičů a veřejnosti podporovat dobrou věc, trvá 
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dlouhodobě. Finanční částky získané z aukcí se postupně zvyšují - v roce 2017 se 

vydražily výtvarné práce za částku 15 913 korun, vloni pak výtěžek činil 14 780 Kč. 

OHLÉDNUTÍ ZA 30. VÝROČÍM SAMETOVÉ REVOLUCE ve formě celodenního 

projektu si pro své mladší spolužáky připravili žáci 9. třídy Základní školy Pivovarská 

Jablonec nad Nisou. Pomocí prezentace na interaktivní tabuli vysvětlili spolužákům 

historická fakta týkající se samotné revoluce, ale i dění v roce 1989. Výklad byl 

zpestřen zábavnými úkoly, reportážemi, scénkami a různými soutěžemi, zpívaly se 

písně Karla Kryla nebo Marty Kubišové. Nechyběly ani transparenty, trikolory nebo 

dobové oblečení, ve kterém deváťáci dorazili do školy. Celá prezentace sklidila velký 

úspěch a líbila se nejen spolužákům, ale i učitelům. Žáci z akce vytvořili také krátký 

videoklip, který šlo zhlédnout na webových stránkách školy. 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 začal pro většinu dětí v pondělí 2. září 2019. 

Výjimkou byla největší škola v Jablonci, co se do počtu žáků týče, Základní škola 

Liberecká 26, která přivítala svých 651 žáků až v pondělí 16. září. Primátor města Milan 

Kroupa uvítal 66 dětí, které nastoupily do třech prvních tříd. „Vstup do první třídy je 

obrovským krokem a změnou nejen pro samotné prvňáčky, ale také pro jejich 

rodiče. Proto přeji všem dětem, ať je pro ně škola inspirací, nikoliv nudnou 

povinností,“ řekl primátor a zdůraznil, že důvodem zpoždění byla modernizace školy 

realizovaná v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou. 

Úpravy zde začaly v roce 2018, součástí byla mimo jiné i rekonstrukce učeben a 

kabinetů přírodopisu, fyziky a chemie, třídy na výuku cizích jazyků a také dílen.  

FINANCOVÁNÍ: NÁKLADY, PŘÍSPĚVKY MĚSTA 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, LIBERECKÁ 26, příspěvková 

organizace. Ředitel: RNDr. Jiří Čeřovský. Právní subjektivita od 1. 1. 2003. Finanční 

ukazatele (v tis. Kč): Náklady 45 507, výnosy 45 623, provozní příspěvek města 4 166 

(v roce 2013: 4 594 * 2014: 3 387 * 2015: 3 786 * 2016: 3 713 * 2017: 3 687 * v roce 

2018: 4 315).  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76 + odloučené pracoviště 

Sokolí 9, příspěvková organizace. Ředitelka: Mgr. Michaela Hanyšová. Právní 

subjektivita od 1. 1. 1994. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 28 088, výnosy 

28 122, příspěvek města 3 152 (v roce 2013: 2 961 * 2014: 2 770 * 2015: 2 805 * 2016: 

2 574 * 2017: 2 527 * 2018: 2 850). 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, NA ŠUMAVĚ 43 + odloučené 

pracoviště Švédská 12, příspěvková organizace. Ředitel: Mgr. Jan Kolář. Právní 

subjektivita od 1. 1. 1994. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 43 436, výnosy 

43 483, příspěvek města 5 582 (v roce 2013: 5 572 * 2014: 4 850 * 2015: 5 206 * 2016: 

5 185 * 2017: 5 095 * 2018: 5 145). 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, PASÍŘSKÁ 72, příspěvková organizace. 

Ředitel: Mgr. Jiří Vondráček (do 31. 7. 2019), Mgr. Jitka Šťovíčková (od 1. 

8. 2019). Právní subjektivita od 1. 1. 2003. Finanční ukazatele (v tis. Kč): 
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Náklady 34 607, výnosy 34 828, příspěvek města 3 661 (rok 2013: 4 084 * 2014: 3 009 

* 2015: 3 069 * 2016: 3 270 * 2017: 3 227 * 2018: 3 311).  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC – MŠENO, MOZARTOVA 24, příspěvková 

organizace. Ředitel: Mgr. Karel Opočenský. Právní subjektivita od 1. 1. 2003. Finanční 

ukazatele (v tis. Kč): Náklady 38 660, výnosy 38 833, příspěvek města 4 740 (v roce 

2013: 5 252 * 2014: 4 527 * 2015: 4 931 * 2016: 4 853 * 2017: 4 788 * 2018: 4 726). 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, PIVOVARSKÁ 15, příspěvková 

organizace. Ředitel: Mgr. Jan Valášek. Právní subjektivita od 1. 1. 2003. Finanční 

ukazatele (v tis. Kč): Náklady 22 238, výnosy 22 245, příspěvek města 3 223 (rok 2013: 

2 101 * 2014: 1 968 * 2015: 2 009 * 2016: 1 901 * 2017: 1 854 * 2018: 2 138). 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU – KOKONÍN, RYCHNOVSKÁ 216 + 

odloučené pracoviště Rychnovská 215 a Janáčkova 42, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Mgr. Lea Šmídová. Právní subjektivita od 1. 1. 2003. Finanční ukazatele (v 

tis. Kč): Náklady 28 753, výnosy 28 853, příspěvek města 3 307 (v roce 2013: 2 755 * 

2014: 2 527 * 2015: 2 615 * 2016: 2 741 * 2017: 2 654 * 2018: 2 926). 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC – MŠENO, ARBESOVA 30, příspěvková organizace. 

Ředitel: Mgr. Tomáš Saal. Právní subjektivita od 1. 1. 2003. Finanční ukazatele (v tis. 

Kč): Náklady 36 443, výnosy 36 532, příspěvek města 3 870 (v roce 2013: 5 165 * 

2014: 4 413 * 2015: 3 948 * 2016: 3 390 * 2017: 3 458 * 2018: 3 509). 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC – RÝNOVICE, POD VODÁRNOU 10, příspěvková 

organizace. Ředitelka: Mgr. Jana Mašindová. Právní subjektivita od 1. 1. 2003. Finanční 

ukazatele (v tis. Kč): Náklady 20 075, výnosy 20 155, příspěvek města 2 477 (v roce 

2013: 2 258 * 2014: 1 853 * 2015: 1 847 * 2016: 1 953 * 2017: 2 016 * 2018: 2 252). 

 

DOTAČNÍ PROJEKTY: MODERNIZACE, BEZBARIÉROVOST 

KOMENSKÝ BY MĚL RADOST. PO REKONSTRUKCI NAJDOU ŽÁCI V MODERNÍCH 

UČEBNÁCH I MODELY PLANET SLUNEČNÍ SOUSTAVY – Atrium upravené na 

geopark, bezbariérové přístupy, výtahy, nově vybavené moderní učebny. 

Výuková zahrada včetně amfiteátru, didaktická zahrada s altánem, kde děti 

najdou model Slunce, Země, Měsíce, model řečiště a kryt pro obojživelníky a 

plazy. Tímto vybavením disponují nebo budou vybaveny jablonecké základní 

školy. Statutární město Jablonec nad Nisou to bude stát 91 milionů korun, z 

toho 54 milionů pokryje evropská dotace a stát… 

MODERNIZACE ZŠ LIBERECKÁ A ZŠ MOZARTOVA V JABLONCI - 

Integrovaný regionální operační program (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. 

Dotace EU 12 194 533,76 Kč, dotace ČR 717 325,53 Kč, náklady 19 732 686,20 Kč. * 

Žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2017. Projekt byl rozdělen na dvě etapy. V 

rámci 1. etapy projektu modernizace ZŠ Mozartova byly v roce 2018 zmodernizovány - 

odborná učebna chemie včetně kabinetu a skladu a učebna informačních technologií. V 

atriu školy byla vybudována jedinečná venkovní učebna přírodních věd tzv. Geopark. K 

řešení bezbariérovosti přispěla vestavba výtahu v atriu školy. V roce 2019 
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byla realizována 2. etapa týkající se modernizace ZŠ Liberecká. Zmodernizovány byly - 

učebna fyziky a chemie včetně kabinetů, učebna dílen a učebna přírodopisu včetně 

kabinetů, vybudována byla nová učebna cizích jazyků. V rámci projektu bylo řešeno 

bezbariérové využívání budovy školy. Cílem celého projektu bylo zvýšit kvalitu a 

dostupnost infrastruktury pro vzdělávání v oblasti cizích jazyků, technických a 

řemeslných oborů, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. Výsledkem 

projektu jsou zmodernizované učebny a bezbariérově přístupné budovy obou škol 

MODERNIZACE ZŠ PASÍŘSKÁ V JABLONCI - Integrovaný regionální operační 

program (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. Dotace EU 2 981 068,98 Kč, 

dotace ČR 175 357,00 Kč, celkové náklady 6 131 904,46 Kč. * Žádost o dotaci byla 

předložena v říjnu 2018 a fyzicky zrealizováno v roce 2019. Cílem projektu bylo zvýšit 

kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání v oblasti přírodních věd na základní 

škole. V rámci projektu byly zmodernizovány dvě učebny - chemie a matematiky, 

fyziky a matematiky, realizována bezbariérová opatření - výtah a bezbariérové WC. 

MODERNIZACE ZŠ JABLONEC NAD NISOU – KOKONÍN - Integrovaný 

regionální operační program (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. Dotace EU 

19 479 413,33 Kč, dotace ČR 1 145 847,85 Kč, celkové náklady 38 271 956,45 Kč. * 

Žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2018. Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky a 

dostupnost infrastruktury pro vzdělávání ve dvou objektech ZŠ Kokonín, a to 

Rychnovská 216 a Janáčkova 42. Realizace byla zahájena v roce 2019 a bude ukončena 

ve druhé polovině roku 2020. V objektu Rychnovská 216 je budována bezbariérová 

jazyková učebna včetně bezbariérových toalet, dále zde vzniká přístavba, kde bude 

odborná učebna včetně skladu pro výuku předmětu pracovní činnosti, šatny a 

hygienické zázemí, šatny pro žáky a kabinet pro tělesnou výchovu. V těsné blízkosti 

přístavby je realizována moderní výuková zahrada a amfiteátr, který poslouží jako 

zázemí pro žáky v rámci výuky. V objektu Janáčkova 42 vznikne v rámci projektu 

venkovní učebna pro výuku přírodních věd, která bude zahrnovat altán vč. didaktické 

zahrady. Mimo výukový prostor zde bude i dětské hřiště, ohniště, závětří a zpevněné 

plochy s možností parkování. S realizací této venkovní učebny se počítá v roce 2020. 

MODERNIZACE INTERIÉRU TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ŠUMAVĚ 43 

- Dotace Libereckého kraje 552 283 Kč, celkové náklady 1 840 943 Kč. * Město 

předložilo v říjnu 2019 žádost o dotaci na Liberecký kraj s tím, že v rámci projektu bude 

v tělocvičně provedena nová pružná polyuretanová podlaha s lajnováním na volejbal, 

basketbal, florbal a házenou. Ve dvou nářaďovnách se vyspraví povrchy podlahy a stěn. 

Vstupní dveře a dveře do nářaďoven budou vybourány a nahrazeny novými proti-

nárazovými. Stávající dožilé nářadí tělocvičny bude nahrazeno novým, což se týká 

především basketbalové desky s koši, švédských žebřin, sloupů na volejbal a nohejbal. 

Komplexně budou repasovány stávající ocelové konstrukce – šplhadla, kruhy, hrazdy a 

zavěšené sklopné kladiny. Na vstupním schodišti bude umístěna nová kóje z ocelové 

konstrukce pro uložení drobných tělocvičných pomůcek. Stěny tělocvičny pokryje nové 

dřevěné obložení. Součástí projektu modernizace je revize plynu, dále rozvodů a 

ovládání elektro komponentů plus jejich sjednocení a svedení do jednoho 

ovládacího místa. Realizace projektu je naplánována na příští rok 2020. 
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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 13 800, výnosy 13 818, 

příspěvek města 1 227 (v roce 2013: 940 * 2014: 925 * 2015: 867 * 2016: 994 * 2017: 

1 282 * 2018: 1 012).   

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - Ve školním roce 2019-2020 nabízel Dům dětí a mládeže 

Vikýř celkem 96 zájmových útvarů (vloni 87 * 2017: 92 * 2016: 87 * 2015: 79), které 

navštěvovalo 802 klientů (vloni 842 * 2017: 837 * 2016: 805 * 2015: 711), z toho  

 207 předškolních tj. dětí z mateřských škol (2018: 232 * 2017: 193 * 2016: 183 

* 2015: 193),  

 513 žáků základních škol (2018: 525 * 2017: 551 * 2016: 542 * 2015: 460), 

 82 klientů tvořili dospělí (2018: 85 * 2017: 93 * 2016: 80 * 2015: 58).  

 Dále zde působily dva zájmové útvary pro děti se zdravotním znevýhodněním. 

STATISTIKA AKCÍ - Vedle 6 interních pedagogických pracovníků působilo v domě dětí 

52 externích pedagogů a 8 interních provozních pracovníků (z toho 3 pracovní místa 

byla zřízena v rámci projektu ESF). V průběhu školního roku kolektiv zorganizoval: 

 181 příležitostných zájmových akcí (v roce 2018: 168 * 2017: 190 * 2016: 220 * 

2015: 199), a to  

 za účasti 12 849 osob (2018: 16 560 * 2017: 18 792 * 2016: 13 617 * 2015: 

11 658), 

 67 táborových a dalších činností spojených s pobytem (2018: 71 * 2017: 55 * 

2016: 46 * 2015: 55), kterých se zúčastnilo 1 359 osob (2018: 1 249 * 2017: 

1 055 * 2016: 895 * 2015: 951), 

 16 soutěží a olympiád s účastí 775 žáků. 

 

DDM VIKÝŘ: PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ – Do prvního ročníku projektu 

Příběhy našich sousedů se v Jablonci zapojilo šest žákovských týmů ze čtyř 

vzdělávacích institucí. Pod vedením učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze 

škol na Šumavě, Pasířská, Antonína Bratršovského a fotokroužku DDM Vikýř. Odborná 

porota složená z historika Jana Kašpara, novinářky a programové dramaturgyně Domu 

česko-německého porozumění Petry Laurin a vlastivědného badatele, spisovatele a 

publicisty Marka Řeháčka posuzovala zpracovaná dokumentární díla i jejich prezentace 

před publikem, a nakonec z nich vybrala tři vítězné projekty. Vyhlášení vítězů, které se 

konalo v pondělí 15. dubna 2019, předcházela slavnostní prezentace projektu. 

o VÍTĚZSTVÍ SI ODNESLY DĚTI Z FOTOKROUŽKU DDM VIKÝŘ, které 

zpovídaly místní pamětnici a publicistku Christu Petráskovou, jež pravidelně 

přispívá články o historii města před sto lety do Jabloneckého měsíčníku a má na 

kontě už několik knih o zdejším kraji. O odměnu pro vítěze se postarala akciová 

společnost Česká mincovna, jež věnovala soubor pamětních mincí. 
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Druhé místo obsadila ZŠ Na Šumavě, s příběhem zdejšího vodního skauta Iva Raaba, 

který po stopách své židovské guvernantky Anny Hönigové pátrá dodnes a chystá se jí v 

Praze zřídit Kámen zmizelých. Autoři získali dárek v podobě vstupenek do kina od 

statutárního města Jablonec. Na třetím místě se umístily děti ZŠ Antonína 

Bratršovského s příběhem o slavné jablonecké sportovkyni, mistryni v běhu na lyžích a 

olympioničce Aleně Bartošové. Dárkem je odměnila společnost Jablotron. * Projektu 

´Příběhy našich sousedů´ organizace Post Bellum se v letech 2012 až 2019 v celé České 

republice zúčastnilo 661 škol s 4 274 žáky a studenty, kteří zdokumentovali na 

tisícovku pamětnických příběhů. Cílem projektu nebylo zapojit jen elitní školy a 

nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu 

čtrnáctiletých a patnáctiletých dětí. Je důležité znát historii země, ze které pocházím, a 

projekt nenásilnou a zajímavou formou dětem pomáhá podstatné události přiblížit.  

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, Podhorská 

47 + odloučená pracoviště Mozartova 24 a Horní náměstí 1, příspěvková organizace. 

Ředitel: Mgr. Vít Rakušan.  Zřizovatel město Jablonec nad Nisou od 1. ledna 2008. * 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 29 693, výnosy 29 693, příspěvek města 930 

(rok 2013: 589 * 2014: 494 * 2015: 575 * 2016: 688 * 2017: 790 * 2018: 790).  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020 Základní uměleckou školu Jablonec navštěvovalo 

1 066 žáků a studentů (v roce 2018: 1 083 * 2017: 1 091 * 2016: 1 066 * 2015: 1 083 * 

2014: 1 089) ze základních a středních škol, z toho: 

 703 hudební obor (2018: 713 * 2017: 708 * 2016: 715 * 2015: 722),  

 219 výtvarný obor (2018: 225 * 2017: 230 * 2016: 219 * 2015: 225), 

 93 taneční obor (2018: 92 * 2017: 97 * 2016: 82 * 2015: 87),  

 51 literárně-dramatický (2018: 53 * 2017: 56 * 2016: 50 * 2015: 49). 

 ZUŠ pokračovala v zapojení do projektu Libereckého kraje s názvem Akademie 

umění a kultury pro seniory. Od září se zapojilo 90 seniorů pod vedením 23 

pedagogů (vloni 59 seniorů pod vedením 21 pedagogů). 

 V ZUŠ pracovalo 41 učitelů (33,9 přepočtených úvazků), 4 provozní pracovníci 

(z toho 1 pracovní místo bylo zřízeno v rámci projektu ESF). 

ŽÁCI ZUŠ: Z POHÁDKY DO POHÁDKY - Základní umělecká škola v Jablonci 

nad Nisou připravila jedinečné divadelní představení inspirované oblíbenými českými 

pohádkami. Hudebně-taneční zpracování písní a melodií z šesti pohádek doplnili také 

žáci literárně-dramatického oboru. Premiéra představení byla 14. prosince 2019 večer 

v jabloneckém divadle, na jehož pódiu se objevilo na 120 účinkujících. Základní 

umělecká škola pořádá velký vánoční projekt každým rokem. V posledních letech se 

často objevovala s drobnými obměnami Rybova Česká mše vánoční. Nyní prý nastal 

čas přijít s něčím novým, a protože pohádky jsou vděčné téma, hlavně o vánočních 

svátcích, vznikla myšlenka s pohádkovou tematikou. Jak již bylo řečeno, v představení 

se propojila práce tří oborů školy – hudebního, tanečního a literárně-dramatického. 

Ústředním motivem se staly oblíbené české pohádky, konkrétně Tři oříšky pro Popelku, 

Zlatovláska, Princezna se zlatou hvězdou na čele, Šíleně smutná princezna, S 

čerty nejsou žerty, Anděl Páně 2, z nichž byly vybrány známé melodie a 
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písničky. Následně byly tanečně a hudebně propojeny s živou kapelou, sólovými a 

sborovými zpěvy. Scénář vytvořily učitelky Jana Čurdová, vedoucí tanečního oboru a 

Petra Koutecká, vyučující hudební 

nauky, ve spolupráci s Lenkou 

Markovou, vedoucí literárně-

dramatického oboru a Vladimírem 

Vláškem, který vede žákovský 

soubor Jazztet. Režie se ujaly Jana 

Čurdová, Lenka Marková a Petra 

Koutecká. Premiéra představení 

byla určena široké veřejnosti, 

v hledišti pochopitelně usedli 

příznivci účinkujících především z 

řad rodičů a příbuzných. Následující snahou je projekt představit i divákům 

z jabloneckých mateřských a základních škol, k čemuž dojde v lednu nového roku.  

STŘEDOŠKOLSKÉ ZAJÍMAVOSTI: VELETRH, VERNISÁŽ, ÚSPĚCHY 

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ AMOS 2019 se uskutečnil v jabloneckém Eurocentru. 

Burza byla tradičně zaměřena na prezentaci škol, školských zařízení, firem působících v 

oblasti vzdělávání, dále pak nabízel pracovní příležitosti a volnočasové aktivity. 

Součástí doprovodného programu byly praktické ukázky řemesel jednotlivých škol jako 

například módní přehlídky a barmanské show. Automobiloví nadšenci ocenili, že Škoda 

Akademie prezentovala nejnovější Azubi Car. Lidé se mohli zapojit do výtvarných 

dílen, které zajistila liberecká Galerie Lázně. Součástí programu byl projekt Živá 

knihovna povolání, která si klade za cíl motivovat žáky posledních ročníků základních 

škol ke studiu technických oborů, a podpořit tak jejich následné uplatnění na trhu práce. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ A OBRAZŮ studentů Vyšší 

odborné školy při Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci se konala v prostorách 

školního dvora ve středu 5. června 2019 odpoledne. Jedním z dlouhodobých záměrů 

školy je seznamovat širokou veřejnost s pracemi a tvorbou svých studentů. Na již 

tradiční výstavu maturitních prací v prostorách Kina Radnice tak navázala další 

expozice, a to výstava praktických absolventských prací studentů VOŠ. „Vyšší odborná 

škola – Obor Ražená medaile a mince byla na naší škole založena v roce 1995 jako 

reakce na vznik České mincovny v Jablonci nad Nisou. Škola si klade za cíl vychovávat 

odborné specialisty pro potřeby rozvíjejícího se numismatického průmyslu. Závěrečná 

zkouška – absolutorium se kromě zkoušky z teoretických předmětů skládá také z 

vytvoření medaile od první kresebné skici až po finální ražbu včetně autorského návrhu 

obalu medaile. Studenti si témata svých závěrečných prací volí sami, bývá tak k vidění 

pestrá paleta témat,“ říká Martina Picko Baumannová, ředitelka školy. Součástí výstavy 

byl i výběr maleb studentů z plenérových pobytů, které škola pro studenty každoročně 

pořádá. Výstava se konala v prostorách bývalých dílen ve dvoře školy. Tento 

industriální prostor nabízí svou syrovostí zajímavou alternativu k atmosféře klasických 

galerií a pro veřejnost byl přístupný průchodem z Kubálkovy ulice, a to 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98825&x=855&y=570&hash=f30070740b3c4e161f4b0221a5e8f399&ratio=1


   KRONIKA roku 2019                                                                                 275  

 

v pracovních dnech od 6. do 12. 6. 2019. * Ke škole se vztahuje i následující glosa: 

Neoficiální návrh úředníka z odboru školství Libereckého kraje vystěhovat 

jabloneckou Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší odbornou školu z její 

historické, téměř 140 let staré budovy v centru města, postrádá jakoukoliv 

logiku. Navíc je škodlivý.  Byť jde zřejmě jen o nesmělou myšlenku, dokázala už 

Jablonec zavalit masou negativních reakcí. A stalo se tak úplně zbytečně. Když 

to lehce přeženu, průmyslovka (a vedlejší ekonomka) patří na jablonecké 

Horní náměstí podobně jako Ještěd k Liberci. Pokud by se měla stěhovat do 

nových prostor Střední školy řemesel a služeb v Podhorské ulici, bylo by to pro 

město svého druhu neštěstí. Na kraji už si to uvědomili, což přiznává i školský 

náměstek hejtmana Petr Tulpa. Věc se tak přesouvá do roviny výkřiku do tmy, 

zbytečného sporu, absurdního haló, hoaxu. Což je dobře. Trojúhelník: kostel - 

hospoda - škola totiž tvoří dějinami prověřený funkční základ každé obce… 

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB BEZ STUDENTŮ – Počátkem května se po 

pěti měsících podařilo alespoň v jednom směru zprůjezdnit Podhorskou ulici v Jablonci, 

která je součástí frekventované silnice I/14. Zcela uzavřená byla od prosince minulého 

roku kvůli částečnému zřícení Střední školy řemesel a služeb. Auta mohou kolem ní 

zatím jezdit ve směru od Lučan nad Nisou. Budova školy byla poškozena při výstavbě 

centra odborného vzdělávání. Podle odborníků na statiku byly příčinou havárie zřejmě 

špatně odvedené práce na úpravách v budově v 80. letech minulého století. Koncem 

loňského listopadu se zřítila část zdi v prvním a druhém patře, situaci zhoršil těžký 

mokrý sníh, který zatížil střechu. Liberecký kraj, který je investorem, se poté dohodl 

s městem na uzavření Podhorské ulice kolem školy. Aby mohla být frekventovaná 

silnice alespoň částečně zprůjezdněna, bylo třeba zabezpečit čelní stěnu budovy. 

Podepřelo ji šest ocelových věží a pracovníci firmy Metrostav zároveň stojkami zpevnili 

poškozená patra, aby bylo možné v rekonstrukci budovy pokračovat. Celkové náklady 

na zabezpečení a rekonstrukci si vyžádají na sto milionů korun. Budova školy je zatím 

prázdná, studenti by se tam měli vrátit po rekonstrukci 1. září 2020.  

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ v jablonecké Belgické ulici získala 

v roce 2019 grant na uspořádání zahraničních odborných stáží. Během dvouletého 

projektu se ho bude moci účastnit 40 žáků z maturitních ročníků všech oborů školy, 

kteří absolvují čtyřtýdenní stáž a dva absolventi čtyřletých studijních oborů, kteří 

absolvují tříměsíční stáž. Stáže se odehrají v Irsku a v Anglii v rámci povinné odborné 

praxe. Účastníci ve finále získají nové odborné kompetence ve svém oboru, naučí se 

pracovní postupy, seznámí se s organizací práce a začlení se do pracovního kolektivu v 

zahraniční firmě. Budou pracovat s moderní technikou, konkrétní náplň práce každého 

účastníka bude záviset na studovaném oboru. Na konci stáže obdrží účastníci doklad o 

získané praxi, tzv. Europass - mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vybrané VŠ v 

celé EU, takže usnadní získání pracovního či studijního místa. Stáže jsou plně hrazené z 

prostředků Evropské komise, účastníci mají zaplacené přípravné kurzy, dopravu na stáž 

a ubytování s polopenzí. Dále obdrží kapesné na pobyt, ze kterého si budou 

moci hradit obědy, místní dopravu a další pobytové výdaje.  
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TŘI STUDENTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY TECHNICKÉ z Jablonce zvítězili 

ve 3. ročníku studentské soutěže Technowizz, kterou každoročně pro studenty 

technických škol pořádá jeden z největších výrobců automobilových skel v Evropě, 

společnost AGC Automotive Czech z Chudeřic na Teplicku ve spolupráci s Ústeckou 

komunitní nadací. Vítězný tým si za řešení konkrétního technického problému ze 

slavnostního předávání cen v pátek 5. 4. 2019 odvezl finanční odměnu ve výši 65 tisíc 

Kč, přičemž každý ze studentů získal deset tisíc, jejich škola dostala na technické 

vybavení 30 000 korun a pět tisíc obdržel garant studentů, kterým je jejich učitel. 

 

MLADÍ DEMOKRATÉ A JABLONECKÝ BALVAN 

DO ZASTUPITELSKÝCH LAVIC ZASEDLI GYMNAZISTÉ OD BALVANU - V úterý 

19. března jednalo ve velkém sále jablonecké radnice výrazně omládlé zastupitelstvo. 

Složené bylo ze studentů 1. a 2. ročníku Gymnázia U Balvanu a organizovali jej Mladí 

demokraté. Na rozdíl od simulovaného studentského zastupitelstva v roce 2016, které 

organizovala společnost Agora, to letošní řídili studenti zcela sami. Do křesel zvolených 

zastupitelů usedli podle politických klubů, které tvoří skutečné jablonecké 

zastupitelstvo. Přítomné vedení města fungovalo tentokrát v roli hostů. Dopoledne bylo 

spíše o teorii, kdy se studenti seznamovali, jak zastupitelstvo, rada a magistrát pracuje, 

čím se musí řídit. O samosprávě a státní správě zasvěceně hovořil tajemník magistrátu 

Marek Řeháček. Studenti podrobili zvídavým otázkám nejen jeho, ale i celé vedení 

radnice. Hovořilo se o majetku města, o plánovaných opravách bytového fondu i o 

městském rozpočtu. Odpolední část simulovaného zastupitelstva se pak už nesla v 

duchu skutečného jednání. Studenti si vybrali a následně probírali některé body z 

lednového programu zastupitelstva. * MLADÍ DEMOKRATÉ jsou spolkem mladých lidí 

s aktivním přístupem k životu a společenskému dění. Spolek se zabývá vzděláváním, 

pořádáním tematicky zaměřených konferencí, simulačních jednání zastupitelstva 

formou naučných soutěží, seminářů, přednášek, neformálních diskusních setkání. 

