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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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ZÁKLADNÍ INFORMACE: POČET STRAN, KDY SCHVÁLENA 
 

KRONIKA JABLONCE NAD NISOU ZA ROK 2020  

MÁ 337 STRAN  

PODROBNÝ OBSAH JE UVEDEN NA KONCI KRONIKY 

 

OBSAH KRONIKY SCHVÁLILA 14. 10. 2022 

KULTURNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU  

ve složení: Ladislav Novák (předseda), Jiří Bičiště, Martin Filous, Ing. Jana Hamplová, 

Vladimír Kopal, Josef Matouš, RNDf. Lenka Opočenská, DIS.,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2020 měl být pro mne výjimečný v tom, že budu tvořit v pořadí 20. díl 

kroniky mého rodného města. Ten rok byl nakonec skutečně výjimečný či 

přesněji zvláštně jiný, ale úplně z jiného důvodu, než jsem čekala.  

Rok 2020 jsme totiž prožili ve stínu celosvětové pandemie neznámého viru.  

Faktem je, že v lednu jsme ještě nic moc netušili a mohli se v klidu kochat 

novoročními ´péefkami´ s přáním štěstí a hlavně zdraví…! 
 

Děkuji všem, 

kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zrodu Kroniky roku 2020 
Jiřina Polanská, kronikářka 
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ÚVODEM PF 2020: ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ…, PANDEMIE 
Rok 2020 začal jako každý jiný rok docela obyčejně. Ještě v lednu jsme se v 

klidu probírali novoročenkami plných přání mnoha štěstí, spokojenosti a 

zdraví. Na svět přišlo první miminko nového roku, v jabloneckém divadle 

zazněl tradičně novoroční koncert, kterému předcházelo předání městských 

medailí Pro Meritis významným osobnostem. Těšila jsem se, že mám před 

sebou v pořadí 20. díl kroniky mého rodného města a přemýšlela, jak ho 

ozvláštnit. No, nemusela jsem nic složitě vymýšlet. Rok 2020 se vymknul všemu, 

na co jsme byli zvyklí a pokládali za normální. Rok 2020 jsme prožili ve stínu 

celosvětové pandemie neznámého viru. I o tom tedy budou další řádky…   

OSOBNOSTI MĚSTA: OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020  

JIŘÍ ČEŘOVSKÝ, PRIMÁTOR – Uplynulý rok 2020 byl jiný ve srovnání s 

předešlými lety. Vyhlášení nouzového stavu v březnu a s tím související 

restriktivní opatření byla pro nás pro všechny zcela novou situací, kterou jsme 

nikdo z nás do té doby nezažil. Do životů nám vstoupila nečekaná omezení 

osobní svobody. Na druhou stranu jsme se stali svědky vzájemné solidarity a 

pomoci. Symbolem tohoto období byly roušky. Šily se doma, ve firmách, na 

úřadech a poskytovaly se potřebným, protože centrální sklady státu na takový nápor 

nebyly připravené. Školy na všech stupních se musely vypořádat se zcela novým 

způsobem vzdělávání. Učení se ze škol přeneslo do rodin, do domácností. Nastalo 

období dálkového – distančního vzdělávání. Velká zátěž pro všechny zúčastněné. 

Obrovská tíha ležela na všech zdravotnících, kteří zachraňovali lidské životy. 

Uzamknutí ekonomiky, omezení podnikatelských aktivit, omezení volného pohybu lidí 

a mnoho dalších restrikcí způsobilo také výpadek daňových příjmu města. 

Museli jsme proto přistoupit ke škrtům ve výdajích v řádech desítek milionů. 
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Oproti tomu jsme ovšem také museli navýšit rozpočet krizového řízení o miliony korun, 

abychom splnili nařízení vlády. Před prázdninami nastalo rozvolnění a s mírným 

optimismem jsem věřil, že se situace mění k lepšímu. S nástupem podzimu se tento 

předpoklad, bohužel, nenaplnil a nastala další etapa nouzového stavu, která byla 

opětovnou zkouškou naší psychické a fyzické odolnosti. Je za námi těžký a složitý rok. 

Přes všechny problémy, které nám Covid-19 způsobuje, věřím, že ten rok 2021 bude 

lepší a postupně se vrátíme k normálnímu životu. Záležet bude také na každém z nás, na 

našem chování, na naší zodpovědnosti k sobě a ostatním… 

DAVID MÁNEK, NÁMĚSTEK PRIMÁTORA - Rok 2020 vejde do učebnic dějepisu a 

kronik měst. V paměti lidí bude zapsán jako rok obrovské nečekané zkoušky v podobě 

pandemie koronaviru, které jsme byli nuceni čelit. Máme štěstí, že žijeme v prosperující 

zemi a městě. Dokázali jsme v bezprecedentní situaci zmobilizovat systémové 

prostředky, městské materiální, finanční i lidské zdroje. Především se ve většině 

Jablonečanů probudila sounáležitost, obětavost, odpovědnost a kreativita. Takto 

zafungoval náš společný ´imunitní systém´ proti pohromám, na který se zjevně můžeme 

spolehnout. Prokázalo se, v jak skvělé kondici je naše nemocnice a jak by se nám 

nevyplatilo, kdybychom se k ní chovali macešsky a zanedbávali její kvalitu a rozvoj….  

MUDR. VÍT NĚMEČEK, MBA, ŘEDITEL NEMOCNICE Jablonec nad Nisou - 

Rok 2020 byl atypický. Většinu světa včetně naší země zasáhla epidemie Covid-19. To 

mělo vliv i na naši nemocnici, a to po všech stránkách. Při jarní vlně jsme se učili 

s novou situací žít, zaváděli jsme řadu protiepidemických opatření, byl nedostatek 

ochranných pomůcek a netušili jsme, jaký bude další vývoj. Na straně druhé Covid i 

pacientů bylo velmi málo a první vlna odezněla během šesti týdnů. Druhá vlna na 

podzim byla jiná. O nemoci sice máme více informací, existují nové léky a postupy, 

máme dostatek ochranných pomůcek i testovacích kapacit, začalo očkování. Ale na 

straně druhé pacientů je mnohonásobně více a postiženi jsou i mladší pacienti. Museli 

jsme zásadně omezit plánovanou péči a restrukturalizovat oddělení, přesunovat 

personál. Vlna trvá řadu měsíců a většina zaměstnanců je vlivem chronické zátěže 

vyčerpaná. Věřím však, že se situace zlepší vlivem vakcinace i teplejšího počasí. Poté si 

budeme moci alespoň částečně vydechnout a vrátit se k obvyklé medicíně, i když 

Covid-19 tu s námi bude ještě dlouho… 

MGR. JITKA ŘEHOŘOVÁ, MBA NÁMĚSTKYNĚ pro ošetřovatelskou péči, 

Nemocnice Jablonec - Rok 2020 byl velice výjimečným rokem v  poskytování 

ošetřovatelské péče tím, že byla od března ovlivněna epidemií koronaviru. Na úvod 

děkuji všem zaměstnancům v úseku ošetřovatelské péče, kteří v průběhu roku pečovali 

o covid pozitivní i covid negativní pacienty. Tato práce je fyzicky a hlavně psychicky 

náročná. Bez nich bychom tuto situaci nedokázali zvládnout. Organizace práce po celý 

rok 2020 byla postavena na lidech, kteří jsou velice šikovní, zodpovědní a stateční. 

Museli se naučit vykonávat činnosti, které nikdy předtím nedělali, počínaje „triáží“ 

pacientů, činnostmi v odběrové místnosti, hlídáním dětí svých kolegů a hlavně 

zvládnout náročnou práci v ochranných pomůckách v přímé péči o covid pozitivní 

pacienty. V tomto roce jsem si více než kdy jindy uvědomila, s jak kvalitními 

lidmi spolupracuji – od vedení nemocnice, přes lékaře, sestry, laboranty, 
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fyzioterapeuty, sanitáře a sanitářky až po studenty a dobrovolníky. Nesmím zapomenout 

na úžasnou podporu z hospodářsko-technické správy naší nemocnice. Vždy jsme měli 

my zdravotníci připravené vše, co jsme potřebovali. Poděkování také patří výborné 

spolupráci se zástupci středních, vyšších a  vysokých zdravotnických škol. Tato 

epidemie přinesla pro jabloneckou nemocnici i pozitivní stránky. Vyprofilovali se 

kvalitní lidé, kteří svoji práci perfektně zvládli. Vznikaly úplně nové kolektivy 

zdravotníků, kde se tvořila nová přátelství založená na vzájemné důvěře, spolupráci a 

pomoci. Tato soudržnost pomáhala zaměstnancům přečkat těžké chvíle při ošetřování 

pacientů. V  průběhu roku se několikrát zastavila péče o pacienty s  plánovanými 

výkony. Stále jsme se starali o akutní případy pacientů na interně, chirurgii, pediatrii a 

na ambulancích. Stále byla v provozu porodnice a alespoň jedno oddělení dlouhodobé 

péče v Tanvaldu. Naštěstí nebyla utlumena činnost komplementu rentgenu a laboratoří. 

Do nového roku 2021 vstupuji s nadějí, že se proti Covid-19 naočkuje většina populace 

v  Libereckém kraji. Očkování nám může snížit počet covid pozitivních pacientů, kteří 

potřebují péči v nemocnici. Věřím, že se tím budeme moci vrátit ke kvalitní 

ošetřovatelské péči na všech lůžkových stanicích a ambulancích, která byla epidemií 

částečně nebo i úplně zasažena a omezena. Všem lidem, kteří se k práci v nemocnici 

postavili čelem, patří obrovský dík a uznání…  

NADĚŽDA JOZÍFKOVÁ, ŘEDITELKA CSS – Centrum sociálních služeb (CSS) 

Jablonec nad Nisou poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby a pobytovou 

službu odlehčovací. Cílem pečovatelské služby je umožnit uživateli žít co nejdéle ve 

své domácnosti, podpořit a udržet kontakty běžného života a respektovat životní styl 

každého jedince. Pečovatelská služba zajišťuje nejen základní potřeby, jako je strava, 

hygiena, chod domácnosti, ale i udržení kontaktů běžného života. Udržení kontaktů 

běžného života bylo ovlivněno opatřeními v souvislosti s nemocí covid-19. V průběhu 

roku 2020, v době narůstajícího počtu nakažených osob, bylo zaznamenáno u většího 

počtu uživatelů přerušení poskytování péče z důvodu jejich hospitalizace a ukončení 

péče z důvodu úmrtí…. V roce 2020 byla opět zaznamenána propojenost mezi využitím 

terénní pečovatelské služby a odlehčovací služby, kdy je zapojena i rodina. Jedná se o 

dobrou praxi, jak udržet i osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby v 

jejich přirozeném domácím prostředí nebo přinejmenším oddálit odchod do pobytového 

zařízení. S ohledem na nepříznivou situaci docházelo i v roce 2020 k nárůstu péče u 

stávajících uživatelů, kteří požádali o navýšení četnosti pečovatelských služeb. 

Pečovatelská služba dokázala pružně zareagovat a byla schopna péči poskytovat 3x 

denně několikrát týdně. Z důvodu pandemie byla v ojedinělých případech nastavena 

péče v domácnosti i 5x denně každý den. Šlo o složitou práci v nelehkém roce, který byl 

poznamenán restriktivními opatřeními kvůli pandemii, zároveň jsme řešili problémy s 

vysokou nemocností či pobytem v karanténě. Navzdory tomu, že v závěru roku došlo k 

postupnému nakažení téměř poloviny pracovníků pečovatelské služby nemocí covid-19, 

chod organizace byl zajištěn a nastaven tak, že nedocházelo k omezení péče. Včas byl 

zpracován krizový plán včetně nařízení a opatření, kterými se řídili zaměstnanci 

organizace i krizové plány na každého jednotlivého uživatele služby pro případ 

personální krize. Klienti a jejich kontaktní osoby byli písemně informováni o 



   KRONIKA roku 2020                                                                                 7  

 

postupech v případech, že by došlo k omezování péče či předání uživatelů do péče 

jiného poskytovatele. Včasná informovanost měla hlavní vliv na zdárný průběh 

poskytování péče. Zbývá připomenout, že pro všechny zaměstnance byly zajištěny 

ochranné pracovní pomůcky a příruční dezinfekce. Zázemí pracovníků poskytujících 

péči bylo vybaveno germicidními lampami a čističkami vzduchu. Před každým vstupem 

do prostor byla umístěna měnitelná dezinfekční rohožka a dezinfekční stojany s 

dezinfekcí s virucidním účinkem, byly pořízeny ionizátory vzduchu pro pravidelnou 

jednorázovou dezinfekci služebních vozidel a místností. Poskytovatel zajistil svoz 

pracovníků péče do zaměstnání a ze zaměstnání u těch, kteří bydlí mimo Jablonec nad 

Nisou a jinak využívali meziměstskou hromadnou dopravu. Kontakty mezi pracovníky 

byly omezeny na minimum, organizace přešla na distanční způsob komunikace… 

ING. MILADA VALEČKOVÁ, ŘEDITELKA MUZEA SKLA A BIŽUTERIE 

v Jablonci nad Nisou - Činnost muzea byla v roce 2020 významně ovlivněna dvěma 

zásadními okolnostmi. Tou příznivou bylo dokončení stavební části unikátní muzejní 

přístavby, která byla veřejnosti poprvé zpřístupněna 20. června v rámci zahájení 

Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2020. Celý provoz muzea, 

návštěvnický, odborný i vnitřní, byl velmi negativně zasažen celoroční světovou 

epidemií koronaviru. Způsobila několikaměsíční úplné uzavření muzea a zrušení 

většiny plánovaných akcí pro veřejnost, případně jejich přesun do virtuálního prostředí. 

Došlo také k významnému omezení práce se sbírkami z důvodu vládních doporučení či 

restrikcí zamezujících přítomnosti zaměstnanců na pracovištích. I přes nepříznivé 

okolnosti návštěvnost muzea dosáhla 31 656 osob. Za neúspěch musíme považovat 

skutečnost, že se nepodařilo dokončit realizaci nové stálé expozice vánočních ozdob v 

prostorách přístavby. Zhotovitel vybraný v rámci veřejné zakázky, kde byl jediným 

uchazečem, nebyl od počátku schopen dodržet termínové a zejména kvalitativní 

požadavky a dostal se do značného prodlení s plněním, bez záruky, zda zakázku vůbec 

dokončí. Byli jsme tak nuceni smlouvu na nedodané prvky vypovědět a zahájit přípravu 

nového zadání, s realizací v roce 2021. Ve vztahu ke zřizovateli se nepodařilo posunout 

jednání o dlouhodobém nedostatku pracovních úvazků ani o přiznání statutu 
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státního (národního) muzea do názvu. Bez závěru ministerstva kultury skončil náš návrh 

na rozšíření kapacit muzea o objekt v ulici Jiráskova č. p. 7. Na druhou stranu jsme v 

roce 2020 získali několik významných ocenění. Přístavba byla úspěšná v soutěži 

Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví o titul Stavba roku 2020. Za obnovu 

Kristiánova nám byla udělena cena Patria Nostra za příkladný investiční a 

architektonický počin pro rozvoj venkova kraje v letech 1990–2020… 

MGR. PAVEL ŽUR ŘEDITEL MĚSTSKÉHO DIVADLA Jablonec nad Nisou - 

Přestože byl rok 2020 téměř celý poznamenán pandemií Covid 19 a oblast kultury 

patřila k zasaženým oborům v rámci vládních restrikcí, troufám si říct, že se společnost 

Městské divadlo Jablonec nad Nisou s nastalou situací vypořádala se ctí. I když 

divadelní scéna v roce 2020 plně fungovala pouhé tři měsíce (leden, únor a září), ihned 

po částečném rozvolnění nastolených opatření jsme se na jaře roku 2020 stali prvním 

divadlem v České republice, které otevřelo návštěvníkům své brány. Díky našemu 

skvělému týmu a usilovné práci se nám velmi rychle podařila uvést do praxe potřebná 

protiepidemická opatření a umožnit divákům zhlédnout hru Divadla RePublika a 

následně jsme se adaptovali s projektem Divadlo pro 100, tedy pro sto diváků, což byla 

vládou povolená hranice návštěvnosti. Díky houževnaté práci celého týmu jsme v 

projektu přivítali Magdu Malou, Davida Deyla, revivalovou kapelu ABBA STARS či 

společné vystoupení takových jmen jakými jsou Daniel Hůlka, Tereza Mátlová či 

Vladimír Chmelo. Tyto akce jsem zároveň i moderoval a jejich přenos zajistil formou 

on-line vysílání, což bylo našimi fanoušky velmi kladně kvitováno. Zcela bez diváků, 

zato ovšem opět s on-line přenosem, jsme uskutečnili koncerty fenomenálního klavíristy 

Ivo Kahánka a Petra Hostinského. Úspěch projektu Divadla pro 100 nás doslova 

vybičoval k velkolepé akci, jež do svého vysílání zařadila i televize Barrandov. 

Konkrétně šlo o Vánoční koncert ´Láska, Víra, Naděje´, v němž se na pódiu našeho 

divadla vystřídali naši přední umělci, zastupující hned několik žánrů. Přestože se řada 

titulů opakovaně přesouvala na nové termíny, zůstali nám naši příznivci věrní, a i když 

byla některá divadelní představení zcela zrušena, nechávají si mnozí předplatitelé své 

permanentky dosud v platnosti, což je, dle mého názoru, největším důkazem jejich 

důvěry v naši společnost… 
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Taneční a pohybové studio 

Magdaléna Rychnov u 

Jablonce nad Nisou využilo 

prostory divadla v režimu 

pronájmu na realizaci 

tradiční taneční přehlídky 

Tanec, Tanec 2020. 

Produkce žel proběhla bez 

diváků v hledišti, k vidění 

byla pouze on line… 

 

WEB MĚSTA: VIDEOSPOTY KE KORONAVIRU  

SBORMISTR DPS IUVENTUS, GAUDE! TOMÁŠ POSPÍŠIL: I když Iuventus, gaude 

nemůže zpívat, může každý doma nahrát part nějaké skladby a poslat ho do světa s tím 

že: Iuventus, gaude zpívá, i když se nezpívá. * KLÁRA PODOUBSKÁ ZE 7. B + 

VOJTĚCH KYSELA Z 8. B chodí do ZŠ Liberecká, ale teď nemohou. Se školou se 

spojují jen online. Chtěli by se zase brzy vidět s kamarády, chodit do bazénu a na 

kroužky, proto prosí: Dodržujte koronavirová opatření! * BRATŘI NOVOTNÍ - 

Dvojčata Matouš Novotný a Šimon Novotný (3. A ZŠ Kokonín) a jejich bratr Tobiáš 

Novotný (1. A ZŠ Kokonín) stejně jako ostatní děti již nechtějí být doma sami a rádi by 

si opět hráli s kamarády. Prosí: Dodržujte proto koronavirová opatření. * ANIČKA 

KUBÁČKOVÁ, žákyně 1. A ZŠ Jablonec-Kokonín, prosí, abychom nosili roušky. * 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMAVA má zvláštnost - věž s hodinami. A právě v ní se  sešli tři 

žáci školy - Barbora Sovová, Tomáš Kaňuch a Martin Starec, aby všem řekli co dělat, 

abychom nenakazili Ježíška. * MARTINA ŠÍPKOVÁ, ŘEDITELKA DOMU DĚTÍ A 

MLÁDEŽE VIKÝŘ V JABLONCI: Těším se, až se opět otevřou kroužky a do té doby 

vyzývám: Pojďme dodržovat nastavená pravidla nouzového stavu… 
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KORONAVIRUS: ČERNÁ LABUŤ A BÍLÁ CHARITA 

Rok 2019 pomalu končil a ten nový teprve začínal, když se média předních 

zástupců byznysu ptala, co čekají, že se stane v příštích dvanácti měsících. 

Otázka zněla, zda nebývalá prosperita, kterou Češi a české firmy zažívali, bude 

pokračovat, jak se nám bude dařit, zda budeme mít práci a kolik si vyděláme… 

Samozřejmě, že se netrefil nikdo. Co covid dokáže, o tom neměl tehdy nikdo ani 

tušení. Například Josef Kotrba, šéf společnosti Deloitte, vyhlížel černou labuť, na niž 

se nedá připravit, ale vždy může přijít. „Očekává se, že Česko poroste o něco 

pomaleji než loni, ale ne nijak výrazně. To všechno platí, pokud nás nepřekvapí 

nějaká neočekávaná událost, tzv. černá labuť, ty jak známo nekejhají 

dopředu,“ věštil Kotrba a jeho proroctví v pořadu Špičky byznysu na začátku roku 

2020 se naplnilo. Černější labuť už zřejmě přiletět nemohla… Mezi oslovenými byl i 

Dalibor Dědek z jabloneckého Jablotronu. „Já bych hrozně rád očekával od roku 

2020, že ti, kteří rádi pracují, budou mít ze svojí práce radost,“ řekl. Jestli jeho 

přání vyšlo, to si musí vyhodnotit a odpovědět každý z nás sám (byť někteří nově 

z home office…). * Dalibor Dědek, zakladatel a většinový majitel Jablotronu se 

společníkem Miroslavem Jarolímem se zapojili v koronavirové charitě. Jejich Jablotron 

rozdával roušky a finančně podpořil také jejich výrobu přímo v Jablonci nad Nisou. 

AŤ SE STÁT PROBOHA NEMOTÁ DO BYZNYSU, VOLÁ MILIARDÁŘ DĚDEK - pod 

tímto titulkem vyšel 8. 11. 2020 rozhovor pro SZ Byznys, ptala se Zuzana Kubátová:   

Jak se díváte na koronavirus? Jste spíš „chřipečkář“, podle něhož jsou vládami 

zaváděné lockdowny přehnanou reakcí na vcelku normální onemocnění? Nebo 

považujete vládní omezení za správná, protože covid-19 je příliš nebezpečný a 

zákeřný? Dalibor Dědek: Koronavirus bude pro nás pro všechny obrovská zkušenost. 