JABLONECKÝ BALVAN - Je pozoruhodné, jak i některé drobné památky stíhá 

osud hodný celebrit – objeví se, vzbudí pozornost, nadchnou, zazáří a zase 

pohasnou. A to někdy i opakovaně. Pokud je možné označit některou z 

drobných památek za celebritu mezi jabloneckými maličkostmi, pak je to 

jednoznačně Balvan! Ach, ano: Balvan s velkým B! Dokonce je po něm 

pojmenována jedna ze zdejších ulic, a toto jméno bylo následně přeneseno i na nedaleké 

slavné gymnázium. A když svého času studenti tohoto ústavu protestovali proti jeho 

zrušení či omezení, přikutáleli na jablonecké náměstí – veliký stylizovaný Balvan! Staré 

pohlednice navíc dosvědčují, že v minulosti byla podle kamene nazvána i hospoda v 

blízké Jateční ulici. Tak mocný to byl a je symbol. A to i přesto, že dnes poněkud 

opomíjen zarůstá zelení v zahradě za plotem, který jej v ulici U Balvanu jaksi zahaluje 

před světem každodennosti. A přitom býval kdysi Balvan na opravdovém výsluní a 

zdaleka viditelný. Za starých časů byl sice daleko za jabloneckou zástavbou, ale hověl si 

v lukách u křižovatky cest, kousek nad tehdejším rybníkem zvaným 

Hillebrandteich, po jehož hrázi dnes zůstal jen název ulice U Náspu. Podobně 
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jako jiným jizerskohorským skalám se skalními mísami i jemu lidé říkávali Kesselstein 

čili Kotelní kámen. Na staré katastrální mapě z roku 1843 jsou louky okolo kamene 

pojmenovány Beim Kösselstein čili U Kotelního kamene. A ulice, která byla později 

hlavní příjezdovou cestou do Jablonce, byla podle toho nazvána Kesselsteingasse, což 

bylo ve 20. století přeloženo jako U Balvanu, čímž vlastně vznikl i český název skály. 

Staří horalé kdysi věřili, že kotle v žule vznikly nadpřirozenými cestami – buď je 

vyseděli svými rozžhavenými zadnicemi čerti, nebo byly vytesány lidmi pro provádění 

obřadů krvavých zvířecích i lidských obětin. Podle další báchorky se dostal Balvan na 

území města náhodou: sám ďábel prý při stavbě Čertovy zdi tahal povětřím čedičové 

kameny z Bukovce až za Ještěd, a když si všiml, že omylem nese i těžký žulový balvan, 

odhodil jej vztekle právě nad Jabloncem. S Balvanem spojené nadpřirozené síly se 

snažila zapudit jistá Klara Berndtová z domu č. 134, na vrcholu kamene, hned vedle 

skalní mísy, nechala roku 1830 vztyčit železný kříž. Ten nahradil starší kříž kamenný, 

který měl zničit neznámý vandal; i když se prý také říkalo, že tento kříž byl jistojistě 

obětí rejdů nečistých nadpřirozených sil. Sedmatřicetiletá Klara ale roku 1836 náhle 

zemřela a o kříž se pak musel starat majitel domu č. 134 – pan Anton Schwan. Ten v 

letech 1860 a 1873 nechal svaté znamení na Balvanu opravit. U kamene s křížem se prý 

zastavovala procesí, která putovala po Staré rádelské cestě, snad k poutní kapli na 

Milíře či ještě dále. Jedna z nejstarších připomínek Balvanu pochází z časů sedmileté 

války v polovině 18. století. Tehdy se vedle osamělého kamene měl utábořit oddíl 

pruského vojska. Hned při skále zatopili vojáci pod kotly a chystali menáž. Najednou se 

však v lese vynořila jednotka Rakušanů, kteří táhli od jihu. Prusové ve spěchu prchli a u 

Balvanu s kotlem žulovým po nich zůstaly jen převržené kotle železné. Hvězdná hodina 

Balvanu nastala v roce 1904, kdy byla nově trasována a rozšiřována ulice ústící do 

okresní silnice mezi Jabloncem a Rychnovem. Zeměměřiči již v roce 1846 vyměřili 

trasu silnice vybudované pak v letech 1877 až 1878 stavitelem Antonem Womatschkou 

tak, že vedla hned vedle kamene. A i sebemenšímu rozšíření cesty by proto skála 

musela ustoupit. Jenže v té době byl 

již Balvan vnímán jako jakýsi „vítací 

kámen“ zdravící všechny, kteří 

přijížděli do Jablonce z českého 

vnitrozemí. Jeho zničení proto 

zdejším lidem hodně vadilo. Našli se 

naštěstí dva pro záchranu Balvanu 

zcela nadšení členové okrašlovacího 

spolku – pánové Karl Seidemann a 

Adolf Zasche. Ti kámen vykoupili a 

nechali namáhavě odsunout tak, aby 

rozšířené silnici nevadil. Na jejich 

počest je dodnes na Balvanu s nedávno obnoveným kovaným křížem tabulka, 

švabachem žlutě na zelené hlásající, že tito dva dobrodinci zachovali symbol Jablonce 

nad Nisou. * Autor textu: Marek Řeháček, kresba Petr Ferdyš Polda (psáno pro 

Jablonecký měsíčník: Jablonecké maličkosti XXXVII).  
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ZDRAVOTNICTVÍ 
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 jedenácti letech investovala do rozvoje a vybavení 

další miliony korun nejen ze svého rozpočtu, ale pravidelně přispívalo město, 

zbytek získala z evropských a státních fondů, od sponzorů i z dotací kraje. Do 

roku 2020 měla nemocnice v plánu investice za více jak 470 milionů korun.  

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, LL. M. * 

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jitka Řehořová, MBA 

RADA NEMOCNICE DO 5. 12. 2019: předseda Mgr. David Mánek. Členové: MUDr. 

Miroslav Adam, MgA. Jakub Chuchlík, Ing. Štěpán Matek, MUDr. Michael Vraný. * 

SLOŽENÍ RADY OD 5. 12. 2019: předseda Mgr. David Mánek. Členové: Ing. Miloš 

Vele, Ing. Renata Vítová, Pavel Gilar, MUDr. Marek Řehoř. 

KONTROLNÍ A PORADNÍ ORGÁNY:  Etická komise pro klinické hodnocení léčiv, 

předseda: MUDr. Martin Bartoň * Komise účelné farmakoterapie, předseda: MUDr. 

Lubomír Mourek * Tým pro prevenci a kontrolu infekcí, předseda: MUDr. David 

Semerák * Stravovací komise, předsedkyně: Miroslava Reczaiová * Inventarizační 

komise, předseda: Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA, LL. M. - je předsedou i Škodní 

komise a Investiční komise * Skartační komise, předseda: MUDr. Vít Mairich. 

 

AKREDITACE - Jablonecká nemocnice řadu 

let pracuje s vlastní strategií kontroly, plní 

standardy kvality a bezpečí stanovené zákonem, 

Ministerstvem zdravotnictví ČR i akreditacemi. 

Rok 2019 byl ve znamení již třetí reakreditace 

dle standardů Spojené akreditační komise. 

Nemocnice šetření úspěšně absolvovala a 

obhájila tak certifikát na další tři roky. Rok 2019 byl v řízení kvality a bezpečí prioritně 

zaměřen na tyto oblasti: • systém hlášení kritických výsledků u pacientů, • způsoby 

předávání informací a záznamy o alergiích pacientů, • způsoby překladů pacientů mezi 

odděleními a předávání informací o nich, • manipulace s rizikovými léky a 

opiáty, • dodržování pravidel při identifikaci pacientů a prevenci záměny.  
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HOSPODAŘENÍ, DOTACE, SPONZOŘI, INVESTICE   

VYKÁZANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V ROCE 2019 představuje ztrátu 

−11 193 251,76 Kč (v roce 2018: -32 921 674,95 * 2017: -16 015 194 * 2016: -14 794 

671 * 2015: -6 934 797), z toho  

 z hlavní činnosti −10 778 345,85 Kč (2018: -33 451 429, * 2017: -16 334 495 * 

2016: -15 282 981 * 2015: -7 689 047,05),  

 z hospodářské činnosti −414 905,91 Kč (2018: 529 754,42 * 2017: 319 300 * 

2016: 488 310 * 2015: 754 249). 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ v roce 2019 dosáhly 4 863 000 Kč 

(v roce 2018: 3 883 000 * 2017: 6 192 000 * 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 2019 to bylo stejně jako v roce 2018, 2017, 2016, 2015 a 2014.  

 2 305 000 Kč - Liberecký kraj (v roce 2018: 2 305 000 * 2017: 5 119 000 * 

2016: 2 306 000 / navýšením částky podporuje od roku 2016 pohotovost * 2015: 

1 658 000 * 2014: 1 653 000).  

 813 000 Kč - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2018: 763 000 * 2017: 

483 000 * 2016: 537 000 * 2015: 384 000 * 2014: 272 500 Kč).  

 1 245 000 Kč - Ministerstvo zdravotnictví ČR (2018: 315 000 * 2017: 90 000 * 

2016: 120 000 * 2015: 102 000 * 2014: 112 000). 

SPONZOŘI NEMOCNICE 2019 (finanční a věcné dary od 50 000 Kč): 

 ABB s.r.o., Praha * ABBOTT LABORATORIES, s.r.o., Praha  

 BAYER s.r.o., Praha * MEDTRONIC CZECHIA s.r.o., Praha 

 INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r.o., Jablonec nad Nisou 

 MERTL s.r.o., Zbiroh  

 NADACE JABLOTRON, Jablonec nad Nisou 

 NADACE NEMOCNICE v Jablonci nad Nisou (podrobnosti na konci kapitoly)  

 NADACE PRECIOSA, Jablonec nad Nisou 

 PHILIPS ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Praha 

 WENZEL KARL, Nizozemsko 

 

FINANČNÍ ZDROJE NA INVESTICE V ROCE 2019 dosáhly 22 701 000 Kč (vloni: 

108 628 000 Kč), z toho:   

 vlastní zdroje 14 357 000 Kč (vloni: 42 256 000), 

 Liberecký kraj 3 500 000 Kč (vloni 0), 

 statutární město Jablonec nad Nisou 4 177 000 Kč (vloni 0), 

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - podíl nároku dotace z projektu Návazná 

péče 0 (vloni 65 569 000), 

 finanční dary 667 000 Kč (vloni 803 000). 
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STAVBA PAVILONU INTENZIVNÍ MEDICÍNY (PIM) byla a je bezesporu 

nejvýznamnější událostí v  rozvoji 

nemocnice. Trvala necelé dva 

roky a předcházela jí dvouletá 

příprava. Stavba byla slavnostně 

zahájena 16. 5. 2018, v letošním 

červenci spojily nový pavilon s 

ostatními nemocničními objekty 

dvě propojovací chodby. 

Dokončovaly se úpravy v okolí 

pavilonu a osazovaly dva 

generátory, které zajistí při 

výpadku proudu dodávku energie 

pro celý nemocniční areál.  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY: 

Hlavním investorem stavby se 

stalo statutární město Jablonec. 

Po dvou letech příprav a čekání 

na dotační peníze ze státního 

rozpočtu jablonečtí zastupitelé 

na zasedání 9. 6. 2016 rozhodli, 

že pavilon město vybuduje i bez 

státní dotace. Stavba se tak 

stala největší investiční akcí 

města v roce 2019.  

CELKOVÉ STAVEBNÍ NÁKLADY: 165 000 000 Kč. 

Dotace Libereckého kraje 7,6 mil. Kč (využito k realizaci navazujících projektů). 

Vlastní zdroje nemocnice 

10,5 milionů Kč.  

Stavěl: Metrostav, a.s. 

Architekt: Atelier H1 & 

Atelier Hájek s.r.o. Hradec 

Králové, Ing. arch. Tereza 

Jirásková.  

Realizace stavby: květen 

2018 až listopad 2019,  

kolaudace 23. ledna 2020.  

 

 FOTO: Petra Hybnerová, 

tisková mluvčí 

nemocnice 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98528&x=855&y=641&hash=8f3d6afc081962d8a45d1f3666374c58&ratio=1
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STATISTIKA: ZAMĚSTNANCI, LŮŽKA, VÝKONY 

NEMOCNICE V ROCE 2019 ZAMĚSTNÁVALA 850 lidí (rok 2018: 827 * 2017: 815 

lidí a z toho 198 mužů, 617 žen * 2016: 854 lidí / 191 mužů, 663 žen * 2015: 813 / 187 

mužů, 626 žen) v následujících kategoriích 

 148 lékařů a farmaceutů,  

 326 všeobecných a dětských sester, porodní asistentky,  

 238 ostatní zdravotnický personál – sanitáři, ošetřovatelky, fyzioterapeuti, 

laboranti,  

 138 technickohospodářští a další pracovníci.  

 

GRAF: Vývoj počtu po kategoriích – Zdroj: Výroční zpráva nemocnice  
Jablonecká nemocnice slouží nejen pro Jablonec, ale i pro spádovou oblast s téměř 

devadesáti tisíci obyvateli. Zařízení disponuje čtyřmi stovkami lůžek, jejich využití a 

počty pacientů následují níže:    

 Akutní lůžka a jejich průměrná obložnost v roce 2019 byla 71,4 %  

(v roce 2018: 71,79 % * 2017: 75,5 % * 2016: 77,2 % * 2015: 75,9 % * 2014: 

76,5 % * 2013: 76,9 %). 

 Průměrná ošetřovací doba byla stejně jako vloni 4,6 dní  

(2018: 4,6 * 2017: 4,8 * 2016: 4,8 * 2015: 5 * 2014 i 2013: 5,1). 

 Počet tzv. ´lůžkodnů´ dosáhl 79 907 (2018: 79 917 * 2017: 81 063 * 2016: 

85 228 * 2015: 82 025 * 2014: 83 791 * 2013: 83 876).  

 Nemocnice včetně následné péče v roce 2019:  

- 75 % průměrná obložnost (2018: 76 * 2017: 77 % * 2016: 79 % * 2015: 

79,6 % * 2014: 80,3 % * 2013: 80,7 %),  

- 5,8 dní průměrná ošetřovací doba (2018: 5,99 * 2017: 6 * 2016: 6,1 * 

2015: 6,2 * 2014: 6,4 * 2013: 6,3),  

- 102 231 lůžkodnů (2018: 103 159 * 2017: 104 579 * 2016: 108 103 * 

2015: 105 454 * 2014: 107 583 * 2013: 107 645), 

- 17 561 hospitalizovaných pacientů (2018: 17 199 * 2017: 17 322 * 2016: 

17 623 * 2015: 15 719 * 2014: 15 503 * 2013: 15 738),  
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- 6 603 operací (2018: 6 652 * 2017: 6 304 * 2016: 6 685 * 2015: 6 671 * 

2014: 6 777 * 2013: 6 467),  

- 1 547 porodů (2018: 1 481 * 2017: 1 457 * 2016: 1 570 * 2015: 1 357 * 

2014: 1 326 * 2013: 1 417). 

 Ambulantní péče: v roce 2019 bylo realizováno 232 975 ambulantních vyšetření  

(v roce 2018: 224 968 * 2017: 222 109 * 2016: 225 643 * 2015: 196 616 * 

2014: 195 484 * 2013: 192 096).   

 

POČTY VYBRANÝCH VÝKONŮ, ZMĚNY A ZAJÍMAVOSTI 

V JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍCH V ROCE 2019 

 ARO: počet celkových anestezií byl 6 368 (v roce 2018: 6 274 * 2017: 6 452 * 

2016: 6 396 * 2015: 6 445 * 2014: 6 086 * 2013: 5 781),  
počet regionálních anestezií 1 255 (2018: 1 213 * 2017: 1 156 * 2016: 1 305 * 

2015: 1 138 * 2014: 1 428 * 2013: 1 447),  

počet porodních analgezií 307 (2018: 288 * 2017: 376 * 2016: 341 * 2015: 301 

* 2014: 293 * 2013: 313).  

ODDĚLENÍ ARO V ROCE 2019 rozšířilo diagnostiku a provádění některých 

zákroků s pomocí ultrazvuku.  

 GASTROENTEROLOGIE: gastroskopie 1 923 (2018: 2 059 * 2017: 1 998 * 

2016: 2 391 * 2015: 2 162 * 2014: 2 247 * 2013: 2 016),  

kolonoskopie 2 149 (2018: 2 100 * 2017: 2 338 * 2016: 2 604 * 2015: 2 416 * 

2014: 2 559 * 2013: 2 116),  

ERCP 618 (v roce 2018: 597 * 2017: 554 * 2016: 605 * 2015: 576 * 2014: 541 

* 2013: 534),  

EUS (endosonografie) 714 (2018: 711 * 2017: 607 * 2016: 696 * 2015: 659 * 

2014: 650 * 2013: 609).  

ODDĚLENÍ GASTROENTEROLOGIE zavedlo v roce 2019 do rutinní praxe 

endoskopické anastomózy (spojky) žaludku a tenkého střeva. Není bez 

zajímavosti, že uspořádalo čtyři workshopy zaměřené na EUS 

(endosonografické vyšetření) a ERCP (pod zkratkou  se skrývá poněkud jazyk 

lámající odborný název, který zní následovně: endoskopická retrográdní 

cholangiopankreatikografie, což je v přeložení do laické češtiny zobrazení 

žlučových cest a pankreatických vývodů za užití endoskopu). 

 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací 429 (2018: 418 * 

2017: 504 * 2016: 456 * 2015: 417 * 2014: 505 * 2013: 454),  

počet výkonů 1 070 (2018: 1 013 * 2017: 1 010 * 2016: 1 086 * 2015: 1 117 * 

2014: 1 128 * 2013: 1 159).  

V ROZŠÍŘENÝCH PROSTORÁCH GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE v přízemí 

chirurgického pavilonu bylo nově zřízeno pracoviště pro provádění 

ultrazvukových sceeningů ve 12. týdnu těhotenství a další těhotenská 

screeningová vyšetření. 
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 CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací celkem 2 823 (2018: 2 658 * 2017: 

2 615 * 2016: 2 465 * 2015: 2 517 * 2014: 2 482 * 2013: 2 345), 

traumatologické operace 619 (2018: 675 * 2017: 764 * 2016: 744 * 2015: 706 * 

2014: 703 * 2013: 685),  

cévní operace 195 (2018: 133 * 2017: 217 * 2016: 189 * 2015: 201 * 2014: 211 

* 2013: 182),  

bariatrické operace 135 (2018: 175 * 2017: 105 * 2016: 91 * 2015: 95 * 2014: 

88 * 2013: 96). 

 INTERNÍ ODDĚLENÍ: počet ambulantních vyšetření 10 852 (2018: 10 294 * 

2017: 9 097 * 2016: 9 435 * 2015: 9 400 * 2014: 7 211 * 2013: 7 439),  

UZ štítné žlázy 3 256 (2018: 3 119 * 2017: 3 468 * 2016: 3 299 * 2015: 2 794 * 

2014: 2 730 * 2013: 2 781),  

UZ karotid a žil 119 (2018: 166 * 2017: 143 * 2016: 217 * 2015: 268 * 2014: 

283 * 2013: 522),  

ECHO kardio + jícen 1 681 (2018: 1 570 * 2017: 1 645 * 2016: 1 686 * 2015: 

1 612 * 2014: 1 606 * 2013: 1 959).  

INTERNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2019 prohloubilo vzájemnou spolupráci s 

kardiocentrem Krajské nemocnice Liberec v péči o pacienty s akutním 

koronárním syndromem a závažnými poruchami srdečního rytmu vyžadující 

intenzivní péči a urgentní invazivní léčbu. Dále u pacientů vyžadujících 

intenzivní péči se rozšířily možnosti ultrazvukové diagnostiky o vyšetření 

patologie plic a pohrudniční dutiny, ultrazvukově navigované punkce 

hrudníku a UZ navigované kanylace velkých cév. 

 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE: počet vyšetření celkem 

3 133 842 (2018: 3 091 917 * 2017: 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 1 167 590  

(2018: 1 192 322 * 2017: 1 195 043 * 2016: 1 118 529 * 2015: 1 201 602 * 

2014: 1 177 870 * 2013: 1 188 416).  

ROK 2019: NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE se vyšetření 

retikulocytů začalo provádět na analyzátoru Cell Dyn Ruby. Došlo ke zpřesnění 

a standardizaci vyšetření oproti manuálnímu vyšetření. Analyzátor na rutinní 

biochemická vyšetření byl z kapacitních důvodů nahrazen novým modulárním 

analyzátorem cobas. Jednalo se o první instalaci v České republice. 

 ONKOLOGIE: počet vyšetření 15 400 (2018: 14 503 * 2017: 14 097 * 2016: 

13 003 * 2015: 9 988 * 2014: 10 327 * 2013: 9 124),  

počet podaných chemoterapií 2 540 (2018: 2 291 * 2017: 1 716 * 2016: 1 821 * 

2015: 1 667 * 2014: 1 615 * 2013: 1 230),  

počet lymfodrenáže 4 698 (2018: 4 531 * 2017: 4 459 * 2016: 4 571 * 2015: 

5 016 * 2014: 5 622 * 2013: 5 605).  
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ODDĚLENÍ ONKOLOGIE i nadále spolupracovalo s Komplexním onkologickým 

centrem. V jablonecké nemocnici pracují onkologické pracovní skupiny 

zastoupené v oborech: chirurgie, mammologie, gastroenterologie, interna, 

ORL, urologie a gynekologie. 

 ORL: počet operací celkem 484 (2018: 525 * 2017: 535 * 2016: 729 * 2015: 

611 * 2014: 622 * 2013: 617),  

adenotomie 91 (2018: 129 * 2017: 123 * 2016: 189 * 2015: 162 * 2014: 212 * 

2013: 196),  

endoskopické operace v nosní dutině 118 (2018: 186 * 2017: 199 * 2016: 250 * 

2015: 217),  

screeningové vyšetření sluchu u novorozenců 1 536 (2018: 1 478 * 2017: 1 618 

* 2016: 1 560 * 2015: 1 406 * 2014: 1 481 * 2013: 1 629). 

 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací celkem 812 (2018: 953 * 2017: 785 

* 2016: 877 * 2015: 862 * 2014: 774 * 2013: 715),  

TEP kyčelních kloubů 140 (2018: 134 * 2017: 145 * 2016: 171 * 2015: 118 * 

2014: 119 * 2013: 112),  

TEP kolenních kloubů 133 (2018: 145 * 2017: 144 * 2016: 124 * 2015: 139 * 

2014: 128 * 2013: 127).  

 ODBĚROVÝM ZAŘÍZENÍM TKÁŇOVÉ ÚSTŘEDNY Fakultní nemocnice Hradec 

Králové se v roce 2019 stalo oddělení ortopedie v Jablonci. Odebírají se zde 

hlavice kosti stehenní od živých dárců (při plánovaných implantacích TEP 

kyčle) pro alogenní použití (transplantace kostní tkáně). 

 PATOLOGIE počet pitev 11 (2018: 32 * 2017: 47 * 2016: 51 * 2015 + ordinariát 

soudního lékařství: 101 * 2014: 290, 2013: 397),  

počet biopsií 8 783 (2018: 9 001 * 2017: 8 914 * 2016: 9 429 * 2015: 9 760 * 

2014: 9 193 * 2013: 8 632). 

 PEDIATRICKÉ ODDĚLENÍ: ambulantní vyšetření 9 347 (2018: 13 014 * 2017: 

10 191 * 2016: 8 249 * 2015: 7 246 * 2014: 8 047 * 2013: 7 713),  

počet narozených dětí 1 552 (2018: 1 493 * 2017: 1 464 * 2016: 1 580 * 2015: 

1 363 * 2014: 1 327 * 2013: 1 433),  

počet dvojčat 7 (2018: 8 * 2017: 8 * 2016: 12 * 2015: 8 * 2014: 5 * 2013: 17). 

 RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ – počet pacientů: magnetická rezonance 

6 367 (2018: 6 297 * 2017: 6 178 * 2016: 6 027 * 2015: 5 742 * 2014: 5 309 * 

2013: 5 112),  
CT 9 016 (2018: 8 450 * 2017: 8 601 * 2016: 8 425 * 2015: 7 776 * 2014: 7 582 

* 2013: 7 452),  

skiagrafie 34 017 (2018: 33 715 * 2017: 32 285 * 2016: 31 877 * 2015: 31 618 * 

2014: 30 431 * 2013: 29 803),  

skiaskopie 1 334 (2018: 1 272 * 2017: 1 215 * 2016: 1 200 * 2015: 1 272 * 

2014: 1 228 * 2013: 1 121),  

UZ vyšetření 10 558 (2018: 10 299 * 2017: 10 556 * 2016: 9 801 * 2015: 

9 598 * 2014: 9 118 * 2013: 12 736).  
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RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ v roce 2019 nově nabídlo značení prsních 

lézí hydrofilními markery. Do provozu uvedlo objednávkový systém pro 

objednávání pacientů přes webové stránky. * V rámci mamografického 

screeningu přišlo v roce 2019 na vyšetření 5 911 žen (vloni 6 170). Zachyceno 

bylo 44 zhoubných nádorů (vloni 32), z toho 10 (vloni 18) v časné fázi 

onemocnění.  V letošním roce byla u nás dokonce diagnostikována rakovina 

prsu u nejmladší pacientky, čtyřiatřicetileté. 
 

 

 REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA: počet lékařských vyšetření 5 444 

(2018: 5 100 * 2017: 4 472 * 2016: 4 189 * 2015: 4 448 * 2014: 3 522 * 2013: 

3 495),  

počet výkonů fyzioterapeutů 154 011 (2018: 152 363 * 2017: 146 954 * 2016: 

159 415 * 2015: 162 486 * 2014: 158 204 * 2013: 190 813). 

VE VENKOVNÍ ČÁSTI U ODDĚLENÍ REHABILITACE byl vybudován chodník s 

terénními nerovnostmi pro nácvik chůze v terénu. Používá se u pacientů po 

úrazech, mozkové příhodě či endoprotézách, dále pro senzomotorické cvičení, 

výcvik stability a samostatnosti k návratu do domácího prostředí. * 

PROSTORY REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY začala nemocnice 

rekonstruovat již vloni. Na lůžkovém oddělení byly postupně revitalizovány jednotlivé 

pokoje, upravena byla vodoléčba, kterou využije ročně přes pět tisíc pacientů. Těm jsou 

nyní k dispozici dvě celotělové vířivky, jedna na dolní a jedna na horní končetiny. 

Zprovozněna byla místnost pro ergoterapii, jež usiluje o zlepšování schopností jedince s 

vrozeným či získaným handicapem. Další rekonstrukce, a to ambulantní části, byla 

zahájena ve čtvrtek 21. 3. 2019. Stavební práce se týkaly ambulance, jedné cvičebny, 

místnosti pro podávání infuzí a denní místnosti pro zaměstnance.  

NA ODDĚLENÍ CENTRA DOLÉČOVÁNÍ A REHABILITACE (30 lůžek je v Jablonci 

a 37 v Tanvaldu), kde pacienti rehabilitují pod dohledem fyzioterapeutů, účastní se 

ergoterapie a dalších aktivit, bylo v roce 2019 hospitalizováno 602 pacientů. Průměrná 

doba hospitalizace byla 38,8 ošetřovacího dne.  
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 UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací celkem 931 (2018: 925 * 2017: 928 * 

2016: 978 * 2015: 959 * 2014: 998 * 2013: 1 022),  
operace pro inkontinenci 69 (2018: 52 * 2017: 68 * 2016: 72 * 2015: 94 * 2014: 

80 * 2013: 85),  

onkologické výkony 304 (2018: 287 * 2017: 306 * 2016: 492 * 2015: 668 * 

2014: 278 * 2013: 218).  

ODDĚLENÍ UROLOGIE zavedlo v roce 2019 do standardního vyšetření 

navigační fúze při biopsii prostaty. Ambulance se přestěhovala do nových 

prostor, a to z následujících důvodů. V pondělí 29. dubna byla trvale 

přemístěna plastická ambulance i ambulance bolesti, které jsou nově v 

prostorách chirurgických ambulancí. V místě původní plastické ambulance 

probíhala přestavba a po dokončení sem byla přestěhována urologie. 

Přemístění souviselo se stavbou nového pavilonu intenzivní medicíny.   

 CENTRÁLNÍ STERILIZACE: cykly v parním sterilizátoru 3 961 (2018: 3 519 * 

2017: 3 855 * 2016: 4 168 * 2015: 4 021 * 2014: 4 034 * 2013: 2 847). 

 

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., statutární město Jablonec.  

PŘÍSPĚVKY NADACE PRO NEMOCNICI JABLONEC – V roce 2019 nadace přispěla na 

pořízení 2 ks UCR Endoskopické regulační jednotky pro CO2 s příslušenstvím pro 

GAST, a to částkou 267 047 Kč. Roky předcházející:  

 2018 – 361 044 Kč na pořízení dvou kardiotokografů s příslušenstvím pro GYP, 

 2017 – 328 515 Kč na motorové dlahy pro CEDR a rehabilitaci,  

 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  - 313 000 Kč na 2 operační svítidla,  

 2008 – na defibrilátor 107 646 Kč, na monitor životních funkcí 129 115 Kč, na 

EKG přístroj 35 739 Kč.  

Zbývá doplnit, že nadace poskytuje finanční prostředky nejen jablonecké nemocnici, ale 

i dalším zařízením a organizacím sídlícím v Jablonci nad Nisou a pečujícím o 

nemocné a postižené z celého regionu. 

https://www.nemjbc.cz/redakce/index.php?xuser=781257065728802992&lanG=cs&portal=238&slozka=4306&xsekce=4309&clanek=4969
https://www.nemjbc.cz/redakce/index.php?xuser=781257065728802992&lanG=cs&portal=238&slozka=5493&xsekce=5502&clanek=5504
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Z DALŠÍCH AKTIVIT NEMOCNICE 

PŘÍBĚH O SUNNYM – Třetí vydání příběhu 

indického chlapce s Downovým syndromem, který 

se ztratil a po roce se vrátil živý a zdravý domů 

k rodičům, sepsala podle skutečné události Pramila 

Balasundaram, českou recenzi sestavil MUDr. Jan 

Všetička. Slavnostní křest brožury se konal ve 

čtvrtek 21. března 2019 v nemocniční kapli 

v Jablonci při příležitosti Světového dne Downova 

syndromu a v rámci projektu Myšlenkový most. 

VELIKONOČNÍ PRODEJ VÝROBKŮ PACIENTŮ -

Ve středu 17. 4. 2019 připravil personál z oddělení Centra doléčování a rehabilitace 

prodej výrobků od pacientů tohoto oddělení z Jablonce, ale i z detašovaného pracoviště 

v Tanvaldu. Lidé zakoupením výrobku přispěli na nákup materiálu pro další aktivity. 

Šlo o čtvrtý ročník této akce, podobná pak bývá koncem roku v čase adventním. 

VÝSTAVY POTĚŠILY NEJEN PACIENTY – V dubnu skončila putovní výstava s 

názvem ´100 let v bílém plášti´ a kresbami ´Pro radost a uzdravení´ malíře Lukáše 

Černého, které zdobily nemocniční chodbu za bistrem více než dva měsíce. Obě 

výstavy se setkaly u veřejnosti s kladným ohlasem. Výstavní prostory však prázdné 

dlouho nebyly. ´Z českých i moravských luk a strání´ nesla název výstava nabízející 

pacientům i návštěvníkům do konce června fotografie Jaroslavy Fojtíkové. Autorka ve 

dvou blocích - „Orchideje naší přírody“ a „I u nás máme stepi“ - představila svá 

oblíbená místa České republiky.  V uvedeném prostoru pak byla k vidění i výstava 

obrazů s názvem ´Něco milého…´ jablonecké výtvarnice Marie Prokopové. „V 

minulosti jsem byla s dětmi hospitalizována zde v nemocnici. Pobyt byl díky 

lékařům, sestřičkám, zdravotním klaunům a dalšímu personálu vždy příjemný. 

Výstavou bych jim chtěla za jejich práci poděkovat,“ uvedla autorka, která maluje 

temperovými, akrylovými nebo olejovými barvami a její obrazy nejčastěji vznikají v 

noci. Prostory dále oživily obrazy Jitky Navrátilové, ve vitrínách před kaplí byly k 

vidění zdobené perníky Zuzany Königové, sestřičky z pediatrie, jež se svými výrobky 

vyhrála Moravský cukrářský šampionát 2019. V další vitríně vystavila svá díla vrchní 

sestra ortopedie Jana Hujerová, která ručními pracemi relaxuje více jak deset let. 

VÝČET AKTIVIT tím zdaleka nekončí, takže už jen stručně: Nemocnice Jablonec  

o uspořádala v Eurocentru odborný seminář pro lékaře z terénu,  

o zapojila se do Evropského testovacího týdne HIV,  

o připravila Den jabloneckých zdravotníků v městském divadle,  

o zúčastnila se Dne Integrovaného záchranného systému, 

o nechyběla na akci Živé knihovny povolání.  

ADVENT ZPESTŘILY V JABLONCI netradiční zásnuby na oddělení Centra 

doléčování a rehabilitace. V tom čase totiž jeden pacient požádal o ruku svoji 

partnerku přímo v nemocnici, když za ním přijela na návštěvu…  
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KULTURA 
JABLONEC NAD NISOU JE NEJEN MĚSTEM SPORTU, MINCÍ, SKLA A BIŽUTERIE, 

ale také hudby a umění. I díky podpoře města, v rámci dotačních programů, 

individuálních dotací a darů, funguje u nás velké množství spolků, které 

sdružují aktivní občany. Ti se ve svém volném čase věnují hudbě, folklórním 

tradicím, tanci, výtvarnému umění, ale i například urbanistickým památkám. 

Akce, které pořádají, rozšiřují nabídku zajímavých programů nejen místním 

obyvatelům, ale i návštěvníkům přijíždějícím k nám coby turisté.  

PODPORA MĚSTA: DOTACE, DARY 

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU jabloneckého magistrátu svojí 

činností směřuje k naplnění strategie v oblastech, které má uvedené v názvu – 

tedy školství, kultury a sportu. Na oddělení je vedena kompletní agenda 

finančních dotací poskytovaných z rozpočtu města kulturním, sportovním, 

vzdělávacím a dalším organizacím či subjektům. Školství už má v této kronice 

své řádky, o kultuře a sportu budou pojednávat stránky následující.  

DOTACE, PENĚŽITÉ DARY - V roce 2019 na ně byla z rozpočtu města vyčleněna 

částka 13 687 300 Kč (v roce 2018: 13 045 000 * 2017: 13 320 000 * 2016: 11 406 000 

* 2015: 9 884 000 * 2014: 14 041 000). Přerozdělení koordinoval humanitní odbor 

jabloneckého magistrátu, kde je vedena již výše zmíněná kompletní agenda o financích 

poskytovaných příslušným organizacím a subjektům. Komu a kolik:   

KULTURA 4 716 000 KČ (vloni 3 635 000), z toho:  

 3 590 000 Kč rozdělila žadatelům kulturní komise, včetně tříleté dotace, 

 30 000 Kč - údržba kostelních hodin – 2 kostely, dar. 

 1 000 000 Kč - Římskokatolická farnost, děkanství Jablonec - generální oprava 

tří-manuálových varhan, dar. 

 96 000 Kč - taneční přehlídky, individuální dotace. 

SPORT 8 140 000 KČ (vloni 8 305 000 Kč), z toho: 

 8 100 000 Kč rozdělila sportovní komise, včetně tříleté dotace, 

 40 000 Kč - Český svaz orientačních sportů (přípravná fáze MS v orientačním 

běhu 2021 – 1. část). 

Podklady pro činnost a rozhodování komisí zajišťuje výše zmíněný odbor. * Zbytek 

z vyčleněné částky rozdělovaly: komise humanitní 65 300 000 Kč (vloni: 31 200), 

komise pro výchovu a vzdělávání stejně jako vloni 300 000 Kč, zbývajících 466 000 Kč 

(vloni 774 500 Kč) činily dary, individuální dotace /různé oblasti/ či návratné finanční 

výpomoci. * Mluvíme-li o podpoře města, tak další příklad. Koncem května  zastupitelé 

schválili usnesení o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 

města pro rok 2019 v rámci Dotačního programu na podporu celoroční 
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činnosti v oblasti kultury v celkovém objemu 314 tisíc korun. Dotaci obdržely: Dětský 

pěvecký sbor Skřivánek, taneční škola DaM, Taneční Klub Xtream, Studio Kokos, Klub 

ART, kapely Mandragora a Eridu, které peníze využily na výdaje spojené s pronájmem 

sálů a zkušeben, opravy hudebních nástrojů a festivalové poplatky. 

KULTURNÍ PROJEKTY NA REGIONÁLNÍCH ZÁKLADECH 

ODDĚLENÍ KULTURY spolupracuje s kulturními subjekty na území města, 

organizuje jejich setkání, pořádá či spolupořádá řadu kulturních a 

společenských akcí konaných v Jablonci nad Nisou, zabezpečuje podklady pro 

činnost kulturní komise a spolupracuje s kronikářkou města. Kulturních akcí 

nebylo rozhodně málo, řada z nich byla již na stránkách kroniky zmíněna. 

Nutno zdůraznit, že v roce 2019 Jablonec ožil kulturními projekty, které 

stavěly na regionálních základech a také na potřebě oživení kulturního 

prostředí ve městě. Některé akce si již vybudovaly letitou tradici a díky tomu 

mohla jejich úroveň růst a reagovat tak i na nové potřeby návštěvníků.  

K VÝZNAMNÝM AKCÍM, kde je 

hlavním pořadatelem město Jablonec 

nad Nisou, patřily: Městský ples, 

oslavy Dne učitelů s divadelním 

představením, Den otců, Setkání 

seniorů, Cena pro nadané a již 22. 

ročník výstavy výtvarných prací žáků 

a studentů letos na téma ´Zvířecí 

kamarád´. Nechyběla oslava Dne 

studenstva a vzpomínková setkání při 

státních svátcích a výročích, a to v 

měsících leden, květen, srpen, říjen a 

listopad. V prosinci se zájmu 

především rodin s dětmi těšila 

Ježíškova pošta a rozsvícení 

vánočního stromku před radnicí.  

NEDĚLE 17. 11. 2019 - Jablonec 

si připomenul Mezinárodní den 

studentstva a 30. výročí sametové 

revoluce. Bohatý 

program začal u 

památníku v ulici 

Generála Mrázka 

a pokračoval pak 

na Mírovém 

náměstí.  
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K AKCÍM VZEŠLÝCH ZE SPOLUPRÁCE s dalšími subjekty patří již tradičně Den 

evropského dědictví, festival Jablonecké tóny, Jablonecké podzimní slavnosti, trhy 

velikonoční i vánoční - včetně dalších adventních akcí, ale také Cena města tance, 

literární soutěž a třetím rokem také filmový Kinofest.  

SOBOTA 14. 9. 2019 - DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ v Jablonci nabízel 

návštěvníkům 18 otevřených památek. Letošní novinkou bylo zpřístupnění objektu 

bývalých městských lázní, výstavní secesní budovy postavené v letech 1908–1910 

Emilianem Herbigem podle projektu architekta Roberta Hemmricha, která je hodnotnou 

ukázkou severočeského fenoménu halových lázní. Co se další programové nabídky 

týká, nechyběla upomínková exhibiční ražba, okružní jízdy historickým autobusem a 

také oblíbená rodinná poznávací trasa. Ta byla inspirovaná celostátním tématem, které 

znělo: ´Památky a zábava´. Po loňském zájmu byla i letos zpřístupněna Kantorova vila, 

a to formou skupinových komentovaných prohlídek. V předvečer akce se v kostele sv. 

Anny uskutečnila přednáška brněnského architekta Jana Sapáka nazvaná – Život a dílo 

Jindřicha Kulky, tvůrčího partnera Adolfa Loose, autora Kantorovy vily v Jablonci. V 

sobotu pak na přednášku navazovaly komentované prohlídky vily za účasti 

přednášejícího. I letos připravil spolek Plac komentovanou procházku městem po 

uměleckých objektech ve veřejném prostoru. Připomenuta byla výročí numismatické 

společnosti, a to především její založení jablonecké pobočky před 70 lety. Důvodem 

připomínky tohoto spolku je úzká spojitost numismatiky s tvorbou a ražbou mincí i 

medailí, které jsou s Jabloncem bytostně spjaty – PODROBNOSTI VIZ STRANA 246.  

DNY 20. A 21. 9. 2019 - JABLONECKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI proměnily centrum 

města ve velkou tržnici s více než osmdesáti stánky. Bohatý byl i doprovodný program.  

Změna konceptu letošních slavností si dala za cíl přilákat i ty, kteří dříve na akci 

nechodili. Proto program i nabídka ve stáncích byly postaveny tak, aby si přišly na své 

všechny generace. Slavnosti zaplnily Mírové náměstí, Komenského ulici i prostor před 

obchodním centrem. Na náměstí vedle pódia, na kterém mimo jiné vystoupila kapela 

Wohnout nebo zpěvák Voxel, byla i takzvaná food and wine zóna. Návštěvníci mohli 

ochutnat speciality například z turnovského Puku bistro, libereckého Bistra Široká nebo 

místních restaurací Radnice a Půlměsíc. „Snažíme se co nejméně zatěžovat životní 

prostředí, proto se veškeré jídlo bude vydávat v ekologických gastro obalech,“ 

upřesnili organizátoři z Eurocentra s tím, že prostor dostali hlavně regionální výrobci a 

stánkaři se sortimentem farmářských trhů. Prostor před obchodním centrem patřil 

dětem, které k zábavě lákal středověký 

kolotoč, střelnice s cukrárnou, 

malování na obličej a skákací hrad. 

Konala se zde i soutěž o nejlepší 

jablečný dezert nazvaná Jablkobraní. * 

U příležitosti 10. výročí partnerství 

měst Jablonce a Kaufbeurenu přijeli 

zástupci tohoto bavorského města. 

Přítomna byla i delegace 

města Ronse z Belgie. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=95429&x=855&y=570&hash=acd84aee19c880bb354bf8b79bf7654d&ratio=1
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JABLONECKÉ TÓNY: FESTIVAL NABRAL DECH 

Město přes léto ožilo festivalem hudby, který letos 

změnil název z původního ´Města plného tónů´ na 

´Jablonecké tóny´ Díky nejen této změně festival 

nabral druhý, o to však progresivnější dech, svou 

náplní se stal pestřejší, inovativnější, ale hlavně čitelnější pro všechny 

návštěvníky. Programová nabídka šla napříč generacemi a byla určena nejen 

milovníkům hudby. Koncerty pak byly příležitostí k tanci, setkávání i relaxaci… 

Hlavním garantem festivalu je statutární město Jablonec, spoluorganizátory pak 

Eurocentrum, Jablonecké kulturní a informační centrum plus Základní umělecká škola 

Jablonec. Finanční partner projektu: společnost KBS Security. Pod hlavičkou 

´Jabloneckých tónů´ pokračovaly i další projekty, které neztratily svou tvář ani jméno, 

ale díky společné propagaci zacílily na celý region a široký okruh návštěvníků. Úterky 

tradičně patřily dlouhodobému projektu ´Jablonecké kostely otevřeny´, který se 

zaměřuje převážně na komorní hudbu. ´Letní středy´ byly určeny Mírovému náměstí, 

které bylo pokaždé plné posluchačů. Stačí připomenout koncert Jaroslava Hutky, který 

atmosférou a počtem návštěvníků byl jistě rekordní. ´Jablonecké kulturní léto´ svým 

programem zacílilo na náročnější diváky, kteří neváhali a kvůli kvalitní nabídce přijeli i 

ze vzdálených koutů republiky. Nadstandartním počinem bylo vystoupení zpěvačky 

Moonlight Benjamin s kapelou, která diváky vtáhla do voodoo hudební magie. Kromě 

Jablonce tuto hudební 

hvězdu zažili o den dříve 

už jen diváci festivalu 

Colours of Ostrava 2019.  

 

 

 

FOTO:  

O slavnostní tečku 

festivalu Jablonecké 

tóny se na molu 

přehrady postaraly 

dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! ze ZUŠ se sbormistrem Tomášem 

Pospíšilem a pod dirigentskou taktovkou Marka Štryncla soubor Musica 

Florea, který patří ke světové špičce v tzv. poučené interpretaci na dobové 

hudební nástroje Na programu bylo oratorium Georga Fridricha Händela 

Mesiáš. Toto nejznámější Händelovo dílo je velmi rozsáhlé a trvá bezmála dvě 

hodiny. Po pečlivém výběru sbormistra dětského sboru a dirigenta Musica 

Florea na koncertě zazněla ´jen´ předehra, mezihra a devět části pro sbor a 

několik árií. Celková produkce trvala zhruba padesát minut a byla 

pro posluchače únosná délkou a atraktivní svým vodním prostředím.  

http://www.jablonecketony.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98166&x=855&y=373&hash=18a0ce12f568a57d3f31ece6e20ebfd2&ratio=1
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JABLONECKÉ KOSTELY OTEVŘENY - Kostely a jejich věže tvoří tvář města a díky 

spolupráci Jabloneckého kulturního a 

informačního centra a místních církví - 

jmenovitě církve římsko-katolické, 

československé husitské a starokatolické 

- mohli domácí i turisté o prázdninách 

navštívit jejich interiéry. Každé úterý od 

2. července až do 27. srpna bylo k 

prohlídce zdarma v čase 10.00 až 17.00 

přístupno pět kostelů, od 17.00 hodin se 

vždy v jednom z nich uskutečnil varhanní 

koncert. Posluchači se seznámili s Bachovými syny, následovníky Mozarta nebo 

různými pojetími posluchačsky oblíbené písně Ave Maria. Podařilo se také domluvit 

spolupráci s německým varhaníkem z partnerského města Kaufbeuren Albinem 

Virblem, který představil svůj chorálový repertoár. Hudební podvečery byly 

připravovány se spolkem Hradecká Nokturna. Vstup na koncerty byl dobrovolný. 

PROGRAM: 2. 7. - KOSTEL SV. ANNY: Bach neznámý známý, Přemysl Kšica – 

varhany, Jan Thuri – hoboj. *9. 7. - KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE: Ave Maria třikrát 

jinak, Daniel Knut Pernet – varhany, Anna Czerninová – zpěv. *16. 7. - KOSTEL 

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: Anonymní odpoledne, Jiřina Dvořáková Marešová – varhany, 

Aleš Ambrosi – barokní hoboj a renesanční flétny. *23. 7. - KOSTEL DR. FARSKÉHO: 

Bachovi synové, Ivana Michalovičová – varhany, Eva-Maria Tockner – flétna 

(Rakousko). * ČTVRTEK 25. 7. - KOSTEL SV. ANNY: Hudba královen – koncert k 

poctě sv. Anny, Jiřina Dvořáková Marešová – varhany, Barbora Polášková de Nunes 

Cambraia – mezzosoprán, Žofie Vokálková – příčná flétna. *30. 7. - KOSTEL 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA: Hudba starých mistrů, Matouš Pěruška – housle, 

Kristina Vocetková – violoncello. *6. 8. - Nemilé zjištění čekalo na organizátory 

varhanních koncertů, když při ladění nástroje zjistili varhanáři absolutní 

rozeschnutí srdce varhan v kostele Povýšení sv. Kříže. Koncert, který se zde měl 

konat, byl proto přesunut do KOSTELA DR. FARSKÉHO: Známí neznámí (Röntgen, 

Binge, Raff…), Jan Gottwald – varhany, Jan Žďánský – violoncello. *13. 8. - KOSTEL 

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: Vivaldiho 

Itálie, Drahoslav Gric – varhany, 

Anna Veverková – housle.  *20. 8. - 

KOSTEL DR. FARSKÉHO: 

Chorálové odpoledne, Albin Virbel – 

varhany (Kaufbeuren, Německo). 

*27. 8. - KOSTEL SV. ANNY: 

Mozart a jeho následovníci, Robert 

Fuchs – varhany, Martin 

Havelík – violoncello. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97530&x=709&y=469&hash=c498bd28964b49f908eac39a223d005a&ratio=1
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97722&x=861&y=570&hash=474ba691fe26235ebab7ec03777c0610&ratio=1
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VÝROČÍ: MUZEUM, JANÁČEK, NISANKA, FOTOKLUB, IZERÍNA 

Už bylo řečeno, že v Jablonci funguje velké množství spolků sdružujících aktivní 

občany. Která kulturní seskupení si letos připomenula výročí svého založení?  

115 LET * MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI otevřelo své první expozice v 

roce 1904. Za svoji éru nabídlo nepřeberné množství exponátů a nespočet výstav. Na 

otázku: ´Jaké budou oslavy výročí´ z muzea zní: Nějaké mimořádné akce a oslavy 

nechystáme, protože se stále upínáme k tomu, že se nám podaří letos otevřít muzejní 

přístavbu s novou stálou expozicí vánočních ozdob. To by pro nás i Jablonec byl 

opravdu důstojný dárek – VÍCE VIZ V ŘÁDCÍCH MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE.  

70 LET * SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR JANÁČEK * Významné výročí oslavil pěvecký 

sbor Janáček v sobotu 25. května 2019 večer slavnostním koncertem pod příznačným 

názvem To nejlepší od Janáčka a jeho hostů. Koncert se konal v Eurocentru, kam sbor 

pozval své bývalé členy, partnery, sponzory a další hosty. 

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE: Koncem 19. století v tehdy spíše německém prostředí 

vznikala řada divadelních, hudebních a pěveckých spolků. Po druhé světové válce, v 

oblasti už více méně české, navázal na zdejší pěveckou tradici František Chlebeček, 

pedagog a správce jablonecké hudební školy. Ten v roce 1949 stál spolu s dalšími 

nadšenci u zrodu původně mužského a později smíšeného pěveckého sboru s názvem 

Janáček. Po prvních sbormistrech se v roce 1964 ujal taktovky Josef Boček, který stál v 

čele sboru čtyřicet let! Sbor v této době patřil ke špičkovým pěveckým tělesům. V 

osmdesátých letech (1987) se sbor stal absolutním vítězem Mezinárodních sborových 

dnů v Praze a vyhrál i soutěž Zdeňka Lukáše v Hradci Králové. V roce 1986 se účastnil 

Pražského jara. Během uplynulých let zpíval na více jak pěti stech koncertech a stovce 

míst u nás i ve světě. Na svých koncertech vystupoval rovněž s prestižními orchestry – 

Dolnoslezskou filharmonií z Jelení Gory, Filharmonií Hradec Králové i Chrámovým 

orchestrem a sborem katedrály sv. Víta v Praze. V diskografii sboru jsou tři LP desky, 

audiokazety a tři CD.  Od roku 2005 je uměleckou vedoucí a sbormistryní Olga 

Fröhlichová. Pod jejím vedením sbor nastudoval velká hudební díla. Patří mezi ně 

například oratorium J. Haydna Il Ritorno di Tobia, Mozartova Korunovační mše, Mše D 

dur Antonína Dvořáka, J. J. Ryba – Česká mše vánoční – Hej mistře!, Missa Solemnis 

in C Pro Festo Resurrectionis (česká premiéra) a další. „Sbor se soustředí i na 

drobnější sakrální skladby různých žánrů, klasických i nových skladatelů, k 

nimž patří např. P. I. Čajkovskij, J. S. Bach, Adam Michna z Otradovic, Emil 

Hradecký, Radek Rejšek, Tereza Surovíková a další. Zpíváme také skladby 

Jaroslava Ježka. Na žádném z našich koncertů nechybí různé úpravy českých 

lidových písní (z dílny J. Bočka, Z. Lukáše, F. Trnky a dalších),“ uvádí Iva 

Kopáčková, předsedkyně sboru. Loňský rok proběhl ve znamení realizace velkého 

německo-českého hudebního projektu tří sborů – Oratoria Jan Hus německého autora 

Carla Loeweho (1796–1869). Premiéra se konala v květnu v německém Zwickau, česká 

pak v říjnu v jabloneckém divadle. „Dirigentka Olga Fröhlichová navázala na 

úspěšnou práci předchozích sbormistrů. Dokáže nás nadchnout pro 
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nacvičované skladby, svou autoritu a hlavně pocity vkládá do svých 

dirigentských gest, umí vystihnout náladu hudebního díla. Velkým přínosem 

pro naši práci při zkouškách i na koncertech je už dlouhá léta naše klavíristka 

a korepetitorka Romana Halamová,“ doplňuje Kopáčková s tím, že letos sbor 

věnoval úsilí přípravě koncertu k 70. výročí, který přinese průřez bohatým repertoárem. 

Připravoval se také na zahraniční turné do Pobaltí a Petrohradu. Vrcholem letošního 

roku bylo listopadové vystoupení v katedrále sv. Víta v Praze s Haydnovou mší Nelson 

Messe 1798. Další plány a práce čekají. Sbor má sedmdesátku, ale sil mu neubývá. Má 

padesátku členů, posilami jsou mladí zpěváci a zpěvačky. Je sdružením čistých amatérů, 

které láska ke sborovému zpěvu nadchla natolik, že někteří v něm zpívají i více než 

čtyřicet let. Hudba se členům Janáčka stala zkrátka osudem a trvalou láskou…(ik, end)  

55 LET * FOLKLORNÍ SOUBOR NISANKA * V roce 1964 Marta Nováková a Jiřina 

Koutová založily při Základní škole v ulici 5. května kroužek pro děti a nazvaly ho 

Nisanka. Tehdy nikoho nenapadlo, že soubor následně vychová mnoho generací 

tanečníků, zpěváků, hudebníků a stane se neopominutelnou součástí kulturního života 

ve městě. V současné době tvoří soubor na 40 členů včetně přípravky, kapely (housle, 

klarinet a kontrabas) s primášem Petrem Hájkem a dětské kapely. Autorem většiny 

hudebních úprav je vedoucí kapely Lukáš Fogl. O stovku dětských tanečníků a tanečnic 

ve věku od 3 do 14 let v souboru Malá Nisanka, který působí pod Domem dětí a 

mládeže Vikýř, se starají zkušené tanečnice a choreografky Jana Hanajová a Alena 

Francová. „V posledních letech se po vzoru našich zakladatelek soustředíme 

především na výchovu nové nastupující generace tanečníků, hudebníků a 

zpěváků. Pomáháme například připravovat dětské zpěváky lidových písní na 

soutěž Zpěváček, kterou i spolupořádáme. Zároveň jsme si v roce 2014 pod 

křídla dospěláků vzali děti, tehdy ve věku 11–13 let do tzv. přípravky. Dnes jsou 

z nich již zkušení tanečníci, kteří tančí buď samostatně či jsou se zkušenější 

částí velké Nisanky. Předáváním nabytých zkušeností, vědomostí a dovedností 

se snažíme o udržení lidových tradic českých obyvatel našeho regionu,“ sdělila 

Jana Hamplová, vedoucí souboru, která ho vede již 22 let a tančí v něm nepřetržitě 

čtyřiatřicátým rokem. Nisanka zpracovává lidovou kulturu, písně, tance a zvyky oblasti 

Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší především z pramenů zapsaných profesorem Pavlem 

Krejčím a českodubským řídícím učitelem Václavem Havlem. Autorkou choreografií je 

Jana Hanajová, která se souborem pracuje již 35 let. Její první choreografie pro Nisanku 

nesly názvy Jarmark, Kameníci, Řemesla, Čarodějnice, Pařezák, Kuchařky či Kdo 

bubnuje, velí. Připravuje rovněž tradiční pásmo Vánoce s Nisankou. V podání souboru 

jsou výrazné i tzv. mateníky, tedy tance, ve kterých se střídá dvou a tříčtvrťový rytmus, 

svérázný je i třeba Dvoukročák. Nisanka tančí tanec Korálky, u něhož zpívá 

nejznámější a nejtypičtější píseň z našeho kraje ´Dal jsi mi při muzice na šňůrce 

korálky´. Oblíbená jsou i pásma Ze života pod Ještědem nebo Dlouhé zimní večery. V 

letech 2012, 2014 a 2018 byla Nisanka vybrána na Celostátní přehlídku choreografií 

folklorních souborů do Jihlavy s choreografií Slunečno, místy oblačno, která 

s úsměvem charakterizuje typické jablonecké počasí. Další tanec Kdyby 
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nebylo s písní To sklářský řemeslo, zachycuje vzájemné škádlení kameníků a sklářů na 

hospodských tancovačkách. Třeba i při tanečních krocích Točené, Mazuru a Na svatou 

Kateřinu, kdy platí ženské právo – ženy si poroučí sólo, platí hudbu a vyzývají 

tanečníky. Nisanka v Jablonci tradičně pořádá Večer s cimbálem a podílí se na zajištění 

kulturního programu v rámci Velikonočních slavností. Tradiční program Vánoce s 

Nisankou je unikátní akcí, která klade velký důraz na propojení dětí, mládeže a 

dospělých. Tak není divu, že i hlavní oslava letošního výročí proběhla právě v rámci 

této předvánoční akce. Ta v sobotu 7. prosince 2019 vstoupila na prknech městského 

divadla do svého třicátého ročníku. (end, jh) 

20 LET * FOTOKLUB BALVAN sdružuje 

amatérského fotografy z celého kraje. Jeho prazáklad 

začal někdy v roce 2007, kdy se jablonečtí fotografové 

potkali na webových galeriích. Na doporučení a radu 

jabloneckého fotografa Miloše Kirchnera (viz níže
*)

) vznikl 29. 9. 2009 Fotoklub 

Balvan jako občanské sdružení a od té doby se píše aktivní a bezesporu úspěšná činnost 

klubu. Zdeněk Cincibus, prezident jabloneckého fotoklubu vypočítává některé úspěchy: 

Pravidelně se zúčastňujeme mapových okruhů. V okruhu Český ráj jsme získali 

5x druhé místo, v okruhu Blatenská růže čtyři vítězství, v soutěži České 

federace fotografického umění pak v konkurenci 47 fotoklubů z celé ČR místo 

druhé. V soutěži časopisu FotoVideo jsme byli 3x druzí a v roce 2010 jsme 

získali titul Fotoklub roku. Máme za sebou i mnoho úspěšných výstav nejen 

v Jablonci, ale i v Liberci, Turnově, Praze či Znojmě. Naši členové získávají 

vynikající umístění v národních i mezinárodních soutěžích, naše fotografie jsou 

k vidění v řadě médií. Členy fotoklubu lze potkat na pravidelných schůzkách, 

ale i na kulturních a sportovních akcích v širokém regionu. Často vyrážíme se 

spřátelenými fotokluby na nejkrásnější místa Jizerských a Lužických hor, 

Krkonoš, Českého ráje, Českého Švýcarska či Českého středohoří. Fotoklub 

Balvan je otevřen všem zájemcům o fotografii, 

rozhodně nejsme uzavřená komunita.  