Já se už kdysi dávno na Tchaj-wanu potkal s nákazou SARS-1, tehdy to tam vypadalo 

hodně podobně, ale naštěstí virus vymizel. Teď je u nás pro většinu lidí situace nová, 

nevědí, jak se k tomu přesně stavět. Člověk má tendenci chránit sám sebe, na druhou 

stranu my si uvědomujeme, že máme domov důchodců (Jablotron před pěti lety postavil 

u přehrady v Jablonci domov pro seniory -  poznámka redakce) a zaměstnance. Takže 

člověk cítí nakonec hlavně odpovědnost za ostatní. * Vy jste na jaře v Jablotronu 

preventivně na 14 dní zavřeli výrobu. Jak to vypadá teď při druhé vlně? * Odpověď: 

Ani teď nejedeme naplno, máme některé provozy zavřené, ať už preventivně, nebo že se 

tam objevila nákaza. Kromě toho jsme si na jaře ověřili, že řadu věcí zvládáme v režimu 

home office. Byl jsem tím sám překvapený. Samozřejmě, když můžete jít do práce a 

plně se na ni soustředit, je to něco jiného, než když pracujete doma z kuchyně. Ale řada 

lidí tu situaci chápe a funguje docela dobře. * Měla by vláda podle vás ještě přitvrdit a 

nařídit uzavření některých výrob nebo části průmyslu? * Odpověď: Myslím, že to není 

ani tak otázka, co udělá vláda, ale co udělají lidé. Na jaře se podařilo epidemii zastavit 

díky tomu, že lidé byli skutečně vystrašení a všichni měli tendenci se chránit. Já dnes 

bohužel sleduji, že když jedu třeba na benzinku, tak tam polovina lidí roušky má a 

polovina ne, je jim to jedno. * Čím to podle vás je? * Odpověď: Bude to 
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určitou únavou a tím, že spousta lidí má pocit, že se jich to netýká - pokud se osobně 

nepotkají s nějakým těžším případem. Ale hlavně to bude určitým otupěním. Když vás 

něco vystraší, tělo napumpuje adrenalin, bojíte se, ale za chvíli vás to přejde. A řada lidí 

rezignovala, říkají: No tak co, nějak to přečkám. * Vy jste se v Jablotronu už na jaře 

aktivně pustili do koronavirové charity. Tiskli jste díly na obličejové masky, které 

narychlo vyráběla ČVUT, rozdávali jste další ochranné prostředky. * Odpověď: Také 

jsme sami ušili hodně roušek pro záchrannou službu, pro spoustu nemocnic. * Teď 

v podobné charitě pokračujete, nebo to podle vás už není třeba? * Odpověď: My doteď 

rozdáváme roušky například školám a podobně. Nebo je u nás firma, která šije dětské 

pleny a letos část své výroby převedla na roušky. Těm jsme finančně pomáhali, aby 

jejich kapacity mohly být takto využity. * Jak si podle vás vláda vede v řízení 

koronavirové krize? * Odpověď: Vláda je hodně kritizovaná, že nepostupuje 

konzistentně, že opatření každou chvíli mění. Potíž je, že do toho vstupuje víc politiky 

než rozumu. Já jsem měl možnost letos pobývat na portugalské Madeiře. Tam v březnu 

zavedli omezení a pravidla, která platí beze změny do dneška. Lidé si na ně zvykli, 

nepřijde jim to divné. Zato tady se jednou uvolňuje, jednou utahuje, spousta lidí neví, co 

platí. Čím víc se v systému provádí změn, tím je jeho stabilita horší. Ale já jako člověk, 

který zkusil vstoupit do politiky, to nechci komentovat. Vím, že se stát opravdu nedá 

řídit jako firma, protože do toho mluví hodně lidí… (článek krácen) … Váš Jablotron 

letos slaví třicet let existence. Nakolik se firmě dnes věnujete? * Odpověď: Už velmi 

málo. I vzhledem k věku bych už nezvládl jet v zátěži vrcholového manažera. Rád tam 

s čímkoliv pomohu, ale chodím tam dnes tak jednou týdně. * Jablotron prošel několika 

hospodářskými krizemi, teď se na nás řítí další. Čekáte kvůli koronaviru mimořádný 

ekonomický výkyv? * Odpověď: Těžko predikovat. Ale jsme v situaci, kdy státy 

rozdávají neuvěřitelné peníze do různých podpor, tisknou obrovské množství peněz. Já 

se bojím, co bude, až se začne sčítat, co jsme si letos vybrali na dluh. Že dojde 

k masivní inflaci nebo podobným turbulencím. * Mají vlády šanci postupovat při šířící 

se nákaze covidu-19 jinak? * Odpověď: Cestou by bylo, kdyby lidé byli ukázněnější a 

odpovědnější. Dnes už se ví, jak se covid přenáší, takže kdyby všichni respektovali 

několik základních pravidel, nebylo by třeba dělat tak drastická opatření a ekonomika 

by mohla fungovat. Ale myslím, že jako společnost zvládáme tuto situaci skvěle. 

Chápu, že lidé remcají, když nemohou po deváté hodině na procházku a mají sedět 

doma. Ale jsme víc než půl roku v kriticky mimořádné situaci a v obchodech je zboží, 

fungují dodavatelské sítě, fungují dodávky energií. Zatím se naštěstí ekonomika drží, 

firmy fungují a nedochází k výpadkům v zásobování. To je přece úžasné…  

DALIBOR DĚDEK - Zakladatel firmy Jablotron v Jablonci nad Nisou. Je šedesátiprocentním 

majitelem holdingu (40 procent vlastní manažer Miroslav Jarolím), v jehož rámci funguje přes 

dvacet firem. Dalibor Dědek se dnes prezentuje jako podnikatel ve výslužbě, který se ovšem 

dále věnuje dobročinnosti: financuje vzdělávací, humanitární a zdravotnické aktivity, kulturu a 

sport. Zrekonstruoval Prezidentskou chatu v Jizerských horách a podílí se na ochraně okolních 

horských luk, které prostřednictvím Nadace Jablotron skupuje, aby je zachránil před 

developery. Podle Forbesu je na žebříčku tuzemských miliardářů na 51. místě. Že se úplně z 

byznysu nestáhl, dokládá letošní zpráva, že založil fond kvalifikovaných investorů 

Alethes. Záměrem je investovat do veřejně obchodovaných akcií po celém světě. 
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POSLANEC PARLAMENTU Z JABLONCE: NAKOUPIL A ROZDAL RESPIRÁTORY - 

Koncem března scházely respirátory velkému množství lidí, kteří se s koronavirem 

mohli setkat při své práci - obecní strážníci, praktičtí lékaři a sestry ve zdravotních 

střediscích, pečovatelé a mnozí další pracovníci v sociálních službách. Poslanec za 

Jablonecko Petr Beitl (ODS) se rozhodl jednat a na základě dostupných informací a 

vlastních kontaktů objednal respirátory třídy FFP2 v hodnotě 400 tisíc korun. Dodávka 

přišla do Česka za necelých 7 dní od objednávky a zaslání peněz čínskému dodavateli. 

První dodávka 4 000 kusů respirátorů dorazila na pražské letiště večer v předposlední 

březnové pondělí. Během následujících dvou dnů pomoc zamířila například do 

rýnovické věznice, strážníkům v Janově nad Nisou, rychnovským zdravotníkům, 

pracovníkům sociálních služeb v Jablonci nad Nisou i v Turnově a na další místa 

v Libereckém kraji. Respirátory v počtu 865 kusů byly následně rozdány do škol a 

školek v České Lípě, Novém Boru, Liberci, Tanvaldu, Jilemnici, Semilech, Turnově a 

v Jablonci nad Nisou. „Uvědomuji si, že v tomto množství nenabízím záchranu a 

spasení, ale zároveň se domnívám, že pokud se dostanou respirátory na 

správná místa, znamená to v současné situaci, kdy si lidé šijí roušky doma a po 

kusech je nabízejí třeba na nemocniční oddělení, velkou pomoc,“ říká Petr Beitl. 

JABLONECKÁ SPOLEČNOST MALINA–SAFETY začátkem dubna prodala 

Libereckému kraji 4 800 respirátorů nejvyšší třídy FFP3 a 32 setů ochranných kukel 

s filtry P3, dalších 32 setů kukel firma kraji darovala s tím, že budou sloužit 

pracovníkům ve zdravotnictví, kde hrozí vysoké riziko nákazy. Z firmy znělo: Jako 

český výrobce cítíme odpovědnost při řešení aktuálního problému 

s koronavirem v Česku, ale i ve zbytku Evropy. Naše výrobky poskytují řádově 

vyšší ochranný faktor než standardní FFP3 respirátor. Nominální ochranný 

faktor FFP3 je 50, ochranný faktor našeho setu je 500. Dodali jsme ochranné 

sety pro zdravotníky v Krajské nemocnici Liberec a Nemocnici Jablonec nad 

Nisou, přes naše distributory dodáváme pomůcky například Zdravotnické 

záchranné službě, Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, 

pracovníkům krajských hygienických stanic. Naše výrobky používá vojenský 

zdravotní personál v Objektu biologické ochrany v Těchoníně, aktuálně 

zásobujeme ministerstvo vnitra filtry třídy P3 a podobně. Při koronavirové 

krizi se změnila struktura naší výroby. Kapacity jsme primárně nasměrovali na 

výrobky, které se nejvíce hodí pro ochranu pracovníků v první linii, jako je 

například CleanAIR Chemical 2F. Byly přidané další směny na výrobu 

ochranných filtrů. * Malina-Safety byla založena v roce 1990 jako obchodní společnost 

se zaměřením na svařovací techniku. V následujících letech se specializovala na návrh, 

vývoj a výrobu filtračně-ventilačních systémů CleanAIR, určených pro osobní ochranu 

uživatelů v různých průmyslových odvětvích. * Koncem roku 2012 byla v Bruselu založena 

asociace SME Safety – zájmová skupina malých a středních výrobců pracovních prostředků 

na ochranu dýchání. Společnost Malina – Safety z Jablonce nad Nisou coby jeden 

z jedenácti zakládajících členů reprezentuje asociaci v České republice. 
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UPLYNULO 102 LET: NÁVRAT K ROUŠKÁM - Ochranné roušky, 

respirátory, ale i plynové masky se staly v průběhu března a dubna 2020 vůbec 

nejžádanějším a nejprodávanějším zbožím na internetu. Respirátory typu FFP3, po 

nichž byla největší poptávka, a ve většině lékáren 

nebyly k mání, se ještě v polovině února prodávaly 

za osmdesát korun. Zájem lidí ale jejich ceny 

skokově zvýšil, k dostání bylo například balení po 

10 kusech za 4 999 Kč! No, nekupte to! Šmelení 

s rouškami a respirátory u nás nabylo takových 

rozměrů, že Ministerstvo financí ČR muselo 

rozhodnout o regulaci jejich cen. Obětí podvodníků 

se stávali vystrašení lidé shánějící 

ochranné prostředky proti koronaviru 

za každou cenu. Naštěstí se našli i 

nezištní dárci a sponzoři, o nichž byla 

již řeč na předcházejících stranách. 

Solidární a dojemné bylo celonárodní 

šití roušek. Málokterý národ si uměl 

poradit s takovým nasazením sám 

jako my. Doma šité roušky se staly 

symbolem českého boje proti 

koronaviru.  Inu, zlaté české ručičky! 

Foto z kanceláře parlamentního 

poslance Petra Beitla z Jablonce, který objednal a daroval stovky respirátorů.  

RESPIRÁTORY, ROUŠKY - Většina z nás je nasadila letos poprvé v životě, aby se 

ochránila před nákazou. Pandemie koronaviru – jakkoliv pro nás šokující, ovšem 

nenavodila situaci, kterou by lidstvo už někdy nezažilo. Když pomineme vzdálený 

středověký mor či tuberkulózu, máme srovnání se španělskou chřipkou, která se 

objevila před více jak sto lety. Až do jejího nástupu řádily světové epidemie pouze v 

konkrétních a omezených oblastech. Bez ohledu na sílu totiž nákaza nedokázala 

překonat bariéry v podobě oceánů a nikdy tak nezasáhla všechny kontinenty naráz. 

Španělská chřipka si jako první podrobila celou planetu, a to v důsledku čerstvě 

vybudované dopravní sítě. Ruku v ruce s technickým pokrokem přišla hrozba, na kterou 

lidstvo nebylo připraveno. Vypadá to, jako by od ní současný virus leccos opsal. 

V mnoha ohledech se obě pandemie totiž liší, v mnoha směrech jsou více než shodné.  

STEJNÉ PROBLÉMY, JEN STOLETÍ JINÉ -  První světová válka se chýlila 

konečně ke konci a chlapi ve vojenských přilbách se těšili domů. Vývoj konfliktu 

se postupně nakláněl ve prospěch západních velmocí, což znamenalo nové 

uspořádání světa a v našem případě zejména střední Evropy. Počátkem roku 

1918 do válečných událostí pozvolna vstoupil nový subjekt. Byl zprvu 

nenápadný a nepoutal takovou pozornost jako vojenské operace, ale o to více 

byl zničující. Zákeřným soupeřem byla španělská chřipka. Útočila 
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v několika vlnách až do roku 1920. Vyžádala si v součtu více obětí než samotná 

světová válka. Historikové dnes odhadují, že tehdy onemocnělo na půl miliardy lidí 

(ne všichni však zemřeli), a pandemie zasáhla doslova celý svět. Nevyhýbala se 

dokonce ani tak odlehlým končinám, jako jsou arktické oblasti či tichomořské ostrovy.  

ŠPANĚLSKOU CHŘIPKOU NEBYLO nejvíce zasažené Španělsko, ani nebylo státem 

původu této nemoci. Epidemie se stala známá pod tímto názvem, jelikož ostatní státy 

nacházející se ve válečném stavu zmínky o nemoci cenzurovali, zatímco neutrální 

Španělsko k tomu nemělo důvod a o chorobě rozsáhle informovalo. Ať už se první 

případ nákazy vyskytl kdekoliv, jisté je, že se objevil v ´ideální´ době. Země se zmítala 

ve spárech první světové války, v zákopech umíraly tisíce mladých vojáků a zpustošená 

Evropa čelila hospodářské krizi, hladomoru i mizerným hygienickým podmínkám. 

Armády se přesouvaly po celé planetě, a smrtelná infekce se tak snadno přenášela z 

místa na místo. Nemocní vojáci neměli možnost uchýlit se do domácího léčení, takže 

vir se tudíž dál šířil a mutoval. Dostupné zdroje uvádějí jako první oběť tehdejší 

pandemie chřipky kuchaře z vojenského tábora Camp Funston v americkém Kansasu. 

Ten nakazil během dvou dnů více než pět set osob. Další teorie vidí jako hlavní ohnisko 

nákazy britské vojenské lazarety ve Francii. A abychom měli vše přehledně pohromadě, 

tak při zkoumání putujícího viru se dospělo k závěru, že nákazu zřejmě přenesli na 

vojáky ptáci z Asie přemisťující se po 

světě. Španělská chřipka
*)

 se tehdy 

rozšířila během tří měsíců do naprosto 

nečekaných rozměrů. Na dobových 

fotografiích jsou vidět lidé v podobných 

rouškách, jaké jsou i dnes nezbytným 

ochranným doplňkem. Nejlépe zákeřné 

chřipce vzdorovali ti, kteří se co nejvíce 

separovali a dodržovali karanténu. 

 Foto: Japonské dívky s rouškami ve 

škole v Tokiu v roce 1919 *Autor: Mainichi Shimbun  / wikimedia  
*) V době pandemie byly také použity alternativní názvy. Podobně jako jméno španělské 

chřipky mnoho z nich zmiňovalo možný původ nemoci. V Senegalu byla 

pojmenována ´brazilská chřipka´ a v Brazílii ´německá´, zatímco v Polsku byla známá 

jako ´bolševická nemoc´. V samotném Španělsku byla přezdívka pro chřipku ´Neapolský 

voják´ přijata z operety z roku 1916 Píseň zapomnění (La canción del olvido). Dnes je však 

španělská chřipka (Gripe Española) nejčastěji používaným názvem… 

PANDEMIE BÝVAJÍ SOCIÁLNĚ SPRAVEDLIVÉ a kosí vždy obyvatelstvo napříč všemi 

sociálními vrstvami. Španělská chřipka si také nevystačila pouze s vojáky, ale postihla i 

řadu dobových prominentů. Jejich seznam nechme stranou, je dost dlouhý a snadno 

dohledatelný. Ani ´náš´ Covid-19 se neostýchá a zaútočil podobně, jen s tím rozdílem, 

že se zaměřil hlavně na seniory, zatímco ta starší z obou pandemií oslabovala a poté 

zabíjela lidi ve věku od patnácti do 35 až 40 let. Tehdy se soudilo, že zvláštní fenomén 

souvisí s křehkou psychikou poznamenanou roky válečného strádání, jež se 

nejvíc dotkly právě této generace, která si ne náhodou později vysloužila 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://cs.wikipedia.org/wiki/1919
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přízvisko ´ztracená´. Pravděpodobný důvod podivné selekce se podařilo objasnit teprve 

nedávno. Za příčinu extrémního průběhu choroby u mladých lidí dnes vědci považují 

nadměrnou odpověď imunitního systému, tzv. cytokinovou bouři. Odborný výklad 

nechme odborníkům a pojďme dál. Historikové zpětně identifikovali tři hlavní nápory 

chřipky, které v několika intervalech sevřely především Evropu, Severní Ameriku a 

Afriku. Zatímco první vlna na jaře 1918 se neprojevila příliš dramaticky a poměrně 

rychle odezněla (je třeba připomínat podobnost s jarní situací u nás v roce 

2020?), v červenci téhož roku se nemoc přihlásila o slovo daleko silněji (my jsme si 

léto užívali v klidu a věříce, že je konec). Podivný byl fakt, že další vlna se vzepjala 

k vrcholu v létě 1918 – tedy v době, která jinak chřipkovým onemocněním nepřeje. 

Možná i proto zpočátku neměl nikdo zvláštní důvod se znepokojovat, a dokonce i tisk 

veřejnost uklidňoval, že není proč podléhat panice. Většinou si lidé náhlý výskyt 

chřipky vysvětlovali vlhkým průběhem tehdejšího léta a všeobecně se mělo za to, že 

choroba brzy odezní. Nemoc se však šířila a rostoucí počet nakažených nebylo možné 

dál ignorovat. Brzy již nikdo nepochyboval, že se nejedná o malou epizodu. A opět tu 

máme řádky, které jako kdyby popisovaly současnost: Ze všech evropských zemí 

přicházely zprávy o nových případech onemocnění a k situaci se vyjadřovaly 

lékařské autority, které ovšem jen marně hledaly vysvětlení a lámaly si hlavu, 

jaká opatření přijmout. Nicméně na svůj vrchol chřipka stále čekala. Největší 

vlna nákazy zachvátila svět v říjnu 1918. Tehdy už bylo jasné, že lidstvo 

prohrává bitvu se zabijákem, jehož sílu zcela jednoznačně podcenilo… 

OSLAVY VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA se nesly v roce 1918 ve 

znamení pochmurného výhledu do budoucnosti – nemoci v těch dnech podléhalo 

několik desítek lidí denně v každém větším městě, a ve Vídni či v Praze to byly 

dokonce stovky. Dopad epidemie na každodenní život byl skutečně mimořádný. Drsný 

průběh choroby znemožňoval nakaženým běžně fungovat, takže hromadně zůstávali 

doma. Často nepracovali ani lékaři, a pokud své ordinace přece jen otevřeli, byli rychle 

přetíženi.  Na hřbitovech chyběla místa i rakve a nedostávalo se ani lidí, kteří by kopali 

jámy – mrtví proto končili v hromadných hrobech. Než však došlo na zasypání, 

nebožtíci často leželi na zemi třeba i několik dnů. Nemocní horníci znamenali 

nedostatek uhlí. Personál postrádali prakticky v každém výrobním podniku, v době 

sklizně scházeli ženci. Alarmující situaci začala řešit vláda, rada ministrů však 

nedokázala víc než vydat veřejné varování, aby se lidé vyhýbali kontaktu s nemocnými. 

Těm, kdo se necítili dobře, důrazně doporučovala zůstat doma. V říjnu nechal ministr 

pro zdraví lidu  uzavřít na dva týdny všechny střední a soukromé školy či lycea. Úřady 

odvolaly ze služby vojenské lékaře, aby mohli pečovat o civilní pacienty, a 21. října 

vstoupil v okamžitou platnost zákaz pořádání veškerých kulturních akcí. Na další 

opatření se ovšem nedostalo, za což později vládní představitelé čelili kritice. Zejména 

se jim vyčítalo, že nezajistili dostatečnou osvětu. Některé státy zavedly zákaz plivání na 

veřejnosti, propagovaly dezinfekci kapesníků a mokrý úklid namísto suchého. Roli 

prostředníka mezi odbornou a laickou veřejností u nás místo vlády sehrál 

tisk. Odborníci na jeho stránkách důrazně apelovali, aby si lidé nepodávali 

ruce či aby používali vlastní příbory a sklenice. Nejpalčivěji se bezmocnost v 
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boji se zákeřnou chorobou projevovala ve zdravotnických zařízeních – tedy na místech, 

která měla pacientům přinášet úlevu. Ve skutečnosti se sanatoria či nemocnice stávaly 

jen dalšími ohnisky nákazy, neboť účinná terapie neexistovala. Lékaři mohli pouze 

předepisovat přípravky na zmírnění příznaků. Nejtěžší nápor trval až do Vánoc. Po 

krátkém období oddechu se chřipka ozvala ještě jednou na počátku roku 1919, neměla 

však již tak katastrofální následky, a nevyvolala proto vlnu všeobecné pozornosti. 

Zhruba v polovině zmíněného roku epidemie pozvolna odezněla. Posléze se objevilo 

ještě několik posledních záchvěvů, ale nikdy již nedosáhly tak gigantických rozměrů. 

Tady končí řádky mapující historii, byť současnost silně evokují. Stejně jako 

dobová karikatura dokládající, že Češi měli a mají smysl pro humor…  

Turistka (španělská nemoc): Hehehe! Tady se mi povede!!  
Karikatura z Humoristických listů 9. 8. 1918 * Foto - sbírka karikatur Petra Karlíčka 

Optimisticky zní, že v dnešním boji s pandemií jsme na tom, co se možností týče, 

nesrovnatelně lépe než lidé tenkrát. Na začátku sice nákazu v Česku hojně rozšířili opět 

lidé v přilbách - tentokrát ne vojenských, ale lyžařských na hlavách turistů, kteří si 

neodepřeli lyžovačku v zamořených oblastech Itálie, ale nejsme těsně na konci světové 

války a ekonomicky se naší zemi v minulých letech nebývale dařilo. Byly to roky 

pohodlné, bezpečné a my jsme tak trochu zapomenuli na to, že je občas nutné se 

uskromnit nebo se připravit na horší časy. Doufejme, že dnešní pandemie bude mít s tou 

před sto lety podobné i to, že se virus vyčerpá. Kromě toho, že se z mnoha lidí stal 

v roce 2020 epidemiolog-amatér, zůstává otázkou, jaký to byl rok. Dobrý nebo špatný? 

V každém případě hodně neobvyklý a stresující, vedle pandemie přinesl však také řadu 

jiných důležitých, zajímavých i milých událostí. Vše má své řádky na následujících 

stranách. Začínám tradičně počasím, následuje společnost, lidé, město 

Jablonec nad Nisou, a tak dál pěkně po pořádku. Zkrátka, jak šel rok 2020.   
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KALENDÁŘ ROKU 2020: JABLONECKO 

AUTOR: LUKÁŠ ČERNÝ 

Autor o sobě říká, že je kreslíř a malíř amatér. Kresby v kalendáři vznikaly 

v letech 2015 až 2019 a jsou, jak název kalendáře napovídá, z mnohých míst 

našeho okresu, především samotného Jablonce nad Nisou…  
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LUKÁŠ ČERNÝ: SLOVO AUTORA A JEHO PODĚKOVÁNÍ -  Narodil jsem se 

9. dubna 1984 v Jablonci nad Nisou. Od dětství jsem jabloneckým patriotem. 

Vždy jsem s velkým nadšením pročítal knižní publikace a turistické průvodce 

nejen o Jablonci, ale také jeho blízkém okolí. Ve své sbírce mám mnoho 

pohlednic města a rozhleden. Nejraději jsem sbíral ty ručně kreslené. Určitě si 

mnozí z vás vzpomenete na nedělní výlet na některou z rozhleden, kde jste u 

pokladny po zaplacení vstupného obdrželi pohlednici s kresleným 

panoramatickým pohledem. Právě tyto pohlednice mě jako malého kluka 

fascinovaly a ovlivnily mou budoucí výtvarnou tvorbu. * Jsem kreslíř a malíř 

amatér, držím se hesla, že umění kresby a malby je především o tom, umět se 

koukat kolem sebe. Kresby, které můžete vidět v kalendáři, vznikaly v letech 

2015 až 2019 a jsou, jak název kalendáře napovídá, z mnohých míst našeho 

Jablonecka, především samotného Jablonce nad Nisou. Aby kalendář nebyl jen 

o tom kreslení, snažil jsem se ke každé kresbě připojit nějakou tu zajímavost, 

vztahující se k danému místu, a kousek historie. * V současné době žiji v Janově 

nad Nisou. V roce 2017 jsem otevřel ateliér v Jičíně. Mé kresby a malby se 

objevují na mnohých regionálních výstavách. Od roku 2018 mám možnost 

ilustrovat a vydávat kreslené turistické pohlednice, a nyní i kalendář, čímž 

jsem si splnil klukovský sen a 

rád bych i já probudil 

v dětských očích zájem o naši 

krajinu a třeba i kreslení. Stále 

jsem však zůstal tím klukem, 

fascinovaným kreslenou 

panoramatickou pohlednicí. * 

Závěrem bych rád poděkoval 

jablonecké tiskárně Macek, 

jmenovitě Pavle Jeníčkové, za 

technickou podporu a realizaci 

výtisku kalendářů.  

 

 
 

 

 

LISTY KALENDÁŘE JSOU SOUČÁSTÍ NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLY O POČASÍ, kde 

oddělují měsíce roku. Vzhledem k atypickému rozměru kalendáře došlo 

v kronice k drobné úpravě jednotlivých obrázků.  
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POČASÍ, 

PŘÍRODA 
ROK 2020 SE STAL PÁTÝM NEJTEPLEJŠÍM ROKEM za posledních 246 let 

(to je doba pravidelných meteorologických měření v pražském Klementinu), a 

to navzdory tomu, že byl mimořádně deštivý. Průměrná teplota v Praze 

dosáhla 12,3 °C, od rekordního roku 2018 nás letos dělilo pouhých půl stupně 

Celsia. Druhý nejteplejší byl loňský rok s průměrnou teplotou 12,6 °C, o třetí a 

čtvrté místo se pak dělí roky 2014 a 2015 s 12,5 °C.  Vývoj počasí tak prakticky 

po celý letošní a částečně i ten loňský rok opětovně ukázal, že procesy v přírodě 

a počasí samotné nelze posuzovat podle lidských měřítek, matematických 

modelů a obecně podle principu ´poručíme větru, slunci, dešti…´    

REKAPITULACE: JAK ŠEL ROK NEJEN U NÁS – Předposlední lednová středa 

byla u nás prvním dnem, kdy teplota klesla výrazně pod nulu, ráno bylo na teploměru 

minus 6 °C. „Leden byl opravdu teplý. Neexistují žádné důkazy o tom, že by se 

globální oteplování zastavilo nebo zpomalilo,“ citovalo Deutsche Welle varování 

Andrease Beckera z Německé meteorologické služby (DWD) ve Frankfurtu nad 

Mohanem. Jeho tvrzení, že leden byl opravdu teplý a mezi prvními měsíci roku 

2020 byly značné výkyvy, lze jen potvrdit i našimi zkušenostmi. Zatímco leden a březen 

byly příliš suché, únor naopak zaznamenal nezvykle vysokou míru srážek. Hladina vody 

v největší německé řece Rýnu byla na začátku března o více než šest metrů nad 

průměrem. Právě únor by mohl podle meteorologů ještě zachránit zásoby podzemní 

vody, k jejichž úbytku došlo v předchozích letech, kdy letní teploty byly tropické. 

Nedostatek podzemní vody může nejvíce zasáhnout stromy, které čerpají vodu 

z hloubky okolo dvou metrů. Meteorology i zemědělce ale zneklidnil počet srážek 

v březnu, podle prvních odhadů spadlo jen okolo 50 až 75 procent běžného množství 

vody. „Byl to výjimečný rok. Začalo to už zkraje února nejvyššími teplotami 

naměřenými v Antarktidě. Víc než 20 stupňů Celsia bylo naměřeno na 

Seymourově ostrově. To je asi jen 70 kilometrů na východ od české stanice 

Johana Gregora Mendela a i na našich meteorologických stanicích jsme 

v tomto období naměřili 17 až 18 °C. Tohle byla v Antarktidě zcela mimořádná 

událost,“ uvedl vedoucí českého antarktického výzkumného programu 
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Daniel Nývlt výčet hlavních událostí letošního roku, jenž se podle poslední zprávy 

unijní služby Copernicus celosvětově vyrovnal dosud nejteplejšímu roku 2016. „Co 

bylo ale mnohem významnější než samotná maximální teplota, bylo to, že se 

jednalo téměř o týdenní periodu. To je strašně dlouhé období vysokých teplot, 

které přes den kulminovaly mezi asi 12 až maximálně 20 stupňů, ale i v noci 

bylo kolem 8 až 10 °C,“ doplnil Nývlt důvod, proč byl podle něj rok 2020 tak 

výjimečný. Znamenalo to velmi rychlé tání místních ledovců a permafrostu. A ještě 

jedna zpráva z krajiny ledu. Koncem roku vzbudila pozornost i největší putující ledová 

kra, která se odlomila 12. července 2017 z ledového šelfu Larsen C na Antarktickém 

poloostrově. V prosinci se začala blížit na britské zámořské území Jižní Georgie. * 

PLANETA SE SICE CELKOVĚ OHŘÍVÁ, PŘIBÝVAJÍ ALE I EXTRÉMY – Také podle 

vědeckého orgánu Evropské unie byl letošní rok tím nejteplejším v Evropě v dějinách 

měření. Zpráva o stavu evropského klimatu (European State of the Climate, ESOTC) od 

vědců z kontinentální družicové služby pro sledování klimatu Copernicus uvádí, že 

teploty byly o 1,6 stupně Celsia vyšší, než jaký je průměr. Podle dřívějších dat 

amerického vesmírného úřadu NASA to, že byl rok 2020 tím nejvíce horkým, platí i 

celosvětově. Počasí též ovlivnily mocné hurikány a nevídané lesní požáry. Úřad pro 

oceány a atmosféru (NOAA) kvůli odlišné metodice rok 2020 hodnotí jako nepatrně 

chladnější než dosud rekordní rok 2016. Sedm nejteplejších let v dějinách měření bylo 

zaznamenáno od roku 2014, deset nejteplejších se vtěsná do posledních 15 let. Globální 

teplota přesahuje průměr 20. století již 44 let v řadě. „Také v České republice byl rok 

2020 plný zajímavých a extrémních jevů. Zaprvé byl na našem území 

nejdeštivější za posledních deset let – výrazně srážkově nadprůměrné měsíce 

byly hned tři: únor (spadlo 205 procent normálu, ten je 38 mm), červen (spadlo 

191 procent normálu, což je 79 mm) a říjen (spadlo 212 procent normálu, ten 

je 43 mm),” popisují meteorologové s tím, že v Česku byl viditelně teplý začátek 

letošního roku. Leden byl oproti normálu z let 1961-1980 o 3,1 stupně teplejší, únor pak 

byl dokonce teplejší o 4,8 °C. Připomeňme ještě, že přes naše území se 10. února 

přehnal orkán Sabina (Sabine), rychlost větru na Sněžce činila 184 kilometrů v hodině. 

ORKÁN SABINE V JABLONCI - V pondělí 10. 2. se Českem prohnal orkán Sabine a 

mnohde po sobě zanechal spoušť. V Jablonci naštěstí nenapáchal žádné zásadní škody, 

následně bylo nutné jen nastoupit na úklid popadaných větví. Hasiči vyjeli dvakrát, 

jednou do Proseče ke stromu, který padl na dům, a poté do Jabloneckých Pasek, kde 

kousek od Kynastu odstraňovali strom 

padlý přes komunikaci. * Jsme-li u 

přírodních úkazů, tak ještě jedna 

zajímavost. Ve středu 29. dubna před 

polednem kolem Země prosvištěl obrovský 

asteroid. Masivní kolos měřící na délku 1,8 

až 4,1 kilometru, který lze podle obecných 

kritérií vesmírného úřadu 

NASA klasifikovat jako 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99292&x=860&y=570&hash=f175dc20a39b760480ccef7d0b3cca2f&ratio=1
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´potenciálně nebezpečný´, se řítil směrem k Zemi rychlostí přes 31 tisíc kilometrů 

v hodině. Těleso s označením 52768 je také nazývané 1998 OR2. Nejblíže k Zemi byl 

asteroid v čase 11:56 středoevropského letního času. Protože můj záznam pokračuje, je 

snad jasné, že se srážka nekonala. V dubnu ještě zůstaňme, v úterý osmadvacátého 

nejen u nás, ale celé Česko zažilo první letní den. Nejtepleji bylo ve stanici Husinec-

Řež u Prahy, a to 26,2 stupně Celsia. Více než 26 stupňů bylo ještě ve středočeských 

Dobřichovicích, v Praze-Karlově meteorologové naměřili 25,8 stupně Celsia a o 

desetinu stupně méně pak ve stanicích České Budějovice Rožnov a Praha-Komořany. V 

následujících dnech 25. a 26. dubna byl pak letní den zaznamenán na více než 80 

stanicích hydrometeorologického ústavu. Situace z loňska se však neopakovala. 

Naopak, v květnu převzali nekompromisně vládu zmrzlí muži Pankrác, Servác a 

Bonifác. Teplé jarní dny vystřídala zima a přívaly deště. Do Česka se přihnal arktický 

vzduch a ranní teploty se propadly k nule. Orkán, kroupy o velikosti pingpongového 

míčku a vydatný déšť rozvodňující řeky zasáhly koncem července jižní Německo a také 

Rakousko. Silné bouřky vtrhly také na jih a východ České republiky, ale přes vydatné 

deště platila u nás paradoxně výstraha před rizikem požárů. Předposlední srpnový 

čtvrtek vypuklo tropické počasí. Varování meteorologů, že budou vysoké teploty 

překračující i 33 °C, nebylo vyřčeno nadarmo. Již den následující bylo naměřeno 34 °C 

na řadě měřících stanic po celé republice. Svatováclavské babí léto přineslo razantní 

ochlazení nejen k nám, ale do celé střední a západní Evropy. Arktický vzduch znamenal 

nejen pád teplot, ale na horách také první sněhové vločky. U nás dole zatím ´jenom´ 

klasický podzim s deštěm. Epsilon, hurikán třetí kategorie, tak byl nazván a především 

kvalifikován 21. 10. v okolí Bermudských ostrovů, kde dosáhl rychlosti větru až 185 

kilometrů za hodinu. Následně rychle postupoval k Evropě. S sebou přinášel silné 

poryvy větru, velkou oblačnost a déšť.  Šlo o desátý hurikán letošní velmi aktivní 

sezony, který se po svém zeslábnutí změnil na běžnou tlakovou níži. Ta se ve čtvrtek 

29. 10. nad Evropou rozpadla do několika jader. A tak jsme na přelomu října a listopadu 

mohli v klidu slavit hydrologického Silvestra tzv. Hysil a hydrologický Nový rok. O co 

jde? Vysvětlení odborníků: V našich zeměpisných podmínkách se na horách může 

vytvářet sněhová pokrývka již v průběhu listopadu a může přetrvat až do jarního tání. 

To by hydrologům komplikovalo spočítat, kolik vody v daném roce spadlo a kolik 

odteklo.  Proto si konec roku posunuli tak, že 31. říjen je hydrologický Silvestr a 1. 

listopad je hydrologický Nový rok. Prosinec přinesl úkaz staletí: Na nebi zazářila 

výjimečná vesmírná konstelace, která byla pravděpodobně astronomickým 

„průvodcem“ Ježíšova narození. Saturn a Jupiter se k sobě z pohledu pozorovatele 

přiblížily tak těsně, jako tomu bylo naposledy před téměř čtyřmi stovkami let. 

Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy nabídly živý přenos z mobilní sestavy 

10 cm refraktoru Zeiss a kamery QHY 5 ve Frýdlantském výběžku, kde je obloha jasná. 

Planety na noční obloze letos předváděly představení, jaké tady dlouho nebylo. 

Tak snad každý, kdo občas zvednul hlavu a zadíval se vzhůru, užasnul. Letošní 

série pozoruhodných kosmických událostí vyvrcholila právě koncem roku. Dvě planety, 

které jsou nejblíže naší Zemi, si ze dne na den vyměnily místo. Tedy alespoň 

symbolicky. Podívaná odstartovala už na začátku prázdnin, kdy na jasném 
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nebi začaly dominovat Jupiter a Saturn. Tyhle obrovské planety na nebi obvykle 

vypadají jako celkem nepatrné hvězdičky. Za normálních okolností by jen málokdo 

věděl, kde je hledat. Jenže letos se dvě největší planety seřadily tak, že utvořily pár. Šlo 

samozřejmě o klam, blízko vedle sebe byly jen zdánlivě, ale rozzářily se neobyčejně 

jasně, kdekdo si na ně ukazoval. Takhle blízko sebe ta dvě nebeská tělesa nikdo 

nepamatuje. Nemohli to vidět ani naši prarodiče, ani praprarodiče, ani…, letošní 

přiblížení totiž bylo největší od roku 1623. Navíc se obě přiblížila Mléčné dráze, což se 

bude opakovat zase až za šest desítek let. Inu, planety, na rozdíl od nás lidí, mají 

času dost – celičký vesmír…      

POČASÍ V TITULCÍCH – 2. 1. Ve většině areálů v Libereckém kraji už se lyžuje, i 

když zatím kvůli nedostatku sněhu omezeně - 4. 1. V Jizerských horách se lyžuje hlavně 

na technickém sněhu. Upravené jsou i některé běžkařské stopy - 6. 1. Mrazivý leden 

nebude. Ani nenasněží – 25. 1. Nejméně sněhu za 20 let. Hrozí sucho – Kvůli zimě bez 

sněhu hrozí, že letošní rok bude sušší než loňský. Předpověď počasí moc naděje na 

změnu nedává – Zima skoro bez sněhu – Zima ukazuje, že letošní rok by mohl být sušší 

než ten loňský. Sněhu se totiž Česko jen tak nedočká -  15. 1. Teploty lámou rekordy. 

Takové teplo na 15 stanicích ještě nebylo - 14,8 stupňů na Šumavě, místo bruslí plavky. 

V Česku padlo patnáct teplotních rekordů – 22. 1. Velká lyžařská střediska v Jizerkách 

fungují, menší bojují o každý den - 27. 1. Přes týden napadne až 20 cm sněhu. Mohutná 

obleva ho zase zlikviduje – 30. 1. Jizerská 50 zatím sníh má. Pořadatele ale straší obleva 

– 3. 2. Lyžování na vodě. Obleva ničí tratě Jizerské padesátky. Jarní počasí zatím 

neumožňuje pořadatelům připravit trať v plném rozsahu. Změny se dotknou hlavního 

závodu na padesát kilometrů – 6. 2. Padesátku zachránil sníh. Závod běžkaři pojedou 

v plné délce – 10. 2. Jizerská 50: Nádherné počasí, dramatický finiš - Bouře Sabine se 

prohnala Českem, v osmi krajích kalamitní stav - Kalamita je v osmi krajích, bez 

proudu je 200 tisíc domácností – Orkán Sabine dorazil do Česka - Vichřice, nikoliv 

orkán, tvrdí o Sabine v Česku meteorolog – 8. 2. Začala Jizerská 50: Na tratě slavného 

závodu vyjeli včera v mlze už první lyžaři – Areály v kraji se radují z nového sněhu - 

11. 2. Ještě není konec. Silný vítr potrápí Česko i ve středu, varovali meteorologové - 

Varování před silným větrem, který v posledních dnech trápí značnou část Evropy, bude 

v České republice platit minimálně do středečního podvečera. Český 

hydrometeorologický ústav prodloužil výstrahu – 15. 2. Podmínky v Libereckém kraji 

vylepšil nový sníh – V Antarktidě je rekordní teplo. Přes dvacet stupňů - 17. 2. 

Předčasné jaro bere zpátečku. Rána budou mrazivá, na horách nasněží – 29. 2. 

Liberecký kraj: Většina lyžařských areálů v kraji oblevu vydržela – Harrachov už není 

opršelý a šedivý, ale zase krásně bílý – 5. 3. V Krkonoších v únoru rekordně pršelo – 

10. 4. Evropu čeká další teplé léto. Sucho a vysoké teploty můžou podle vědců uškodit 

nejen zemědělcům a jejich úrodě, ale také ohrozit osoby, které momentálně patří 

k nejrizikovější skupině v době pandemie – 13. 4. Bouřková sezona v Česku startuje - 

Meteorologové varují před mrazem – 20. 4. Málo sněhu + málo deště = sucho - 25. 4. 

Teploty stoupnou až na 24 °C, pršet moc nebude - 26. 4. Konečně déšť. Aprílové počasí 

to stihne na poslední chvíli - 28. 4. Česká republika dnes zažila první letošní letní den – 

30. 4. Sucho je extrémní, nepalte letos čarodějnice, prosí hasiči - 4. 5. Týden 
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bude studený, ale o víkendu se oteplí až na 25 stupňů – 6. 5. Česko ještě zasype sníh. 

Hrozí i bílá tma – 18. 5. Česko vysychá. Vodou začne šetřit. Vodní blahobyt končí. 

V přehradách klesá voda - 16.6. Za posledních čtrnáct dní napršelo více srážek než 

vloni za celý červen - 17. 6. Evropu čeká vlna veder, teploty vyšplhají až k 40 stupňům 

- 21. 6. Hladiny řek opět stoupají, stav ohrožení na Chrudimsku - Povodněmi hrozí 

i slabší deště. Půda je nasáklá - 26. 6. Silné bouřky s krupobitím zasáhnou Česko 

i v neděli, varovali meteorologové – 28. 6. Bouře s blesky přecházejí přes celou 

republiku, vichr kácí stromy - Česko ohrožují silné bouřky, hrozí krupobití a povodně – 

22. 6. Týden bude plný přeháněk, v pátek budou tropy - 8. 7. Zbyl poslední ostrůvek 

sucha. Silné deště nasytily Česko – 11. 7. Chlad, teplo, chlad. Léto na houpačce – 

Typické středoevropské léto: během dne se ochladilo o 20 stupňů - 28. 7. Jih Německa 

čeká extrémně silná bouře, krupobití dorazí i do Česka - 2. 8. Do Česka vtrhnou bouřky, 

meteorologové varují před rozvodněním řek - 9. 8. Česko zasáhnou silné bouřky, 

varovali meteorologové – 13. 8. Výstraha před horkem trvá - 22. 8. Hrozí tropická vedra 

i bouřky s krupobitím – 31. 8. Bude chladno. Léto se ale ještě vrátí – I přes ochlazení se 

léto ještě nevzdává - 14. 9. Babí léto bude letos tropické, do Česka se brzy vrátí třicítky 

- 18. 9. Ráno bylo na horách mrazivé – 21. 9. Babí léto ještě tento týden. Pak ochlazení 

- 23. 9. Metr sněhu a pád teplot. Do Evropy se žene ledový arktický vzduch - 28. 9. 

Přepište pranostiky. Počasí v Česku se vymanilo z mírného podnebí - 29. 9. Týden bude 

plný deště, teploty se ale zvednou - 1. 10. Víkend bude teplý, ale větrný - 7. 10. Takhle 

teplé září tu ještě nebylo. Bude rekordní celý rok 2020? - 8. 10. Víkend proprší, v neděli 

se i citelně ochladí - 15. 10. Chladné a zamračené počasí vydrží i o víkendu - 26. 10. 

Česko pocítí zbytky hurikánu Epsilon - Do soboty bude pršet, pak se oteplí - 2. 11. 

Z rekordního tepla do mrazu - 5. 11. Do neděle si užijeme slunce, pak nastoupí inverze - 

6. 11. Letošní zima by měla být tužší než loňská - 9. 11. Česko pod šedivým poklopem - 

10. 11. Viděli jste ho? Oblohu nad Českem ozářil mimořádně jasný bolid - Meteorit 

padal nad Jizerkami kolmo a za tlumených výbuchů - 12. 11. Mlhavého příkrovu se 

hned tak nezbavíme – 30. 11. Meteorologická zima začíná. A bere to zostra - 4. 12. 

Kvůli silnému větru dnes Jablonec preventivně uzavře část náměstí s vánočním 

stromem  -  Hrozí orkán. Kde je největší nebezpečí a jak to bude se sněhem? - Na 

horách na severu může vítr dosáhnout o víkendu až síly orkánu. Největší nebezpečí 

hrozí na Liberecku - Část Mírového náměstí v Jablonci nad Nisou bude uzavřená kvůli 

větru - Nebezpečné počasí: Na Česko se žene orkán, je vydána nová výstraha - Česko 

ohrozí o víkendu silný vítr - Popadané stromy i trampolína, dopravní nehody - 5. 12 

Silný vítr zasáhl Česko - Meteorologové varují před silným větrem - Česko ohrožuje 

silný vítr – Liberecký kraj: Během noci vyjížděli hasiči ke dvěma desítkám událostí v 

souvislosti s větrem. Ten potrvá do pondělí - Vítr v Česku může dosáhnout síly orkánu, 

hasiči už odklízeli stromy - Předpověď se splnila, fouká nad 100 km/h. Strom spadl i na 

dům - Hasiči měli kvůli silnému větru v noci 21 zásahů, vítr zastavil i lanovku na Ještěd 

- Vichr v České republice může mít sílu orkánu, na Pardubicku trhal střechy - Na 

Sněžce foukalo rychlostí 166 km/h, bez proudu byly tisíce lidí - 22. 12. Pozor! Silnice 

budou klouzat, hrozí ledovka a námraza. 
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LEDEN 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.1. 5/-3 4/-3 6/-1 2/-4 1/-6 5/-1 

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

6.1. 1/-2 4/-3 4/-5 2/-5 2/-5 4/-3 

9.1. 5/2 7/4 8/4 5/2 3/-3 5/-2 

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

13.1. 4/0 6/-2 6/-2 5/-1 1/-2 5/-1 

16.1. 6/2 7/-1 8/-1 6/-1 4/-2 6/-2 

18.1. 2/-2 5/-1 5/0 0/-2 2/0 3/1 

20.1. 3/-2 4/-4 4/-4 3/-3 3/-4 4/-3 

23.1. 2/-3 3/-5 2/-3 3/-5 3/-3 4/-3 

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

26.1. 3/2 6/3 7/4 5/1 2/0 4/4 

30.1. 3/4 6/4 6/7 6/5 6/3 4/3 

STŘEDA 1. 1. – První den nového roku se probudil pod oblohou prozářenou sluncem, 

na zemi ležela slabá vrstva sněhu. Parádní počasí vylákalo mnoho lidí ven, a to 

navzdory kocovině po novoročních oslavách. Rychle se jít projít, alespoň na malou 

procházku třeba kolem přehrady! Organizátoři novoročních výstupů k Černé Studnici, k 

rozhledně Nisanka či na Ještěd si nemohli naříkat na nezájem. Připochodovaly doslova 

davy lidu. PÁTEK 3. 1. – Mírně přituhlo, na mnoha místech pokryl zem led. SOBOTA 

4. 1. – Silnější vítr navozoval pocit chladu, rozhodně ale žádné mrazy. Sníh se rozpustil 

ve vodu, mírně mrholilo, trochu padal sníh. NEDĚLE 5. 1. – Přes oběd do odpoledne 

krásně slunečno, bohužel se brzy stmívá. Teplota mírně pod nulou, takže trochu kluzko. 

STŘEDA 8. 1. – Zatímco včera chůze po ledovce nebyla příjemná, dnes pomohla 

obleva. Teplota nad nulou rozpustila mrazivé nástrahy. PÁTEK 10. 1. – Teplo, přes den 

rtuť teploměru na 6 °C, na zemi bláto. PÁTEK 16. 1. – Počasí stále beze změn, 

připomíná spíše předjaří, sluneční paprsky už trochu hřejí. V každém případě lákají přes 

den k procházce. Časně ráno a k večeru trochu mrazivo. NEDĚLE 19. 1. – Ráno teplota 

stupeň pod nulou, přes den dokonce chumelilo, padaly krásně velké vločky sněhu, který 

se držel na zemi. Ovšem jen pár hodin, k večeru už zbyla ze sněhové nadílky jen voda. 