 *) MILOŠ KIRCHNER (10. 6. 1952 - 14. 1. 2011 * na 

fotografii vlevo). Narodil se v Českých Budějovicích, 

vyrůstal v Jablonci nad Nisou. Absolvoval Střední 

průmyslovou školu strojní v Jablonci nad Nisou a poté 

získal diplomy s platností v EU ze studia Praktický 

marketing (1993) a Prodej (1996). Pracoval v 

jablonecké firmě ABB, s.r.o., Elektro-Praga jako 

analytik trhu s domovním elektroinstalačním matriálem 

a také jako firemní fotograf. Fotografování se stalo jeho 

koníčkem a postupně i doživotní vášní. Od patnácti let 

navštěvoval Jizerské hory, které se staly jeho osudem – fotografoval je více než dvacet 

let. Své práce publikoval v pěti kalendářích s tématikou Jizerských hor a ve 

dvou s historickými interiéry. Podílel se na dvou desítkách zahraničních 
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společných výstav, v letech 1998 – 201 realizoval patnáct samostatných fotografických 

výstav. Z domácích i mezinárodních soutěží získal řadu ocenění. V roce 2006 mu byl 

udělen prestižní evropský certifikát umělecké a profesionální kvality a titul Qualified 

European Photographer. Od roku 1998 byl místopředsedou jabloneckého fotoklubu 

Nekras, od roku 2000 členem Euroregionálního sdružení fotografů Kontakt v 

Euroregionu Nisa a členem Asociace profesionálních fotografů České republiky. Kromě 

krajiny, která byla jeho doménou, fotografoval na zakázku například architekturu, 

interiéry, exteriéry, módní přehlídky. Dlouhodobě spolupracoval s Muzeem skla a 

bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde mimo jiné zachytil na snímcích prezidenta republiky 

Václava Klause při jeho návštěvě muzea v roce 2004, což bylo tehdy u příležitosti 

zahájení provozu hlavní budovy po rekonstrukci. * O svém celoživotním koníčku Miloš 

Kirchnera řekl: Nejosobitějších výsledků v umění lze dosáhnout, když se 

přestanou dodržovat zažitá pravidla. Umění je realizace vlastní touhy a 

představ, fotografování se pak stává závislostí, která dostává tvůrce do ráje…   

5 LET * IZERÍNA, SENIORSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR - V lednu roku 2014 se poprvé 

setkali senioři, které spojuje radost z hudby a zpěvu. Tím se začala psát historie 

seniorského pěveckého souboru Izerína, který funguje pod hlavičkou Centra sociálních 

služeb v Jablonci nad Nisou. Anna Červenková, jedna ze sboristek, jež vede kroniku, 

připomenula začátky a vznik názvu: „Myšlenka na založení souboru vznikla asi půl 

roku před první schůzkou. Název je odvozený jednak od Jizerských hor, jednak 

z keltské pověsti o Izeríně, patronce Jizerek.“ Soubor vede po celou dobu sbormistr 

Roman Hampacher, který zároveň hraje na kytaru. V současné době členové Izeríny 

hrají na dvě další kytary, harmoniku, buben, takzvaný dupák, menší bubínek, na valchu, 

tamburíny a různá chrastítka. Sbormistr přiznává, že ho překvapilo, kolik vystoupení 

Izerína každoročně absolvuje. Nejvíce napilno má soubor před pololetím a na konci 

roku. „Je to celkem logické. V květnu a červnu se na mnoha místech konají 

městské a zahradní slavnosti. V listopadu a v prosinci jsou pak adventní akce, 

trhy a vánoční programy. Občas zajedeme potěšit klienty domovů důchodců v 

nejbližším okolí. V poslední době jsme ještě zavedli veřejné zkoušky. To je 

hodně oblíbená věc, která má ohlas u aktérů i diváků,“ říká Vlaďka Urbanová, 

další aktivní seniorka a zpěvačka, dobrá duše celé party, která má na starosti technickou 

stránku věci, například kostýmy, nástroje či kopírovaní textů. „Při vystoupení je fajn 

vidět na lidi, kterým zpíváme, i na ty, kteří zpívají. Nejhezčí věc je, že Izerína 

spojuje, dochází k propojení lidí, vznikají nové vazby. Navíc stačí tak málo a 

svému okolí uděláte radost,“ zamýšlí se sbormistr Hampacher nad tím, co Izerína 

účastníkům dává. Sbor zkouší pravidelně každé úterý dopoledne, jednou za rok má 

soustředění. Do jeho repertoáru patří písničky od sourozenců Ulrichových, Spirituál 

kvintetu, Golden kids, Jarka Nohavici, Anety Langerové, Tomáše Kluse i skupiny Jelen, 

dále české coververze slavných Beatles, Boba Dylana i Rolling Stones. Své páté 

narozeniny oslavila Izerína velmi příjemně a důstojně. Sešla se v jedné malebné 

kavárničce v Jablonci nad Nisou, kde se u kvalitního vína a dobré kávy, jak 

jinak, hrálo a zpívalo. (lf) 
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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.)  

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC, příspěvková organizace (p. o.)  

 MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC, obecně prospěšná společnost (o.p.s.)  

 JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o. p. s. 

K INSTITUCÍM SPOLUPRACUJÍCÍM S MĚSTEM v oblasti kultury se řadí každoročně: 

Dům dětí a mládeže Vikýř * Základní umělecká škola * základní a mateřské školy * 

Muzeum skla a bižuterie * Centrum sociálních služeb * ostatní neziskové subjekty. 

EUROCENTRUM: KINA S REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOSTÍ 

EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU, S.R.O.  

Jiráskova 2047/7, Jablonec nad Nisou  

Jednatelka: Ing. Jana Pěnčíková  

Společnost Eurocentrum i v roce 2019 pořádala 

vlastní kulturní akce a organizačně se podílela na městských akcích a 

slavnostech. V nabídce byly: koncerty domácích i zahraničních interpretů, divadelní 

představení pro dospělé i děti, výstavy, městské slavnosti, ples města, Jablonecké 

kulturní léto, Jablonecké tóny, veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour a téměř každý 

den po celý rok ´běželo´ promítání několika filmů denně ve dvou kamenných kinech a 

během léta i v kině letním. Prostory Eurocentra byly po celý rok připraveny i pro 

kulturní či obchodní akce jiných subjektů. V roce 2019 díky vysoké profesionalitě akcí 

získala společnost částku mimo svůj rozpočet 

 487 000 Kč z dotací a sponzorství (v roce 2018: 570 000 * 2017: 571 000 * 

2016: 641 000 Kč). Z toho bylo:  

100 000 Kč od Libereckého kraje na podporu veletrhu Euroregion Tour 2019, 

193 000 Kč obdrželo středisko Kina od prestižní organizace evropských kin 

Europa Cinemas (vloni 208 000 * 2017: 294 000 * 2016: 357 000 Kč).  

Konalo se 123 akcí, na které dorazilo   

 31 000 návštěvníků což je v průměru přes 250 návštěvníků na jednu událost 

(vloni: 16 000 * 2017: 14 000 * 2016: 12 000),  

z toho 3 060 lidí navštívilo 13. ročník akci Jablonecké kulturní léto, jež bylo 

součástí projektu Jablonecké tóny 2019 (informace viz výše). Vystoupili: 

Pascuala Ilabaca y Fauna (Chile), Moonlight Benjamin (Haiti/Francie), Maria 

Mazzotta (Itálie) & Bruno Galeone (Madagaskar), Mr Žarko (Srbsko / 

Rumunsko / Bulharsko / Turecko / Německo), David Keenan (Irsko), Iona Fyfe 

& Aidan Moodie (Skotsko), Patch & The Giant (Anglie). V rámci dalších 

kulturních akcí vystupovali v Eurocentru mnozí zahraniční umělci a skupiny. 

Jak již bylo řečeno, v roce 2019 se Eurocentrum zapojilo do projektu Jablonecké 

tóny 2019 a organizovalo kromě výše uvedeného cyklu Jablonecké kulturní léto 

také zahajovací koncert, ale i pravidelné nedělní promenádní koncerty na 

Letní scéně Eurocentra a nově také středeční koncerty na Mírovém náměstí.  
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ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ – 19. ročník burzy AMOS 2019 nabídl v pátek 4. října 

v Eurocentru burzy škol, vzdělávání, pracovních příležitostí a volnočasových aktivit. 

Součástí doprovodného programu byly praktické ukázky řemesel jednotlivých škol v 

podobě módní přehlídky či barmanské show. Automobiloví nadšenci ocenili prezentaci 

Škody Akademie, která předvedla novinku Azubi Car. Pro příznivce umění fungovala 

výtvarná dílna Oblastní galerie Lázně z Liberce. Součástí programu byla Živá knihovna 

povolání, jejímž cílem je motivovat žáky posledních ročníků základních škol ke studiu 

technických oborů a podpořit tak jejich uplatnění na trhu práce. S nabídkou činnosti 

přišly Česká Mincovna, ABB, ARaymond a další firmy. Letošní novinkou byl večerní 

pořad PechaKucha Night neboli Noc povídání či tlachání v kině Junior. 

PRO STŘEDISKO KINA BYL ROK 2019 rekordním. Nejen díky úspěšným titulům, 

ale i se změnou dramaturgie a novým způsobům komunikace s diváky a konkrétními 

cílovými skupinami dosáhla Kina návštěvnosti  

 63 218 diváků (vloni a předloni 52 000 * v roce 2016: 62 000).  

Jablonecká kina dále rozvíjela projekty pro specifické divácké skupiny jako MimiKino, 

Biosenior, Filmový klub i prestižní projekt přímých projektů z Metropolitní opery New 

York. Pro cyklus Biosenior kina navíc připravila speciální benefiční program. Rozvíjela 

se také spolupráce se základními a středními školami v Jablonci a okolí. V rámci 

dramaturgie kina nabízela nejen aktuální premiéry, ale i speciály jako ozvěny festivalů a 

filmové přehlídky - Dny evropského filmu, Be2Can, Vary ve Vašem kině, Oskarové 

ozvěny, Ozvěny Českých lvů, Severský filmový podzim, Scandi, Severská filmová 

zima, Festival Respekt k porodu - nebo jedinečná prestižní představení jako Zkáza 

Dejvického divadla či dokument Forman vs. Forman. Kino Radnice se také zapojilo do 

celoměstské akce Den evropského dědictví. Dalším ročníkem v listopadu pokračoval 

úspěšně nastartovaný projekt jediného filmového kinofestivalu v regionu Kinofest, 

který přinesl víkendový filmový maraton probíhající v Kině Radnice i Junior. Letošní 

novinkou bylo zavedení osobních úvodů projekcí, které mělo u diváků pozitivní ohlas a 

zůstalo tak zachováno i pro každodenní provoz. Další zajímavou akcí byl:  

DEN RODINNÝCH FILMŮ - Národní filmový archiv se k mezinárodní akci Home 

Movie Day, jejímž cílem je archivace rodinných a amatérských filmů, připojil 

po šesté. V letošním roce se přidal i Jablonec. Kino Junior se během sobotního 

odpoledne 26. 10. otevřelo především návštěvníkům, kteří přinesli rodinné 

nebo i jiné amatérské filmy různých formátů 

(8mm, 9,5mm, 16mm). Odborníci z filmového 

archivu přinesené materiály posoudili, a 

pokud o to měli majitelé zájem, některé z 

nich ještě týž den promítli v kině. Příchozí se 

také seznámili se základními pravidly 

uchovávání a péče o amatérské filmy. 

Součástí programu bylo digitální pásmo 

filmů tvořené několikaminutovými 

sekvencemi z již získaných kolekcí. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98500&x=640&y=673&hash=cab6bd01bc767bb1631dee6cc3fb48ff&ratio=1
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KNIHOVNA: CESTAMI PROMĚN V PROUDU ČASU       

MĚSTSKÁ KNIHOVNA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou * Ředitel: Mgr. Zbyněk Duda 

 

V ROCE 2019 v rámci dotací z Libereckého kraje 

obdržel Jablonec nad Nisou pro Městskou knihovnu 

Jablonec částku 1 184 000 Kč.  

Větší opravy realizované městem: 

 59 000 Kč střecha knihovny, 

 35 000 Kč venkovní osvětlení.   

 93,69 Kč příspěvek z rozpočtu města na 

jednoho návštěvníka knihovny. 

100 LET ANEB CESTAMI PROMĚN – 22. 7. 1919 byl vydán 1. knihovnický zákon. 

V době vzniku měl velký význam a jeho dosah trvá do současnosti. Většina 

knihoven totiž vznikla právě v tomto období a značná část z nich funguje 

dodnes. Není divu, že výročí si připomněla i knihovna v Jablonci, a to výstavou 

Cestami proměn. Ta přiblížila situaci na Jablonecku, kde všude byly knihovny 

zřizovány, jací byli tenkrát čtenáři a co se četlo. Výstava zmiňovala i existenci 

tří knihovnických zákonů z let 1919, 1959, 2001. Současně zaznamenala 

proměnu budovy staré radnice v proudu času, a to na zvětšených historických 

fotografiích v oddělení dospělých čtenářů. * V knihovně se věnovali i regionální 

historii a besedou s odborníky probrali otevření českého Národního domu či 

zrod nejstrmější ozubnicové železniční trati z Tanvaldu do Harrachova.  

VÝSTAVY - V prostorách knihovny mohli návštěvníci zhlédnout také výstavu 

úspěšných snímků z fotografické soutěže Síla 

okamžiku * Krajina a zátiší - fotografické 

práce členů klubu Nekras * Kam až 

doputovaly naše knihy - fotografie z 

prázdninové výzvy * Koláže Jiřího Tomíčka 

* Grafická tvorba žáků ZUŠ * Prostor byl 

dále dán sbírce podpisů autorů a hostů pořadů 

knihovny a prezentaci materiálů o 

vyřazovaných knihách v době normalizace 

coby připomínka 30. výročí 17. listopadu.  

ČTENÁŘ ROKU 2019 – Březen je příležitostí pro knihovny najít ´svého´ Čtenáře roku. 

V Jablonci se jím stal čtyřiasedmdesátiletý Jiří Koten, který chodí nejen za knihami, ale 

také zde využívá internet a nechybí na zdejších akcích, ať jsou to besedy či přednášky. 

Patří k těm, kdož často prolomí bariéru mlčenlivosti a klade pozvaným 

hostům první otázky. Jejich odpovědi doplňuje svými postřehy, zkušenostmi 
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a zážitky. Čtenář roku 2019 byl přijat na jablonecké radnici, kam dorazil ve společnosti 

manželky a vnuka. „Těší mě, že svou zálibu v knihách předáváte dál. Dnes mají 

děti často jiné záliby a knihy je příliš nezajímají. Vy ukazujete mladým směr, a 

proto máte mé velké uznání,“ přivítal Jiřího Kotena ve své pracovně náměstek 

primátora David Mánek a předal mu dort v podobě velkého knižního svazku. * Nultý 

ročník Čtenáře roku byl vyhlášen v roce 2010, volí se vždy v Březnu – měsíci čtenářů, který 

navazuje na předchozí Březen – měsíc knihy a pozdější Březen – měsíc internetu. 

V ROCE 2019 JABLONECKÁ KNIHOVNA PODPOŘILA: 

 Mezinárodní výtvarnou soutěž Z Krakonošova herbáře polské knihovny z Jelení 

Hory, kde 1. místo v kategorii 11–13 let získali žáci ze Základní školy Kokonín.  

 Středisko volného času Vikýř v 

propagaci hry 100 úkolů pro 

Vikyhrdiny i v distribuci deníků k 

plnění 100 úkolů dobrodružství.  

 Sbírku ke Dni válečných veteránů, 

kdy od svých čtenářů vybrala 2 649 

Kč za symbolické květy vlčího máku.  

V JABLONECKÉ KNIHOVNĚ TAKÉ pokřtili dvě knihy pro děti a mládež, a to 

publikaci dětské poezie Skáče blecha zvesela s verši básnířky Olgy Novotné a 

krkonošský příběh Alenka a Krakonoš od Danky Šárkové, obě knihy s ilustracemi 

knihovnice Dany Kobrové. * Oslavili V. ročník virtuální univerzity třetího věku. Ve 

studijním programu Svět okolo nás se studenti věnovali astronomii, evropským 

kulturním hodnotám, renesanci, baroku, etice, hudebním nástrojům i dějinám oděvní 

kultury. Někteří z nich po splnění studijních podmínek absolvovali promoci v aule 

České zemědělské univerzity v Praze. * Připravili pro své čtenáře mnohá zajímavá 

setkání a besedy. Pozvali například autorky literatury pro děti a mládež Zuzanu 

Pospíšilovou i Lenku Rožnovskou a celou řadu dalších osobností, které pohovořili o 

cestování doma i ve světě. * Celoroční vědomostní soutěž zaměřili na stavby a zajímavé 

stavební prvky z našeho regionu, v luštitelské soutěži 

na postavy a hrdiny z bájí a legend, ve fotografické 

soutěži na sílu okamžiku a v literární soutěži tradičně 

na mladé autory. * Ve čtvrtek 5. prosince byly v 

audiovizuálním středisku knihovny slavnostně 

předány ceny vítězům 19. ročníku literární soutěže, 

kterou vyhlašuje Městská knihovna v Jablonci pod 

patronátem statutárního města. Jako téma bylo letos 

vybráno motto od známého jabloneckého antikváře 

Jiřího Tomíčka: Mám potřebu číst, prostě si o něco 

opřít oči. Odborná porota hodnotila 110 literárních 

prací rozdělených do čtyř kategorií - první a druhý 

stupeň základních škol, střední školy a dospělí. Dále 

se kategorie dělily do podkategorií próza, 

úvaha a poezie. Bylo rozdáno třicet cen. 
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DIVADLO: NEUTUCHAJÍCÍ PŘÍZEŇ DIVÁKŮ   

MĚSTSKÉ DIVADLO, O.P.S.  - Adresa: Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou * 

ředitel: Mgr. Pavel Žur, zastupitel * Právní forma: obecně prospěšná společnost * 

Založena rozhodnutím zastupitelstva v Jablonci nad Nisou ze dne 28. 8. 1997 v souladu 

s ustanovením zákona č. 248/1995 Sb. Zakladatel vložil do o.p.s. majetkový vklad ve 

výši 350 000 Kč, město Jablonec postupně navýšilo vklad do 

vlastního jmění na částku 12 804 000 Kč.                                            

SPRÁVNÍ RADA:  

složení do 28. 10. 2019 - Bc. Milan Kroupa, předseda.  

Členové: Petr Louda, MUDr. Michael Vraný, Lenka Urbánková, MgA. Eliška Šídová, 

Mgr. Jiřina Zahradníková PhD.  

od 29. 10. 2019 - JUDr. Petr Brabec, předseda. * Členové: Bc. Milan Kroupa,  

Ing. Zdeněk Janeček, Lenka Urbánková, MUDr. Věra Fastrová, Mgr. Martin Bauer. 

ROK 2019 - Divadlo neslevilo z nároků na vysokou kvalitu nabízeného 

repertoáru, dařilo se mu udržet zájem diváků, kteří přijímají i náročnější tituly, 

a i díky tomu patří k nejrespektovanějším scénám v republice. V průběhu roku 

připravilo širokou, žánrově pestrou nabídku současné divadelní a hudební 

tvorby, řada představení byla uváděna krátce po jejich premiérách na 

domovských scénách. V Jablonci hostovala profesionální divadla z celých Čech, 

divákům se představili umělci a interpreti zvučných jmen.  

STATISTIKA: HOSPODAŘENÍ, DIVÁCI A PŘEDSTAVENÍ  

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE skončilo v roce 2019 ztrátou ve výši 1 000 Kč  

(rok 2018: ztráta 17 000 * 2017: zisk 3 000 * 2016: ztráta 13 000 * 2015: ztráta 131 000 

* 2014: zisk 170 000 * 2013: ztráta 1 533 000). Loňská ztráta byla na základě schválení 

správní rady převedena do neuhrazených ztrát minulých let. Jeho stav k 31. 12. 2019 tak 

činil -15 896 000 Kč. Finanční krytí činnosti divadla:  

 12 090 000 Kč tj. 48,5 % příjmy z vlastní činnosti (v roce 2018: 10 485 000 * 

2017: 9 243 000 * 2016: 9 019 000 * 2015: 8 406 000).  

Členění podle zdrojů:   

- hlavní příjmy celkem 10 753 000 Kč, z toho: vstupné 10 293 000, dary 

116 000, ostatní 146 000, tržby z prodeje majetku 198 000 Kč, 

- doplňkové příjmy celkem 1 337 000 Kč, z toho: agenturní činnost 

91 000, reklamní a propagační činnost 478 000, pronájem budovy a 

zařízení 768 000 Kč. 

 10 862 000 Kč tj. 47,3% provozní dotace z veřejných zdrojů - zakladatel 

statutární město Jablonec, Státní fond kultury ČR, Ministerstvo kultury ČR, 

Liberecký kraj. Z toho 10 726 000 Kč příspěvek na provoz od zakladatele (2018: 

11 022 000 * 2017: 10 520 000 * 2016: 10 010 000 * 2015: 9 338 000 Kč). 

 116 000 Kč tj. 0,5 % prostředky z neveřejných zdrojů – dary. Nejštědřejší dárci: 

66 000 Kč firma Gerex s.r.o., Liberec * z Jablonce: 20 000 Kč Nadace 

Preciosa, 20 000 Kč Nadace Jablotron, 10 000 Aleš Ulman.  
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DIVÁCI, PŘEDSTAVENÍ - Městské divadlo v Jablonci v roce 2019 

 navštívilo celkem 65 248 diváků (v roce 2018: 64 923 * 2017: 71 852 * 2016: 

72 373 * 2015: 64 340 * 2014: 57 836), z toho bylo  

- 36 974 diváků na akcích pro širokou veřejnost (2018: 35 504 * 2017: 

37 794 * 2016: 37 574 * 2015: 38 419),  

- 17 036 diváků na představeních pro školy (2018: 14 235 * 2017: 17 852 

* 2016: 17 173 * 2015: 17 421),  

- 10 500 diváků v rámci pronájmů a agentážních akcí (2018: 12 500 * 

2017: 11 000 * 2016: 11 000 * 2015: 8 500),  

- 738 na akcích mimo prostory divadla, (2018: 1 684 * 2017: 5 206 * 

2016: 6 626 * 2015: 5 120),  

 realizovalo 182 akcí (v roce 2018: 188 * 2017: 205 * 2016: 207 * 2015: 208 * 

2014: 174), z toho bylo 

- 105 pro veřejnost (rok 2018: 105 * 2017: 111 * 2016: 110 * 2015: 112 * 

2014: 98), 

- 53 pro školní mládež (v roce 2018: 47 * 2017: 59 * 2016: 60 * 2015: 61 

* 2014: 58),  

- 20 pronájmů (vloni 24), 3 akce mimo prostory divadla (vloni 11) a stejně 

jako vloni 1 agentážní akci - v rámci agentážní činnosti zprostředkovalo 

divadlo činoherní představení pro Nemocnici Jablonec. 

 Divácky nejžádanějším žánrem byla již tradičně činohra – uskutečnila se 47x s 

průměrnou návštěvností 424 diváků (2018: 43x s 434 * 2017: 44x s 423 * 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).  
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Z uvedených předplatitelských skupin byl tradičně největší zájem o skupinu  

- DA - průměrná návštěvnost 445 diváků (2018: 485 * 2017: 481 * 2016: 

485 * 2015: 439 * 2014: 451)  

- DB - průměrná návštěvnost 456 diváků (2018: 421 * 2017: 444 * 2016: 

436 * 2015: 442 * 2014: 427). 

 Nejžádanějším představením se stalo opět představení Divadla Járy Cimrmana, 

které navštívilo 633 diváků (vloni 610).  

 Divadlo nadále poskytovalo všechny zavedené slevy - zvýhodněné vstupné pro 

skupinu DS (Divadlo studentům), seniorům byly věnovány koncerty a 

představení se vstupem zdarma, případně s výraznou slevou z ceny vstupenky. 

Majitelům hudebního cyklu H, skupiny ND, DS a RD byly nabídnuty v průběhu 

sezóny prémiové vstupenky na mimořádné koncerty a představení. Slevy při 

nákupu vstupenek nadále mohli využít rovněž držitelé ZTP a ZTP/P průkazek. 

  Pro návštěvníky divadla zůstal nadále zachován zdarma speciální autobusový 

spoj po skončení večerních představení. 

PROSTORY DIVADLA BYLY V ROCE 2019 POSKYTNUTY:  

o Folklórnímu souboru písní a tanců Nisanka   

o Tanečnímu a pohybovému studiu Magdaléna   

o Taneční škole X-Dance 

o Evropskému centru pantomimy neslyšících 

o Gymnáziu v Jablonci nad Nisou 

o společnosti CCL – Conference Czechoslovakia LTD 

o společnosti Geosa spol. s r.o.  

o Libereckému kraji 

o Domu dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou 

o Orchestru Big´O´ Band Marka Ottla 

o Své hudební i komponované projekty v divadle vícekrát realizovala Základní 

umělecká škola a statutární město Jablonec nad Nisou 

o Dětskému pěveckému sboru Vrabčáci, který působí při Základní škole 

Mozartova Jablonec, dlouholetým sbormistrem je Pavel Žur.  

Vrabčáci mimo jiné připravili pro své příznivce v pořadí již XXVI. adventní 

koncert. Společně s mladšími zpěváčky z Vrabčat a za přispění letošních 

prvňáčků, kteří si říkají Písklata, vystoupili malí zpěváčci ve čtvrtek 5. prosince v 

Městském divadle v Jablonci. Na programu byl pestrý výběr z jejich repertoáru, 

přibyly i nově nastudované skladby, zazněla stará muzika i spirituály a nechyběly 

samozřejmě vánoční písně a koledy. Vrabčáci na pódiu mezi sebou přivítali také 

houslového virtuosa Jaroslava Svěceného, s nímž spolupracují od roku 2010, kdy 

byli hosty Smiřických slavností. Adventní koncert nebyl pro Vrabčáky rozhodně 

jedinou vánoční aktivitou. Počátkem prosince byli hosty Tanečního a 

pohybového studia Magdaléna, 8. prosince se zúčastnili Vánočního koncertního 

zpívání v Plzni a o dva dny později zpívali opět v jabloneckém divadle, tentokrát 

po boku zpěváka Petra Bendeho.  
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VÝSTAVY – Divadlo pravidelně využívá prostor svého foyer k pořádání výstav, kde se 

představují začínající i zavedení umělci. V průběhu celého roku 2019 bylo zahájeno 

osm následujících výstav: Koberec jako umění (Nijole Sitonyte a Juliana Nico) * 

Sounáležitost (Jana Havelková) * Mistři jeviště (Josef Vokál) * Práce absolventů 

Akademie umění a kultury pro seniory * Maturita 2019 (absolventské práce SUPŠ a 

VOŠ Jablonec n/N) * Obrázky na útěku * DNA Vesmíru (Libor Kaláb) * Ložnicovky 

(Vladimíra Dvořáková). Největší zájem vzbudila vernisáž hedvábných koberců, která 

představila tradiční technologii 

ručního uzlíkového vázání z 

indického hedvábí. Autorka 

pomocí silných reflektorů 

ukázala jejich světélkování i 

film, jak dílo vzniká. Motivy 

představovaly výjevy z oper 

podle návrhu Juliany Nico, druhá 

část výstavy zachytila japonské 

kapry podle návrhů Nijole 

Sitonyte. Expozice byla již 

představena v New Yorku, 

Londýně a Paříži. * Na vernisáže 

v divadle přišlo na čtyři stovky 

lidí. Konečný počet návštěvníků, 

kteří výstavy viděli, je mnohem 

vyšší, a to v závislosti na 

odehraných představeních. 