MAJITELÉ SKIAREÁLŮ V CELÉM KRAJI NAŘÍKAJÍ - Kvůli teplu 

nemohou zasněžovat a sjezdovky připravují jen s nejvyšším vypětím. Nejen 

vlekaři a lyžaři kroutí hlavou nad podivnou zimou, kdy nesněží ani nemrzne. 
STŘEDA 22. 1. – Snad první den letošní zimy, kdy u nás teplota klesla výrazně pod 

nulu. Ráno bylo minus 6 °C a bylo to znát. Přes den začalo mrholit a tak pozdní 

odpoledne už nachystalo především na chodce pěknou klouzanici. ČTVRTEK 23. 1. - 

Teploty dál neklesaly, takže ráno bylo mokro, odpoledne opět mírně 

mrholilo. PONDĚLÍ 27. 1. – Podivná zima bez sněhu pokračuje. Až dnešní 
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předpověď počasí slibuje, že přes území naší republiky budou v týdnu konečně 

přecházet frontální systémy. Nejvýznamnější z nich má být zítřejší studená fronta, po 

jejímž přechodu k nám pronikne chladnější vzduch. Na horách by mělo připadnout až 

20 cm nového sněhu. Studené proudění ale vydrží jen do víkendu, kdy ho vystřídá teplý 

vzduch od jihozápadu. Ten přinese teploty až kolem 10 stupňů a déšť. Takže budeme 

zase zpátky tam, kde jsme začali. Nicméně, počkáme si, že?  ÚTERÝ 28. 1. – Od 

časného rána nevlídně zamračeno. Takřka celý dne nepřetržitě mrholilo a lilo a pršelo a 

do toho malé kroupy a zase déšť… STŘEDA 29. 1. – Občas sněhové přeháňky měnící 

se v deštík, k večeru začalo sněžit. ČTVRTEK 30. 1. – Slabá vrstvička sněhu kupodivu 

vydržela. Na horách bylo lépe, lyžaři se radovali. Blíží se závod Jizerská 50 a na tratích 

v Jizerských horách je prozatím sněhu dost. Organizátoři se ale obávají oteplení a deště, 

který má přijít v dalších dnech. A tak není divu, že jednou z případných variant je i 

možné zkrácení tratí. PÁTEK 31. 1. – Přes den na teploměru neuvěřitelných 11 °C! 

 

ČESKÁ REPUBLIKA:  

SNÍH NEJEN U NÁS (V CM) 

Leden 2020 2. 1.  6. 1.  9. 1.  16. 1.  18. 1.  23. 1.  30. 1.  

Teplota u nás °C 5/-3 1/-2 5/2 6/2 2/-2 2/-3 3/4 

Zadov 35 40 40 30 30 35 40 

Lipno 40 40 50 50 50 40 55 

Klínovec 40 40 40 40 40 40 60 

Boží Dar 40 40 40 40 40 40 40 

Bedřichov 10 20 20 20 20 20 20 

Tanvaldský Špičák 20 40 40 40 40 40 50 

Ještěd 35 40 40 35 35 35 40 

Harrachov 30 30 30 30 30 30 30 

Rokytnice  15 20 20 20 20 20 25 

Benecko 25 35 40 25 25 25 25 

Š. Mlýn – Sv. Petr 40 45 45 45 45 45 45 

Horní Mísečky 25 25 25 20 20 20 20 

Pec pod Sněžkou 40 40 45 35 35 35 50 

Černá hora  30 40 40 35 35 35 50 

Říčky v Orlických h.  30 30 30 40 40 50 60 

Deštné v Orlických h.  30 45 50 45 45 45 50 

Praděd 70 80 80 80 80 80 80 

Pustevny 0 30 0 0 05 0 0 
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ÚNOR 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ V ČR 

Den 
Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

1.2. 11/5 14/5 13/6 13/5 12/5 13/7 

3.2. 7/2 10/4 10/3 10/4 10/4 9/5 

6.2. 2/2 4/1 4/1 3/2 4/3 3/3 

8.2. 3/1 6/-1 7/-1 6/-4 4/-3 5/-2 

10.2. 5/2 9/3 6/2 9/3 9/5 11/4 

14.2. 5/2 6/2 5/3 6/3 7/3 5/2 

15.2. 7/3 9/2 9/1 8/3 9/1 8/4 

17.2. 10/3 14/5 9/4 13/5 13/5 15/6 

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

22.2. 8/7 11/7 12/7 11/8 11/7 10/8 

24.2. 5/6 8/9 6/7 7/8 9/3 8/5 

27.2. 3/-2 6/0 5/0 5/0 7/2 6/0 

29.2. 3/3 8/6 9/4 5/4 7/2 7/4 

SOBOTA 1. 2. – Přes den polojasno, k večeru déšť. Což o to, vody je třeba, ale trocha 

sněhu by také neškodila. Zatím jsme si ho mnoho neužili. STŘEDA 5. 2. – Po deštivých 

dnech konečně napadnul sníh. Zaradovali se především lyžaři, kterým počasí zatím 

dopřávalo jízdu hlavně na vodě a na ledu. Mohutně jásali také organizátoři a účastníci 

Jizerské 50, která se jede o nadcházejícím víkendu. ČTVRTEK 6. 2. – Protože včera na 

čerstvě napadnutý sníh svítilo vydatně sluníčko, dnes jsme se tak trochu klouzali. Po 

sněhu i po ledu. PÁTEK 7. 2. – Do husté mlhy vyrazili ráno účastníci 53. ročníku 

Jizerské padesátky. Přestože na bílou stopu dopadaly kapky deště, pořadatele i 

závodníky těšilo, že se díky zásobě sněhu z minulých dní mohla uskutečnit všechna 

klání. Jako první otestovali terén nejmenší lyžaři. Fanoušci si ale jejich ostré bitvy, která 

začínala ráno úderem deváté hodiny, příliš neužili. Viditelnost totiž byla zhruba dvacet 

metrů. Na závod Bedřichovská 30, která startovala v pravé poledne, už na chvilku 

vysvitlo slunce. Naopak tma vládla při startu sprintu na jeden a půl kilometru. Na jeho 

startovní čáru se postavila i největší hvězda letošního ročníku, Nor Petter Northug. 

Závody budou pokračovat i v sobotu a v neděli, kdy odstartuje samotná Jizerská 50. 

Tolik z hor a nyní o tom, jak bylo nejen u nás. Slunce, obleva, v poledne v centru 

Jablonce ukazoval teploměr 5 °C. Jo, to argentinská část Antarktidy zaznamenala 

nejteplejší den v historii měření – teplota na nejsevernějším výběžku kontinentu dosáhla 

rekordních 18,3 °C! Byl tak překonán dosavadní rekord 17,5 °C z března 2015, přičemž 

Argentina zde měří teplotu od roku 1961. Lokální rekord pokořila i zhruba o sto 

kilometrů jižněji položená základna Marambio, kde rtuť teploměru zde vystoupala na 

14,1 °C. Tady měří teplotu od roku 1971, nejtepleji tu bylo v únoru 2013, kdy teploměr 

ukazoval 13,8 °C. SOBOTA 8. 2. – Podmínky k lyžování v zimních střediscích v kraji 

vylepšil nový sníh. V uplynulém týdnu ho napadlo kolem čtvrt metru a mrazy umožnily 

i spuštění sněhových děl. Na sjezdovkách leží 70 cm sněhu. NEDĚLE 9. 2. – 
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Nádherné počasí i dostatek sněhu umožnily konání Jizerské 50. Loňské vítězství obhájil 

norský běžec na lyžích Andreas Nygaard. Mezi ženami kralovala Britta Johanssonová 

Norgerenová ze Švédska. Nejlepší z českých závodníků byla v podniku seriálu Ski 

Classics Kateřina Smutná z Jablonce. Tato dvojnásobná vítězka Jizerské 50 toužila po 

dovršení hattricku, ale nakonec dojela pátá. I u nás bylo přes den krásně slunečno, k 

večeru začal fičet vítr, který tak pomalu ale jistě naplňoval varování meteorologů před 

bouří Sabine. PONDĚLÍ 10. 2. – Přes den téměř aprílové počasí, vítr a bouřku střídalo 

slunce. Pozdní večer už to pořádně foukalo. Ale oproti jiným místům to v Jablonci šlo. I 

když, jak kde. Docházelo k zajímavým situacím, kdy na jednom konci města zuřila 

bouře a na druhém jsme o ní ani nevěděli.  Například ve Mšeně se mohutně blýskalo, 

padaly kroupy a fičel vichr. Naopak v Kokoníně byl prý klid. Ale od začátku. Orkán 

Sabine dorazil v noci do Čech a mířil na jihovýchod. Což znamenalo, že nám se mohl 

ve své největší síle vyhnout. Když orkán překročil v noci německou hranici a vtrhnul do 

Čech, zbrzdila ho trochu pohoří, přesto zůstal i nadále nebezpečný. Meteorologové 

zvýšili jeho stupeň na extrémní, rychlost větru na Sněžce dosáhla 180 kilometrů 

v hodině. Největší škody napáchal v jižních a středních Čechách. Samotný Liberecký 

kraj zasáhla druhá vlna vichřice až po poledni, rychlost větru v nárazech přesahovala 

90 kilometrů v hodině. Popadané stromy zablokovaly silnice, zkomplikovaly i dopravu 

na železnici. Dva lidé byli zraněni. V Doksech na Českolipsku spadl strom na ženu, 

další žena se zranila při havárii svého vozu v České Lípě. Kvůli vichřici platil v kraji 

kalamitní stav, který vyhlásili energetici řešící na čtyři desítky poruch vysokého napětí. 

Bez elektřiny se ocitlo 38 tisíc domácností. K šestnácté hodině hasiči v rámci kraje 

evidovali 210 uzavřených událostí, z toho 197 případů popadaných stromů. Ve stejnou 

hodinu bylo stále otevřeno 105 událostí, toho 98 popadaných stromů a větví přes 

komunikaci. V Liberci zůstala kvůli vichřici zavřená zoologická zahrada. Několik vlaků 

bylo od rána zrušeno v Jizerských horách a Krkonoších, šlo o spoje mezi Tanvaldem, 

Harrachovem a polskou Sklarzskou Porebou nebo o spoj v opačném směru. Bouře 

Sabine nepřinesla do ČR tak silný vítr jako orkán Kyrill. Naměřeny byly podobné nebo 

vyšší rychlosti větru než při orkánech Emma či Herwart. Ve třídách mnoha škol v 

Libereckém kraji bylo poloprázdno. Orkán Sabine měl totiž podle původních informací 

na Liberecký kraj v noci udeřit rychlostí až 145 kilometrů v hodině. Krajský úřad proto 

doporučil rodičům, aby v pondělí nechali svoje děti doma, což se týkalo všech typů 

škol. Jejich provoz byl sice v omezeném režimu zajištěn, ale absence byla u všech, kdo 

do školy nedorazili, omluvena. Někde však zcela zavřely. Jako třeba jablonecké 

Gymnázium U Balvanu, kde zrušili celou výuku.  

ORKÁN SABINE V JABLONCI NENAPÁCHAL VELKÉ ŠKODY – Tisková 

zpráva ze dne 11. 2. - Včera se Českem prohnal orkán Sabine a mnohde po sobě 

zanechal spoušť. V Jablonci naštěstí nenapáchal žádné zásadní škody, dnes bylo nutné 

jen nastoupit na úklid popadaných větví. Hasiči vyjeli dvakrát včera odpoledne, jednou 

v Proseči ke stromu, který padl na dům, a jednou do Jabloneckých Pasek, kde 

odstraňovali strom padlý přes komunikaci kousek od Kynastu. STŘEDA 12. 2. – Vítr se 

skoro uklidnil, ale ještě občas pořádně zafičí. Mírně chumelily mokré vločky. 

ČTVRTEK 13. 2. – Jemně zasněženou krajinu ozářilo dopoledne slunce a 
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lákalo ven. K večeru padal sníh plný deště. PÁTEK 14. 2. – Oproti včerejšku polojasno 

či spíše zamračeno. Teploty nad nulou, sníh mizí. I na naší zahradě se už objevily trsy 

sněženek a bledulí. VÍKEND 15. – 16. 2. byl polojasný, zamračený, nicméně celkově 

bylo dost teplo. Padaly rekordy, například v Klatovech naměřili rekordních 18,2 °C. 

Teplo bylo i v Antarktidě. Poprvé zde byla naměřena teplota přesahující dvacet stupňů 

Celsia. Rekord 20,75 °C byl zaznamenán na Seymorově ostrově. U nás se v neděli 

odpoledne spustil déšť.   STŘEDA 19. 2. - Ráno klesly teploty mírně pod nulu, padal 

sníh s deštěm, počasí nebylo úplně příjemné. Na horách sněžilo vydatněji a foukal 

čerstvý vítr, takže se leckde tvořily sněhové jazyky. VÍKEND 22. – 23. 2. – Zatímco 

sobotní slunečné počasí lákalo ven, deštivá neděle byla příjemná jen doma v křesle u 

kamen a s knihou. Celý den lilo, dešťové kapky neúnavně pleskaly o dlažbu i parapety a 

k večeru se zvedl silný vítr. Předpověď hlásila vichřici, ale už k ránu byl vcelku klid. 

ČESKO: SNÍH NEJEN U NÁS (V CM) 

Únor 2020 2. 2.  6. 2.  8. 2.  13. 2.  17. 2.  22. 2.  29. 2.  

Teplota u nás °C 5/-3 2/2 3/1 5/2 10/3 8/7 3/3 

Zadov 35 25 35 30 30 35 35 

Lipno 40 30 40 40 45 40 35 

Klínovec 40 60 60 65 65 65 60 

Boží Dar 40 40 40 40 40 40 40 

Bedřichov 10 20 20 20 20 20 20 

Tanvaldský Špičák 20 50 50 50 50 50 40 

Ještěd 35 45 45 40 35 35 40 

Harrachov 30 25 25 35 35 20 35 

Rokytnice  15 30 35 45 45 50 50 

Benecko 25 40 40 45 50 60 40 

Š. Mlýn – Sv. Petr 40 40 60 60 60 60 60 

Horní Mísečky 25 30 45 45 45 45 50 

Pec pod Sněžkou 40 80 80 85 85 80 80 

Černá hora  30 65 65 75 75 65 70 

Říčky v Orlických h.  30 60 60 60 60 60 60 

Deštné v Orlických h.  30 40 40 40 50 50 40 

Praděd 70 85 85 85 120 130 130 

Pustevny 0 0 30 30 25 25 25 

 

PONDĚLÍ 24. 2. – Vítr ustal a nás probudilo slunce.  ÚTERÝ 25. 2. – Celý den ukrutně 

lilo, bylo nevlídně. ČTVRTEK 27. 2. – Včera začal padat sníh, mírně se ochladilo, a 

pak opět něco málo připadlo, chumelilo téměř nepřetržitě. Soused Pepan, který miluje 

úklid sněhu, vyrazil na chodník s frézou. „Letos teprve podruhé,“ povzdechl si 

smutně. Nový sníh vylepšil podmínky k lyžování, na sjezdovkách v Jizerských horách 

leží až sedm desítek centimetrů. Řada středisek je v plném provozu, například areál 

Černá Říčka v Desné. Na Ještědu v Liberci se lyžuje na 5,5 kilometru sjezdovek, které 

pokrývá čtyřicetimetrová vrstva sněhu. PÁTEK 28. 2. – Většina větších lyžařských 

areálů v kraji oblevu a déšť ze začátku tohoto týdne vydržela. Nelyžuje se 

pouze na Javorníku u Liberce a v Bedřichově je pouze dětský vlek. Včera a 
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dnes navíc podmínky vylepšilo ochlazení a sněžení, na horách připadlo za poslední dny 

dvacet centimetrů sněhu. SOBOTA 29. 2. – Poslední únorový den se probudil pod 

novou sněhovou pokrývkou, takže jsme trochu využili hrabla a odklízeli - soused Pepan 

nadšeně vyrazil se sněhovou frézou, ale… Už odpoledne teplota nad nulou zvěstovala, 

že sníh dlouho nevydrží. Dnešní den byl zajímavý nejen svým datem – devětadvacátého 

máme v únoru jednou za čtyři roky, ale i barevným sněhem v Krušných horách.  

ČESKO: SNÍH NEJEN U NÁS (V CM) 

Pro zajímavost srovnání Rok 2020 Rok 2019 
5.3.  9.3.  12.3.  14.3.  4. 3.  30. 3.  4. 4.  

Teplota u nás °C 8/2 5/0 11/3 6/-5 14/2 17/4 18/10 

Zadov 30 30 25 20 70 30 25 

Lipno 30 30 25 20 60 15 0 

Klínovec 60 60 60 50 120 100 70 

Boží Dar 40 40 30 30 75 45 50 

Bedřichov 20 20 20 20 50 10 0 

Tanvaldský Špičák 40 40 40 20 80 70 0 

Ještěd 35 30 27 20 40 0 0 

Harrachov 35 35 35 35 90 60 50 

Rokytnice  50 50 50 40 90 40 0 

Benecko 30 25 25 25 45 20 0 

Š. Mlýn – Sv. Petr 60 60 60 60 120 85 70 

Horní Mísečky 50 50 50 50 120 85 0 

Pec pod Sněžkou 75 75 75 70 100 80 80 

Černá hora  75 80 75 65 100 80 50 

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

Deštné v Orlických h.  30 30 25 25 65 30 0 

Praděd 130 130 130 110 220 130 100 

Pustevny 0 0 0 15 40 15 0 

POZORUHODNÝ ÚKAZ: ŽLUTÝ SNÍH pozorovali poslední únorovou sobotu 

v Karlovarském kraji. Objevil se tam nažloutlý sníh. Na úkaz upozornil 

meteorolog ze stanice v Šindelové. Jevu si všimli i lyžaři, kteří vyrazili na běžky 

do Krušných hor. Žlutě zbarvený sníh napadl v brzkých ranních hodinách a k 

 vidění byl celé dopoledne v okolí obcí Nejdek, Kraslice a Šindelová. Proč z čtyř 

a půl centimetru nově napadaného sněhu byly dva centimetry nažloutlé? Protože 

obsahovaly písek ze západní Sahary, z území Maroka. Vítr tam písek nasál a 

zamířil na sever k Azorským ostrovům a Španělsku. Zároveň ze západu mířila 

teplá fronta, která písek přenesla. Ten se pak s frontou dostal nad Krušné hory, 

kde spadl ve formě sněhových srážek. V oblasti Sahary, ale také v Povolží, 

k podobnému jevu dochází poměrně často mezi březnem a květnem. Písek se 

dostane až do výšky tří až pěti kilometrů, následně padá. V případě, že se písek 

setká s intenzivním prouděním, které ho do sebe nasaje, může se dostat 

výjimečně i k nám. Jako se stalo dnes, devětadvacátého února…   



   KRONIKA roku 2020                                                                                 32  

 

 

 



   KRONIKA roku 2020                                                                                 33  

 

BŘEZEN 
Předpověď 

Jablonec 

nad Nisou 
Praha Plzeň 

Hradec 

Králové 
Brno Ostrava 

2.3. 7/4 11/5 10/4 9/6 10/5 9/5 

7.3. 4/-2 6/0 7/-1 5/-2 8/0 9/2 

9.3. 5/0 7/2 8/2 9/2 9/3 10/3 

12.3. 11/3 15/4 14/3 15/5 18/7 16/6 

14.3. 6/-5 7/-3 9/-4 7/-4 10/-2 8/-3 

19.3. 16/6 18/8 18/6 18/7 17/6 19/8 

21.3. 1/-5 5/-3 3/-5 2/-3 5/-2 4/-3 

23.3. 2/-6 3/-3 3/-4 4/-5 4/-4 3/-5 

28.3. 14/3 16/2 16/3 16/3 16/4 16/5 

PONDĚLÍ 1. 3. – Teplota nad nulou, na obloze usmívající se sluníčko, sníh zmizel a na 

záhonech se objevily opět kvítka sněženek, která ještě včera byla schovaná pod sněhem. 

ÚTERÝ 2. 3. – Snad bez přestávky celý den pršelo, noční mráz změnil vodu v ledovku. 

STŘEDA 3. 3. – Slunce svítící od rána zlikvidovalo led přeměnou na vodu, která se 

dost rychle odpařovala. ČTVRTEK 3. 3. – Další prosluněný den připomínající, že jaro 

se blíží. Ráno a k večeru se mírně ochlazuje, ale rtuť teploměru nesjíždí pod nulu. 

SOBOTA 7. 3. – Ráno na teploměru stupeň pod nulou, přes den padala sněhová krupice 

s deštěm, bylo pod mrakem, nevlídně. PONDĚLÍ 9. 3. - Týden začal dešťovými 

přeháňkami, zataženo, odpoledne jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupaly 

na 6 až 10 °C. STŘEDA 11. 3. – Předcházející dny žádná sláva, mrholení střídal déšť, 

přidal se silný vítr. ČTVRTEK 12. 3. byl nejteplejším dnem v týdnu, leckdy padaly i 

teplotní rekordy, na Moravě až 20 °C.  U nás nic moc, na teploměru jen 5 °C. PÁTEK 

13. 3. – Pár minut před šestou hodinou ranní zaburácel mohutně hrom, no rána 

obrovská, z nebe se na nás vysypala sněhová krupice. Záhy byl ovšem klid a přes den 

příjemně slunečno, sníh zmizel. SOBOTA 14. 3. – Prosluněný den vléval do těla příval 

energie (navzdory šířícímu se koronaviru). STŘEDA 18. 3. – Po sérii slunečních dnů 

ještě tepleji. Na teploměru až 18 °C. Venku ale mnoho lidí není, virová pandemie děsí.  

VIROVÁ PANDEMIE: NA SLUNÍČKO V ROUŠCE - SOBOTA 21. 3. – Sice 

žádné vedro, ale slunce vylákalo plno lidí k procházce. Všichni se zakrytými nosy a 

ústy buď rouškou, nebo s šálou omotanou kolem krku. Zahalením se však nechráníme 

před mrazem a větrem, ale kvůli možné nákaze vydala vláda nařízení, že musíme chodit 

na veřejnosti takto zahaleni. Pozitivní je, že nařízení se dodržuje. NEDĚLE 22. 3. – 

Dopoledne padal sníh, odpoledne svítilo slunce a soupeřilo s mrazem. V noci mrzlo, 

ještě přes den byly dva stupně pod nulou. ČTVRTEK 26. 3. – Sice už nemrzne, ale 

výrazné vedro také není. Odpolední sluníčko lákalo k procházce, ale žádné davy se 

nevalily. Jen jednotlivci, maximálně dvojice a všichni v rouškách na obličeji. V ulicích 

zlověstný klid neodrazuje ptáky od štěbetání. Jako by stále vítali první jarní den. 

SOBOTA 28. 3. se probudila do slunečného rána. Přes den teplo až 17 °C. PONDĚLÍ 

30. 1. – V noci přituhlo, přes den teplota na nule. ÚTERÝ 31. 3. – Poslední březen se 

probudil pod sněhem. Napadla sice tenká vrstvička, ale optimismu nedodala.       
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DUBEN 
POČASÍ V JABLONCI 

Teplota 

přes den 

17. 4.  18. 4.  19. 4.  17. 4.  18. 4.  19. 4.  29. 4.  

15 °C 

jasno 

16 °C 

jasno 

11 °C 

zataženo 

16 °C 

jasno 

16 °C 

jasno 

11 °C 

zataženo 

14°c  

jasno 

STŘEDA 1. 4. – První aprílový den navázal na poslední březen a teplotně nepřekvapil. 

V noci docela chladno, minus jeden stupeň pod nulou. VÍKEND 4. - 5. 4. se příjemně 

oteplil. Na dlouhé sezení venku to ovšem ještě nebylo. ÚTERÝ 7. 4. – Téměř letní den, 

na teploměru až osmnáct stupňů. Ptáci od kuropění radostně trylkují, lidé vyrazili na 

sluníčko. Kdo šel běhat či jezdit na kole, měl povoleno dnes poprvé po mnoha dnech 

začít sportovat bez roušky! * V noci z úterý na STŘEDU 8. 4. byla jasná noc, a tak: 

SUPERÚPLNĚK NA OBLOZE UKÁZAL OBŘÍ MĚSÍC - Ve 4 hodiny a 34 

minut středoevropského letního času se Měsíc přiblížil k Zemi na nejmenší 

vzdálenost za poslední rok. Při takzvaném superúplňku se dostal do 

vzdálenosti 356 909 kilometrů, přičemž střední vzdálenost Měsíce od Země je 

384 403 km. Při tomto úkaze – kdy je Měsíc blíž, je také vidět větší. Obraz 

měsíce byl přibližně o třináct procent větší, a protože byl blíž, také víc svítil…  

ČTVRTEK 9. 4. – I v noci ze středy na čtvrtek ještě Měsíc mohutně zářil. Ve dne pak 

zářilo slunce coby předzvěst velikonočního víkendu. Zatímco v jiných letech už 

centrum města zaplnily trhy, letos nic. Celosvětová pandemie nového onemocnění 

ochromila společenské dění. BÍLÁ SOBOTA 11. 4. – Co do počasí se vydařila. Slunce 

na nebi, ale v duši neklid. Asi poprvé v lidských dějinách téměř všichni lidé, i 

v těch nejodlehlejších končinách, zažívají současně stejnou obavu z nového 

onemocnění. Tak tomu nebylo ani za obou světových válek, které se týkaly jen 

části lidstva a rozhodně ne celých kontinentů. Letos lidstvo prožívá jakousi 

univerzální Bílou sobotu. Jakou podobu bude mít neděle, která po ní přijde? Na 

tomto místě lze zaznamenat především počasí, ale ne předpovědět, co bude dál v 

pandemii. NEDĚLE 12. 4. - Byla ještě o něco teplejší než včerejší den, rtuť teploměru 

došplhala k dvacítce. Slunce dodávalo energii a víru, že bude dobře. Jasno je jedno, 

zítra koledníci chodit nebudou. Ať bude počasí jakékoliv. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

13. 4. – Psa by nevyhnal, ochladilo se. Pro srovnání - zatímco v Ostravě měli ve dvě 

hodiny odpoledne ještě 21 stupňů, v Liberci tou dobou bylo jen 5 °C a u nás ráno na 

teploměru všeho všudy 4 °C. Dopoledne malinko sprchlo. Déšť je samozřejmě vítán. 

Země je neuvěřitelně suchá, práší se, voda se málem nevsakuje a pozvolna po ní stéká. 

Už nyní novinové titulky hlásí: EVROPU ČEKÁ DALŠÍ TEPLÉ LÉTO! 

PO KORONAVIRU UDEŘÍ SUCHO. BLÍŽÍCÍ SE LÉTO STRAŠÍ ZEMĚDĚLCE I LÉKAŘE 

- SUCHO A VYSOKÉ TEPLOTY MŮŽOU PODLE VĚDCŮ UŠKODIT NEJEN 

ZEMĚDĚLCŮM A JEJICH ÚRODĚ, ALE TAKÉ OHROZIT OSOBY, KTERÉ 

MOMENTÁLNĚ PATŘÍ K NEJRIZIKOVĚJŠÍ SKUPINĚ V DOBĚ PANDEMIE -  

Nezvykle vysoké teploty, modrá obloha a všude plno květů. Zatímco 
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běžní obyvatelé Evropy si počasí pochvalují, jinak to vidí zemědělci. 

Znepokojuje je pokračující sucho, odborníci podle německé veřejnoprávní 

stanice Deutsche Welle varují, že jakmile se Evropa vypořádá s pandemií 

koronaviru, může přijít další krize, tentokrát potravinová. Aktuálně ale 

zemědělce trápí také problémy spojené s pandemií. Uzavřené hranice a přísná 

opatření totiž způsobily odliv sezonních pracovníků ze zahraničí… Právě téma 

nedostatku pracovních sil dominovalo titulkům evropských médií a změna klimatu se 

oproti předchozím měsícům opomíjela. Zpět k nám. Na velikonoční víkend objednal 

Jablonec u Severočeských komunálních služeb mimořádný svoz odpadu. Celkem se ho 

svezlo 15 tun, a to mimo běžné termíny odvozu. ÚTERÝ 14. 4. - Za studenou frontou, 

která k nám přešla včera, se valil studený vzduch od severu. Prý přechodně, no uvidíme. 

Nicméně, meteorologové varují před mrazem! STŘEDA 15. 5. – Zem pokrývala slabá 

vrstva sněhu. Nijak povzbudivé! Nízké teploty v úterý a ve středu rozhodně neprospěly 

kvetoucím ovocným stromům či zelenině a konec konců ani lidem. Náladu nepřidaly. 

PÁTEK 17. 4. – Již včera se oteplilo a dnes slunečné počasí pokračovalo. V Jablonci 

měl začít jarní úklid, kvůli vládním opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru 

muselo město upravit technologický postup. V harmonogramu úklidu byl zohledněn 

fakt, že některá pracoviště omezila provoz a lidé jsou doma, proto je zvláště na 

sídlištích více zaparkovaných vozů. A tak byly na čištění nasazené pouze samosběrné 

vozy a pracovníci s ručním nářadím, neumísťovala se dopravní značení vyzývající k 

přeparkování nebo jeho zákazu. Mytí tlakovou vodou pak proběhne dle potřeby až po 

ukončení vládních opatření a omezení. I tak je jarní úklid už v plném proudu, uklizený 

je střed města, okolí přehrady, ulice Palackého a také další místa. STŘEDA 22. 4. – 

Ráno 7 °C, přes den 16 a slunce, k večeru na teploměru stále 9 °C. Tak bylo nejen dnes, 

ale podobně i ve dnech předcházejících. Pokud někde pršelo, u nás to tedy rozhodně 

nebylo. SOBOTA 25. 4. – Oproti včerejšku a dnům předcházejícím se nepříjemně 

ochladilo. Přes den kolem deseti stupňů, v noci pouhé 4 °C. Naštěstí nadprůměrné 

teploty slibují v nadcházejících dvou týdnech meteorologové. Přes den by se měly 

šplhat až na 24 °C. ÚTERÝ 28. 4. – Nejen my, ale celé Česko zažilo první letní den 

letošního roku. Nejtepleji bylo ve stanici Husinec-Řež u Prahy, a to 26,2 °C. Letní den, 

tedy takový, kdy teplota dosáhne alespoň 25 stupňů Celsia, zaznamenalo třináct stanic. 

Více než 26 °C bylo ještě ve středočeských Dobřichovicích, v Praze-Karlově 

meteorologové naměřili 25,8 °C a o desetinu stupně méně pak ve stanicích České 

Budějovice Rožnov a Praha-Komořany. Loni jsme zažili první letní den 24. dubna, přes 

25 stupňů Celsia tehdy vystoupala teplota ve stanicích Plzeň-Mikulka a Plzeň-Bolevec. 

Ve dnech 25. a 26. dubna byl pak letní den zaznamenán na více než 80 stanicích 

hydrometeorologického ústavu. Situace z loňska se letos prý opakovat nebude, podle 

předpovědi se zítra ochladí. Ještě než k tomu došlo, tak spadlo k večeru pár kapek deště. 

Nic moc, ale v noci už pršelo vydatněji, déšť ustal až k ránu. Až na samém konci dubna 

přišlo tak typické aprílové počasí s náhlým střídáním meteorologických jevů. Déšť je 

ale určitě dost dobrá zpráva. STŘEDA 29. 4. - Ochladilo se, ráno na teploměru necelých 

10 °C, přes den maximálně 14 °C.  A ještě jedna zajímavost: Před 

polednem kolem Země prosvištěl obrovský asteroid. Masivní kolos 
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měřící na délku 1,8 až 4,1 kilometru, který lze podle obecných kritérií 

vesmírného úřadu NASA klasifikovat jako ´potenciálně nebezpečný´, se řítil 

směrem k Zemi rychlostí přes 31 tisíc kilometrů v hodině. Těleso s označením 

52768 je také nazývané 1998 OR2. Nejblíže k Zemi byl asteroid v čase 11:56 

středoevropského letního času. Protože toto zaznamenávám po patnácté 

hodině, je snad jasné, že žiju a vesmírný kolos pro lidstvo žádnou hrozbu 

nepředstavoval. ČTVRTEK 30. 4. – Zatímco jindy jsme pálili čarodějnice a sledovali 

tradiční ohňostroj nad hladinou mšenské přehrady, letos nic. Jen pár rachejtlí rozčíslo 

k večeru ticho a to bylo celé. V Česku je nejhorší sucho za posledních 500 let. 

Pojďme letos čarodějnice nepálit, prosím, žádali hasiči a lidé vyhověli. K omezení 

nás ale spíše dohnala obava z nakažení novým virem, které hrozí při shromažďování 

většího počtu osob, byť třebas jen kolem táboráku… 

KVĚTEN 
PÁTEK 1. 5. – První májový den se probudil osvěžený nočním deštěm, přes den pěkně 

svítilo slunce, k večeru se rozpršelo. Aprílové počasí pokračuje a pokračovalo i den 

následující. SOBOTA 2. 5. – Jasnou oblohu střídaly tmavé mraky. Převládala oblačnost, 

občas déšť nebo přeháňky. Ranní teploty klesly na 4 stupně, přes den teploměr stěží 

ukázal 12 °C. Doma jsme si přitopili. PONDĚLÍ 4. 5. – První květnový týden 

odstartoval relativně studeným ránem. V 6 hodin teplota například v Ústí nad Orlicí 

klesala na 0,4 °C, v Holešově na 1,5 °C, v Karlových Varech bylo 1,7 °C. V horských 

oblastech místy mrzlo – například Rokytská slať hlásila -5,5 °C, Volary -4 °C a Orlické 

Záhoří -5 °C. Nicméně u nás oproti víkendu o něco tepleji a bez deště. Ale zapršelo 

vydatně, což je naprosto skvělé!  Vůbec také nevadilo, že leckde na vrcholcích hor se 

déšť měnil na vodu se sněhem nebo dokonce sněžení. Sněhové vločky konec konců 

nejsou v květnu zase tak nic neobvyklého. Vloni sněžilo 5. května v Čechách od 

nadmořské výšky 400 metrů, 28. 5. 1997 sněžilo v Praze a 31. 5. 1999 v našem kraji.  

ČESKO JEŠTĚ ZASYPE SNÍH. HROZÍ I BÍLÁ TMA * ÚTERÝ 5. 5. – Citelně se 

ochladilo, ráno na teploměru tři stupně. Přes den mrholilo, ba i trochu sněhové krupice 

se mezi kapkami deště objevilo. V poslední zimní sezoně jsme se žádné významnější 

sněhové nadílky nedočkali, zato teď, v polovině posledního jarního měsíce, se máme 

připravit na kalamitu? Na horách prý sněžilo hustě. STŘEDA 6. 5. – Brr, dorazila 

studená fronta, která přinesla citelný závan zimy. Hlavně dopoledne bylo nepříjemně, 

odpoledne sice vylezlo slunce, ale fičel vítr, takže počasí moc nelákalo ven. Abych 

nezapomněla, blíží se vlastně zmrzlí muži, proto zima! NEDĚLE 10. 5. – Pankrác, 

Servác a Bonifác zatím v nedohlednu, na prodloužený víkend se oteplilo, užívali jsme 

si. Teplý vzduch od jihozápadu nám přinesl doslova letní teploty. Předpověď nám však 

kazí náladu, avizuje velké ochlazení. ÚTERÝ 12. 5. – Pankrác převzal vládu. Teplé 

jarní dny vystřídala zima a přívaly deště. Dnes pršelo a lilo bez přestání. Již včera se 

začal do Česka valit arktický vzduch a ranní teploty se propadly k nule. A nám přestal 

topit kotel, takže propad teplot i doma a žádná pohoda za kamny.  
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STŘEDA 13. 5. – Servác nechal ráno rtuť teploměru vystoupat k 3 °C, ustal déšť i vítr. 

Chladno je ale dál. ČTVRTEK 14. 5. – Bonifác se choval nejohleduplněji, ráno na 

teploměru 6 °C. Inu, tři zmrzlí tentokrát potvrdili, že k nim patří jarní mrazy i ochlazení 

a vzali to pěkně z gruntu. Z příjemného jarního snění jsme spadli do studených dní a 

promrzlých nocí. Naši předci by se prý nedivili, protože takto řádí jedině svatí zmrzlíci: 

LEDOVÍ MUŽI PANKRÁC, SERVÁC, BONIFÁC A MUŽÍCI URBAN, FILIP, BÉDA - 

Na okraj a pro zajímavost si řekněme, že lidí prvního jména tj. Pankráců žije 

v Česku sedm, Serváců je pět a Bonifáců pětašedesát. Tedy jen hrstka. Přesto 

tato jména známe všichni. Jsou za tím ledoví muži, ledáci či zmrzlíci. 

V kalendáři jim patří dny od 12. do 14. května. Do jarního rozpuku tradičně 

přinášejí studený vzduch s pozdními mrazy. Což letos platilo víc než kdy jindy. 

Samozřejmě na ně pamatují i pranostiky: Ledoví muži spalují ovoce i růži * Před 

Servácem není léta, po Serváci s mrazem veta * Svatí Pankráci, Serváci a 

Bonifáci, vás se bojí všici sedláci! Bodejď by se nebáli, právě v těchto dnech 

obyčejně kvetou jabloně, kdoule, švestky a hrušky – což mohu potvrdit, při pohledu do 

naší zahrady. Nenadálá sibérie spolu s vydatnými studenými srážkami mohou úrodu 

fatálně poničit. Dá se ale tahle májová facka vysvětlit i poněkud vědečtěji? „Ledoví 

muži patří mezi takzvané teplotní singularity. Což je označení pro nezvyklé 

chování fyzikální veličiny, v tomto případě teploty,“ vysvětlují meteorologové 

s tím, že nejčastější příčinou vpádu studeného vzduchu na naše území bývá tlaková výše 

nad Skandinávií a tlaková níže nad východní Evropou. Mezi těmito dvěma tlakovými 

útvary k nám proudí studený vzduch od severu. Pokud při takovém uspořádání dojde 

během noci k vyjasnění, může po ránu mrznout klidně i v polovině května. Pamětníci si 

určitě vybaví rok 1978, kdy republiku zmrazil pád na minus osm stupňů, výrazně mrzlo 

i v letech 2001 a 2002. Oproti představám našich předků však k mrazivému jevu 

nedochází s neměnnou pravidelností. Jednou dorazí s několikadenním zpožděním, jindy 

vůbec. Poslední roky se dokonce zdálo, jako kdyby si ledáci chtěli zvyknout na příchod 

se zhruba dvou až třítýdenním předstihem. Letos si dali ovšem na přesnosti záležet a 

dodrželi tradiční termíny, o nichž se psalo již v patnáctém století. A nejen u nás. Velmi 

podobné pranostiky se několik století předávají všude ve střední Evropě, jen jinde se 

zmrzlíkům říká například ledoví svatí a známé duo Pankrác a Servác sem tam naplňuje 

místo Bonifáce Mamert. A ještě něco. Leckdy škody v sadech a na záhonech napáchají 

až tzv. MALÍ LEDOVÍ MUŽI, tedy URBAN, FILIP A BÉDA. Ti nás svou návštěvou 

poctí 25. až 27. května. Teprve až přečkáme i je, můžeme se přestat bát, že nám mráz 

poničí úrodu. NEDĚLE 17. 5. – Oteplilo se, slunce vydatně hřálo. Vypadá to, že 

nejchladnější týden máme za sebou. ÚTERÝ 19. 5. – Letní den jak vyšitý, jasno, slunce. 

PÁTEK 22. 5. – Zatímco dopoledne svítilo slunce, odpoledne se obloha trochu 

zachmuřila a k večeru začalo mrholit. Žádný vodní příval se ale nekonal. Tedy 

v podvečer. V noci, to už byla jiná. Mrholení přešlo ve vytrvalý déšť. SOBOTA 23. 5. – 

Pršelo a lilo celý den téměř bez přestávky. PONDĚLÍ 25. 5. – Stále prší, včera déšť 

provázel silný vítr. Počasí tak trochu na houby, a to doslova, protože 

podmínky pro růst hub prý budou ideální. Přiměřené teploty kolem 15 °C a 
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déšť růstu hub vyhovuje. Kdo by se ale štrachal v lijáku do lesa!? ÚTERÝ 26. 5. – 

Zatímco dopoledne bylo sychravé a vypadalo to, že déšť bude pokračovat, odpoledne 

sice stále chladný vítr, ale slunce předvedlo náznak léta. Přehrada v obležení lidí, tedy 

ne koupajících, na to je voda studená. Ten, kdo mohl, vyrazil ven. ČTVRTEK 28. 5. – 

Dny posledního květnového týdne připomínaly aprílové počasí. Ranní teploty kolem 

pěti stupňů, přes den maximálně patnáct, slunce hřálo sporadicky, střídal ho vítr a déšť. 

PÁTEK 29. 5. se vcelku vydařil, co se počasí týkalo. Přes den jasno, odpoledne dost 

dusno, takže podvečerní sprška deště nepřekvapila. NEDĚLE 31. 5. – Poslední 

květnový víkend slunečný, nicméně po ránu a k večeru je příjemné si přitopit.   

ČERVEN 
PONDĚLÍ 1. 6. – Slunečné počasí přálo oslavám svátku dětí. ÚTERÝ 2. 6. – 

Dopoledne mírně mrholilo, odpoledne to vypadalo na déšť, dokonce opět mírně sprchlo, 

ale nakonec slunce vydatně hřálo a přálo posezení venku. ČTVRTEK 4. 6. – V poledne 

ukazoval teploměr 25 °C, dusno bylo předzvěstí bouřky, která nakonec přišla. Lilo 

v noci a také v PÁTEK 5. 6. – Psa by nevyhnal, ale my s chlupáči musíme. Odpoledne 

bylo pár hodin docela příjemné slunečno, ale pak zase déšť a déšť a … VÍKEND 6. 6. – 

7. 6. se u nás vcelku vydařil, byť o dešťovou vodu nebyla opět nouze. Počasí však 

potrápilo obyvatele východních Čech. Především tam pocítili, že do Česka dorazily 

silné bouřky, průtrže mračen a krupobití. Jen v sobotu hasiči na Vysočině museli vyjet 

ke čtyřiceti zásahům. Nejčastěji čerpali vodu ze sklepů a uklízeli bahno nebo kroupy ze 

silnic. Zítra máme Medarda, takže něco málo pranostiky, abychom věděli, na co se 

připravit, pokud bude dál pršet: Medardova kápě, čtyřicet dní kape * Pláče-li 

Medard i ječmen zapláče * Když prší na Medarda, namokne každá brázda * 

Tak jak na sv. Medarda bouří, tak se celý měsíc po tom bouřky souží * Když na 

Medarda prší, nebudou toho roku houby růst * Medardovy mrazy vinné hrozny 

nepokazí * Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz víc neuškodí. 
PONDĚLÍ 8. 6. – Počasí se nezlepšilo a nemá se podle meteorologů změnit k lepšímu 

ani tento týden. I v noci na dnešní den vydatně pršelo, přes den už klid a teplota kolem 

osmnácti stupňů. NEDĚLE 14. 6. – Týden plný deště završila neblaze neděle. Leckde 

napršelo až 100 litrů srážek na metr čtvereční, nechyběly bleskové povodně. Jako kdyby 

se plnila pranostika: Když na Medarda prší, voda břehy vrší… 

BOUŘE A PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ ŘÁDILY nejvíce ve východních Čechách. Některé 

obce museli evakuovat hasiči, protože tam voda z polí tekla okny do domů. Dramatická 

situace byla poblíž Sečské přehrady, v Heřmanově Městci se protrhla hráz zámeckého 

rybníka a v Míčově smetla voda dvě auta do potoka. Meteorologové po poledni vydali 

nové varování na stupeň extrémní nebezpečí, které se týká širokého pásu od Kolína až 

po jižní Moravu. Ani u nás nebyl klid. Silné bouřky s přívalovými srážkami a kroupami 

provázely hromy a blesky. Jeden z nich rozštípnul smrk na pozemku našeho souseda a 

celé okolí přišlo nejen o televizní signál. Hasiči v našem Libereckém kraji měli 

o víkendu na sedm desítek výjezdů. Odčerpávali vodu ze zatopených sklepů 

a hlavně odstraňovali spadané větve a stromy.  
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PONDĚLÍ 15. 6. – Konečně bez deště, takže jsem stihla posekat trávu, která po vydatné 

vláze roste jako šílená. ÚTERÝ 16. 6. – Příjemné polojasno, odpoledne dusno. 

STŘEDA 17. 6. – Slunečno, dusno.  Astronomický začátek léta odstartoval ve střední, 

západní a jihozápadní Evropě teplotami mezi 22 až 26 stupni, ovšem poté prý udeří vlna 

veder. Meteorologové předpovídají teploty až 40 °C, jenže, předpověď je jedna věc a 

realita věc jiná. Takže uvidíme. ČTVRTEK 18. 6. – Dopoledne vcelku jasná obloha, ale 

už poměrně velké dusno. Déšť na sebe nenechal dlouho čekat, odpoledne už prakticky 

celé propršelo. PÁTEK 19. 6. propršel. „Česko má za sebou vodní bombu – za 

posledních 24 hodin spadly extrémní srážky, a to na Královéhradecku v Rychnově nad 

Kněžnou – 115 mm, většina spadla během tří hodin. Vysoké srážkové úhrny hlásily i 

Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj,“ zněly informace od 

meteorologů s tím, že máme před sebou deštivý celý víkend. NEDĚLE 21. 6. – Stále 

neskutečně prší. V některých krajích České republiky opět stoupají hladiny řek. Hranici 

druhého stupně povodňové aktivity překonala řeka Orlice v Týništi nad Orlicí. Na 

prvním stupni zůstaly řeky Kněžná v Rychnově nad Kněžnou, Divoká Orlice v Kostelci 

nad Orlicí a Tichá Orlice v Černé nad Orlicí. Uplynulé dny a týdny změnily vlastnosti 

půdy. „Nasycenost je už hodně vysoká. Proto je nebezpečné, když se objeví i 

srážky o úhrnu už jen 20 mm,“ upozorňují odborníci. STŘEDA 24. 6. – Počasí se 

stále opakuje, slunce a dusno střídá déšť. Dnes začalo pršet až odpoledne, kapky deště 

bubnovaly na parapet i v noci. PÁTEK 26. 6. - Odpolední déšť provázelo hřmění.  Zemi 

spojily s nebem šňůry vody, příval trval několik hodiny. SOBOTA 27. 6. – U nás jen 

dusno, zatímco jinde stále prší. Až do odpoledne platila pro východ České republiky 

výstraha před povodněmi, přičemž větší riziko bylo v Pardubickém, Olomouckém a 

Moravskoslezském kraji, kde mohly hladiny vystoupat až na třetí povodňový stupeň. 

PONDĚLÍ 29. 6. - Ještě koncem května byla voda v mělkých vrtech silně pod 

normálem zhruba na čtvrtině území Česka, dobře na tom byla jen Šumava. Nyní jsou 

stavy podzemních vod v mělkých vrtech po nedávných deštích na některých místech 

v Česku silně nadnormální. Týká se to hlavně severovýchodních Čech, severní Moravy 

a Slezska. Jinde se situace pohybuje kolem normálu, silně podnormální zůstává situace 

v severozápadních Čechách. Vyplývá to z informací za minulý týden, které zveřejnil 

Český hydrometeorologický ústav. Dostatek vláhy se projevuje i na stavu vegetace, 

která je téměř všude ve velmi dobré kondici. Letošní červen byl podle statistik 

hydrometeorologů nejdeštivější od roku 1961. V Česku spadlo 151 milimetrů srážek, 

tedy 151 litrů na metr čtvereční, což je skoro dvojnásobek dlouhodobého průměru. 