Diváci si totiž výstavy mohou 

prohlédnout před zahájením 

představením a také o přestávce. 

ŘEDITEL DIVADLA PAVEL ŽUR - Přes nesporný fakt, že veřejnost se chce v divadle 

především pobavit, preferujeme při výběru i uměleckou úroveň inscenací. S příznivým 

ohlasem veřejnosti i médií jsme uspořádali řadu vlastních komponovaných pořadů v 

režii jabloneckého divadla - Tříkrálové zpívání, Rodáci Jablonecka, Společně nejen na 

jevišti, Hvězdy nad Ještědem. Rád bych zdůraznil, že skutečně plnohodnotně dodržujeme 

poslání obecně prospěšné společnosti. Naše instituce, jakkoliv na první pohled působí, 

že je určena jen znalým divadelním návštěvníkům, myslí na všechny sociální skupiny 

obyvatelstva, vždyť studentům a seniorům nabízíme samostatné pořady určené právě 

pro ně, a to mimo jiné i ve spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou či 

Krajským úřadem Liberec. Velmi příjemný je také fakt, že vstupenky do našeho divadla 

bývají často využívány jako dárek. Nabízíme možnost objednat si lístky přes internet 

nebo variantu tzv. E vstupenky, kterou si lze vytisknout doma. Nelze se tedy divit, že 

diváci využívají stále více náš webový portál. S potěšením konstatuji, že jablonecké 

divadlo je významnou uměleckou institucí nejen v našem městě, ale i v celém 

regionu… (vyňato z Výroční zprávy divadla 2019). 
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JKIC: JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM  
Adresa: Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou  

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

 Zakládací listina: schválená Zastupitelstvem 

města Jablonec nad Nisou dne 23. 10. 2008  

Ředitel: Petr Vobořil  

SPRÁVNÍ RADA DO 21. 2. 2019: Mgr. Soňa Paukrtová - předsedkyně. Bc. Martin 

Oklamčák, Ing. Antonín Schäfer, Ing. Martin Dušek, Mgr. František Špoták, Ing. Milan 

Matura, Ing. Marta Procházková, Ing. Jiří Fiala, Andrej Grega * OD 21. 2. DO 29. 10.: 

Mgr. Vladimír Opatrný - předseda. Ivo Konečný, Ing. arch. Petr Klápště, Ing. Stanislav 

Říha, Milan Sas, Mgr. Jaroslav Šída * OD 29. 10. 2019: Petros Kalpakcis – předseda, 

Mgr. Soňa Paukrtová, Mgr. Miroslava Rýžaková, Ing. Stanislav Říha, Milan Sas, 

Vladimír Kopa * Ke stejným termínům zaznamenala změny i dozorčí rada. 

Výměna členů ve správní a dozorčí radě se děla v souvislosti se změnami na 

radnici po volbách a netýkala se pouze tohoto kulturního zařízení.  To, že se 

během 12 měsíců vystřídaly ve vedení Jabloneckého kulturního a informačního 

centra tři správní a tři dozorčí rady, komentuje ředitel Petr Vobořil lakonicky: 

„Chod společnosti a zajištění služeb tím nebyly výrazně poznamenány…“  
 

JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM (JKIC) se zabývá 

základními okruhy činností: cestovním ruchem, kulturou, historií, vzděláváním, 

ekologií a dokumentační coby doplňkovou. Činnost probíhá v těchto střediscích:  

o MĚSTSKÉ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM provozuje Turistické 

informační centrum, spolupracuje s ostatními informačními centry v regionu. 

Dále vydává knihy, tiskoviny, prezentuje město Jablonec nad Nisou, region a 

Liberecký kraj na veletrzích, podílí se na tvorbě nových turistických produktů.  

o DŮM JANY A JOSEFA V. SCHEYBALOVÝCH rozvíjí činnost v oblasti kultury, 

osvěty a vzdělávání, zprostředkovává dílo a odkaz Scheybalových. V přízemí 

funguje výše zmíněné turistické infocentrum, v 1. patře Městská galerie MY, ve 

druhém bývají tematické výstavy a akce se vztahem k historii města a regionu. 

o CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY poskytuje služby dětem z mateřských a 

základních škol i široké veřejnosti. Formou ekologických výukových programů 

a různých akcí pro veřejnost se snaží vzbudit zájem o přírodu, zajímavou formou 

o ní podává informace a vysvětluje tradice venkovského života.  

o KOSTEL SV. ANNY (v programové péči společnosti JKIC je od dubna 2013) – 

V letní turistické sezoně slouží jako výstavní prostor, pořádají se zde koncerty, 

přednášky, společenské akce a mimořádně se zde konají i bohoslužby. 

o  DOKUMENTAČNÍ A ARCHIVAČNÍ CENTRUM – JKIC má elektronickou 

badatelnu s množstvím autentických materiálů z historie Jablonecka, Turnovska, 

včetně odkazu manželů Scheybalových. Od roku 2015 se stará o digitalizaci a 

archivaci dat pro Stavební úřad města Jablonce. 
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STATISTIKA: HOSPODAŘENÍ, DOTACE, POČTY NÁVŠTĚVNÍKŮ  

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY: Rok 2019 skončil pro společnost ztrátou 132 000 Kč 

(2017: ztráta 184 000 * 2016: zisk 147 000 Kč).   

 15 533 000 Kč činily náklady - z toho z hlavní činnosti 14 259 000 Kč, 

z hospodářské 1 274 000,   

 15 401 000 Kč výnosy (hlavní činnost 13 758 000 Kč, hospodářská 1 643 000). 

 Statutární město Jablonec nad Nisou coby zřizovatel poskytl v roce 2019 

provozní a investiční dotaci ve výši 12 050 000 Kč.    

DOTACE A PROJEKTOVÁ ČINNOST SPOLEČNOSTI - V roce 2019 byly 

realizovány následující projekty:  

30 RO(C)KŮ BEZ OPONY – Česko-

polský projekt, jehož realizátorem bylo 

Jablonecké kulturní a informační 

centrum s kulturním centrem Przystań 

Twórcza v Jelení Hoře. Letos šlo 

především o spolupráci při organizaci 

kulturních pořadů k 30. výročí pádu 

komunistického režimu, které si obě 

země připomínaly. V rámci projektu se 

konaly v Jablonci a v Jelení Hoře výstavy, koncerty, přednášky či workshopy tematicky 

spjaté s komunistickým odbojem. Vedle připomenutí výročí šlo i o zvýšení návštěvnosti 

Jablonecka a Jelenohorska a společnou propagaci kulturního dědictví. Projekt byl 

financovaný z Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa (Program Interreg V-A Česká republika 

– Polsko). Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt byl schválen 

na 51 922 €, z toho 30 000 € pro českého partnera, zbytek pro polského. Projekt 

30ro(c)ků bez opony byl zahájen v listopadu 2018 a ukončen v listopadu 2019. 

POLSKO-ČESKÁ PROPAGACE MĚST JELENÍ HORA A JABLONEC NAD NISOU, 

Etapa II - Projekt předpokládal zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi městem 

Jelení Hora a Jabloneckým kulturním a informačním centrem v Jablonci nad Nisou v 

oblasti technologicky vyspělých metod prezentace turistických atrakcí obou měst. 

Výsledkem byla realizace inovativních řešení představujících kulturní a přírodní 

dědictví pohraničí: vícejazyčné webové stránky (u nás) a městská hra na mobilní 

zařízení (Polsko). Projekt byl financovaný z Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa (Program 

Interreg V-A Česká republika – Polsko), příspěvek Evropské unie z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj na projekt byl schválen na 40 678 €, z toho 18 805 € pro českého 

partnera a 29 150 € pro polského. Fyzická realizace projektu:1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.  

POŘÍZENÍ PR FOTOGRAFIÍ PRO JABLONECKÉ TIC - V rámci projektu byly pořízeny 

PR fotografie pro propagační účely turistického informačního centra v Jablonci. Dotace 

z rozpočtu Libereckého kraje 50 000 Kč. Fyzická realizace 1. 4. – 31. 12. 2019. 

ŘEMESLA DO JABLONECKÉHO EKOCENTRA - Realizací se zkvalitnila a rozšířila 

nabídka ekologických výukových programů pro školy, ale také vznikly nové atraktivní 

produkty využívané při akcích pro širokou veřejnost. Cílem zážitkové formy 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98638&x=861&y=570&hash=e004fb6a3272ac3ce75aeddcfa92a7a0&ratio=1
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výuky bylo zvýšení povědomí o tradičních postupech zpracování vlny a textilního 

vlákna a zvýšení manuální zručnosti dětí. Dotace z rozpočtu Libereckého kraje 61 414 

Kč. Zahájení realizace projektu 1. 9. 2019, ukončení 30. 9.2020. 

JABLONECKÉ KOSTELY OTEVŘENY 2019 - Z dotačního fondu Libereckého kraje 

byla přidělena částka 50 000 Kč na pravidelné varhanní koncerty v kostelích. Kladně 

byla hodnocena kvalita a rozsáhlost cyklu, který se v Jablonci koná již více než 10 let. Z 

dotace byly uhrazeny zejména náklady na honoráře účinkujících a část propagace. 

Společnost dále získala dotace z rozpočtu Libereckého kraje se záštitou na akce 

o Svědectví 68–89 ve výši 10 000 Kč 

o Vilém Heckel: Kouzlo Hor ve výši 20 000 Kč.  

o Dále pak dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec na mimořádnou a 

limitovanou emisi medailí k 50. výročí české Expedice Peru ve výši 50 000 Kč.  

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM V ROCE 2019 odbavilo   

 35 860 návštěvníků (rok 2018: 36 601 * 2017: 30 333 * 2016: 26 141 * 2015: 

26 697 * 2014: 23 542), z toho bylo 31 804 české národnosti a 4 056 tvořili 

návštěvníci ze zahraničí. 

K činnostem patří provoz sezónního pracoviště s obsluhou na radnici, kde mohou 

návštěvníci získat potřebné informace, propagační materiály, případně zakoupit mapy a 

drobné zboží turistického charakteru. Otevření ve dnech 2. 5. – 30. 9. 2019 bylo oproti 

minulosti o měsíc dříve, přičemž impulsem byla možnost výstupů na radniční věž, která 

v předchozích letech procházela rekonstrukcí. Výrazně více turistů dorazilo během 

letních prázdnin. V květnu, červnu a září byla návštěvnost nižší, pracoviště využívali 

spíše místní a případně školy. V měsíci červnu obsluhu zajišťovali praktikantky – 

studentky z odborných škol. Návštěvnost sezónního pracoviště (bez radniční věže):  

 3 403 lidí, z toho 239 cizinců a podáno 393 neturistických informací (rok 

2015
(*)

: 2 720 lidí, 176 cizinců, 465 neturistických informací * 2016: 2 347 / 228 

/ 404 * 2017: 2 306 / 183 / 376 * 2018: 2 793 / 185 / 449).  (*) 
Rok 2015: pro větší 

pohodlí turistů i místních obyvatel byl zprovozněn druhý turistický point přímo v 

budově radnice na Mírovém náměstí v rámci tamního informačního střediska.  

JABLONEC Z PTAČÍ PERSPEKTIVY  - Výstupy na radniční věž jsou z provozních 

důvodů možné pouze s průvodcem, službu zajišťuje JKIC. Letos se první výstupy 

uskutečnily v rámci Velikonočních slavností, dále pak od května do konce září - 

včetně Dne evropského dědictví. Během letních prázdnin se výstupy konaly v 

pracovní dny v každou celou hodinu (v rozsahu otevírací doby magistrátu). 

Vítanou novinkou byly prohlídky nově zrekonstruovaných zasedacích místnost. 

VYDAVATELSKÁ ČINNOST K PROPAGACI MĚSTA V ROCE 2019 - Kam za sklem 

v Jablonci, leták v jazyce českém, německém, anglickém (čj/nj/aj) * Expedice sklo, 

brožura v nj/aj * Ekoprogramy 2019/2020, brožura * Brožury: Turistický Jablonec n. 

N., čj/aj/nj a Architektonický Jablonec n. N., aj/nj a čj/aj * Brožura: Jablonecko 

Turistické aj/n a čj/aj * Reedice mapy Direction - rodiny s dětmi čj * Průvodcovská 

skripta Jablonec nad Nisou čj * Nástěnný kalendář Vilém Heckel: Kouzlo hor 

2020 * Nástěnný kalendář Má vlast 2020 * Kapesní kalendáříky 2020.  
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WEBOVÉ STRÁNKY neprošly dlouho výraznější proměnou, a více než 10 let jejich 

fungování si říkalo o změnu. Proto v roce 2019 začal tým pracovat na jejich přeměně 

s tím, že nová podoba byla tvořena především s ohledem na uživatele mobilních 

telefonů a s cílem stát se vyhledávaným turistickým portálem. Změna byla významně 

podpořena financemi z projektu „Polsko-česká propagace měst Jelení Hora a Jablonec 

nad Nisou – Etapa II“. Ostré spuštění je naplánováno na začátek roku 2020. V roce 

2019 zatím dobíhala původní podoba, beze změny bylo plnění elektronického Datového 

skladu Libereckého kraje. Hodnoty Google Analytics 2019:  

 počet zobrazení stránek: 270 404,  

 počet návštěv: 126 812,  

 počet uživatelů: 98 909, počet nových uživatelů: 98 776.  

OBHÁJENÍ CERTIFIKÁTU I. STUPNĚ – Turistické informační centrum úspěšně prošlo 

testováním Českého systému kvality služeb. Podle pravidel z roku 2016 certifikované 

subjekty musí své „Q“ obhajovat každý rok. Stejně tomu bylo i v roce 2019. Na základě 

zhodnocení uplynulého roku a vytýčení dalších cílů centrum obhájilo certifikát, který je 

platný do 3. 8. 2020. Získané „Q“ je důkazem vstřícnosti směrem k zákazníkům a 

naslouchání jejich přáním, dobré 

komunikace a stálého zlepšování služeb.  

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

V ROCE 2019 zastoupilo a prezentovalo 

statutární město Jablonec nad Nisou v rámci následujících akcí:  

o 11. – 13. 1. Reise und Freizeit / Zwickau, Německo 

o 8. – 10. 2. Jizerská 50 / Bedřichov  

o 21. – 24. 2. Holiday World / Praha  

o 15. – 16. 3. Euroregion Tour / Eurocentrum Jablonec n. N.   

o 17. – 19. 4. Velikonoční slavnosti / Jablonec nad Nisou 

o 10. – 12. 5. MIR, spotřebitelský a informační veletrh / Kaufbeuren, Německo 

o 31. – 2. 6. Budyšínské jaro, městské slavnosti / Budyšín, Německo  

o 8. – 11. 8. Křehká krása / Jablonec nad Nisou 

o 5. – 7. 9. Hodiny a klenoty Praha (Křehká krása) / Praha 

o 20. – 21. 9. Podzimní slavnosti / Jablonec nad Nisou  
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DŮM JANY A JOSEFA V. SCHEYBALOVÝCH je v provozu jako víceúčelové 

kulturní centrum od listopadu 2012, kdy byla v rámci projektu ´Transformace fary číslo 

popisné 1 na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových´ dokončena jeho rekonstrukce. V 

druhém patře domu se konají výstavy, besedy a další akce s vazbou na náš region a 

odkaz národopisců Scheybalových. Na začátku roku 2019 pokračovala výstava 

připomínající zručnost našich předků Z voňavého polínka postavená na národopisných 

kresbách J. V. Scheybala – VIZ KRONIKA 2018. Jarní dramaturgie patřila obrazům 

Josefa Jíry, co se počtu návštěvníků týká, stala se výstava velmi úspěšnou. Na léto byla 

připravena výstava v turistickém duchu – sbírka historických map a litografií Petra 

Bergmanna. Všudypřítomné oslavy 30. výročí sametové revoluce doplnila prezentace 

vynikajícího fotografa Otto Dlaboly nazvaná Svědectví 68–89. Závěr roku pak patřil 

blížící se Jizerské 50, která je hlavním turistickým magnetem Jizerských hor. Nejen tyto 

výstavy, ale mnohé další včetně zajímavých akcí navštívilo v roce 2019 celkem  

 7 583 návštěvníků (v roce 2018: 6 150 * 2017: 8 194 * 2016: 4 908 * 2015: 

4 837 * 2014: 3 265 * 2013: 3 023). 

NAUČNÁ STEZKA JANY A JOSEFA V. SCHEYBALOVÝCH - Život a dílo manželů 

Scheybalových návštěvníkům Jablonce nad Nisou a jeho okolí připomíná také 

naučná stezka. Jejím cílem je propojení Jizerských hor s Českým rájem a 

zpřístupnění zajímavých, dosud turisticky málo známých míst v okolí Jablonce 

nad Nisou. Má celkem 25 zastavení a tvoří ji dvě trasy. 1. trasa vede z Jablonce 

směrem Dobrá Voda, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pelíkovice, Kopanina a Pulečný. 

Jednotlivá zastavení vždy představují památku či přírodní zajímavost v návaznosti na 

kresby J. V. Scheybala. 2. trasa vede z Kopaniny – pod rozhlednou, dále směrem na 

Frýdštejn, Ondříkovice přes Vazovecké údolí do Dolánek u Turnova. * Vybudování 

stezky bylo financováno převážně z dotace ROP NUTS II Severovýchod. Její 

provoz a údržbu zajišťuje JKIC. V dubnu 2019 bylo cizím zapříčiněním 

povaleno pelíkovické zastavení malíře Richarda Felgenhauera. V rámci oprav 

společnost zajistila i obnovu nové informační cedule, takže na turistickou 

sezonu byla naučná stezka opět v plné své délce řádně opravena. 

CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY (též pod názvem Ekocentrum) v Jablonci nad 

Nisou poskytuje služby jak mateřským a základním školám, tak i široké veřejnosti. Jeho 

činnost lze rozdělit do třech oblastí aktivit environmentální výchovy, a to: 

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY, jejichž cílem je doplnit, rozšířit a obohatit 

školní výuku o ekologický a environmentální rozměr. Jedná se o dvou a vícehodinové 

bloky ekologicky a přírodovědně zaměřených aktivit, připravené pro děti mateřských a 

základních škol nejen z Jablonce, v kterých jde především o názornost, tvořivost, 

prožitek a bezprostřední kontakt s přírodou. Náplní programů jsou zejména praktické 

činnosti, tvořivé aktivity a hry, to vše doplněné v nezbytné míře výkladem. Programy 

jsou přizpůsobeny znalostem a věku dětí a probíhají buď v jabloneckém Ekocentru, v 

terénu nebo přímo ve školách a také v areálu ekocentra v Sedmihorkách. * 

AKCE PRO VEŘEJNOST se zaměřením zejména na rodiny s dětmi. Důraz je 
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kladen především na poznávání přírody všemi smysly, rukodělné a výtvarné aktivity s 

využitím přírodních materiálů, zvyky našich předků a tradiční řemeslnou výrobu, a také 

podporu místní produkce a šetrné spotřebitelské chování. Akce se konají samostatně i 

v rámci jiných projektů. * Poslední oblast tvoří prázdninové PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY.  

NÁVŠTĚVNOST EKOCENTRA V ROCE 2019:  

 Ekologické výukové programy absolvovalo 4 491 dětí (2018: 4 530 * 

2017: 4 005 * 2016: 4 137 * 2015: 4 520 * 2014: 3 784 * 2013: 4 030 * 

2012: 3 000 * 2011: 2 884 * 2010: 2 461),  

 akce pro veřejnost 2 303 lidí (2018: 2 352 * 2017: 2 117 * 2016: 4 836 * 

2015: 3 364 * 2014: 2 830 * 2013: 3 700 * 2012: 2 300 * 2011: 2 700 * 

2010: 1 120). 

 

KOSTEL SV. ANNY je v programové péči JKIC od roku 2013 a slouží jako 

výstavní a koncertní prostor, příležitostně se zde konají i bohoslužby.  
V roce 2019 byl počet návštěvníků celkem 9 346 (v roce 2018: 9 436 * 2017: 9 344 * 

2016: 8 649 * 2015: 7 539 * 2014: 10 177 * 2013: 4 960), z toho  

 2 730 lidí přišlo na koncerty (vloni: 2 480 * 2017: 1 040 * 2016: 1 959 * 2015: 

1 584 * 2014: 2 610 * 2013: 2 400),  

 4 599 na výstavy (vloni 4 119 * 2017: 6 720 * 2016: 3 350 * 2015: 3 573 * 

2014: 6 257 * 2013: 1 730),  

 2 017 na ostatní akce (vloni 2 837 * 2017: 1 584 * 2016: 3 340 * 2015: 2 382 * 

2014: 1 310 * 2013: 830).  

AKCE KONANÉ V KOSTELE SV. ANNY V ROCE 2019: 

o 14. 4. Církevní obřad Květná neděle  

o 8. 5. – 1. 6. Za tajemstvím řeky Nisy  

o 24. 5. Noc kostelů, jablonecké sakrální památky 

o 5. Zahajovací koncert sezóny  

o 6. – 17. 11. Rekreace za ROHem, výstava v rámci ´30 ro(c)ků bez opony´ 

o úterky 2. 7. – 27. 8. Cyklus Jablonecké kostely otevřeny  

o 25. 7. Koncert ke cti sv. Anny – zahrnut do předcházejícího cyklu 

o 27. 9. Svatoanenská mše  

o 13. 9. Přednáška brněnského architekta Jana Sapáka. Akce ve spolupráci s 

Městskou galerií MY v rámci Dnů evropského dědictví. Přednáška o životě a 

díle Jindřicha Kulky, tvůrčího partnera Adolfa Loose, autora Kantorovy vily v 

Jablonci nad Nisou – INFORMACE VIZ NÍŽE  

o 17. 11. oslavy výročí 17. listopadu - Vyvrcholení celoročních oslav 30. výročí 

sametové revoluce v rámci projektu 30 ro(c)ků bez opony 

 12. Zahájení adventu  

 12. Výroční koncert ZŠ Liberecká - u příležitosti 20. 

výročí partnerství základní školy Liberecká a Bautzen.  

o 6. 12. Koncert IG! a Ondřeje Rumla 

o 24. 12. Možnost nahlédnutí do vánočně vyzdobeného kostela  
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JKIC vydává třetím rokem Jablonecký kalendář - přehled akcí nejen kulturních, 

který vychází pravidelně společně s Jabloneckým měsíčníkem  

 

KANTOROVA VILA A DALŠÍCH OSM SLAVNÝCH DOMŮ V JABLONCI  

Program letošních Dnů evropského dědictví v Jablonci podrobně přiblížil život a 

dílo architekta Jindřicha Kulky. V pátek 13. září v podvečer pořádala Městská 

galerie MY v kostele sv. Anny přednášku architekta Jana Sapáka. Během ní se 

nehovořilo jen o Jindřichu Kulkovi, autorovi Kantorovy vily - jedné z jeho 

významných staveb, ale také o světoznámém Kulkově učiteli a partnerovi Adolfu 

Loosovi… Postupným zpřístupněním Kantorovy vily veřejnosti se Jablonec 

vydává cestou, kterou již vykročila mnohá středoevropská města, jež jako součást 

svého kulturního dědictví začala prezentovat památky moderní architektury 20. 

století. Možnost zhlédnout dochované interiéry Kantorovy vily jsme měli v sobotu 

14. září během komentovaných prohlídek za účasti Jana Sapáka.   



   KRONIKA roku 2019                                                                                 312  

 

JAN SAPÁK (*6. 3. 1957, Brno) je architekt, teoretik architektury, publicista, 

vysokoškolský učitel, první předseda České komory architektů. Vystudoval Fakultu 

architektury VUT u prof. Aloise Nového a AVU u Jiřího Kotalíka. Pracoval v 

projektovém ústavu (Stavoprojekt Liberec), byl asistentem Miroslava Masáka a působil 

při rekonstrukci pražského Veletržního paláce. V roce 1988 spoluzaložil neformální 

sdružení architektů Obecní dům. Významné práce: rekonstrukce brněnské spořitelny v 

Jánské ulici, Palác Kapitol v Brně, adaptace bytu W. Krause v Plzni od Adolfa Loose.  

HEINRICH (Jindřich, Henry) KULKA (29. 3. 1900, Litovel – 7. 5. 1971, Auckland, 

Nový Zéland). Ve Vídni se stal žákem a později i nejbližším spolupracovníkem 

světoznámého architekta a myslitele Adolfa Loose. Přispěl k praktickému uplatnění 

jeho novátorských myšlenek a koncepcí, zejména prostorového uspořádání interiéru 

stavby, označovaného jako Raumplan. Loosovy realizace v době, kdy byl nemocen, 

vznikly za rozhodujícího Kulkova přispění. Po smrti svého učitele zrealizoval několik 

samostatných projektů, mezi nimi v roce 1934 i vilu pro lékaře Alfreda Kantora v 

Jablonci. Nástup nacismu ukončil Kulkovo působení v Evropě. Díky přímluvě vlivných 

osobností, krom jiných i československého ministra zahraničí Jana Masaryka, se uchýlil 

na vzdálený Nový Zéland (1940-1971), kde se natrvalo usídlil. Pokračoval v 

projektování a stal se jedním z průkopníků moderní novozélandské architektury. V 

duchu Loosovské tradice používal ve svých projektech kvalitní přírodní materiály. 

Významná díla: vila Khuner (s Loosem) v Kreuzbergu, vila Weismann ve Vídni, vila 

Semlert v Plzni, vila Teichner v Železné Rudě, Kantorova vila v Jablonci n. N., vila 

Holzner v Hronově, Kulkův dům, Auckland, Halberstamova budova, Wellington.  

ADOLF LOOS (10. 12. 1870, Brno – 23. 8. 1933, Kalksburg u Vídně) byl klasik 

moderní architektury, čelný představitel architektonického purismu. Významná díla: 

Obchodní dům Goldman a Salatsch ve Vídni, Dům Tristana Tzary v Paříži a Mülerova 

vila v Praze.  

 

 

 

 

 

 

Život a dílo Heinricha Kulky, tvůrčího partnera Adolfa Loose, autora 

Kantorovy vily v Jablonci nad Nisou byl název přednášky, se kterou na pozvání 

Městské galerie MY k nám přijel architekt Jan Sapák. Podle něho je Kantorova 

vila nejvýraznějším Kulkovým počinem po Loosově smrti… 
 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98126&x=732&y=511&hash=b9f800d907240656d978d7dfe26df71c&ratio=1
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NENÁROČNOU PROCHÁZKU MĚSTEM, která seznamuje s devíti slavnými 

jabloneckými vilami, nabízí Jablonecké kulturní centrum s tím, že je určena 

především milovníkům architektury. Domy jsou dnes, stejně jako kdysi, 

většinou v rukách soukromých majitelů, a tak je lze obdivovat jen zvenčí. 

Přesto mnohdy nadchnou svým nadčasovým pojetím a elegancí, jindy 

vypracovanými detaily. Často byly budovány nejen k rodinnému bydlení, ale 

také jako reprezentativní sídla nejvýznamnějších exportních firem.  

LINKEHO DŮM * 1920–1931 * MÁCHOVA 1 ČP. 544 * Trasa začíná v centru 

města u architektonické lahůdky v podobě polyfunkčního domu postaveného 

architektem Rudolfem Günterem. Spolu s libereckou Strossovou vilou představuje 

zřejmě nejkvalitnější ukázku expresionistické architektury v našem kraji. Expresivní 

výraz fasád podtrhuje i užití mimořádně odolného klinkerového obkladu, který byl 

zvolen zřejmě záměrně jako ochrana proti drsnému podhorskému podnebí. Dobovým 

tiskem byl dům označován první moderní jabloneckou stavbou s tímto obkladem. 

DRESSLEROVA VILA * 1906 * JUGOSLÁVSKÁ 13 ČP. 1885 * Dresslerovi patřili k 

váženým rodinám, specializovali se na vývoz typického jabloneckého zboží – skla. Vila 

byla postavena podle návrhu Josefa Zascheho a je poměrně ojedinělým příkladem rané 

moderny. Po skončení 2. světové války byla rodina nucena Jablonec i vilu opustit. Dnes 

je zde umístěna mateřská škola. 