Nejvíce pršelo v Pardubickém kraji, kde objem srážek dosáhl téměř trojnásobku 

dlouhodobého průměru. Letošní červnové vytrvalé deště provázené někde bouřkami 

vyvolaly na řadě míst ČR lokální povodně. Vrátily se v několika vlnách. Silně zasáhly 

Olomoucký, Pardubický, Moravskoslezský nebo Zlínský kraj a vyžádaly si také devět 

obětí. Vzpomeňme, že nejvíce lidí (padesát) zemřelo při záplavách v červenci 1997 a 

třeba ničivé povodně ze srpna 2002 si vyžádaly 17 životů. Hmotné škody po letošních 

červnových záplavách a bouřkách s větrem a krupobitím odhadovaly největší české 

pojišťovny ještě před koncem června řádově na stovky milionů korun. ÚTERÝ 30. 6. – 

Poslední červnový den byl plný slunce a radostně šel vstříc prázdninám. 
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ČERVENEC 
NEOWISE: NA NEBI ZÁŘILA JASNÁ KOMETA  - Lidé v Česku počátkem 

července pozorovali kometu C/2020 F3 (Neowise), která je nejjasnější kometou na 

obloze za posledních třináct let. Září stejně jako nejjasnější hvězdy, maximální jasnosti 

dosáhla 3. července. Šlo ji sledovat pouhýma očima, jen bylo nutno si přivstat. Viditelná 

byla totiž pár hodin před východem slunce. Vědci kometu objevili dalekohledem 

Neowise teprve 27. března letošního roku. Dlouho se však zdráhali očekávat od ní ´něco 

víc´. Vývoj několika dalších nadějných komet, například kometa C/2019 Y4 (Atlas), 

která se na jaře rozpadla, totiž přinesl zklamání. Když už se bavíme sledováním oblohy, 

krásně jsou momentálně vidět také planety Jupiter a Saturn. Jsou mimořádně jasné a 

svítí celou noc. Nad ránem se pak k nim přidává další jasný objekt, kterým je Mars. * 

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) v sobotu 11. července 

jako astronomickou fotografii dne zveřejnil snímek českého fotografa 

a matematika Miloslava Druckmüllera z brněnského Vysokého učení 

technického. Snímek zachycuje kometu Neowise, kterou lze v těchto dnech 

pozorovat na noční obloze pouhýma očima a jak již bylo výše řečeno, patří 

k nejjasnějším kometám za poslední roky. „Je to již čtrnáctý snímek pořízený z 

Česka a jubilejní desátý právě profesora Druckmüllera,” uvedl astronom a 

fotograf Petr Horálek. I jeho astronomické snímky NASA vybrala již několikrát. 

Například v květnu to byl snímek meteorologického roje Lyridy, který 

vyfotografoval nad přehradou Seč na Chrudimsku. Astronomický snímek dne 

NASA (APOD) je prestižní ocenění nejzajímavější fotografie vesmíru, kterou 

pro každý den vybírají a doplňují popisem astronomové Jerry Bonnell a Robert 

Nemiroff. Mottem APODu je ´Objevujte vesmír´ a od roku 1995, kdy výběr začal, 

se stal jedním z nejuznávanějších svého druhu po celém světě. * NEDĚLE 5. 7. – 

Co se počasí týká, první červencový týden se vydařil. Snad bylo až příliš mnoho slunce, 

příliš mnoho tepla a převeliké ubíjející dusno. Děti, kterým začaly prázdniny, si ale 

rozhodně nestěžovaly. PONDĚLÍ 6. 7. – Příjemně se ochladilo, den jako stvořený 

k cestování. Tak jsme jeli… STŘEDA 8. 7. – Již včera bylo ochlazení citelné, dnes jsme 

si doma přitopili. Na venkovním teploměru bylo 10 °C, na chodbě domu necelých 

devatenáct. Celý den téměř bez ustání pršelo. PÁTEK 10. 7. byl u nás i na mnoha 

dalších místech Česka nejteplejším dnem tohoto roku, rekord zaznamenali na jižní 

Moravě v Brodě nad Dyjí, kde bylo 34,2 °C. Teplotní rekord však přepsalo jen šest 

stanic měřících alespoň třicet let. I u nás teploty způsobené teplým jihozápadním 

prouděním překračovaly třicítku, takže vhod přišla koupel v bazénu. Dusno a těžký 

vzduch zvěstovaly bouři, takže rychle posekat trávník a už to začalo. Pozdní odpoledne 

opravdu přineslo déšť, neměl sice dlouhého trvání, ale přerušil pobyt venku.  Ještě v 

noci bylo docela teplo, s příchodem rána ale teplota klesala a začalo opět pršet. 

SOBOTA 11. 7. - Hm, nemilý propad teploty minimálně o deset stupňů. Prý ale 

konečně zažíváme typické středoevropské léto. V minulých letech to byla 

spíše léta středomořská, suchá a s tropickými teplotami. Co si ale budeme 
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namlouvat, za poslední rekordně teplá léta jsme si zvykli, že tropické dny, tedy 

s maximální teplotou vzduchu alespoň 30 °C, jsou u nás normální. Ale podle odborníků 

to tak není. České léto je rozmarné léto. PONDĚLÍ 13. 7. – Teplo a sluneční paprsky 

lákaly ke koupání. Rychle toho využít, než bude zase změna. STŘEDA 15. 7. – Přes 

den dál příjemné teplo, k večeru déšť. ČTVRTEK 16. 7. – Odpoledne pořádná průtrž 

mračen, bouřilo. Mohutné bubnování nezpůsobily dešťové kapky, ale kroupy, které 

krátce po patnácté zasypaly dvůr i zahradu. STŘEDA 22. 7. – Uplynulé dny žádné 

mimořádné události v počasí nepřinesly. Normální léto s příjemně snesitelnými 

teplotami. Dnes sluneční paprsky přilákaly lidi na břeh přehrady k opalování, ale ve 

vodě plno nebylo. Zase takové vedro nevládlo. PÁTEK 24. 7. – Slunce vylézá a záhy 

zase zalézá za mraky, takže jeden neví, co si obléci na sebe. Snesitelněji je ale 

v kraťasech a bosky v sandálech. NEDĚLE 26. 7. – Už včera to chvíli vypadalo, že se 

spustí déšť, ale voda nikde. Až dnešní podvečer jsme se dočkali. Tedy přesněji, dočkala 

se hlavně příroda, protože stačí pár dní bez vláhy a je hned sucho a zeleň se tváří dost 

zoufale. ÚTERÝ 28. 7. - Orkán, kroupy o velikosti pingpongového míčku a vydatný 

déšť rozvodňující řeky zasáhly večer jižní Německo a také Rakousko - zejména 

Salcbursko a Horní Rakousy. V Německu vydali meteorologové výstrahu s extrémním 

stupněm nebezpečí, v Rakousku s vysokým stupněm. Silné bouřky vtrhly také na jih 

a východ České republiky. Přes vydatné deště platí u nás výstraha před rizikem požárů. 

SRPEN 
MŠENSKÁ PŘEHRADA BEZ SINIC – První srpnová sobota byla tropická, uf. 

Není divu, že přehrada byla doslova v obležení. Vodní nádrž nedaleko centra města o 

rozloze 27 hektarů je oblíbeným místem ke koupání nejen pro místní, ale sjíždějí se k 

nám lidé ze širokého okolí. Ohlédnutí do historie: Rozruch mezi obyvateli vyvolal 

v roce 1901 záměr výstavby přehrady na Mšenském potoku. Pod budoucí 

hladinou se měla ocitnout celá řada stavení včetně nepříliš staré Priebschovy 

huti. Mšenští sepisovali petice, stěžovali si na ministerstvech, obrátili se 

dokonce na samotného mocnáře Františka Josefa I., který roku 1906 navštívil 

Jablonec. Nic naplat, protesty nebyly vzaty v potaz. Stavba však přinesla obci 

hospodářský rozvoj, a tak se s ní nakonec obyvatelé smířili. V roce 1910 byla 

nádrž dokončena… Vraťme se do současnosti. V parných dnech k naší přehradě míří 

denně až pět tisíc osob, letos ale zatím takových dní moc nebylo, což přispívá kvalitě 

vody. Pomáhá i ultrazvuk, který zde znovu likviduje sinice. Dvě jednotky se solárními 

panely pracovníci liberecké firmy Photon Water Technology umístili na hladinu nádrže 

koncem minulého měsíce. Šlo spíše o preventivní opatření, protože voda v přehradě je 

zatím čistá, drží se na stupni jedna pětibodové škály. Podle údajů z Povodí Labe je u 

hráze vidět do třímetrové hloubky a voda má zhruba 21°C. S uvedenou firmou magistrát 

spolupracoval už vloni. Na hladině přehrady byly také dvě solární jednotky, ale až od 

poloviny srpna coby reakce na zvýšené množství sinic. Letos se město rozhodlo zařízení 

nasadit dříve. Za obě jednotky zaplatilo 360 tisíc korun.  
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Dalších 76 tisíc bude stát monitoring, který bude probíhat v celé nádrži Mšeno. 

Eliminace sinic a řas prostřednictvím ultrazvukového vysílače je metoda šetrná k 

životnímu prostředí, bezpečná pro ryby i ostatní vodní organismy a nezpůsobuje únik 

toxinů do vody. Umístění technologie je plánované tak, aby vliv ultrazvuku překrýval 

pláže přehrady. Vysílač je ponořený třicet centimetrů pod hladinou na plovákovém 

nosiči s fotovoltaickou jednotkou a ukotvený ocelovým lanem s betonovou kotvou. 

Připomeňme si, že se sinicemi se Jablonec poprvé potýkal v roce 2008, dočasný zákaz 

koupání platil na konci srpna roku 2018, kdy množství sinic překročilo limit, a hodnoty 

hrozily akutním poškozením zdraví. U kiosku tehdy hygienici naměřili 430 300 buněk 

na mililitr a na pláži U Prutu 480 900. V obou případech tedy překročila jakost vody 

limit III. stupně. Také vloni touto dobou už hygienici v přehradě nedoporučovali kvůli 

zvýšenému množství sinic koupání citlivým jedincům, jako jsou děti, těhotné ženy nebo 

alergici. Letos zatím nic takového koupající neslyšeli a v každém případě, dnešní den 

vše vynahradil. Ale už zítra má být počasí horší. NEDĚLE 2. 8. – Skutečně se přes den 

ochladilo, ale po včerejší výhni změna vcelku příjemná. K večeru začalo pršet, lilo 

celou noc. PONDĚLÍ 3. 8. – Noční déšť přešel plynule v celodenní mrholení. Až pozdní 

odpoledne přineslo změnu v podobě jasné oblohy a vodou pročištěného ovzduší. Díky 

štědrému přísunu deště Český hydrometeorologický ústav zrušil od noci na pondělí pro 

severozápadní polovinu Čech upozornění na nebezpečí vzniku požárů. ÚTERÝ 4. 8. – 

Chladná série pokračuje, teploty se stěží dostávají k 20 stupňům. Zatím bez deště. 

STŘEDA 5. 8. – Začalo se příjemně oteplovat, na březích přehrady lidé, ale koupajících 

poskromnu. Po chladných dnech zatím voda k osvěžení neláká. PÁTEK 7. 8. - Už včera 

začaly tropické teploty, dnes s přehledem rtuť teploměru pár stupňů nad třicítkou. 

NEDĚLE 9. 8. – Uf, včera stále vedro. Dnešní tropické teploty přerušila krátce po 

poledni pořádná dešťová přeháňka, zapršelo i k večeru. PONDĚLÍ 10. 8. – Po včerejším 

dešti venku ´prádelna´, dopoledne jasná obloha, slunce. Meteorologové předpovídají 

sice silné bouřky, ale zároveň aktualizovali varování před vysokými teplotami, které se 

leckde vyšplhají přes 31 stupňů Celsia. PÁTEK 14. 8. – Před patnáctou hodinou 

odpoledne pořádná průtrž mračen. Po teplých dnech vítaná. NEDĚLE 16. 8. – Sobota 

chladnější, ale jinak celý víkend přál vodním radovánkám, bylo teplo, koupel v přehradě 

více než osvěžila. PONDĚLÍ 17. 8. – Dusno před bouří, k večeru déšť, ochladilo se. 

ÚTERÝ 18. 8. – Obloha dál zamračená, ale tropy se prý blíží. ČTVRTEK 20. 8. – 

Tropy jsou tady! Český hydrometeorologický ústav vydal varování na zítřek, že budou 

vysoké teploty překračující i 33 °C. No, i dnes k tomu nebylo daleko. PÁTEK 21. 8. – 

Včera vedro, dnes už vražedné tropy, 34 °C bylo naměřeno na řadě míst republiky. 

Někde prý tak bude i zítra. SOBOTA 22. 8. – U nás se ochladilo, dopoledne docela vítr, 

vypadalo to na déšť, ale bouřka se nám nejprve vyhnula, až pozdní odpoledne dopadla 

na zem malá sprcha. NEDĚLE 23. 8. – Odpoledne opět trochu napršelo, vzduch se 

vyčistil a dýchá se tuze příjemně.  PÁTEK 28. 8. – Poslední prázdninový týden utekl 

jako voda a také něco dešťové vody nadělil. Převládalo však příjemně teplé počasí, byť 

již je cítit blížící se podzim. NEDĚLE 30. 8. s malými přestávkami propršela. 

PONDĚLÍ 31. 8. - Poslední srpnový den přinesl nefalšovanou ochutnávku podzimního 

počasí. Od rána déšť, mlha, zataženo. Na teploměru bylo přes den pouhých 

11 stupňů Celsia, doma bylo tepleji… – přitopili jsme si.    
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ZÁŘÍ 
NEFALŠOVANÁ OCHUTNÁVKA PODZIMU - Počasí v prvním zářijovém týdnu 

přineslo prakticky do celé České republiky nefalšovanou ochutnávku podzimu. Teploty 

maximálně do 18 stupňů, tu mírný a jinde vydatný déšť. Deštníky, pláštěnky i teplejší 

oblečení byly v pohotovosti. Pocitovou teplotu snižoval v prvních dnech týdne ostrý 

vítr. SOBOTA 5. 9. – Dopoledne téměř letní počasí, odpoledne kolem patnácté hodiny 

nejprve drobný deštík, ale pak se rozpršelo pořádně. PONDĚLÍ 7. 9. – Oproti víkendu 

tepleji, byť to časně ráno nevypadalo, teploměr ukazoval 16 °C. Kolem poledne už bylo 

22 °C a sluneční paprsky slavily vítězství - hřály po celý zbytek dne. Podvečerní 

posezení venku si už ovšem žádá vydatnější oblečení.  A co noční teploty? Klesají pod 

desítku, klidně na 7 stupňů. PÁTEK 11. 9. – Oproti počátku je od středy tepleji a rtuť 

teploměru leze stále výš a výš. Mají se dokonce vrátit tropická vedra. Dobrá, vypadá to, 

že babí léto se vydaří. Pro zajímavost: Nejdelší babí léto – název snad podle 

poletujících pavučin připomínajících vlasy stařenek - bylo zaznamenáno v roce 

1959, kdy vydrželo téměř sedm týdnů. ÚTERÝ 15. 9. – Dvacet devět, třicet, dvacet 

osm. Tolik stupňů Celsia nás oblažuje od soboty 12. září. Tím pádem je dnes venku už 

téměř nesnesitelně a vlastně dobře, že tropy nevládly dlouhodobě, tak jako tomu bylo 

v předcházejících letech. PÁTEK 18. 9. – Včera se po přechodu studené fronty 

ochladilo. Zatímco noc na středu byla například v Hejnicích na Liberecku tropická, 

neboť teplota tam neklesla pod 20 °C, dnes ráno v horských oblastech mrzlo. U nás na 

Jizerce klesla teplota k minus 2,5 °C, na Horské Kvildě k minus 2 °C. Chladno bylo ale 

i v nižších polohách. Na celém území klesly teploty často hluboko pod 10 °C. V šest 

hodin ráno hlásila Pec pod Sněžkou pouhý jeden stupně Celsia, Liberec 2,9 °C, Čáslav 

4,4 °C, Pardubice 4,5 °C a Cheb 5,2 °C. NEDĚLE 20. 9. - Studená rána přinesl i 

poslední letní víkend. V horských oblastech nadále mrzlo, jinde teploty mezi osmi až 

dvěma stupni Celsia. ÚTERÝ 22. 9. – Dnes přesně v 15 hodin a 31 minut začal 

astronomický podzimu. Paradoxně se poněkud oteplilo, ale příroda vzala podzim za své. 

Jako mávnutím kouzelným proutkem začalo padat listí – suché, zbarvené hlavně do 

žluta. SOBOTA 26. 9. propršela, a to vydatně. PONDĚLÍ 28. 9. – Víkend prodloužený 

o dnešní sváteční den místo svatováclavského babího léta přinesl nejen nám, ale do celé 

střední a západní Evropy razantní ochlazení. Podle informací meteorologů k nám začal 

pronikat arktický vzduch přinášející nejen pád teplot, ale také vydatné sněžení. Tedy na 

horách, protože sněžit začalo až od poloh kolem osm stovek metrů nad mořem. U nás 

dole zatím ´jenom´ klasický podzim s deštěm.   

COŽ TAKHLE PŘEPSAT PRANOSTIKY - Odhadovat budoucí vývoj podle 

toho, jaké počasí je v konkrétní den, nebylo smysluplné nikdy, hodnotí 

pranostiky odborníci. Na svatého Václava babí léto nastává. Moudra předků 

přestávají platit a řada z nich neplatila nikdy, ale zrovna ´indiánské léto´ 

zůstává. Přijde Václav, kamna nastav, říká jedno lidové moudro. Další 

vzhledem k aktuálnímu počasí není příliš optimistické: Je-li na 

svatého Václava slunečno, bude i dva týdny po něm. A zahrádkáři 



   KRONIKA roku 2020                                                                                 50  

 

a zemědělci by měli rychle vzpomínat, jestli už náhodou taky nemrzlo: Kolik 

mrazů před svatým Václavem, tolik na budoucí rok po Filipu a Jakubu 

býti má. Odborníci na počasí ovšem upozorňují, že lidové pranostiky ztrácejí 

svou platnost. A mohou za to tři faktory. Klimatické změny, jiné postupy 

v zemědělství a také to, že některá lidová říkadla o počasí nikdy moc 

nevycházela, případně k nám přišla z jiných podnebných pásem. Spolehnout se 

dá podle odborníků na ty, které se zabývají astronomickými jevy. Ty nějaké 

oteplování planety nemění. Například pranostiku Lucie noci upije a dne 

nepřidá lze pěkně vysvětlit i s použitím Keplerových zákonů, které stále 

zůstávají v platnosti. Takto bychom jistě našli mnoho pranostik vztahujících se 

ke dnům, které označujeme jako slunovrat – Od svatého Jana Křtitele běží 

slunce již k zimě nebo Na svatého Tomáše nejdelší noc je naše, zní 

z Českého hydrometeorologického ústavu s tím, že k takovým patří i známější 

Na Nový rok o slepičí krok či Na Hromnice o hodinu více, protože den se 

vždy po zimním slunovratu prodlužuje. Totéž platí i třeba pro oblíbenou letní 

svatou Annu. Chladná rána s prodlužujícími se nocemi uprostřed prázdnin 

také přicházejí s neoblomnou pravidelností. Budeme kromě oprašování znovu 

platných rčení vytvářet nová, abychom si mohli zase z generace na generaci 

předávat zkušenosti s počasím? Odborníci jsou k tomu skeptičtí. Dnes máme 

k dispozici složité modely atmosféry a k tomu nejvýkonnější počítače, které 

umožňují poměrně přesně předpovědět vývoj počasí. Nové pranostiky 

nevznikají a asi ani vznikat nemohou. Dnes už si člověk myslí, že není přírodou 

omezován a různé ‚apky‘ na předpověď počasí mu stačí… 

CELOSVĚTOVĚ NEJTEPLEJŠÍ DEVÁTÝ KALENDÁŘNÍ MĚSÍC od 

začátku měření v roce 1979 zaznamenala klimatická služba Evropské Unie 

Copernicus. Dosavadní rekordní září překonalo to letošní o 0,005 °C. Co se 

týká čistě Evropy, tam dosud vládlo září 2018, jehož průměrná teplota byla 

pokořena o 0,2 °C. Výrazně tepleji bylo v Arktidě, na Blízkém východě a 

v částech Jižní Ameriky a Austrálie. Vrstva ledu v Severním ledovém 

oceánu byla druhá nejnižší od začátku satelitního pozorování. Podle 

serveru Euronews zažívá ruská Sibiř od jara nezvykle teplý rok. Květen 

tam byl o deset stupňů teplejší, než kolik představuje dlouhodobý průměr. 

Červen pak průměr z let 1981 až 2020 překonal o více než pět stupňů. 

SLUŽBA COPERNICUS  

vydává pravidelné zprávy o teplotě vzduchu, stavu ledovců a koloběhu 

vody. Vyhodnocuje přitom data, která nasbíraly satelity, lodě, letadla a 

meteorologické stanice po celém světě. 
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ŘÍJEN 
KDY BYLO NEJDELŠÍ BABÍ LÉTO - Jsou výkyvy počasí, které naruší plynulý 

přechod z jednoho období do druhého a mají své fyzikální opodstatnění. A to je 

i případ babího léta. Na přelomu září a října je oceán ještě značně ohřátý a 

pevnina se jen pozvolna ochlazuje, takže teplotní rozdíly mezi nimi jsou 

relativně malé. To vytváří nad Evropou mohutnou oblast vysokého tlaku 

vzduchu, která přináší období slunečných a suchých dnů, kdy odpolední teploty 

mohou ještě překračovat 20 °C, ale rána už bývají studená s četnými 

přízemními mrazíky. Rozdíly mezi ranní a odpolední teplotou tak mohou být 

až 20 °C, vysvětlují meteorologové s tím, že statistika z minulého století říká, že 

takový charakter počasí má pravděpodobnost 50 až 70 procent. Nejdelší babí 

léto - podle poletujících pavučin připomínajících vlasy stařenek, bylo 

zaznamenáno v roce 1959, kdy vydrželo téměř sedm týdnů…  

ČTVRTEK 1. 10. – Bylo polojasno, ale oproti předcházejícím dnům bez deště. Noční 

teploty 12 až 8 °C, nejvyšší denní 15 stupňů Celsia. Odpoledne zpoza mraků vykouklo 

slunce. VÍKEND 3. – 4. 10. přinesl teploty až 24 °C. Pocit příjemného tepla ovšem 

snižoval čerstvý vítr v nárazech až 70 kilometrů za hodinu, který začal řádit už v noci 

z pátka na sobotu. Další noc, tedy ze soboty na neděli, se vítr trochu utišil, ale zato 

docela vydatně pršelo. Nedělní ráno už bylo ovšem příjemně prosluněné, stejně jako 

včerejší sobota.  STŘEDA 7. 10. – Polojasno, chvílemi vykouklo slunce. Převládala ale 

zamračená obloha a chvílemi déšť. Podobné to bylo i v předcházejících dnech tohoto 

týdne. Noční teploty 10 až 6 stupňů, nejvyšší denní 13 °C. NEDĚLE 11. 10. – Současné 

podzimní počasí, kdy se střídá déšť se sluncem, ukončila o víkendu studená fronta 

nacucaná deštěm. Dnes se výrazně ochladilo a na horách začalo dokonce sněžit. 

STŘEDA 14. 10. – Nepříjemné pocity z mimořádného stavu vyhlášeného kvůli 

pandemii, umocnilo dnes deštivé počasí. Lilo snad bez přestání, není divu, že na mnoha 

místech republiky jsou záplavy. Sychravo, nevlídně, brodíme se závějemi mokrého listí, 

které v bariérách lemuje okraje silnic. ČTVRTEK 15. 10. – Oproti včerejšku rozhodně 

příjemněji, bez deště, ba i slunko vykouklo. ČTVRTEK 22. 10. – Týden utekl jako voda 

a zatímco předcházející dny byly takové nijaké s podprůměrnými teplotami, dnes 

vytáhly sluneční paprsky do přírody davy lidí. Počasí bylo více než pozitivní – v tom 

nejlepším slova smyslu, tak jsme pod jasnou oblohou čerpali energii. PÁTEK 23. 10. – 

Změna výrazná, zamračená obloha, poprchává. Počasí je krutě ospalé. VÍKEND 24. -

25. 10. se usmíval pod slunečními paprsky a více než dobrá byla i naše nálada. 

PONDĚLÍ 26. 10. – Ještě dopoledne slunečno, pak se začalo počasí horšit. Polojasno, 

vypadalo to každou chvíli na déšť. Předpověď meteorologů avizovala, že počasí v tomto 

týdnu bude hodně proměnlivé, už v pondělí přijde první studená fronta, což se skutečně 

stalo. Další máme očekávat ve čtvrtek, kdy má být spojená s tlakovou níží vzniklou 

z hurikánu Epsilon, který se blíží. Vyskytovat se má hojně mlha a nízká oblačnost, 

teploty ale zůstanou relativně dosti vysoko, tak zní zatím předpověď.       
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EPSILON: HURIKÁN TŘETÍ KATEGORIE, tak byl nazván a především 

kvalifikován 21. 10. 2020 v okolí Bermudských ostrovů. Dosáhl rychlosti větru 

až 185 kilometrů za hodinu. V těchto dnech relativně rychle postupuje 

k Evropě. Počasí nad Islandem, Velkou Británií, Irskem a západní Evropou 

začne ovlivňovat coby ex-hurikán během úterý a středy. Přinese silné poryvy 

větru, velkou oblačnost a déšť. Počasí ve střední Evropě bude Epsilon 

ovlivňovat během čtvrtečního a pátečního dne – způsobí velkou oblačnost, na 

většinu území občasný déšť nebo přeháňky. Hurikán Epsilon je desátý hurikán 

letošní velmi aktivní sezony. V počtu tropických bouří, kterých bylo dosud 27 – 

nyní je v Atlantiku tropická bouře Zeta, se jedná o druhou nejsilnější sezonu od 

roku 1851. Zatím vede rok 2005 s osmadvaceti tropickými bouřemi, bude ale 

zřejmě překonán. Rok 2005 přinesl i nejničivější hurikán 21. století – hurikán 

Katrinu, který se zformoval 23. srpna 2005. Není to poprvé, co ex-hurikány na 

podzim ovlivní počasí nad starým kontinentem. Vliv na počasí u nás mají 

zejména ty hurikány, které se z Karibského moře vydají na sever podél pobřeží 

Spojených států a po svém zeslábnutí se mění na běžnou tlakovou níži nad 

Severním Atlantikem. Takto počasí u nás například ovlivnil ex-hurikán Helene 

v září 2018, Maria a Lee v říjnu 2017 nebo Katia v září 2011. - Tolik předpověď 

a ohlédnutí za hurikány očima odborníků a nyní už hurá k současnému počasí.  

STŘEDA 28. 10. – Státní svátek pod jasnou oblohou, jen stmívat se začíná nepříjemně 

brzy. Inu, zimní čas je tady. ČTVRTEK 29. 10. – Zatímco dopoledne propršelo, záhy po 

poledni se obloha rozjasnila a dokonce zasvítilo sluníčko. Dnes bylo ještě Česko pod 

vlivem tlakové níže, která vznikla z hurikánu Epsilon a nad Evropou se rozpadla do 

několika jader. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 stupňů, na jihovýchodě se oteplilo až na 

14 °C. PÁTEK 30. 10. – Od časného rána prší a prší a nepřestává a… Teploty přes den 

devět stupňů Celsia, noční poklesly na trojku. SOBOTA 30. 10. – Počasí pokračovalo se 

zataženou oblohou, ale déšť ustal. Sobota byla posledním říjnovým dnem, na který 

připadá oslava hydrologického Silvestra, tzv. Hysil. Zítra totiž končí hydrologický rok.  

HYDROLOGICKÝ SILVESTR A HYDROLOGICKÝ NOVÝ ROK 

O co jde? Vysvětlení odborníků je jednoduché. V našich zeměpisných 

podmínkách se na horách může vytvářet sněhová pokrývka již v průběhu 

listopadu a může přetrvat až do jarního tání. To by hydrologům 

komplikovalo spočítat, kolik vody v daném roce spadlo a kolik odteklo.  

Proto si konec roku posunuli tak, že 31. říjen je hydrologický Silvestr  

a 1. listopad je hydrologický Nový rok. Je to jasné, že?! 

 

 

 

  

https://i.seznam.cz/clickthru?spotId=2849618&amp;section=/zivot-v-cesku&amp;r=JFb2AALzpscs3BG7NsRfgigHcl8-6-1&amp;destination=https%3A//tvtip.televizeseznam.cz/%3Futm_source%3Dzpravy_in-article%26utm_medium%3Dbanner_selfpromo_high%26utm_campaign%3Dbarter_tv_-_podzimni_schema_2020%26utm_content%3Ddedictvi%23dedictvi
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 LISTOPAD 
JAKÁ BUDE LETOŠNÍ ZIMA? ZVĚŘ, CIBULE I JEŘABINY NAPOVÍ - Zhoupli 

jsme se do listopadu, takže by se již dalo předpovídat, co nás asi tak čeká 

v zimě. Meteorologové a pozorovatelé přírody předpovídají, že podle dosud 

známých přírodních ukazatelů by měla být letošní zima chladnější než ta 

loňská. Vypovídá o tom například chování zvěře v lesích, úroda plodů nebo srst 

a opeřenost zvířat. „Ještě chybí pár ukazatelů, podle kterých lze vyčíst, co nás v 

zimě čeká. Divoká zvěř stále migruje ve stádečkách po území celého kraje, a to 

ve všech nadmořských polohách. Pokud by se začala vyhýbat oblastem šest set 

metrů nad mořem a výš, tak by bylo v dohledu, že se v těchto polohách objeví 

sníh,“ vysvětlují odborníci s tím, že ve vyšších polohách dosud zůstává i jelení 

zvěř. Postupně sice schází dolů, ale pořád ne tak, aby se dalo usoudit, že 

budeme mít v listopadu pod sedmisetmetrovou nadmořskou výškou stálou 

sněhovou nadílku. Naši předkové rozpoznávali, jaká bude zima, například 

podle cibule. Tedy to, kolik má svrchních slupek. Pokud jich má hodně tak jako 

letos, znamená to, že bude silnější zima. Jeřabin, kaštanů a bukvic se letos 

urodilo požehnaně a nejenom z těchto atributů lze usoudit, že letošní zima 

nebude rozhodně tak teplá jako ta loňská. Inu, uvidíme…  * NEDĚLE 1. 11. 

začala sice zvesela pod prosluněnou oblohou, ale už kolem poledne se zatáhlo a 

odpoledne propršelo. PONDĚLÍ 2. 11. se probudilo do deštivého rána, pršet přestalo 

krátce po poledni, dál bylo polojasno a zamračená obloha. Počasí v nadcházejícím 

týdnu prý přinese všehochuť. Dočkáme se teplotních rekordů, frontální oblačnosti, 

slunce i nízké oblačnosti a také ranního mrazu a mrznoucích mlh. Tak toho mrazu se 

nám zatím nedostalo, naopak večer a noc byly krásně teplé. STŘEDA 4. 11. – Noční 

déšť přešel do slunného dne, díky čemuž po ránu nemrzlo. Přes den dosáhla rtuť 

teploměru až na 12°C, takže příjemný začátek listopadu. Podobně tomu bylo i před 

dvěma lety. ČTVRTEK 5. 11. – Při noční procházce s našimi čtyřnohými chlupáči 

docela mrazík. Střechy aut, tráva i listí na stromech pokrývaly drobné ledové krystalky, 

třpytily se náramně. PÁTEK 6. 11. – Oproti včerejší zimě dnes v noci naopak mnohem 

tepleji. Záhada. VÍKEND 7. a 8. 11. – Paráda! Slunce lákalo ven do přírody, ale jest 

radno vyrazit záhy po obědě, protože kolem páté odpoledne se už kvapem stmívá. 

V neděli v pozdní odpoledne padla na celý kraj nepříjemná mlha nebo spíše inverze? A 

nyní jedna zajímavost. V neděli večer velmi jasně ozářil část Čech nebeský úkaz: 

JIZERSKÉ HORY: BOLID NAD JIZERKOU - Zvlášť v oblasti letu tělesa nad 

Jizerskými horami šlo o mimořádný zážitek. Jeho maximální jasnost odpovídala Měsíci 

v úplňku. Úkaz se povedlo zaznamenat speciálními přístroji, které jsou rozmístěny na 

stanicích Evropské bolidové sítě, jejíž centrum je v Astronomickém ústavu Akademie 

věd ČR v Ondřejově. Co přesně se VLASTNĚ stalo? „Do zemské atmosféry vstoupil 

v neděli 8. listopadu v 18:11:02 středoevropského času meteoroid tzv. bolid o 

hmotnosti přibližně 20 kilogramů a začal svítit ve výšce 88 kilometrů 
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nad Hejnicemi v Jizerských horách. Těleso se v té době pohybovalo rychlostí 

šestnáct kilometrů za hodinu a po velmi strmé dráze skloněné k zemskému 

povrchu 77 stupňů pokračovalo v letu jihovýchodním směrem a postupně 

zjasňovalo,” popisují jev astronomové s tím, že maximální jasnost, která 

odpovídala jasnosti Měsíce v úplňku, bolid dosáhl v krátkém zjasnění ve výšce 

třiatřiceti kilometrů. V této fázi letu meteoroid v atmosféře mohutně brzdil a 

také se rozpadal. Celou světelnou dráhu dlouhou 70 km prosvištěl za pět 

sekund a pohasl ve výšce 20 km nad jižní částí Jizerských hor. Jeden větší 

úlomek a vícero malých, řádově desetigramových a gramových, prý mohlo 

dopadnout na zemský povrch. Před srážkou se Zemí meteoroid obíhal Slunce 

po málo výstředné dráze, která byla necelých 20 stupňů skloněna k rovině 

ekliptiky, tj. rovině zemské dráhy. V přísluní se dostával jen o něco blíže ke 

Slunci, než je dráha Země, a v odsluní se dostal jen málo za dráhu planety 

Mars. Pravděpodobně se jednalo původně o část asteroidu pocházejícího z 

vnitřní části hlavního pásu planetek. Kvůli inverznímu rázu počasí sice zůstal 

na velké části našeho území pro většinu obyvatel skrytý hustou vrstvou nízké 

oblačnosti, našla se ale i místa, kde bylo alespoň částečně jasno - a několik 

náhodných svědků poslalo odborníkům svá hlášení. Pro objasnění zmíněných 

parametrů vzácného přírodního úkazu včetně jeho průletu naší atmosférou i 

Sluneční soustavou bylo rozhodující, že se podařil zaznamenat speciálními 

přístroji, které jsou rozmístěny na stanicích tzv. Evropské bolidové sítě. V době 

přeletu bolidu bylo zcela nebo aspoň částečně jasno na více než polovině všech 

stanic, přičemž na devíti z nich byl bolid zaznamenán. Těleso označené jako 

EN081120 bylo zachyceno automatickými digitálními celo-oblohovými bolidovými 

kamerami například na stanicích Frýdlant, Šindelová (Krušné hory), Přimda, Churáňov 

(Šumava), na Moravě pak Červená hora, Lysá hora či Veselí nad Moravou. Vědci navíc 

zjistili, že se zřejmě jednalo o kamenný meteorit běžného složení, viditelný z celé 

střední Evropy – aparáty v rámci bolidové sítě registrují bolidy za každého počasí. 

METEORIT PADAL KOLMO A ZA TLUMENÝCH VÝBUCHŮ - Ačkoliv se 

nebeským tělesům a sledování i fotografování oblohy věnuje celý život, nedělní večer 

přinesl Martinu Gembecovi, dvaačtyřicetiletému astronomovi z Liberce, velkou 

premiéru. Poprvé v životě viděl z nebe padat zářící meteorit, takzvaný bolid. Gembec se 

tak stal jedním z nemnoha lidí, kteří mimořádnou událost, jež budí zájem 

profesionálních i amatérských astronomů v Česku, viděli na vlastní oči. „Pro mě to byl 

dosud jeden z nesplněných snů, vidět padat jasný bolid, který vám rozsvítí 

krajinu. A jsem šťastný, že jsem si ho splnil,“ líčí astronom s tím, že záře padajícího 

meteoritu byla až oslepující. „Nádherně to prskalo a rozpadalo se to. Bylo slyšet 

hřmění, tlumené výbuchy a potom takové dunění, jako když slyšíte vzdálenou 

bouřku. Byl to mimořádný výjev,“ popsal redaktorovi Michaelu Polákovi pro deník 

Právo astronom Gembec. Coby profesionálního astronoma ho zaujalo také to, 
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že meteorit vletěl do atmosféry velmi kolmo. „Normálně bývá zvykem, že bolidy 

mají dlouhou dobu letu a dlouhou dobu zhasínají. Tento bolid letěl pod úhlem 

77 stupňů, tedy téměř kolmo směrem k povrchu. Jak rychle do atmosféry vletěl, 

tak rychle také vybuchl. Celé to trvalo asi pět sekund,“ popisuje člen Klubu 

astronomů Liberecka, který je pobočkou České astronomické společnosti. Pád bolidu 

padajícího z pásu planetek se podle Gembece – na rozdíl od některých meteorických 

rojů – nedá nijak předvídat nebo očekávat. Jediná možnost, jak ho zachytit, je snímat 

každou noc kamerou oblohu. V neděli večer měl tu svoji, která snímá celou krajinu, 

připravenou i Martin Gembec. Doufal, že mu nějaký náhodný pád meteoritu zachytí. V 

jednu chvíli s ní astronom vyfotil snímek, a protože se mu nezdál dostatečně ostrý, tak 

se pustil do přeostřování kamery. „A během toho přeletěl ten bolid,“ vysvětluje 

zlomyslnou smůlu, proč se mu padající meteorit nepodařilo vyfotit nebo natočit. „Ale 

viděl jsem ho a jsem z toho šťastný, protože zažít takhle jasný bolid, který má 

jasnost jako Měsíc, to se dá jen párkrát za život.“  

FOTO: ASTRONOMICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR  

 Schematické znázornění nejpravděpodobnější oblasti pro různé hmotnosti 

meteoritů. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační,  

i v oblasti větších kusů se mohou nalézt menší meteority.  
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10. 11. ASTRONOMOVÉ PÁTRAJÍ PO ÚLOMCÍCH Z BOLIDU. PŘESNÉ MÍSTO 

DOPADU TAJÍ - Oblohu zejména nad Jizerskými horami ozářil v neděli 8. 11. 

mimořádně jasný meteor neboli bolid. Předpokládá se, že jeho úlomky mohly 

dopadnout na zemský povrch. Odborníci po nich aktuálně pátrají. Ačkoli 

Astronomický ústav Akademie věd ČR dokáže poměrně přesně spočítat lokalitu 

jejich dopadu, drží ji kvůli nevyčíslitelné vědecké hodnotě potenciálních kousků 

kamenného meteoritu v tajnosti… * 17. 11. OBLAST DOPADU METEORITU 

U DESNÉ ODTAJNĚNA, ŠTĚSTÍ MOHOU ZKUSIT NADŠENCI – V lokalitě u Desné v 

Jizerských horách pátralo celý minulý týden deset zaměstnanců oddělení 

meziplanetární hmoty astronomického ústavu. Při hledání postupovali od lokalit, 

kde je nejpravděpodobnější nález největších kusů, protože ty se hledají nejlépe, 

až po lokality, které jsou přehledné. Takže hledali například na sjezdovce, ale 

meteority se nepodařilo najít…  

Tolik z mediálních ohlasů na téma meteorit a nyní zpět k počasí.  
PONDĚLÍ 9. 11. – Ráno opět jasná obloha zalitá sluncem. Nicméně v noci už vlezlá 

zima, však byla teplota mírně pod nulou. Chladněji bylo na Šumavě na Rokytské slati, 

kde včera i dnes po ránu teplota klesla k minus deseti stupňům Celsia. PÁTEK 13. 11. - 

Počasí dnes – stejně jako v předcházejícím týdnu, bylo tak nějak jednotvárné, spíše 

zataženo, vládla inverzní oblačnost a mlhavo. Pranostika o svatém Martinovi, který měl 

přicválat na bílém koni ve středu, se ani letos nenaplnila a na sněhovou nadílku si 

budeme ještě muset počkat. Jinak ještě k svatému Martinovi: Přinesl přesně takové 

počasí, jaké se původně k této pranostice vázalo, tedy ochlazení a mlhavé a 

pošmourné počasí. Naposledy přinesl místy slabé sněžení na území České republiky 

před čtyřmi lety, tedy v roce 2016. ÚTERÝ 17. 11. - Ani v den sváteční se obloha příliš 

nerozjasnila. Po obědě sice na chvilku vykouklo sluníčko, ale záhy začalo mrholit a kraj 

opět nemilosrdně sevřela šedivá mlha. STŘEDA 18. 11. – Navzdory včerejšímu dešti, 

který přetrval dlouho do noci, jsem si na dnešek naplánovala mytí oken. A ejhle, bylo 

krásně, jasná obloha, svítilo slunce, teploměr ukazoval až 15 °C. Prostě, paráda! 

ČTVRTEK 19. 11. – Dopoledne ještě sluníčko, ale záhy se zatáhlo, mlha, mrholilo, 

déšť. Dosavadní pěkné počasí a teploty, které odpovídaly spíše polovině října, asi berou 

za své. Do České republiky začal pronikat arktický vzduch a ať chceme nebo ne, blíží se 

zima. SOBOTA 21. 11. – Ochladilo se, ráno teplota těsně pod nulou, v noci se z nebe 

sypala sněhová krupice. Dopolední sluníčko nedalo sněhu šanci, vzduch jako křen lákal 

k procházce. Tak jo, jdeme. PÁTEK 27. 11. – Stejně jako v předcházejících dnech přes 

den ukazoval teploměru 4 °C, k večeru lehce přituhlo.  NEDĚLE 29. 11. – První 

adventní neděle a první pořádný sníh! Sice jen slabá vrstvička, přesto pokrývala ráno 

zem. Teplota těsně nad nulou ovšem bílé nadílce nepřála. Už za pár hodin všude kaluže, 

odpoledne padal mokrý sníh s deštěm, ale v noci změna. Bílá vrstva sněhu pokryla 

krajinu a navodila pocit pravé zimy. PONDĚLÍ 30. 11. – Sníh do rána vydržel a vítal 

tak poslední listopadový den a první den nadcházejícího týdne. Ten je zároveň prvním 

zimním týdnem sezony, protože meteorologická zima je zítra tedy prvního 

prosince. Podle předpovědi má začít pěkně zostra.     
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PROSINEC 
ÚTERÝ 1. 12. – Začala meteorologická zima a dlužno přiznat, je to pěkně znát. V noci 

přituhlo, na kalužích se utvořilo náledí. Měsíc v úplňku se chlubil svým dokonalým 

tvarem, velikostí ozářil oblohu. Ráno na teploměru minus 4 °C, teploty přes den kolem 

nuly. STŘEDA 2. 12. – Ledový den, proč ten název? Teplota přes den se nedostala nad 

bod mrazu. Bylo ale parádně! Na obzoru se snažilo rozrazit mlhu slunce a jeho 

paprskům se to docela dařilo, vzduch byl ostrý jako žiletka, pobyt venku osvěžující. 

ČTVRTEK 3. 12. – Přes noc trochu nasněžilo, bílé vločky poletovaly vzduchem téměř 

celý den. Jen slunce si dalo dneska pauzu, hlavní prostor dostala šedivá obloha a mlha. 

PÁTEK 4. 12. - Meteorologové předpovídají na víkend silný vítr, který může v 

nárazech přesáhnout rychlost až sto kilometrů v hodině, na horách na severu může 

dosáhnout až síly orkánu. Největší nebezpečí hrozí na Liberecku a Jablonecku. 

Vzhledem k této předpovědi bylo dnes preventivně uzavřeno částečně Mírové náměstí s 

vánočním stromem. Silný vítr totiž způsobuje v centru Jablonce víry, které mohou 

způsobit zlomení stromu v místě kotvení. V 

minulosti už se to stalo. Připomeňme si, že v 

prosinci 2013 zlomila vánoční strom před radnicí 

noční vichřice. Z nádherného smrku tehdy zůstal 

jen pahýl trčící z dlažby. Strom spadl asi půl 

hodiny po půlnoci, nikomu se tehdy naštěstí nic 

nestalo. Desetimetrový smrk pichlák se zlomil nad 

stojanem a na dvou dalších místech se naštípl, 

takže město muselo zajistit strom nový. Navíc bylo 

nutné dokoupit osvětlení, které se pádem zničilo. 

Silný vítr poškodil u nás vánoční strom také v roce 

2017. Mohutná jedle tehdy nevydržela silné poryvy 

větru, naklonila se a hrozilo, že spadne. Navíc se 

při kontrole ukázalo, že kmen stromu je narušený. 

Vedení města se proto s ohledem na bezpečnost 

lidí rozhodlo strom odstranit. Nový nechala radnice 

postavit až po vánočních trzích. A co Vánoce 2020?  

PRIMÁTORSKÝ SVAŘÁK A VÁNOČNÍ TRHY NEBUDOU - Kvůli koronavirové 

pandemii budou letošní prosincové svátky v Jablonci skromnější, radnice 

zrušila vánoční trhy i tradiční sbírku Primátorský svařák. Od pondělí 7. do 

neděle 20. prosince ale bude na Mírovém náměstí alespoň šest stánků, 

prodejcům je město nabídlo zdarma. Ve dvou bude drobné občerstvení, jako je 

třeba svařené víno, do zbylých čtyř jsou domluveni trhovci s tradičním 

řemeslným zbožím. NEDĚLE 6. 12. – Druhá adventní neděle ve znamení mohutného 

větru, který řádí už od pátka a zaměstnává nejen hasiče či energetiky. PONDĚLÍ 7. 12. 

– Ještě v noci silný vítr, který se začal po poledni klidnit. Stejně jako v předcházejících 

dnech je navzdory větru docela teplo, přes den 5 °C, k večeru i v noci kolem 

2 °C. Hasiči kvůli víkendovému silnému větru likvidovali stovky událostí. 
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Často šlo o popadané stromy. Mnoha domácnostem nešla elektřina, ještě v pondělí ráno 

byly bez proudu tisíce odběratelů. Na Jablonecku společnosti ČEZ evidovala na 1 500 

výpadků elektřiny. V Libereckém kraji během víkendu vyjeli hasiči k 113 případům 

odstraňování stromů. V Ústeckém pak během neděle vyjely hasičské jednotky na 14 

míst, také kvůli spadaným stromům - a to převážně na Děčínsku. V Praze od nedělního 

odpoledne bylo zaznamenáno 22 událostí. VÍKEND 12. až 13. 12. - Poté, co ustal vítr, 

´naskočila´ elektřina a znovu se rozjela lanovka na Ještěd i na Sněžku, počasí 

uplynulých dnů vcelku beze změn. Polojasno, šedivá obloha, dnes k večeru drobně 

mrholilo. V noci se vyplatilo koukat na oblohu. Každoroční a již pár dní aktivní 

meteorický roj Geminidy měl ideální podmínky na pozorování. Čas jeho maxima vyšel 

na 14. prosince v 1:50 středočeského času, kdy je souhvězdí Blíženců nejvýše nad 

obzorem a na obloze meteory prší nejsilněji. Podívanou nerušil Měsíc, jenž je v novu. 