GIEBISCHOVA VILA * 1911 * KOREJSKÁ 21 ČP. 2137 * Rodinnou vilu s 

advokátní kanceláří si nechal vystavět JUDr. Giebisch dle plánů architekta Josefa 

Zascheho. Vila během svého života prošla celou řadou, mnohdy i nevhodných, 

stavebních úprav, přesto je dnes významnou ukázkou vlivu dobového novoklasicismu 

na rodinné bydlení. 

VILY BRATŘÍ JÄGERŮ * 1909 A 1912 * 28. ŘÍJNA 24 čp. 1970 a 22 čp. 1969 * 

Vedle sebe stojící dvě velmi podobné rodinné vily patřily bratrům Jägerovým. Josef a 

Max byli spolumajiteli firmy Gebrüder Jäger, založené v roce 1898 a zabývající se 

výrobou kvalitní kovové bižuterie, zejména broušených bižuterních kamenů. Obě vily 

projektoval architekt Robert Hemmrich, jedna z nejvýraznějších osobností jablonecké 

architektury první poloviny 20. století, a jsou vynikající ukázkou pozdní geometrické 

secese. Příkladně se rozvíjející firmu si prohlédl v roce 1906, kdy byly otevřeny nové 

hlavní provozy, císař František Josef I. při své návštěvě Jablonce. 

SCHMELOWSKÉHO VILA * 1933 * OPLETALOVA 29 ČP. 3102 * Díky 

aerodynamickému tvaru s kulatými okny vypadá vila jako loď, se vstupem jakoby přes 

lodní lávku a obývacím pokojem připomínajícím lodní můstek. Architekt domu 

Heinrich Lauterbach navrhl i úpravu zahrady a oplocení domu. Vilu obýval dermatolog 

Friedrich Schmelowský a jeho manželka.  Dům je jedinečný i tím, že se v něm zcela 

unikátně zachovaly interiéry včetně původního nábytku, parket, tapet, vypínačů. Snad je 

to i díky tomu, že objekt je již dlouho v soukromém vlastnictví. 

RIEGROVA * 1925 * RIEGROVA 3 ČP. 2573 * Zajímavá ukázka neoklasicistní 

architektury, která se ve zdejším regionu těšila značné oblibě. Nechal si ji 

postavit Hugo Löbl, majitel prosperující jablonecké firmy Kramer a Löbl, 

http://www.slavnevily.cz/vily/liberecky/dresslerova-vila
http://www.slavnevily.cz/vily/liberecky/giebischova-vila
https://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/11-2007/architekt-josef-zasche.html
https://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/11-2007/architekt-josef-zasche.html
https://www.jablonec.com/jablonec-nad-nisou/pamatky-a-kultura/schmelowskeho-vila/
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zaměřené na elektromateriál. Dnes je zde restaurace, kde se můžeme občerstvit a 

zároveň si prohlédnout částečně dochovaný interiér. 

KANTOROVA VILA * 1933–1934 * PALACKÉHO ULICE 26 ČP. 3111 * Na první 

pohled nenápadná bílá krychle s nepravidelným rastrem oken je dílem architekta 

Heinricha Kulky, žáka a dlouholetého spolupracovníka světoznámého architekta Adolfa 

Loose. Nejvýraznějším prvkem je vstup s travertinovým obkladem. Architektonicky 

cenné je především vnitřní víceúrovňové řešení prostor. Do polozapuštěného suterénu 

byla umístěna privátní ordinace dr. Kantora, ostatní tři podlaží sloužily k soukromému 

bydlení. V současné době je vila v majetku města (od roku 2017). Záměrem je 

rekonstrukce objektu a následně jeho zpřístupnění veřejnosti. 

HÁSKOVA VILA * 1931 * PRŮBĚŽNÁ 10 ČP. 449 * Poslední z vil na trase 

procházky je posazena v rozlehlé zahradě v lokalitě nad přehradou. Zeleň po většinu 

roku poskytuje soukromí a běžnému návštěvníkovi dává jen tušit, jaký architektonický 

skvost se zde ukrývá. Dům postavený podle návrhu architekta Heinricha Lauterbacha je 

odborníky považován za jednu z nejkrásnějších ukázek aerodynamického 

funkcionalismu a vynikajícím příkladem spojení stavby a přírody. Byl postaven pro 

rodinu vývozce bižuterie Jaroslava Háska. Po znárodnění sloužila vila k různým 

účelům, byly zde kupříkladu jesle. Bohužel z vybavení domu se nic nezachovalo. 

FOTO: Kantorova čtyřpodlažní vila stojí v Jablonci na křižovatce ulic Palackého 

a U Přehrady a připomíná Müllerovu vilu v Praze. Dům zvenčí působí velmi 

prostě a neutrálně. Stavba má krychlový tvar s plochou střechou, 

kompozice fasády je střídmá, žádné rafinované detaily nebo kontrastní prvky. 

Nejvýraznějším prvkem bíle omítnutých fasád je vstup 

s travertinovým obkladem a prosklenými dveřmi s mříží…  

http://www.klubex.cz/
https://www.jablonec.com/jablonec-nad-nisou/pamatky-a-kultura/kantorova-vila/
https://www.jablonec.com/jablonec-nad-nisou/pamatky-a-kultura/haskova-vila/
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCllerova_vila
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fas%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Travertin
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MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE: 115 VÝROČNÍCH BALONKŮ   
Adresa: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou * Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR  

Zřizovací listina vydaná 3. února 2003 * Ředitelka: Ing. Milada Valečková 

 

 Muzeum skla a bižuterie připomíná časy, kdy byl podhorský Jablonec centrem 

světové bižuterie. Jedno z největších turistických lákadel města na severu Čech 

sídlí symbolicky v bývalém exportním domě pár kroků od centra… 

ROK 2019 se nesl zejména ve znamení 115. výročí vzniku muzea a realizace přístavby 

k hlavní budově, a to dokončením kovového skeletu a montáží speciálních skel. 

Intenzívně pokračovaly přípravy Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2020. 

Byly uskutečněny plánované akce v souladu se Střednědobou koncepcí na léta 2019 -

2024 a s plánem činnosti na rok 2019. Muzeum dosáhlo historického návštěvnického 

rekordu, kdy výstavy, expozice i jednotlivé akce navštívilo přes 40 tisíc osob…  

STATISTIKA: HOSPODAŘENÍ, POČTY NÁVŠTĚVNÍKŮ 

HOSPODAŘENÍ ROKU 2019 v hlavní činnosti ukončilo muzeum s vyrovnaným 

výsledkem, a to díky zapojení fondu reprodukce majetku. Byl vykázán zlepšený 

hospodářský výsledek ve výši 172 322,90 Kč (2018: 119 376,05 * 2017: 241 654 * 

2016: 239 702 * 2015: 223 682 * 2014: 156 312). Od 1. 7. 2018 se muzeum stalo pro 

vedlejší hospodářskou činnost plátcem DPH. * PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB (vstupné) 

a zboží z hlavní činnosti dosáhly částky 1 621 000 Kč (2018: 1 528 000 * 2017: 

1 486 000 * 2016: 1 428 000 * 2015: 1 464 000 * 2014: 1 107 000 Kč).  

NÁVŠTĚVNOST MUZEA V ROCE 2019 dosáhla počtu celkem 41 350 osob (v roce 

2018: 32 718 * 2017: 36 963 * 2016: 26 110). 

 Hlavní budova muzea 38 217 lidí (2018: 30 174 * 2017: 28 211 * 2016: 26 110 

* 2015: 21 672 * 2014: 20 441), 

 Kristiánov 3 133 (v roce 2018: 2 544 * 2017: 3 679 * 2016: 0 * 2015: 5 514 * 

2014: 4 417). 

 Galerie Belveder 0 - výstavní činnost ukončena v březnu 2015 (2015: 565 * 

2014: 2 262 návštěvníků).  

Určujícím kritériem návštěvnosti je pro muzeum hlavní budova. Jak je vidět ze 

statistiky, v roce 2019 ji navštívilo o 8 043 návštěvníků více než v roce 2018. 

Mezi lety 2015 a 2019 se návštěvnost hlavní budovy zvýšila téměř o 17 tisíc 

návštěvníků ročně, tj. nárůst o 80 %. * Upřesnění: V roce 2016 byla v provozu 

pouze hlavní budova, z důvodu rekonstrukce byl zcela uzavřen objekt na 

Kristiánově. Ve statistice roku 2017 jsou zahrnuta místa, kde se mimořádně 

v červenci a v srpnu odehrávaly akce v rámci Mezinárodního trienále skla a 

bižuterie Jablonec 2017 (Eurocentrum: 2 986 návštěvníků * Kostel sv. Anny: 

1 439 * Galerie N: 648 návštěvníků). *  
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VZDĚLÁVACÍ A RUKODĚLNÉ PROGRAMY - Školám a organizovaným skupinám 

byly v roce 2019 nabízeny edukační a rukodělné aktivity, které navazovaly na unikátní 

expozice muzea, aktuální výstavy i významná výročí - 115 let od založení muzea či 

připomenutí 30 let od sametové revoluce. Nabídka obsahovala programy stálé jako 

například: Tvary, Barvy, Rostliny, Zvířata a Co je to sklo? a dále pak zvykoslovné 

(velikonoční a vánoční) a krátkodobé k aktuálním výstavám a výročím - Cesta do Indie 

(VIZ NÍŽE) a Sametová 30. Edukační a rukodělné programy v muzeu navštívilo 117 

organizovaných skupin zahrnujících 2 298 žáků, studentů a pedagogů, což znamená 

výrazný nárůst oproti předcházejícím letům (v roce 2017: 19 skupin / 491 žáků * 2018: 

59 skupin / 1432 žáků). Návštěvnost muzejních programů:  

 stálé programy: 36 skupin / 912 žáků,  

 velikonoční dílny pro MŠ a ZŠ: 17 skupin / 286 žáků,  

 Cesta do Indie: 13 skupin / 272 žáků,  

 Sametová 30: 20 skupin / 355 žáků a studentů,  

 vánoční tvoření: 24 skupin MŠ / 310 dětí,  

a 1 skupina / 30 osob se specifickými potřebami, 

 O skláři lišákovi: 4 skupiny / 76 žáků,  

 Osadníci z Kristiánova: 3 skupiny / 57 žáků.  

VÝSTAVOU CESTA DO INDIE připomenulo muzeum skla a bižuterie jednu z 

neobyčejných kapitol zdejší bižuterní produkce a zahraničního obchodu, jehož 

základem se na dlouho dobu staly skleněné náramkové kroužky, tzv. bangle… 

Na konci 19. století začala jablonecká bižuterie dobývat trhy koloniální Britské Indie. 

Své místo zde našly především metalizované foukané perle a bangle – skleněné 

náramky pro hinduistické ženy, které 

Jablonec nad Nisou v tomto exotickém 

regionu na dlouho dobu proslavily. 

Kolekce těchto skleněných náramkových 

kroužků je ve sbírce muzea rozsáhlá, 

dokumentuje všechny typy zde vyvinutých 

technologií a nesmírnou vynalézavost 

zdejších výrobců v jejich dekorování a 

uměleckém zpracování. Fungující 

obchodní vztahy vedly ke snaze nabídnout 

indickým zákazníkům i další typy 

bižuterie. Výstava v  Jablonci představila 

ukázky luxusních ozdob se skleněnými 

kameny, meditační a náboženské pomůcky 

nebo upomínkové předměty s vyobrazením 

božstev a indických osobností, například 

Ghándího. Vedle toho nechyběly ani 

z Indie dovezené šperky, bižuterie i 

dekorační předměty zakoupené 

jako suvenýry nebo ukázky 
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výrobků japonské, čínské i indické konkurence. Dlouhá léta budované obchodní vztahy 

přerušila až druhá světová válka. Po ní se do Indie začaly ve velkém vyvážet perle, 

perličky a skleněné kameny. Tuto kapitolu zastoupily na výstavě především luxusní 

předměty prezentující použití českých perliček v rámci indického oděvního průmyslu 

v 60. – 80. letech 20. století. Cenné exponáty doprovázela originální výprava, která 

návštěvníka zavedla do přístavu zámořských lodí i rušného indického tržiště. Tam si 

mohl každý vyzkoušet, jak se obléká sárí, proměnit se v maháradžu v turbanu nebo se 

seznámit s indickým písmem. A samozřejmě nechyběla připomínka parníku Gablonz -

VIZ KRONIKA 2019, STRANA 5, který se stal symbolem obchodu s banglemi před 

první světovou válkou. Zbývá doplnit, že pro malé i velké cestovatele byl po dobu 

výstavy připraven doprovodný program v podobě hry, která je celou expozicí provedla. 

Nechyběly i další doprovodné akce – odborné přednášky, workshop zaměřený na 

indické odívání, tvůrčí dílny pro všechny generace a komentované prohlídky výstavou. 

 Atmosféru při slavnostní vernisáži výstavy Cesta do Indie navodilo vystoupení 

taneční skupiny Kintari. Výstava skončila 20. října 2019. 

NÁVŠTĚVNOST MUZEA je ve velké míře závislá na sezónnosti, takže nárůst nastává 

hlavně v době školních prázdnin a v době konání akce Křehká krása. Návštěvnost 

pozitivně ovlivnily tvůrčí dílny a workshopy pro veřejnost, které navštívilo 7 767 lidí. 

o Na Hromnice tvořte svíce – tvůrčí dílna s výrobou svícnů s korálky zvaných 

„hromnička“ / 1. února 2019: 150 osob 

o Zelený čtvrtek, Velký pátek – dvoudenní velikonoční dílna s výrobou škapulířů 

pro štěstí a barevných růženců / 18. a 19. dubna 2019: 389 osob 

Na dny velikonočních prázdnin připravilo muzeum unikátní rukodělný 

program, kde si účastníci připomenuli méně známé zvyky a tradice spojené s 

Velikonoci. Zelený čtvrtek přinesl výrobu zdobeného škapulíře plného korálků 

a vůní. Při výrobě škapulíře hrála hlavní roli zelená barva. To proto, že dle 

tradice přináší zdraví a prosperitu svému nositeli. Však i v minulosti hospodáři 

seli hrách v tento den, aby jejich hospodářství dobře prospívalo. 
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Bylinky, hrách či kouzelné kamínky ve škapulíři plnily funkci ochranitelskou.   

 

Velký pátek byl příležitostí vyrobit originální barevný růženec, protože v tento 

den se lidé dle tradic postili a modlili. Také podnikali křížové cesty ke 

kostelům, aby uctili památku umučeného Ježíše Krista a celý tento den je tedy 

spjat s křížem. * Tvůrčí dílny muzea byly určeny pro všechny 

věkové generace a vstup na ně byl zdarma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Muzejní noc pod Ještědem – kulturní akce v duchu oslav výročí 115 let Muzea 

skla a bižuterie Jablonec, tvůrčí dílny / 17. května 2019: účast 1 500 osob 

115 LET * VÝROČÍ MUZEA * MUZEJNÍ NOC se v Jablonci nad Nisou nesla v duchu 

oslav 115 let založení Muzeu skla a bižuterie. Oslavy byly zahájeny v podvečer před 

budovou muzea vypuštěním 115 balónků v muzejních barvách. Na tuto symboliku 

navázal i další program připravený v budově dříve 

exportního domu Zimmer & Schmidt. Na 

prohlídkové trase byly rozestavěny panely 

připomínající důležité milníky z historie muzea, 

následoval kvíz, kde si návštěvníci ověřili svoji 

všímavost. Správné odpovědi byly oceněné dárkem. 

Muzejní noc doprovodily též rytmy saxofonového 

kvarteta Josefa Žemličky, které pro připomenutí 

doby vzniku muzea nabídlo skladby ze začátku 20. 

století, ale také melodie let třicátých, šedesátých až 

po písně z nejslavnějších muzikálů. Tvůrčí dílna 

lákala k výrobě jednoduchého přívěšku s motivy 

muzea. Od roku 1963 patří k muzeu neodmyslitelně 

také Liščí bouda na Kristiánově, která hned po 

muzejní noci zahájila svou další sezónu.  
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o Cesta do Indie – celodenní program v rámci stejnojmenné výstavy, přednáška, 

komentované prohlídky, tvůrčí dílny / 15. června 2019: 50 osob 

o Dny lidové architektury na Kristiánově – víkendový program pro veřejnost, 

komentované prohlídky, aktivity v expozici / 13. a 14. 7. 2019: 80 osob 

o Hrátky s princeznou – tvůrčí dílna v rámci akce Křehká krása s výrobou 

papírových korunek se skleněnými kameny / od 8. do 11. srpna 2019: 500 osob 

o Sklářská slavnost na Kristiánově – celodenní kulturní program, tvůrčí dílny, 

předvádění výroby / 7. září 2019: 1 800 osob 

o Den české státnosti na Ministerstvu kultury ČR – v duchu oslav výročí 115 let 

muzea, kvíz pro návštěvníky a workshop / 28. září 2019: 150 osob 

o Víkend Křišťálového údolí – volný vstup do expozic, předvádění výroby / 26. a 

27. října 2019: 1 161 osob 

KŘIŠŤÁLOVÉ ÚDOLÍ je marketingový projekt Libereckého kraje, který vzešel 

původně ze společnosti Preciosa. Cílem je prezentovat region od Kamenického 

Šenova až po Harrachov jako místo, kde se rodí sklo, a lákat do něj návštěvníky 

za autentickým skleněným zážitkem. Křišťálové údolí poprvé otevřelo své 

brány o víkendu 26. – 27. října. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci, které je 

součástí tohoto projektu, připravilo v uvedené dny nejen zcela volný vstup do 

expozic, ale zejména ukázky tradičních horkých technik výroby skla, tedy 

tažení figurek a zvířátek nebo foukání technického skla u kahanu.  

o Za sklářskými mistry – ukázky tradiční výroby / 9. a 10. 11. 2019: 411 osob 

ZA SKLÁŘSKÝMI MISTRY zvalo muzeum do vestibulu, kde byly k vidění ukázky 

výroby černé bižuterie a foukání figurek u kahanu. Postarali se o ně opravdoví mistři 

svého řemesla. A kteří že to byli? Černá bižuterie zažila svou největší oblibu na 

přelomu 19. a 20. století, dnes se její výrobou zabývá jen pár lidí na světě. Jedním 

z nich je Vladimír Svatoň z Hrádku nad Nisou, který šperky z černého skla sestavuje 

tradičními technologiemi. Musí si přitom vystačit s původními, ještě předválečnými 

polotovary, nové již nikdo nevyrábí. Ne snad proto, že by se to dnes neumělo, ale pro 

technologickou náročnost výroby, a tedy také značně vysokou cenu. Dalším sklářským 

mistrem je bezpochyby také železnobrodský Karel Sobotka, držitel titulu 

Živnostník roku 2013. Jeho foukané figurky nesou chráněnou známku 
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´Český výrobek´ nebo ´Regionální produkt Český ráj´. „Snažím se, aby každá 

figurka měla své osobní kouzlo. Ať už kus, který dělám několik hodin či dní, tak 

i malý výrobek. V této práci nevyužívám žádné formy. Vše je foukané ze 

skleněných trubiček české výroby u kahanu,“ říká Karel Sobotka, který se 

označuje za posledního foukače figurek u nás.   
o Sametová 30 – celodenní program k výročí 30 let sametové revoluce, 

komentované prohlídky, tvůrčí dílny / 16. listopadu 2019: 219 osob 

SAMETOVÁ TŘICÍTKA – Pod tímto příznačným názvem připravilo muzeum k výročí 

sametové revoluce mimořádný program.  Začal odbornou přednáškou s názvem „Jak 

Havel vystřídal Husáka“, kde historik 

Michal Macháček hovořil o krizi v 

socialistickém Československu v předvečer 

sametové revoluce. Program vyvrcholil 

v sobotu 16. listopadu celodenní akcí 

s nabídkou tematických a komentovaných 

prohlídek expozicemi, nechyběl naučně 

zábavný kvíz pro všechny generace a 

zajímavosti o ´sametu´ v Jablonci nad 

Nisou prostřednictvím vybraných 

archivních fotografií, dokumentů, plakátů a 

videozáznamů. Po celý den probíhala i 

tvůrčí dílna s výrobou vlaječek, papírových 

klíčů zdobených kamínky nebo navlékáním 

náramků se symbolickým kovovým klíčem, 

vše samozřejmě v národních barvách 

trikolóry. Akce pak vyvrcholila v podvečer 

hudebním vystoupením humoristy a 

písničkáře Miroslava Kemela, který speciálně pro muzeum vytvořil několik svérázných 

kreslených vtipů. * Všechny akce se obešly bez vstupného. Muzeum bylo možné 

navštívit zdarma také v neděli 17. listopadu, kdy byl státní svátek. 

 

 

 

 

 

 

o Vánoční tvoření – celoroční nabídku uzavřel program s ukázkami výroby a 

zdobením foukaných skleněných ozdob firmy Goja a tvůrčí dílnou, kvíz pro 

návštěvníky / pátek 27. prosince 2019: účast 1 349 osob 
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PROGRAMY PRO SENIORY -  V roce 2019 zavedlo muzeum jako úplnou novinku 

speciální programy pro seniory. Podnětem pro jejich vytvoření byla absence v nabídce, 

která se seniory počítala jen v řadách široké veřejnosti. Uskutečnily se dva speciální 

programy, jejichž kapacita byla plně obsazena, a to účastí 56 seniorů: 

o 10. září k výstavě Cesta do Indie, program s komentovanou prohlídkou a 

výrobou náramku s rudraksha perlami – účast: 19 osob,  

o 19. března k výstavě Dva v jednom – design českého a slovenského skla s 

komentovanou prohlídkou a tematickou tvůrčí dílnou ´Pomalujme sklenice´ – 

účast: 37 osob. 

Mnozí návštěvníci z řad seniorů jistě poznají nápojové sklo, které oni sami měli 

nebo ještě mají doma. Nyní mají možnost navštívit program, kde nejprve 

vyslechnou poutavý příběh českého a slovenského skla a posléze mohou 

v ateliéru muzea zapojit fantazii a odpočinout si při zdobení vlastní sklenice -
zněla pozvánka z Muzea skla a bižuterie v Jablonci směřovaná na všechny aktivní 

seniory. V nabídce byla komentovaná prohlídku výstavy Dva v jednom – Design 

českého a slovenského skla 1918-2018 s kurátorem výstavy Petrem Novým, který 

prozrazuje: Při přípravě výstavy Dva v jednom spojilo jablonecké muzeum své 

síly s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a Slovenským sklářským 

muzeem v Lednických Rovních. Ke stoletému výročí Československé republiky 

tak vznikla unikátní výstava představující průřez českého a slovenského 

nápojového skla, kde nechybí jak nadčasové bestsellery, tak designové 

experimenty a sběratelské exkluzivity. Po prohlídce 

výstavy následovala tematická tvůrčí dílna, kde si účastníci 

vyzkoušeli malbu na sklo dle vlastní fantazie.  

SPIRALA / PANENKA, 1992, 1993 – 1994 

B.A.G., Vsetin 

Design Jiří Šuhajek 

Čiré a barevné sklo, foukané, hutně tvarované a dekorované 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 

POHÁRY NA VODU, 1925–1930 

Firma Jan Kossuch, Katarinska Huta,  

Čiré sklo, foukané, malované 

Slovenské sklárske muzem, Lednické Rovne 

FOTO: ALEŠ KOSINA (MSB)  

DVA V JEDNOM - Sto let designu českého a slovenského skla: Výstava byla v 

 jabloneckém muzeu od 8. 11. 2018 do 14. 4. 2019.  Projekt byl zařazen do 

pasportu Českou republikou oficiálně podporovaných akcí k výročí vzniku 

první republiky. Po prezentaci v Jablonci byla repríza naplánována na letní sezónu v 

prostorách Slovenského národního muzea na Bratislavském hradě. 
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MUZEJNÍ NOC v Jablonci se nesla v duchu oslav 115 let založení Muzeu skla a 

bižuterie. Oslavy byly zahájeny v podvečer před budovou muzea vypuštěním 

115 balónků v muzejních barvách. Na tuto symboliku navázal i další program 

připravený v budově dříve exportního domu Zimmer & Schmidt… 

PSAL SE ROK 1904, když byly v Jablonci otevřeny první muzejní expozice. 

Muzeum skla a bižuterie tak v roce 2019 slavilo 115 let od svého založení. Za 

svoji éru bylo v jeho prostorách k vidění nepřeberné množství exponátů a 

nespočet výstav. O historii i současnosti hovoří ředitelka Milada Valečková: 
Muzeum vzniklo z iniciativy místních průmyslníků a řemeslníků, což ve značné míře 

předurčilo skladbu exponátů. Nicméně současné zaměření na sklo a bižuterii muzeum 

získalo až v 60. letech. Velkým mezníkem jeho vývoje byl také rok 1949, kdy muzeum 

získalo stávající sídlo v bývalém exportním domě firmy Zimmer & Schmidt. Třetí 

zásadní událostí v historii muzea pak bylo uznání celonárodního významu muzea v roce 

2003, kdy bylo zařazeno do prestižní sítě státních muzeí zřizovaných přímo 

ministerstvem kultury. Tím nastala zcela nová etapa jeho rozvoje. Čím je muzeum 

unikátní? My s trochou nadsázky říkáme, že je jediné na světě. A to nejen zcela 

mimořádnou kombinací sbírek a expozic skla a bižuterie, ale zejména naprosto unikátní 

kolekcí bižuterie. Opravdu nikde jinde na světě nenajdete na jednom místě všechny 

druhy bižuterie všech materiálů a technologií, jen u nás v Jablonci. Nejčastější 

návštěvníci: Nemáme to přesně podloženo čísly, ale asi 40 % jsou cizinci a zdaleka už 

nejsou jen ze sousedních zemí, ale přijíždějí k nám cíleně doslova z celého světa. 

Velkou návštěvnickou skupinou jsou turisté, návštěvníci Jizerských hor. A 

Jablonečané? Ti nás, bohužel, trochu opomíjejí pod heslem: „Vždyť už jsem tam jednou 

byl, se školou.“ Když už přijdou, je to obvykle proto, že nemají kam jinam zavést své 

návštěvy odjinud. A přitom nejsme nudné místo, kde se návštěvník pouze prochází mezi 

vitrínami. U nás si mohou i pohrát, a to ve smyslu různých kvízů, soutěží, interaktivních 

prvků. Kromě tvorby nových výstav pravidelně obměňujeme i stálé expozice, 

doplňujeme je o nové přírůstky či interaktivní prvky. V poslední době jsme ale ze strany 

místních zaznamenali zvýšený zájem o doprovodné muzejní akce, ať už muzejní noc 

nebo různé tvůrčí dílny a přednášky, začínají si k nám nacházet cestu i místní školy. Co 

se týká oslavy výročí, tak mimořádné akce nechystáme. Stále se upínáme k okamžiku, 

až se nám podaří otevřít muzejní přístavbu… 
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Otevřít muzejní přístavbu v podobě krystalu s novou stálou expozicí vánočních 

ozdob se v roce 2019 nezdařilo, byť by to byl pro muzeum k jeho výročí 

opravdu důstojný dárek. Stručná rekapitulace nabízí dění kolem dostavby… 

KRYSTAL: DOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY MUZEA 

Na základě investičního záměru provedlo Ministerstvo kultury ČR dne 27. 3. 

2017 registraci akce a vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na akci bylo ze 

státních prostředků uvolněno na roky 2017 až 2019 celkem 61 330 000 Kč.  

V LEDNU 2019 byl uzavřen dodatek ke smlouvě na realizaci stavebních prací, na jehož 

základě byl prodloužen termín dokončení díla z původních 14 na 19 měsíců, v průběhu 

roku byl následně ještě dvakrát termín dokončení díla posunut až na 10. 2. 2020. 

Posunům termínů dokončení stavby vždy předcházely změny v rozsahu předmětu 

plnění, které zapříčinily rovněž zvýšení ceny díla z 51 849 055 Kč na 57 631 756 Kč 

(vč. DPH). Velká část těchto změn plynula z nedostatečného formulování požadavků v 

projektové dokumentaci, které neodhalily ani zpracované oponentní posudky. Od 

začátku roku 2019 muzeum prostřednictvím administrátora (Compet Consult s.r.o.) 

zahájilo přípravu veřejnou zakázku (VZ) na dodavatele nové expozice přístavby. 

Veřejnou zakázku se podařilo zveřejnit až na konci května, a to především z důvodu 

čekání na dodání projektové dokumentace na související úpravy muzejního vestibulu od 

společnosti Hlaváček – architekti. O zakázku projevil zájem jediný uchazeč, který 

ovšem nesplnil zadávací podmínky u nabízených svítidel, proto byla VZ 14. 8. 2019 

zrušena. S ohledem na časový posun způsobený jejím zrušením muzeum pro tu další 

uzavřelo příkazní smlouvu s původním administrátorem za cenu 108 900 Kč (vč. DPH). 

Na vysvětlenou: Cenové navýšení oproti administraci první VZ vzniklo z důvodu 

rozdělení na dvě části: část 1) nábytek a vitríny, část 2) svítidla. Došlo také k navýšení 

předpokládané hodnoty z původních 9 617 715 Kč na 11 717 614 Kč, které bylo 

způsobeno doplněním dvou interiérových prvků a navýšením síly skel (z 

technologických a konstrukčních důvodů) vitrín expozice. Současně došlo k aktualizaci 

cen z důvodu změny cenové hladiny od zpracování podkladů. Zakázka byla zveřejněna 

v prosinci, s termínem podání nabídek v lednu 2020.  
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ČTVRTEK 24. ŘÍJNA 2019 - Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 

pořádalo tiskovou konferenci. Program mimo jiné sliboval bod:  

Přístavba muzea - aktuální informace o průběhu stavby  

a možnost pořízení fotografií zasklívání a vnitřních prostor… 

 

 

BUDE JABLONECKÝ KRYSTAL STAVBOU ROKU 2020? 

ROK 2020 - Návštěvníci mohli unikátní přístavbu krystalu u Muzea skla a 

bižuterie v Jablonci obdivovat od června 2020, a to společně s výstavou 

svítidel v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2020.  

 Autorem architektonického návrhu je pražské studio Hlaváček -

architekti, které s ním zvítězilo ve vyzvané architektonické soutěži 

v roce 2014.  

 Realizaci zajistila Energie stavební a báňská Kladno.  

 Stavba vyšla na 55 milionů korun.  

 V podvečer 11. září 2020 byly v Praze vyhlášeny nominace 

čtyřiadvaceti staveb, které postoupily do užšího výběru soutěže 

Stavba roku 2020. Je mezi nimi i skleněná přístavba Muzea skla a 

bižuterie v Jablonci nad Nisou.  

Rok 2021 – Muzeum skla a bižuterie doufá, že v krystalu bude konečně 

otevřena také stálá expozice vánočních ozdob…   
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SPORT 
POČTEM DRUHŮ SPORTŮ, SPORTOVCŮ A SPORTOVNÍCH AREÁLŮ i 

dalších zařízení se Jablonec nad Nisou řadí - s ohledem na svou velikost, mezi 

největší sportovní centra v České republice. Ve městě je zaregistrováno přes 

šest desítek sportovních organizací a klubů, v nichž je zapsáno přes deset tisíc 

(většinou aktivních) členů – dětí i dospělých včetně seniorů. Jablonečtí 

sportovci se ve světových závodech umisťují na předních místech, o čemž 

svědčí celá řada výsledků i zvučných jmen sportovních ikon… 

DOTACE NEJEN DO SPORTOVIŠŤ 

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU jabloneckého magistrátu 

svojí činností směřuje k naplnění strategie v oblastech, které má uvedené 

v názvu – tedy školství, kultury a sportu. Na oddělení je vedena kompletní 

agenda finančních dotací poskytovaných z rozpočtu města vzdělávacím, 

kulturním a sportovním organizacím či subjektům. Školství a kultura už mají 

v této kronice své řádky, o sportu budou pojednávat stránky následující.  

PLÁN ROZVOJE SPORTU NA OBDOBÍ 2018-2020 schválili jablonečtí zastupitelé 

vloni (poslední koncepční dokument pro sport byl z roku 2000) a jeho zpracováním tak 

splnili povinnost, kterou stanovila obcím a krajům novela zákona. Cílem plánu je 

zejména vymezit oblasti podpory a určit v nich priority, dále zajistit dostupnost 

sportovních zařízení pro veřejnost a dát nezbytné finanční prostředky z rozpočtu k 

naplnění tohoto plánu. K prioritám patří údržba a provoz sportovní infrastruktury, 

celoroční činnost s preferencí péče o děti a mládež, finanční podpora sportovních akcí z 

městského rozpočtu a individuální dotace i peněžité dary. Podle plánu rozvoje sportu v 

letech 2018-2020 vyčlení Jablonec ve svém rozpočtu na provozní výdaje a akce 

sportovních organizací minimální částku 10 milionů korun ročně, což je zhruba 1,3 % 

běžného provozního rozpočtu města. Městská sportoviště spravuje společnost Sport 

Jablonec nad Nisou, která v uvedených letech bude hospodařit v průměru s 26 miliony 

korun ročně (v roce 2019: 27 062 000 Kč * 2018: 25 436 000).  

DOTACE, PENĚŽITÉ DARY - V roce 2019 na ně byla z rozpočtu města vyčleněna 

částka 13 687 300 Kč (v roce 2018: 13 045 000 * 2017: 13 320 000 * 2016: 11 406 000 

* 2015: 9 884 000 * 2014: 14 041 000). Přerozdělení koordinoval humanitní odbor 

jabloneckého magistrátu, sport obdržel 8 140 000 Kč (vloni 8 305 000 Kč), z toho: 

 8 100 000 Kč rozdělila sportovní komise, včetně tříleté dotace
*)

, 

 40 000 Kč získal Český svaz orientačních sportů (přípravná fáze MS 

v orientačním běhu 2021 – 1. část). 
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Kultura dostala 4 716 000 Kč (vloni 3 635 000), z toho podstatnou část rozdělila 

žadatelům kulturní komise. Zbytek z vyčleněné částky rozdělovaly komise: humanitní 

65 300 000 Kč (vloni: 31 200), pro výchovu a vzdělávání stejně jako vloni 300 000 Kč, 

zbývajících 466 000 Kč (vloni 774 500 Kč) činily dary, individuální dotace /různé 

oblasti/ či návratné finanční výpomoci. 
*) 

TŘÍLETÉ DOTACE – V roce 2017 se zastupitelé 

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 ve výši více jak osmi 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.  

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. Pravidelně jsou z rozpočtu města hrazeny velké opravy a 

rekonstrukce sportovišť a tradiční jsou i ´neviditelné´ příspěvky občanům na vstupné do 

sportovišť. V roce 2019 byly příspěvky města ve stejné výši jako v roce předcházejícím:   

 na hodinu sportování na jednom kurtu v městské sportovní hale 117,16 Kč (rok 

2018: 117,16 * 2017: 77,25 * 2016: 113,08 * 2015: 120,18 * 2014: 123,03 * 

2013: 117,14),  

 na 1 hodinu sportujícího na zimním stadionu 48,06 Kč (rok 2018: 48,06 * 2017: 

41,42 * 2016: 31,08 * 2015: 45,24 * 2014: 53,78 * 2013: 58,03 Kč), 

 na 1 vstupenku do bazénu 43,98 Kč (rok 2018: 43,98 * 2017: 32,50 * 2016: 

27,09 * 2015: 26,94 * 2014: 26,16 * 2013: 26,21 Kč). 

VĚTŠÍ OPRAVY Z ROZPOČTU MĚSTA VE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍCH  

o 946 000 Kč * ZIMNÍ STADION - Výměna tlakových nádob NH3 51 tis. Kč, 

opravy - ledové plochy 60 tis. Kč, software chlazení 52 tis. Kč, kompresoru 

chlazení menší 185 tis. Kč a větší 219 tis. Kč, oprava čidel u čpavku 68 tis. Kč, 

výměna deskového výměníku 193 tis. Kč a výbojek nad ledem 118 tis. Kč  

o 1 385 000 Kč * PLAVECKÝ BAZÉN - Oprava průtokového bojleru 88 tis. Kč, 

oprava tepelného čerpadla voda/vzduch 57 tis. Kč, oprava mozaikových podlah 

včetně spárování 100 tis. Kč, další opravy - vstupních turniketů 62 tis. Kč, 

havarijních klapek 116 tis. Kč, vzduchotechniky 962 tis. Kč  

o 516 000 Kč * STŘELNICE - Výměna bojleru 1000 l 70 tis. Kč, oprava - sektoru 

pro disk 76 tis. Kč, klimatizace 80 tis. Kč, oprava a dobetonování sloupů 79 tis. 

Kč, výměna světel za LED 211 tis. Kč  

o 874 000 Kč * ATLETICKÁ HALA A STADION - Výměna svítidel za LED světla 

o 1 494 000 Kč * MĚSTSKÁ HALA - Oprava vstupu do haly 54 tis. Kč, výměna - 

nosných popruhů u opon 375 tis. Kč, sedaček v hledišti 583 tis. Kč, UPS 277 tis. 

Kč, oprava boxerského sálu 205 tis. Kč 
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JUDO ARÉNA: VÝZNAMNÝ INVESTIČNÍ PROJEKT MĚSTA 
Adresa: U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Sportovní víceúčelové zařízení. 

Tělocvična JUDO s tatami, fitness 

centrum – posilovna, odhodový 

sál, aerobní sál, cvičební sál, 

fitness posilovna. 
 

 

 

ODDĚLENÍ INVESTIČNÍ VÝSTAVBY JABLONECKÉHO MAGISTRÁTU 

INVESTIČNÍ AKCE: STŘELNICE – JUDO ARÉNA 

Náklady na realizaci v roce 2019: 20 105 037,83 Kč  Termín zahájení: 18. 4. 2019, 

dokončení: 30. 8. 2020  Popis akce: Projektová příprava nástavby 3.NP (judo arény) 

provozního objektu atletické haly a rekonstrukce 1. a 2. NP stávajícího objektu včetně 

vyřešení bezbariérovosti provozně spojených sousedních objektů. Na akci požádáno o 

dotaci ve výši 18 milionů Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

DOTACE ČR- REALIZOVANÉ A PŘEDLOŽENÉ PROJEKTY V ROCE 2019 - 

Investiční projekty Judo aréna v Jablonci nad Nisou  Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy  Dotace ČR: 18 806 699,00 Kč  Celkové náklady: 43 873 230,00 Kč  

Žádost o dotaci byla předložena v prosinci 2018. Cílem projektu je 

rekonstrukce části budovy lehkoatletické haly, kde jsou pro sportovce i 

veřejnost plánovány cvičební sály, posilovna a sociální zázemí. Dále bude v 

rámci projektu vybudována 

nástavba podle potřeb 

jabloneckého oddílu judo 

odpovídající svými rozměry 

stanovám Českého svazu judistů. 

Ukončení realizace je plánováno 

na srpen 2020. Přidělenou dotaci 

město obdrželo koncem roku 2019. 

Z TISKOVÝCH ZPRÁV MĚSTA / KRÁCENO… 

JABLONEC ZÍSKAL DOTACI NA JUDO ARÉNU * 25. 3. 2019 * Jablonečtí judisté se 

konečně dočkají pořádného sportoviště. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

poskytlo Jablonci nad Nisou dotaci na stavbu judo arény ve výši 18,8 milionu korun. 

Město zrekonstruuje budovu, která je součástí souboru budov lehkoatletické haly 

Střelnice, a zároveň na ní vybuduje nástavbu, ve které bude mít tělocvičnu 

jablonecký Judo klub, z.s. Stavba judo arény a její vybavení vyjde město 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=101470&x=1024&y=658&hash=4fd7795c1d18b4fd522f1eebac7a701d&ratio=1
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=96847&x=1035&y=570&test=ccc
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včetně obdržené dotace na bezmála 44 milionů korun. Stavět se začne v dubnu tohoto 

roku s tím, že by stavba měla být dokončena v srpnu 2020. Členové Judo klubu se 

mohou těšit na prostory, které budou určeny přímo pro judo, budou dostatečně veliké a 

jejich součástí bude odpovídající sociální zázemí, oddělené šatny pro dívky a chlapce či 

posilovna. Kromě tréninků se tam budou konat také menší soutěže a soustředění. Další 

části zrekonstruované budovy, ve kterých bude posilovna, kardio centrum nebo menší 

tréninkové místnosti, budou moci využívat také atletické oddíly, školní atletické kluby a 

městská policie. Provozovatelem arény bude město.  

 Milan Kroupa, primátor: Jablonečtí judisté za sebou mají 65 letou historii, 

nikdy ale neměli kvalitní zázemí, celou dobu putovali po provizorních 

prostorách. Vlastní tělocvičnu si bezesporu zaslouží. Přestože už tu 

návrhy na stavbu judo arény v minulosti byly, až nyní se nám podařilo 

získat dotaci a dostat se konečně do fáze realizace projektu.  

 David Mánek, náměstek primátora pro oblast humanitní: Získání dotace nás 

stálo mnoho času a energie, ale jednoznačně to stálo za to. Až 

sedmdesát procent členů jabloneckého oddílu juda tvoří děti a mládež 

do 18 let, nyní mohou smysluplně trávit svůj volný čas. Podpora 

sportovních aktivit dětí a mládeže je velice důležitá, a to z hlediska 

zdravotního a duševního zdraví i prevence. 

 Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací magistrátu: Jsem ráda, že Jablonec 

obstál v konkurenci v rámci celé České republiky a dotaci pro projekt 

získal. Podání žádosti o dotaci schválilo jablonecké zastupitelstvo v 

polovině prosince 2018, do konce roku jsme museli žádost zpracovat a 

odeslat na ministerstvo. Paralelně probíhala příprava zadávací 

dokumentace a veřejná zakázka na dodavatele stavby. 

 Michael Man, předseda Judo klubu Jablonec nad Nisou: Stavba je pro judisty 

opravdu významná. Je to splněný sen mnoha generací. Vždy jsme chtěli 

mít vlastní tělocvičnu, o kterou se s nikým nemusíme dělit. Novou 

arénou ukončíme snažení, které trvalo 60 let a nyní se budeme moci 

plně věnovat pouze sportu a výchově mládeže.  Děkujeme všem, kteří se 

na tomto projektu podíleli a podílí. Je to pro nás závazek, aby v Jablonci 

bylo judo na světové úrovni. Nejdůležitější ale pro nás je vychovat co 

nejvíce judistů – slušných lidí. 

REALIZACE JUDO ARÉNY JE V PLNÉM PROUDU * 30. 5. 2019 * Dlouho očekávaná 

jablonecká Judo aréna vznikne rekonstrukcí stávajícího objektu na Střelnici… Stavební 

firma Termil, s.r.o., která vzešla z výběrového řízení, zahájila přípravné práce letos v 

dubnu. A hned na počátku se vyskytly změny oproti projektové dokumentaci. „Zjistili 

jsme problémy v založení nosné konstrukce, kterou bude třeba zpevnit. Bude nutné 

přeložit vodovodní řád, upravit hydroizolaci a změnit vedení dešťové kanalizace," 

vypočítává nutné úpravy Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby 

z jabloneckého magistrátu… 
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ROK 2020 * JABLONEC POSTAVIL JUDISTŮM NOVOU ARÉNU. PÁSKU STŘÍHAL 

TAKÉ KRPÁLEK * 16. 9. 2020 * Jablonec nad Nisou má novou Judo arénu. Vznikla 

rekonstrukcí objektu zázemí lehkoatletické haly na Střelnici. Na stavbu za necelých 45 

milionů korun získalo statutární město Jablonec nad Nisou dotaci 18,8 milionů korun z 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR. Stavělo se od 

loňského dubna, hala se slavnostně 

otevřela ve středu 16. září 2020 a pásku 

přestřihl také olympijský vítěz, mistr 

světa a Evropy Lukáš Krpálek. * Judo 

aréna vznikla tak, že na existující 

objekt zázemí lehkoatletické haly na 

Střelnici bylo přistavěno další patro. 

Kromě něho prošlo stavebními 

proměnami také přízemí a 1. patro 

rekonstruované budovy. V přízemí jsou cvičební sály a posilovny, v 1. patře je nové 

hygienické zázemí včetně oddělených šaten pro chlapce a dívky, klubovny pro judo i 

prostory pro fyzioterapii nebo kanceláře a ve 2. patře je prostorná tělocvična juda s 

tatami a sklad. Do všech pater Judo arény se vstupuje přes hlavní vchod do atletické 

haly okolo recepce, odkud je zároveň možný bezbariérový přístup pomocí schodišťové 

plošiny. Nová Judo aréna bude sloužit jabloneckým 

judistům k tréninkům, ale díky jejím rozměrům zde bude 

možné pořádat také menší soutěže a soustředění. Navíc tu 

je posilovna, kardio centrum a menší tréninkové místnosti, 

které kromě judistů budou moci využívat také další 

sportovní kluby a oddíly, školy a strážníci městské policie, 

ale i veřejnost. Také tuto stavbu, jako mnoho jiných 

odvětví tento rok, zasáhla pandemie koronaviru. Trochu se 

tím opozdilo vybavení posilovny a kardio centra…   

FOTO: Judo aréna - rozestavěná stavba 3. 6. 2020  

* hotová a maskot juda 16. 9. 2020 
 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100494&x=1024&y=768&hash=c1d6a8aedafb1c64103c1bef845dfda2&ratio=1
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=99938&x=960&y=640
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=99939&x=960&y=640
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=100492&x=1024&y=768
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=100490&x=1024&y=768
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SPOLEČNOST SPORT: SPRÁVCE MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ 
Adresa: U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou 

Patří mezi organizace zřizované městem, založena byla coby společnost 

s ručením omezeným 5. 9. 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 r. 2015). * Výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

ROK 2019 * DOTACE Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU dosáhla částky 27 062 000 Kč (v 

roce 2018: 25 436 000 * 2017: 21 483 000 * 2016: 20 563 000 * 2015: 21 222 000 * 

2014: 21 805 000 * 2013: 22 117 000). 

 

 

 

 

Pod správu společnosti Sport spadala tato zařízení: 

 AREÁL STŘELNICE: fotbalový stadion, atletický stadion, atletická hala, 

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 – Statutární město uzavřelo se společností Sport smlouvu o 

užívání Skateparku v roce 2015, dne 14. května bylo zařízení 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. 

 DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – provozuje Městská policie Jablonec, společnost 

Sport zajišťuje údržbu a opravy. 
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SPORTOVNÍ UDÁLOSTI ROKU  

STŘELNICE: ATLETICKÁ HALA je jednou z nejstarších sportovních hal v 

České republice. Poprvé byla slavnostně otevřena 7. listopadu 1967 a od té 

doby zde bylo vytvořeno několik světových rekordů. V prosinci roku 2007 zde 

byla ukončena rekonstrukce, na níž poskytlo město 77 milionů korun. Dnes 

krytá atletická hala nabízí celoroční provoz. Akce roku 2019: 

 JABLONECKÁ HALA 2019 

SOBOTA 19. 1. 2019 - Stalo se již tradicí, že jablonečtí pořadatelé z TJ Liaz dokáží 

přivést do Jablonce skvělé atlety z celé Evropy a světa na tradiční mítink Jablonecká 

hala, který letos vstoupil do svého 47. ročníku. Za tuto dlouhou dobu závodila v 

Jablonci celá řada světových rekordmanů a olympijských vítězů. Organizátoři mítinku 

chtěli navázat na skvělé obsazení mítinků v minulých letech a tak jednali průběžně s 

manažery závodníků o podmínkách 

startů a ve výsledku si rozhodně 

nemohli na neúčast prestižních 

závodníků stěžovat a diváci si přišli 

rozhodně na své. Závody měly na 

programu celkem osm disciplín: muži – 

60 m, 60 m překážek, skok daleký, 

skok o tyči a vrh koulí, ženy – 60 m, 60 

m překážek a skok daleký. Oblíbený 

mezinárodní mítink se konal za 

podpory statutárního města Jablonec nad Nisou a Libereckého kraje.  

 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VETERÁNŮ 

 JABLONECKÁ HALA celorepublikové závody v požárním sportu - dorost 

 JABLONECKÁ HALA celorepublikové závody v požárním sportu - dospělí + 

profesionálové 

NEDĚLE 7. 4. 2019 - Atletická hala na Střelnici v Jablonci se stala svátkem požárního 

sportu v 33. ročníku celorepublikového závodu Jablonecká hala. Prestižního klání se 

zúčastnilo pětadvacet příslušníků hasičských záchranných sborů, 116 dobrovolných 

hasičů a 141 dobrovolných hasiček, celkem se na start postavilo 282 závodníků. 

Sportovci ukázali naprosto skvělou formu v běhu na 100m s překážkami pro 

nadcházející sezónu. Důkazem byly nové halové rekordy. Pořadateli 33. ročníku byly: 

Sbor hasičů ČMS – OSH Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Hasičským záchranným 

sborem (HZS) Libereckého kraje - krajským ředitelstvím a sportovním klubem, Českou 

hasičskou sportovní federací a generálním ředitelstvím HZS ČR. 

 IX. LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE – atletika a trampolíny  

 MLADÁ EVROPA - Mezinárodní atletický mítink do 19 let  

 MEZINÁRODNÍ VÍCEUTKÁNÍ V ATLETICE družstev žactva 

 POMERANČOVÝ MÍTINK 2019 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=96132&x=855&y=570&test=ccc
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STŘELNICE: FOTBALOVÝ STADION – Na základě nájemní smlouvy je 

pod správou akciové společnosti FK Jablonec. Na vyhřívaném trávníku, kde 

plynové topení umožňuje kvalitní podmínky pro sportovní zápasy i v případě 

nepříznivého počasí, hraje jablonecký fotbalový klub I. Gambrinus ligu. 

Fotbalové hřiště má rozměry 105 x 68 metrů, tři kryté tribuny nabízejí 6 280 

míst k sezení…Rok 2019 byl především ve znamení fotbalových zápasů: 

 FORTUNA LIGA - zápasy 1. české fotbalové ligy  

ÚTERÝ 10. 4. 2019 – Sto černooděnců vtrhlo do sektoru hostí na jabloneckém 

stadionu Střelnice. Ortodoxní fanoušci fotbalu zde dělali výtržnosti, hulákali a 

házeli pyrotechniku. Proto zasáhla Krajská pořádková jednotka Libereckého 

kraje a sektor vyklidila. Trvalo jí to devět minut… Úterní zásah byl částí 

nácviku zvládání situací na fotbalových stadionech při diváckém násilí. 

“Policie simulaci nacvičuje proto, aby byla připravená při ostrém zásahu. 

Členové pořádkové jednotky mezi sebou musejí výborně komunikovat, být 

připravení a pohotoví. Jakmile by fanoušci našli skulinku, tak toho využijí,“ zní 

od služby pořádkové policie. Cvičení připravili policisté také z dalšího důvodu. 

Nastala totiž změna herního režimu fotbalové ligy. Navíc je předpoklad, že FK 

Jablonec se dostane do elitní skupiny, a je třeba se připravit…  Pravidelný výcvik 

mají policisté zhruba jednou měsíčně, simulaci ve výše uvedeném rozsahu jednou 

ročně. „V reálu by byl zásah tvrdší. Cvičení přizpůsobujeme tak, aby se nikomu nic 

nestalo. Důležité je osahat si stadion a sektory, a to se povedlo,“ zní hodnocení od 

policie s tím, že pořádková jednotka zasahuje tehdy, když si pořadatelé nevědí rady. 

Cvičení v Jablonci probíhalo s figuranty, jimiž byli studenti Euroškoly Česká Lípa. Ti 

tak absolvovali řízenou praxi u policie v rámci příprav na budoucí povolání. 

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. Akce v roce 2019: 

 VELKÁ CENA MĚSTA JABLONCE N. N. - SKST Liberec celostátní turnaj 

mládeže ve stolním tenise  

 IRON FIGHT NIGHT 4  

ČTVRTEK 21. 2. 2019 - Městská hala v Jablonci hostila 4. ročník galavečera bojových 

sportů s názvem Iron Fight Night 4. Divácky oblíbenou akci připravil jablonecký klub 

Iron fighters v čele se státním trenérem Aloisem Škeříkem a Martinem Valentou. Za 

čtyři ročníky si akce našla své věrné fanoušky nejen z Jablonce, ale do městské haly se 

sjíždí příznivci bojových sportů z širokého okolí. Není tedy divu, že se 

pořadatelé drží již zavedeného scénáře z minulých let. A tak se v ten únorový 
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čtvrtek bojovalo v klasickém boxu podle pravidel K1 či MMA, které v dnešní době 

vyprodávají ty největší arény v České republice. Letos se v ringu opět objevili nejen 

domácí novodobí gladiátoři odhodlaní svými výkony zvedat diváky ze sedadel. 

Startovní listina byla plná borců z řad velkých talentů tohoto sportu, tou asi největší 

hvězdou, která se v Jablonci představila, byl tančící Rus Georgij Fibich. 

 ČESKÝ POHÁR JUDO klub Jablonec n. N.  

 TAKT, taneční skupina Liberec pořadatelem taneční soutěže 

- regionální kolo pro Ústecký a Liberecký kraj 

- celostátní kolo Čechy  

 VEM CAMARÁ CAPOEIRA Jablonec – 18. mistrovství ČR juniorů a dospělých  

 SAMURAJSKÁ KATANA - Mistrovství ČR seniorů v judu, Judo klub Jablonec  

 TJ Sokol Jablonec n. N. – Sportcentrum  

- JABLONECKÝ KORÁLEK - soutěž v moderní gymnastice  

- JABLONECKÁ PERLIČKA, závod v moderní gymnastice  

- závod v moderní gymnastice Oblastní přebor nadějí a Jarní liga 

- MČR v moderní gymnastice nadějí mladších 

- MČR dorostenek v moderní gymnastice  

 ČVS zápas European Golden League: ČESKO – ŠVÉDSKO  

 HRY: IX. LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE - družstva basketbalu  

 TaPŠ ILMA Turnov - taneční soutěž Czech Dance Championship: ARTISTIC 

DANCE, URBAN STREET a POP DANCE DISCIPLINES  

 Florbalový turnaj SVIJANY CHALLENGE CUP 2019  

 Přátelské utkání mužů volejbalové reprezentace CZE – POR 

 TRAMPOLÍNY Liberec a SK Sportaktiv – 47. ročník Mezinárodního závodu 

přátelství ve skocích na trampolíně  

 26. ROČNÍK JABLONECKÉHO POHÁRU - TJ Bižuterie Jablonec (oddíl 

moderní gymnastiky) 

 JBC CUP – fotbalový turnaj žáků 

JABLONECKÁ NEDĚLE 8. 9. u Městské sportovní haly a plaveckého bazénu po celé 

odpoledne s nabídkou: ´Mnoho sportů, jedno místo´. Skvělá příležitost pro rodiče s 

dětmi seznámit se s možnostmi trávení volného času a činností více než tří desítek 

regionálních sportovních klubů. Zastoupeny zde byly populární sporty jako je fotbal a 

hokej, atletika, tenis, házená, baseball, ragby, volejbal, floorbal, lyžování, biatlon, vodní 

sporty a mnoho dalších aktivit. * Vstup zdarma. 

MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN byl postaven v roce 1986, provoz zahájil v roce 

1987. Nejprve fungoval coby obecně prospěšná společnost, v roce 2010 byl 

převeden pod správu městské organizace Sport. Poslední velkou rekonstrukcí 

prošel bazén v roce 2001, proto je nutná každoroční odstávka, kdy dochází 

vedle běžné údržby také k zásadnějším opravám týkajících se nejen 

technologií. Vloni čekala zásadní rekonstrukce střechu spolu se 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 334  

 

zastřešením terasy. Práce narušil koncem května požár střechy, který 

prodloužil plánovanou odstávku. Přesto byly rozsáhlé opravy dokončené a 

začátkem listopadu 2018 byl bazén opět slavnostně otevřen. Akce roku 2019:  

 PLAVECKÝ VÍKEND – TRIATLON 

 VELKÁ CENA TJ BIŽUTERIE A MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 

SOBOTA 6. 4. 2019 - Velkou cenu Bižuterie a města Jablonec nad Nisou již potřicáté 

uspořádali funkcionáři plaveckého oddílu TJ Bižuterie. Populární soutěže se opět 

zúčastnila řada nadějných plavců z mnoha oddílů České republiky. Počet mladých 

závodníků překročil čtyři stovky a oddílů čtyřicet včetně jablonecké Bižuterie, kterou 

reprezentovalo 65 závodníků. Domácí naděje využily své početní převahy a vyhrály i v 

počtech medailí získaných ve vypsaných disciplínách. Ze čtyřiceti medailí bylo 18 

zlatých, 10 stříbrných a 12 bronzových. Největší jablonecké plavecké závody roku se 

povedly a staly se základem pro účast těch nejlepších na krajských a republikových 

závodech, nebo pro ty všestrannější na mistrovství ČR v aquatlonu (plavání + přespolní 

běh), které se uskutečnilo v sobotu 13. dubna v areálu plaveckého bazénu pod 

organizační taktovkou plaveckého oddílu TJ Bižuterie a TRI clubu Jablonec.  

 AQUATLON – plavecká i běžecká část /zahrada u bazénu 

 DUATLON – plavecká část  

 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR – prověrky 

 DĚTSKÝ DEN S TADEÁŠKEM – Sluneční louka u bazénu 

 MEZIODDÍLOVÉ ZÁVODY v plavání 

 LETNÍ KEMP ACTIVE GUIDE - plavci z Berlína 

 SOUSTŘEDĚNÍ plaveckého oddílu Nymburk 

 JABLONECKÁ SPORTOVNÍ NEDĚLE 

 ZÁVODY PLAVECKÝCH NADĚJÍ 

 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – školení, prověrky 

 OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL 

 OBLASTNÍ PŘEBORY V PLAVÁNÍ  

 MEZIODDÍLOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ - oddíl triatlon 

 VÁNOČNÍ ŠTAFETKY V PLAVÁNÍ 

MĚSTSKÝ ZIMNÍ STADION - Tělovýchovná jednota HC Vlci spravovala stadion 

do 31. prosince 2016 na základě příkazní smlouvy. Od 1. ledna 2017 ho začala 

spravovat společnost Sport Jablonec nad Nisou na základě uzavřené ´Smlouvy 

o zajištění provozu zimního stadionu´  a od 1. 7. 2017 pak na základě nájemní 

smlouvy.  Sport tak převzal stadion do přímé správy, a to včetně všech 

zaměstnanců… K zajímavým akcím roku 2019 patřily. 

 PŘÍPRAVNÝ ZÁPAS TJ HC Vlci Jablonec nad Nisou s China Golden Dragon 

 ZÁPASY 2. HOKEJOVÉ LIGY  
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VEDLE VÝŠE UVEDENÝCH VÝZNAMNÝCH AKCÍ ROKU 2019 konaných v 

jednotlivých sportovních zařízeních, se uskutečnily i mnohé další:  

LYŽAŘSKÝ A BIATLONOVÝ AREÁL BŘÍZKY byl dějištěm: 

 MISTROVSTVÍ ČR A EXHIBICE V BIATLONU, březen   

STŘEDA 27. 3. – Biatlonová exhibice v Jablonci v areálu Břízky nabídla závod v 

supersprintu s účastí všech seniorských i juniorských reprezentantů v biatlonu. 

Ukončení biatlonové sezóny bylo zároveň poděkováním všem partnerům, 

fanouškům a příznivcům tohoto sportu… 

 MČR V BIATLONU NA HORSKÝCH KOLECH, červen  

 55. ROČNÍK MŠENSKÉHO PŘESPOLNÍHO BĚHU, říjen  

JABLONECKÁ PŘEHRADA 

 BĚH DO POHODY, 9. ročník závodu v běhu kolem přehrady, duben  

 JABLONECKÁ SKLÁDAČKA, netradiční kvadriatlon s charitou, červen    

 PRASOLOPPET – 18. ročník recesistického závodu na klasických lyžích v 

zimním oblečení, červen 

 O‘STYLE CUP – 30. ročník otevřeného plaveckého závodu, červen  

 JIZERSKÝ DRAK – 10. ročník největších závodů dračích lodí v regionu, červen  

 SILVESTROVSKÝ BĚH OKOLO TŘÍ PŘEHRAD, 5. ročník závodu na pět 

kilometrů, prosinec 

DNY 28. – 29. 9. SKIREGATA - Závody v 

jachtingu a windsurfingu na jablonecké 

přehradě, které mají i svou zimní 

lyžařskou část. Časy rozjížděk byly 

stanoveny podle povětrnostních 

podmínek. Foto: archiv jachetního 

oddílu TJ Delfín Jablonec 

AREÁL DOBRÁ VODA 

 JBC 4X REVELATIONS 2019 - 7. ročník fourcrossového závodu 

STŘEDA 17. 7. – SOBOTA 20. 7. s pozvánkou: JBC bikepark, areál Dobrá Voda * 

Závod světové série ve fourcrossu horských kol po sedmé v Jablonci nad Nisou! 

Ostré souboje, monstrózní skoky, adrenalin, tisíce diváků a závodníci z celého 

světa. Mimo hlavní závod profesionálů se pojede také dětský závod Revelations 

Kids a contest ve freestyle BIG AIR. Nad hlavami se se skvělými triky v letadle 

prožene Martin Šonka a v doprovodném programu zahrají kapely a DJ’s – 

Twisted Rod, Vypsaná Fixa, Manene, Lifelines, Muerti, Status Praesents, 

Masters Of Dirt… 

AREÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY MOZARTOVA  

 LITTLE LEAGUE INTERMEDIATE, BASEBALL – finále kvalifikace 

evropsko-africké zóny v baseballu kategorie U13, červenec 
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JABLONEC SE STAL OLYMPIJSKÝM MĚSTEM  

MOTTO: ROZHÝBEJ TO! Na čtyři 

tisíce účastníků letní olympiády 

dětí a mládeže obsadilo ve dnech 

23. až 28. 6. 2019 celkem 22 

sportovišť a areálů v našem kraji. 

IX. Hry olympiády dětí a mládeže 

organizoval Liberecký kraj 

společně se statutárními městy 

Liberec a Jablonec nad Nisou a Bedřichovem. Soutěžilo se v 65 disciplínách 

devatenácti různých sportů. V samotném Jablonci se představili mladí 

sportovci v královně sportu – atletice. Odehrály se zde také utkání ve fotbale či 

volejbale. Navíc Jablonec hostil i netradiční disciplíny, jako jsou letní biatlon 

nebo umělecká soutěž v graffiti… Rozpočet akce činil více než 34 milionů korun. 

Jablonec jako spolupořadatel hry podpořil bezmála 350 tisíci korunami, navíc zdarma 

poskytl sportoviště, kde se odehrávala jednotlivá olympijská klání. Návštěvníci 

jednotlivých akcí pak měli vstup zdarma. Během příprav olympiády koordinační tým 

navštěvoval základní a střední školy v Libereckém kraji a zval děti a mládež, aby se 

přišli na jednotlivé disciplíny podívat. Zároveň si mohli zasportovat pod vedením 

profesionálních sportovců. Například mezi žáky páté třídy ZŠ Pivovarská přišla 

profesionální lyžařka Nikola Sudová a do ZŠ Mozartova zavítal bývalý český fotbalový 

obránce a reprezentant Milan Fukal. Nedílnou součástí každé velké akce jsou 

dobrovolníci. Do organizace olympiády se v Libereckém kraji zapojilo na 500 

dobrovolných pomocníků. Nechyběli ani sponzoři akce, takže například vítězové 

atletické části se mohli těšit ze zajímavých a chutných cen z Jablonce, které jim předali 

představitelé města v rámci slavnostních ceremoniálů na Střelnici. 

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE, PROGRAM V JABLONCI  

PONDĚLÍ 24. 6. * TAJVAN, AEROBIC SESTAVA MČR: 14.15 – A-styl 

Cheerleaders * 14.30 – A-styl dance * 14.45 – Exhibice Slack line * 15.00 – Aerobic 

sestava MČR * 15.15 – A–styl Cheerleaders * 15.30 – A–styl dance 15.45 – Exhibice 

Slack line * 16.00 – Aerobic sestava MČR * 16.15 – A-styl Cheerleaders * 16.30 – A-

styl dance * 17.00 – Exhibice Slack line * 17.30 – Aerobic sestava MČR + DJ * 18.30 – 

Koncert skupiny PAULIE GARAND + KENNY ROUGH * 19.30 – Medailový 

ceremoniál – vyhlášení vítězů * 21.30 – Ukončení doprovodného programu * 

ATLETICKÝ STADION, ATLETIKA: 10.00–16.30 hodin * Program prvního dne – 60 

m, oštěp, koule, dálka, 800 m, 1500 metrů, výška. * MĚSTSKÁ HALA: BASKETBAL – 

turnaj dívek, začátky zápasů – 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45 * 

BIATLONOVÝ AREÁL BŘÍZKY: LETNÍ BIATLON – závody s hromadným startem 

17.00, 17.15 – 2 km, 17.30, 17.50 – 3 km, 18.50 – květinový ceremoniál * Sportovní 

areál Mšeno: Fotbalový turnaj dívek, začátky zápasů – 9.00, 10.30, 12.00, 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97225&x=300&y=188&hash=b9a89003d0c89afc7ae9d8d11e372e8b&ratio=1
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13.30, 15.00, 16.30, 18.00 * Sportovní areál Břízky: Fotbalový turnaj dívek, začátky 

zápasů – 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00 * ČLTK, TENISOVÝ TURNAJ 

staršího žactva, začátky zápasů v 8.30, v 10 a ve 14 hodin * ÚTERÝ 25. 6. * 

ATLETICKÝ STADION A HALA: ATLETIKA 9.30–17.30 hodin. Program druhého dne 

– 60 m př., 100 m př., 60 m., 300 m, výška, dálka, 800 m, 1500 metrů, výška. Skoky na 

trampolínách 14.00 – dívky jednotlivkyně – kvalifikace, 15.30 – dívky jednotlivkyně – 

finále, 15.55 – květinový ceremoniál * MĚSTSKÁ HALA: BASKETBAL – turnaj dívek, 

začátky zápasů – 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45, 19.00 * 

BIATLONOVÝ AREÁL BŘÍZKY: LETNÍ BIATLON – sprint 

17.00, 17.15 – sprint 1,5 km, 17.30, 17.45 – sprint 2 km, 18.50 – květinový ceremoniál 

* SPORTOVNÍ AREÁL MŠENO: FOTBAL - turnaj dívek, začátky zápasů – 9.00, 10.30, 

12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00 * SPORTOVNÍ AREÁL BŘÍZKY: FOTBAL - turnaj 

dívek, začátky zápasů – 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00 * ČLTK 

JABLONEC: TENIS - turnaj staršího žactva, začátky zápasů v 8.30, v 11, ve 12 a v 15 

hodin * JABLONECKÁ PŘEHRADA: TRIATLON, závody jednotlivců, 10.00 žáci starší, 

11.10 žačky starší, 13.20 dorostenci, 15.30 dorostenky, 17.00 – květinový ceremoniál * 

STŘEDA 26. 6. * ATLETICKÝ STADION A HALA: ATLETIKA 14.30–17.30 hodin 

Program druhého dne – 60 m př., 100 m př., 60 m., 300 m, 4x60 m, výška, dálka, oštěp, 

výška. Skoky na trampolínách 14.00 chlapci jednotlivci – kvalifikace, 15.30 chlapci 

jednotlivci – finále, 15.55 květinový ceremoniál * MĚSTSKÁ HALA: BASKETBAL – 

turnaj chlapců, začátky zápasů – 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45. 

Vyřazovací boje dívky 15.30 – 5A x 6B, 16.15 – semifinále 1A x 2B, 18.00 – 

semifinále 1B x 2A * BIATLONOVÝ AREÁL BŘÍZKY: LETNÍ BIATLON – SPRINT 

17.00 – mix štafety – 3 x 1 km L, 17.25 – mix štafety – 3 x 1 km L, 18.15 – mix štafety 

* SPORTOVNÍ AREÁL MŠENO: FOTBAL - turnaj dívek, začátky zápasů – 9.00, 10.30, 

12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00 * SPORTOVNÍ AREÁL BŘÍZKY: FOTBAL - turnaj 

dívek, začátky zápasů – 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00 * ČLTK: TENIS 

– semifinálové zápasy ve dvouhře a čtyřhře začátky zápasů v 9 a ve 12 hodin * 

JABLONECKÁ PŘEHRADA: TRIATLON - závody jednotlivců, 10.00 – štafetový závod 

žáci mix, 12.00 – štafetový závod dorost mix, 14.00 – květinový ceremoniál * 

ČTVRTEK 27. 6. * MĚSTSKÁ HALA: BASKETBAL 9.00 – o 3. místo dívky, 10.15 – 

o 3. místo chlapci, 11.30 – finále dívky, 12.45 – finále chlapci * SPORTOVNÍ AREÁL 

MŠENO: FOTBAL - turnaj dívek, 9.00 h. o 11. – 12. místo, 10.30 h. o 7. – 8. místo * 

AREÁL BŘÍZKY: FOTBAL - turnaj dívek, 9.00 h. o 13. – 14. místo, 10.30 h. o 9. – 10. 

místo, 12.00 h. o 5. – 6. místo * STADION STŘELNICE: FOTBAL - turnaj dívek, 13.00 

h. o 3. – 4. místo, 14.30 – finále * ATLETICKÁ HALA: SKOKY NA TRAMPOLÍNÁCH 

synchronní dvojice, 12.00 – kvalifikace dívky, 12.35 – kvalifikace chlapci, 13.10 – 

finále dívky a chlapci, 13.40 – květinový ceremoniál * ČLTK: TENIS – finálové 

zápasy a duely o 3. místo ve dvouhře a čtyřhře, začátky v 9 a ve 12 hodin.  
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VÝROČÍ: BALLSPORTKLUB, SOKOL 
100 LET * BALLSPORTKLUB * V SOBOTU 29. 6. 2019 se konala oslava 100 let od 

založení jabloneckého klubu Ballsportklub (klub míčových her/sportu), který dnes nese 

název BSK Neugablonz v přátelském městě Kaufbeuren v Německu. Sport spojuje a v 

tomto případě to platí dvojnásob – sportovní klub byl totiž založen na jablonecké 

Střelnici už v roce 1919 a po 2. světové válce byla činnost klubu obnovena v německém 

městě Neugablonz. V rámci oslav 

stoletého výročí sportovního klubu se 

konal přátelský zápas ve fotbale. Své síly 

poměřila juniorka Fotbalového klubu 

Jablonec s domácím týmem BSK 

Kaufbeuren. V den oslav to ale nebyla 

jediná sportovní akce, kterou město 

Kaufbeuren hostilo. Druhou byl tradiční 

házenkářský zápas, kterého se zúčastnili 

hráči z TJ Elektro-Praga Jablonec. 

125 LET * TJ SOKOL JABLONEC * V ÚTERÝ 8. 10. 2019 si jablonečtí Sokolové 

připomněli Památný den sokolstva a zároveň i 125. výročí založení místní jednoty. V 

sokolovně byl připravený bohatý, nejen sportovní, program. Sokoly pozdravil náměstek 

primátora David Mánek, ředitel státního okresního archivu Jan Kašpar převzal od 

sokolů do archivních sbírek podobiznu c. k. okresního hejtmana Strachotinského. 

Odpoledne vyvrcholilo zapálením sokolských světel na památku všem sokolům 

zapojeným nejen za druhé světové války v odbojové činnosti.  

125 LET TJ SOKOL JABLONEC: LVÍ SILOU, VZLETEM SOKOLÍM 

DOPIS ZAKLADATELŮM NEJSTARŠÍ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY V NAŠEM MĚSTĚ 

Milí bratři zakladatelé, píši Vám, abych vyjádřila svou vděčnost, pokoru a úctu 

Vašemu úsilí, se kterým jste v září roku 1894 založili naši tělocvičnou jednotu 

Sokol v Jablonci nad Nisou. Bylo to v dobách, pro nás již tak dávných, ještě za 

Rakouska-Uherska, kdy soužití většinového německého obyvatelstva s českou 

menšinou v našem městě nebylo vůbec jednoduché. V těch dobách v Čechách již 

32 let existovalo sokolské hnutí založené Tyršem a Fügnerem, a přesto byla 

Vaše iniciativa označena za 

´neslýchanou českou provokaci´. 

Podle zápisů v kronice jste 

museli projevit, v duchu našeho 

hesla, opravdu lví sílu, když: 

„…byla činnost sokolských jednot 

pro jejich národní ráz 

pronásledována, a 

každý, kdo se účastnil 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97643&x=855&y=596&hash=b7bf81e10ad7f25aa32ca1d0a323997e&ratio=1
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98037&x=602&y=388&hash=486d2a67269eccd0970f250eac3b4d76&ratio=1
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veřejného života a posílal děti do české školy, pykal…“ Prý to období bylo 

bouřlivé tak, že „I vojsko z Liberce bylo nuceno zakročovat.“ To my si dnes už 

dokážeme jen těžko představit. Nevím, jestli jste si Vy naopak dokázali představit, že za 

125 let bude spolek, který jste založili, stále existovat. Avšak ani vzlet sokolí v průběhu 

těch dlouhých let nebyl vůbec jednoduchý a musel vyrovnávat kotrmelce dějin. Někteří 

z Vás, vážení zakladatelé, možná ještě zažili období, kdy se po těžkých dobách první 

světové války se vznikem samostatné Československé republiky zdálo, že svítá na lepší 

časy. * NEŽ NASTAL OSUDNÝ ROK 1938, měla naše jednota 358 členů. Kromě 

cvičení se hrálo ochotnické divadlo, probíhaly všesokolské slety a tělocvičné akademie, 

ženy se ujaly dobročinné role. Sokolové nejprve cvičili v prostorách České besedy, 

následně se podíleli na stavbě Národního domu, aby poté založili Družstvo pro stavbu 

sokolského domu. Podařilo se shromáždit přes 270 tisíc Kč a zakoupit pozemek v 

dnešní Smetanově ulici. To však bylo na počátku druhé světové války zkonfiskováno. S 

hrdostí Vám musím zmínit i činnost Sokola v celonárodním měřítku za druhé světové 

války, spolku, jehož organizaci jste v našem městě založili. Členové Sokola z celé 

republiky se zapojili v domácím i zahraničním odboji, byli členy letectva, byli 

deportováni do koncentračních táborů, věznic, řady jich byly umučeny nebo popraveny. 

Byla vytvořena síť tajných sokolských organizací, které ukrývaly a chránily parašutisty 

skupiny Silver A vyslané z Anglie. Pro Sokoly byla osudná noc ze 7. na 8. října 1941, 

pojmenovaná Aktion Sokol. Po konci druhé světové války byla i v Jablonci obnovena 

sokolská činnost. Navrátit Sokolům zabrané nemovitosti však nebylo možné. A tak 

NAŠE JEDNOTA V ROCE 1946 převzala ´zbědovanou´ budovu německého 

tělocvičného spolku Turnverein, jehož členové byli po válce odsunuti. Jablonečtí 

sokolové stáli jeden vedle druhého podle Tyršova odkazu ´Co Čech – to Sokol…´ věrni 

zásadě, že tělesná výchova má být nadstranickým pojítkem celého národa, oddaně a 

nezištně pokračovali v práci. Díky veřejné sbírce se podařilo zachránit poničenou 

sokolovnu a v Josefově Dole vznikla Sokolská osada. Vedle cvičení všestrannosti 

vznikly pod křídly Sokola oddíly odbíjené, košíkové, oddíl lyžařský, lehkoatletický. V 

průběhu roku 1948 V CELÉ REPUBLICE začala probíhat očista Sokola a skutečná 

sokolská činnost tak znovu nedobrovolně utichla. V roce 1990, po sametové revoluci, 

se i v Jablonci znovu začali scházet ti, kteří i po dlouhých čtyřiceti letech měli 

sokolskou myšlenku ve svém srdci. Po téměř sto letech mohli navázat na činnost 

spolku, který jste Vy, vážení bratři, založili. DNES UŽ SE VŠAK PÍŠE ROK 2019. Vaši 

pokračovatelé se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí 30 let nepřetržitě snažili a 

nadále snaží naplňovat sokolskou myšlenku a připomínat sokolské hodnoty vyjádřené 

slovy SPORT – OBČANSTVÍ – KOMUNITA – OSOBNOST – LASKAVOST.  

V jabloneckém Sokole si v současnosti budují svůj vztah ke sportu děti od 2 let věku. 

Tady se naučí svůj první kotrmelec, zlepšují si přirozeně svoji obratnost a koordinaci, 

aby následně všechno zúročily v různých sportovních klubech. V naší tělocvičné 

jednotě máme přes 300 členů, kteří si v Sokole udržují svoji kondici, setkávají se, 

podporují se, opět cvičí na všesokolských sletech. Ti, kteří se zúčastnili loňského sletu, 

tak vzdali hold 100. výročí vzniku naší republiky, ač jsou někteří z nich již v 
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pokročilém věku. S podporou Tyršovy myšlenky „Tam svět se hne, kam síla se 

napře“ nyní připravujeme postupnou obnovu budovy sokolovny. Ta v minulosti prošla 

necitlivými úpravami, a i když je na ní zub času znát, tak ji stále udržujeme v provozu. 

Předpokládáme, že postupným zvelebováním stavby dojde k jejímu plnému využití 

nejen tělocvičnému, ale i společenskému, v duchu sokolských hodnot. Umístění 

Sokolovny ve Fügnerově ulici a v bezprostředním sousedství Tyršova parku nám je 

neustálou motivací. Pro Vás, kteří jste zakládali jablonecký Sokol v době národnostních 

nepokojů, bude asi překvapením, že s odstupem doby nahlížíme na historické události 

se snahou o porozumění a smíření. Poučeni historií víme, že zloba a nenávist není 

cestou, kterou bychom znovu chtěli jít. A tak i k obnově sokolovny přistupujeme s 

respektem k jejím stavitelům a členům německého tělocvičného spolku Turnverein. 

Bratři zakladatelé, jste pro nás stále vzorem. Vámi založená jednota je 

důkazem toho, že každá činnost konaná čestně, zodpovědně, a v dobrém 

úmyslu může mít dlouhého trvání. Díky Vám se po dlouhých 125 let mohly, a 

stále mohou, stovky Jablonečanů hlásit k čestnému jednání v životě 

soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k 

demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné 

zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa – jak praví stanovy České 

obce sokolské. S hlubokou úctou a sokolským pozdravem Nazdar! 
 MARTA SKALICKÁ, STAROSTKA SOKOLA 

 JITKA SKALICKÁ, ČLENKA VÝBORU TJ SOKOL JABLONEC 

 

PŘÍBĚH VZNIKU KALENDÁŘE Z JABLONECKÉ SOKOLOVNY 

OČIMA JITKY SKALICKÉ, ČLENKY VÝBORU TJ SOKOL JABLONEC - Na 

konci roku 2018 jsem se aktivně zapojila do činnosti v jabloneckém Sokole z čistě 

profesního zájmu architektky, se snahou získat peníze na postupnou obnovu budovy 

sokolovny. To se zdálo jako nejpalčivější problém. Jak se mi ale sokolovna začala 

usazovat v myšlenkách, začínalo být jasno, že všechno souvisí se vším a jen udělat nové 

šatny a záchody nestačí. Pustili jsme se do práce v sokolovně, otevřeli jsme další 

cvičení, začali jsme se více podílet na veřejných aktivitách ve městě, otevřeli jsme se 

světu sociálních sítí a pořád jsme odsouvali vylepšení webových stránek. Přišlo nám 

podstatnější věnovat se konkrétním činnostem a zároveň jsme chtěli stránky nejen 

předělat, ale skutečně vylepšit. Se záměrem získat několik dobrých fotek jsme požádali 

o spolupráci jabloneckou fotografku Zuzanu Bauerovou. Při společném procházení 

sokolovny ji ohromila atmosféra této nádherné budovy, která patří svou velikostí, 

vzhledem i historií k nejvýznamnějším stavbám ve městě. Líbila se jí naše snaha dát 

Sokolu v Jablonci novou energii. A tak přišla s nápadem vytvořit kalendář a upozornit 

na sokolovnu, na osobnosti jabloneckého Sokola, na propojení a vzájemnou podporu 

generací, které Sokol umožňuje. Pak už se všechno rozeběhlo poměrně rychle. 

Několikrát se fotilo v různých prostorách sokolovny a mnohokrát jsme seděly 

s grafičkou Gabrielou Vojtíškovou, než jsme byly s výsledkem spokojené. 
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Uznání se nám dostalo vybráním našeho kalendáře jako oficiálního kalendáře 

České obce sokolské na rok 2020. Webové stránky zatím máme pořád původní, ale 

už i na nich pracujeme! Zato v ruce držíme kalendář, který byl spontánním a možná 

trochu bláznivým nápadem, ale znáte to. Jedinec nic… Za ochotu nechat se vyfotit 

děkujeme Jaroslavu Řeháčkovi, Aleně Bartošové, Miladě Vojtěchové, Martě a Petrovi 

Skalickým, Antonínu Lánskému a také Anně, Adéle, Magdaléně, Markovi a Filipovi.  

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ: KALENDÁŘ ROKU 2020 Z JABLONCE 

Titulní strana kalendáře 

Vzhledem k atypickému formátu  

byly jednotlivé stránky kalendáře v Kronice 2019 upraveny 
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Velký sál jablonecké 

sokolovny, kde se 

roku 1906 konala 

slavností hostina za 

přítomnosti císaře 

Františka Josefa I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Starostka Marta Skalická svůj 

první oddíl gymnastiky vedla 

již v osmnácti letech. Náčelnice 

Milada Vojtěchová pokračuje 

v rodinné sokolské tradici.  
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Anna B. se aktivně věnuje baletu, snowboardingu a běžeckému lyžování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Řeháček, nejstarší 

člen jablonecké tělocvičné 

jednoty. Ve svých 94 letech 

chodí dvakrát týdně hrát 

ping-pong.  
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Vpravo: Zrcadlový sál vznikl 

úpravou původního jeviště při 

rekonstrukci v sedmdesátých 

letech. Na pravidelné hodiny 

baletu stále čeká.  

 

 

Dole: Malý sál je kompletně 

vybavený gymnastickým 

nářadím. Jeho atmosféru brzy 

ocení i parkurový a 

gymnastický kroužek.  
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Magdalena T. se aktivně věnuje skokům na trampolíně a scénickému tanci. 

V Sokole je od malička. Těší se, až bude moct vést hodiny jako cvičitelka. 
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Alena Bartošová, běžkyně na lyžích, olympionička Sappora 72 

a medailistka z mistrovství světa ve Falunu 74, aktivní členka Sokola. 
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Fotografie s tematikou krajiny a sportu v okolí Jablonce nad Nisou  

jsou součástí atmosféry sokolovny od sedmdesátých let. 
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Adéla T. – snowboardcrossařka, 

 je medailistkou z Olympiády dětí a mládeže. 



   KRONIKA roku 2019                                                                                 349  

 

Petr Skalický – v mládí gymnasta oddílu 

Sokola a olympionika Aloise Věchta, 

později aktivní v běžeckém lyžování. 

Marek Š. a Filip Š. – členové Sokola 

od malička, zkoušejí různé sporty, aby 

zjistili, co je baví nejvíc.  
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HANA MOUČKOVÁ, STAROSTKA ČESKÉ OBCE 

SOKOLSKÉ - Kalendářem České obce sokolské na rok 

2020 bychom chtěli zahájit tradici, kdy jeho 

prostřednictvím každý rok představíme některou 

z našich tělocvičných jednot. Letos nás svým 

kalendářem oslovili jablonečtí sokolové. Způsob, jakým jej pojali, vystihuje 

představy o Sokolu jako spolku spojující generace, o spolu s významnou 

historickou tradicí, ale zcela moderní činností, programem i hodnotami. 
Fotografie vznikly v jablonecké sokolovně, monumentální neorenesanční budově 

otevřené v roce 1898. Byla postavena německým tělocvičným spolkem Turnverein a 

její stavba trvala pouhých patnáct měsíců! Pro město Jablonec to byla díky bižuternímu 

odvětví doba nebývalého rozkvětu. Ve městě s výrazně většinovým německým 

obyvatelstvem už od roku 1894 fungoval i Sokol. Po druhé světové válce nebylo možné 

sokolům jejich původní, za války zkonfiskovaný majetek vrátit, a tak dostali poničenou 

budovu někdejší Turnhalle jako náhradu. Díky veřejné sbírce se jí podařilo zachránit. 

V sedmdesátých letech 20. století prošla budova rekonstrukcí poplatnou své době, při 

které naštěstí zůstal 

zachován vnější 

vzhled i některé 

detaily interiéru. 

V současnosti je 

připravována 

postupná obnova 

památkově 

chráněné stavby. 

V následujících 

letech snad dojde 

k jejímu plnému 

využití nejen 

tělocvičnému, ale i 

společenskému – 

v duchu sokolských 

tradic. Umístěním 

sokolovny ve 

Fügnerově ulici a 

v bezprostředním 

sousedství Tyršova 

parku tomu ani 

nemůže být jinak. 

Jablonecký Sokol vznikl v době poznamenané silnými národnostními nepokoji. 

S odstupem doby ovšem je nutné na historické události hledět se snahou o porozumění a 

smíření. I k obnově sokolovny tak přistupujeme s respektem k jejím 

stavitelům. Poučeni historií víme, že zloba a nenávist není cesta kupředu. 
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