GEMINIDY: PŘEDVOJ BETLÉMSKÉ HVĚZDY - Sledovat oblohu se vyplatilo 

mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní, pokud možno daleko od měst produkujících 

výrazné světelné znečištění. Název roje Geminidy pochází od latinského názvu 

souhvězdí Blíženců, z něhož meteory po celou dobu aktivity roje zdánlivě vylétají. V 

případě Geminid leží toto místo – radiant, východně od dvou nejjasnějších hvězd 

souhvězdí: Castor a Pollux. Na prosincové obloze vychází souhvězdí Blíženců i s 

oběma hvězdami už za soumraku a je tedy vidět celou noc. První zprávy o roji 

Geminidy pocházejí z roku 1862. Tehdy byl ovšem roj velmi slabý, frekvence 

nepřesáhly 30 meteorů v hodině. Teprve ve 40. a 50. letech minulého století se 

počet meteorů v hodině zvýšil na dvojnásobek a do současných hodnot stoupal 

až do roku 1990. Podle některých modelů je tento nestálý roj právě v maximu a 

jeho frekvence se budou rok od roku snižovat. Do konce 21. století by pak měl 

roj skoro zmizet. Letošní roj Geminidy doplnila konjunkce Jupiteru a Saturnu. 

Podobné postavení těchto dvou planet je astronomy považováno za 

pravděpodobný původ Betlémské hvězdy v roce 7 př. n. l. Saturn je totiž 

považován za ´hvězdu Židů´, Jupiter za tu královskou, obě planety se tehdy 

nacházely blízko sebe v židovském souhvězdí Ryb a nabídly hned tři konjunkce 

za sebou. U nás se tato ´Betlémské hvězda´ naposledy objevila roku 1623 

a znovu se ukáže až v roce 2080. PONDĚLÍ 21. 12. - ÚKAZ STALETÍ: Na nebi 

zazářila výjimečná vesmírná konstelace, která byla pravděpodobně astronomickým 

„průvodcem“ Ježíšova narození. Saturn a Jupiter se k sobě z pohledu pozorovatele 

přiblížily tak těsně, jako tomu bylo naposledy v roce 1623. Hvězdárna a planetárium 

hlavního města Prahy nabídla živý přenos z mobilní sestavy 10 cm refraktoru Zeiss a 

kamery QHY 5 ve Frýdlantském výběžku, kde je obloha jasná. Intenzivní pozorování 

šlo zahájit podle astronomů a vědců už ve čtvrtek 17. prosince, kdy se v blízkosti 

Jupitera se Saturnem ocitl i úzký srpek dorůstajícího Měsíce. Zajímavý pohled se má 

naskytnout, umožní-li to počasí, i den po nejtěsnějším setkání, tedy 22. prosince, kdy je 

spatříme v téměř totožné úhlové výšce nad obzorem. To už se ale od sebe budou 

vzdalovat. ÚTERÝ 22. 12. – Nijaké počasí uplynulých dnů – přes den 

s teplotami 5 °C, se zvrhlo v déšť. Tedy pouhý déšť jsme zaznamenali my 
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dole, o kousek výš nejen v horách, ale třeba i v nedalekých Maršovicích, se voda měnila 

v led. Ten obalil stromy a ty pod jeho tíhou přicházely buď jen o větve, v případech 

horších padaly samotné stromy. Pohotovost měli opět hasiči i energetici. Český 

hydrometeorologický ústav v předstihu varoval před nebezpečím tvorby ledovky a 

námrazy. Výstraha se týkala částí kraje Jihočeského, Ústeckého, Královéhradeckého, 

Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského i našeho Libereckého. TV reportáž:  

STROMY OBALILA LEDOVÁ KRUSTA - Hasiči v horských oblastech na Jablonecku 

dnes vyjížděli k desítkám popadaných stromů. Jejich větve byly obaleny silnou vrstvou 

ledu a pod jejich tíhou se stromy často lámaly. - Některými horskými silnicemi dnes 

řidiči projeli jen stěží. Museli se vyhýbat ulámaným nebo ohnutým větvím. Každou 

chvíli se ozývalo zlověstné praskání a následný pád. - V plném nasazení byli také 

energetici. Někteří lidé zůstali bez proudu. -Silnici mezi Maršovicemi a Krásnou na 

Jablonecku policisté pro jistotu kompletně uzavřeli, protože větve padají dál a projíždět 

tudy by bylo velmi nebezpečné. - Hasiči, Maršovice: Tady zasahujeme už asi nějakou 

hodinu, každých 10 minut tady spadne nějaká větší větev většího průměru, kterou 

odřezáváme. - Místní obyvatelka: Museli odtahovat větve, aby vůbec tady projeli. Já to 

nepamatuju, aby toho tolika bylo napadaného. - Nejvíc výjezdů měli hasiči na 

Jablonecku mezi šestou a osmou ráno. V pohotovosti byli i energetici. Ti řešili 

především námrazu na drátech vedení. - Obyvatelka: Já radši jdu domů, protože se 

bojím, že budeme zas bez elektriky, už jsme byli ráno. - Libor Tampier, redaktor CNN 

Prima News: Podobně to dnes vypadalo i na řadě dalších výše položených 

místech. V Krkonoších, ale i na Frýdeckomístecku. Zato v nížinách počasí 

připomíná spíš brzké jaro. Pravou zimu podle meteorologů přinese až Ježíšek… 

ČTVRTEK 24. 12. – Vánoce opět na blátě či přesněji na vodě. Téměř celý den bez 

přestání pršelo. Sváteční večer samozřejmě déšť nepřekazil, takže byl opravdu 

pohodový a štědrý. PÁTEK 25. 12. – Oproti včerejšku bez deště, ba i něco jako sněhové 

vločky poletovalo vzduchem. Ale sníh zatím bez šance. Vlastně se vyplnila předpověď 

meteorologů tvrdících před více jak týdnem, že o bílých Vánocích budeme letos jen 

snít. A může za to inverzní charakter počasí, který do Evropy přináší ve vyšších 

vrstvách atmosféry teplejší vzduch. A že prý nebude ani mrznout. NEDĚLE 27. 12. – 

Haha, prý že nebude mrznout. Již na dnešek v noci přituhlo a bylo to hned znát. Ráno 

na teploměru minus 4 °C. Během dne silný vítr, zaměstnávající opět hasiče a 

energetiky. PONDĚLÍ 28. 12. – Dopoledne se vítr vcelku uklidnil, aby k večeru opět 

vyrazil plnou silou. Ale oproti předcházejícímu dni už na své síle dost ztratil. Nicméně 

pocit chladu zvyšoval. ČTVRTEK 31. 12. – Poslední den v roce se na nás usmívalo 

slunce, lákající k procházce do přírody. Užili jsme si čerstvého vzduchu a také docela 

klidu. Tu a tam vyprsknul na obzoru své pestrobarevné jiskry ohňostroj a ozývaly se 

také nepříjemné zvuky dělobuchů. Nicméně oproti předcházejícím rokům v tomto 

směru docela klid. Ani popůlnoční střelba nepřekročila meze a téměř v tichosti jsme se 

překulili do nového roku 2021. Počkat! 

Ještě zbývá odtrhnout poslední list z letošního kalendáře 2020  

a pak už můžeme pověsit nový…       



   KRONIKA roku 2020                                                                                 62  

 

 

 



   KRONIKA roku 2020                                                                                 63  

 

SPOLEČNOST 
ÚVODEM: PANDEMIE ZMĚNILA ŽIVOT I ČEŠTINU – Rok 2020. Co nám 

dal a vzal? Prakticky celý se nesl ve znamení pandemie a opatření, která měla 

zabránit šíření koronaviru. Karanténa, lockdown, omezení pohybu. Státy 

napříč světem posílaly své občany do izolace. Lidé se drželi doma, kde 

pracovali a učili se s dětmi, protože školy byly zavřené. Světové metropole jindy 

kolabující pod náporem ucpaných dopravních tepen vypadaly jinak, 

vyprázdnily se. Opatření proti pandemii zastavila i leteckou dopravu. Nelétalo 

nic s výjimkou transportů zdravotnických potřeb. Letoun, jenž nám přivezl 

koncem března zdravotnický materiál z Číny, vykládali v Praze hasiči. Tenhle 

náklad ochranných pomůcek znamenal naději. K optimismu však bylo daleko…  

S RESTRIKCEMI ZAČALA JAKO PRVNÍ ČÍNA, kdy se město Wu-chan, kde celá 

pandemie na podzim roku 2019 odstartovala, na několik týdnů úplně uzavřelo okolnímu 

světu. Epidemii nového typu koronaviru se ovšem nepodařilo udržet v zemi a začala se 

šířit nejprve v Asii, posléze dorazila také do Evropy a na další kontinenty. Byly to právě 

evropské metropole, které tak liduprázdné ulice, jindy plné turistů obdivujících 

pamětihodnosti, ještě nezažily. Vyprázdnilo se benátské náměstí sv. Marka, které 

okupovali maximálně tak holubi, kolem římské fontány di Trevi či na Španělských 

schodech nebylo ani živáčka, přestože jindy je takřka nemožné prodrat se davem lidí. 

Nejen francouzská Paříž kvůli opatřením osiřela hned dvakrát, na jaře a poté na podzim. 

Stejně na tom byla španělská Barcelona, kde byl v jednu chvíli omezen takřka veškerý 

pohyb, výjimku měly jen cesty do zaměstnání či na nákup a do lékárny. Také Praha se 

na jaře stala městem duchů a kolem nejznámějších pamětihodností nebyl ani živáček. 

Turisté zmizeli, místní neměli na procházky čas ani náladu. Své návštěvníky marně 

vyhlížela i zvířata v zoologických zahradách, kde kvůli pandemii bylo zavřeno. Nejen 

pro dobro lidoopů, na které může nová nákaza z lidí také přeskočit.  Dlužno říci, že na 

mnohá místa se turisté ve 

velkém nevrátili ani během 

letního uvolnění.  
 

K nejnavštěvovanějším 

místům v 

italských Benátkách patří 

Náměstí svatého Marka 

(Piazza San Marco),  

jež vzniklo někdy 

v 9. století 

https://www.mahalo.cz/italie/destinace-italie/benatky
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JAK TO ZAČALO?  
Vraťme se o pár týdnů zpátky do loňského 

roku, a to částečně za pomoci rekonstrukce 
v knize Pandemie od autorů  

Michala Kubala a Vojtěcha Gibiše  
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17. LISTOPAD 2019 * Na půlku listopadu bylo výjimečně hezky. Centrum Prahy 

se změnilo ve velkou pouliční slavnost. Policie musela večer uzavřít Národní třídu, další 

lidé už se tam prostě nevešli. Ten den nejen hlavní město, ale celá Česká republika 

slavila třicet let od pádu totality a nabytí svobody. Tehdy jsme ještě netušili, že za čtyři 

měsíce vláda znovu zavře hranice, zakáže provozovat živnosti, zavře školy, obchody, 

restaurace, omezí volný pohyb. 17. listopad je u nás spjat se vzpomínáním na důležitá 

výročí. Letos přibylo další. Vynořil se virus, jenž změnil chod světa. Právě 

k 17. listopadu 2019 dokázali čínští vědci zpětně vystopovat první případ covidu-19… 

Byl jím pětapadesátiletý člověk z provincie Chu-pej, jejímž hlavním městem je 

Wu-chan. Podle všeho ale nebyl pověstným pacientem 0, který celou epidemii 

odstartoval – člověkem, který se zřejmě nakazil od nějakého zvířete. Víme 

zatím jen to, že pacient číslo 1 byl nakažený už 17. listopadu. Epidemiologové 

čínské vlády to zjistili, když šli po stopě nakažených ´nazpátek v čase´. Pacient 

číslo 1 šířil virus SARS-CoV-2 dál. Každý den pak přibylo jeden až pět nově 

nakažených. Tehdy to ještě nikdo netušil. Všichni těch několik těžkých zápalů 

plic zpočátku připisovali chřipce. Do konce listopadu bylo nakažených devět. 

Čtyři muži a pět žen ve věku třicet devět až sedmdesát devět let. Čínská vláda 

tají, odkud přesně jsou, zda z Wu-chanu, či z jiných částí Chu-peje.  

LÉKAŘ LI WEN-LIANG JAKO JEDEN Z PRVNÍCH VAROVAL PŘED NOVÝM 

KORONAVIREM – Nevíme přesně, co se mu honilo hlavou. Cítil zodpovědnost? 

Hippokratova přísaha může být sakra zavazující. Donesla se k němu šuškanda, která 

mezi lékaři ve Wu-chanu už dva týdny běžela? Dnes už se můžeme bohužel jen 

domýšlet. Víme pouze to, že třiatřicetiletý Li Wen-liang v pondělí 30. prosince 

2019 sedl k počítači. Hodiny ukazovaly 17:43. Oftalmologovy znepokojené prsty 

pobíhaly po klávesnici a vyťukávaly zprávu v soukromé skupině na sociální síti 

WeChat. „V nemocnici přijali sedm potvrzených případů SARS (z angl. Severe 

Acute Respiratory Syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom), všechny 

z trhu s mořskými plody v Chua-nanu. Jsou izolováni na pohotovosti naší 

nemocnice.“ Ke zprávě připojil lékařské zprávy pacientů a snímky z CT (z angl. 

computer tomography, česky výpočetní tomografie) jejich plic. Ty nesly typické 

´skvrny´ infekce, pacienti dostávají nejčastěji oboustranný intersticiální zápal plic. 

Vzkaz nebyl určený laikům, ale jeho kamarádům ze studií. Lékařům, jako je on sám…  

6. ÚNOR 2020 * Ťi-sien Čengová – lékařka, která jako první našla odvahu a 

informovala úřady o podezření na epidemii, dostala od nového vedení místní zdravotní 

komise vyznamenání. Titulky po celém světě ale připomínaly jiného lékaře. Jiného 

hrdinu, jehož svět znal především ze dvou fotografií. Na té první je mladý 

sympatický Asiat v brýlích a lékařském plášti, na kterém nechybí nezbytná 

rudá vlajka s jednou velkou žlutou hvězdou a čtyřmi malými. Většinu obličeje 

mu zakrýval zelený respirátor. I na druhém snímku měl obličej částečně 

schovaný. Tentokrát na něm měl dýchací masku. Tvář prozrazovala 

vyčerpání a obavy. Přerod z lékaře v pacienta. Z muže, který se staral 
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o druhé pacienty, v nemocného, jenž na jednotce intenzivní péče bojoval 

o život. Tentokrát však o svůj vlastní. * Večer 6. 2. 2020 státní deník Global Times 

vydal bleskovou zprávu: Li Wen-liang který jako jeden z prvních varoval před novým 

koronavirem, na jednotce intenzivní péče podlehl covidu-19…  

POZITIVNÍ ZPRÁVA: JSTE NEGATIVNÍ - Trampoty způsobené české společnosti 

pandemií se promítly i do naší mateřštiny. Některé odrážely vztek a bezmoc ze 

vzniklého chaosu, další svědčily o tom, že Češi si v těžké době dokáží pomoci laskavým 

i černým humorem. ZNĚLA NOVÁ SLOVA jako například coviďátko – dítko narozené 

během pandemie či rouškař – člověk nosící ochrannou pomůcku na obličeji, i když je 

sám na houbách v lese. Nepříliš oblíbenou povinnost nosit roušku nebo respirátor 

reflektuje slovo držkochránič. K populárním novotvarům patří pak haranténa – 

povinnost být zavřený v domácí izolaci s neposednými dětmi či pestaurace – opakovaně 

otevíraná a zavíraná pohostinství podle aktuálního proti-epidemiologického systému 

(zkratka PES), jenž si vysloužil posměšné lidové označení covidčokl. Ústav pro jazyk 

český zaevidoval za poslední rok na 1 300 nových ´pandemických´ výrazů, které 

obohatily trochu svérázně naši mateřštinu. Nová slova vznikala a jiná slova dostávala 

NOVÝ VÝZNAM. Negativní bylo vnímáno pozitivně a naopak. Prostě vyhrávali ti, co 

byli negativní. Což v praxi znamenalo, že nemají covid-19 a mohou normálně – ehm, 

normálně, prostě v rámci možností a všech možných i nemožných nařízení – mezi 

ostatní lidi. Naopak, ten kdo byl shledán pozitivní - ne proto, že si radostně prozpěvuje 

a vnímá svět optimisticky, ale protože měl pozitivní test na covid, tož ten mazal domů 

do karantény. Což platilo i v případě, že neměl žádné příznaky, ale nakazit nás negativní 

mohl, takže bychom byli také pozitivní. Být pozitivní přispívalo k negativní náladě a 

rozhodně z toho nebylo nikomu do zpěvu. K dobré pohodě v době pandemie 

nepřispívaly také DEZINFORMACE, KONSPIRAČNÍ TEORIE a alternativní pravdy. 

Představa, že svět funguje jinak, než je nám 

předkládáno k uvěření, je odvěká, a tak se fámy o 

covidu  vyrojily ve spoustě variant a 

prostřednictvím sociálních sítí se šířily lavinovitě. 

Naštěstí jsme se zde dočkali i řady humorných 

příspěvků komentujících situaci (viz obrázek 

Švejka * Blatný=ministr zdravotnictví). To 

bylo důkazem, že milovníci humoru se 

koronavirové pandemie nezalekli. Koneckonců 

S ÚSMĚVEM se lépe překonává nemoc i některá 

absurdní nařízení politiků. Vzhledem k nánosu 

negativních zpráv dávkovaných poctivě 

během celého roku by se mohlo zdát, že z něj nic dobrého nevzešlo a zasloužil 

by si z paměti vyškrtnout. Opak je však pravdou a i mezi špatnými zprávami byly a 

jsou přítomny střípky dobra. Dá se předpokládat, že téma pandemie v roce 2020, byť je 

pro nás šokujícím jevem, časem vybledne. Možná jednou bude mít 

v učebnicích dějepisu jen pár řádků coby krátká epizodka v dění lidstva…  
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KALENDÁRIUM: JAK ŠEL ROK  
Řádky kapitoly SPOLEČNOST pokračují stručným přehledem významných či 

nějakým způsobem zajímavých akcí v jednotlivých měsících, a to nejen u nás. 

Některé zprávy jsou s podrobnostmi na dalších stranách kroniky, jiné lze 

dohledat jinak a jinde. Snad ale následující ´pel mel´ vypovídá o vzrušující době 

roku 2020 i o životě našeho města a jeho obyvatel. 

LEDEN 2020 
ČESKO I SVĚT * 2. 1. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyznamenala 

Miladu Horákovou, která byla popravena komunisty v roce 1950, Řádem bílého 

dvojkříže I. třídy, což je nejvyšší slovenské ocenění pro cizince. * 4. 1. Na utkání Sparty 

s Litvínovem (3:2), které se hrálo v Drážďanech pod širým nebem, přišlo přes 32 tisíc 

diváků, tj. nejvíce v české historii čili rekord naší extraligy. * 7. 1. Írán nepohřbil 

v Teheránu generála Kásima Sulejmáního, zabitého Američany. Při pohřbu přibylo totiž 

40 mrtvých ušlapaných davem, který tvořilo údajně přes milion lidí. * 10. 1. Prezident 

Miloš Zeman se svou ženou Ivanou uspořádali ve španělském sále na Pražském hradě 

charitativní ples pro potřebné děti a seniory. * 15. 1. Prezidentův mluvčí Ovčáček uvedl, 

že Miloš Zeman už nebude vystupovat v televizi Barrandov, kde pravidelně debatoval 

s ředitelem televize Jaromírem Soukupem. * 19. 1. Osm lidí zemřelo při požáru 

v domově pro handicapované ve městě Vejprty v Ústeckém kraji. Šlo o druhý 

nejtragičtější požár v historii České republiky. * 21. 1. Polsko povolilo rozšíření 

hnědouhelného povrchového dolu Turów, a to navzdory protestům české strany. 

Liberecký kraj v reakci oznámil, že se bude proti rozhodnutí bránit všemi prostředky, 

protože těžba v dole vyčerpává zásoby vody v celé oblasti. * 24. 1. Britský premiér 

Boris Johnson a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová podepsali 

finální dohodu o odchodu Velké Británie z Evropské unie. * 31. 1. - Brexit se naplnil.   
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JABLONEC NAD NISOU * Lednové řádky z našeho města začínají již tradičně 

úvodníkem z Jabloneckého měsíčníku, kde byl článek otištěn pod titulkem: 

PRÁCE V NAŠEM MĚSTĚ SE NEZASTAVÍ – Vážení spoluobčané, nový rok 

2020 je na samém začátku. Je zvykem stručně zhodnotit, jaký byl ten předešlý. 

Vzhledem k tomu, že jsem primátorem pouze tři měsíce, nebylo by mé 

hodnocení zcela objektivní. Proto jej tentokrát ponechám zcela na vás, 

občanech našeho města. Pro Jablonec nad Nisou je zásadním dokumentem 

rozpočet, který určuje základní finanční parametry pro jednotlivé oblasti 

života města. O připravovaných a realizovaných akcích vás budeme průběžně 

informovat. V tomto úvodníku zmíním jenom některé. V roce 2020 bude 

dokončena modernizace ZŠ Kokonín – v budově v ulici Janáčkova vznikne 

venkovní učebna přírodních věd, budova v ulici Rychnovská č. 216 získá 

učebnu dílen, jazyků, šatny, venkovní učebnu pro školní pozemek. Dokončí se 

také stavba judo arény na Střelnici. Město vybuduje novou dešťovou kanalizaci 

v Poštovní ulici včetně retenční nádrže v ulici Budovatelů a správci sítí budou 

rekonstruovat splaškovou kanalizaci, vodovod a plyn pro ulici Poštovní. 

Zrekonstruujeme havarijní stav opěrné zdi na Horním náměstí z ulice Pod 

Baštou. V únoru zahájí provoz v areálu nemocnice pavilon intenzivní medicíny, 

jehož celou stavbu investovalo město ze svého rozpočtu. V pavilonu bude 

oddělení ARO a JIP s celkovou kapacitou 18 lůžek, inspekční pokoje primářů, 

zasedací místnost, administrativa a vedení nemocnice. Náklady na výstavbu 

dosahují téměř 160 milionů korun. Liberecký kraj by měl začít se stavbou 

kruhové křižovatky na Ostrém rohu. Město bude zajišťovat stavbu chodníků, 

veřejného osvětlení a výsadbu zeleně. Připravujeme realizaci navýšení 

kapacity MŠ Montessori, která spočívá v rekonstrukci staré budovy a vzniku 

zcela nové přístavby – projekt bude rozdělený do dvou let. Město získalo 

významnou dotaci z Evropské unie a České republiky ve výši 28,4 mil. Kč. Tolik 

stručně k plánovaným akcím. Tradičně budeme pokračovat v setkáních s 

občany jednotlivých částí města. S předsedy osadních výborů diskutujeme o 

způsobu vzájemné komunikace, abychom co nejefektivněji řešili vaše podněty. 

Vážení spoluobčané, přeji vám do nového roku hodně štěstí, zdraví, pohody a 

dobré nálady. - Váš primátor Jiří Čeřovský 

STŘEDA 1. 1. * První miminko letošního roku se narodilo v jablonecké porodnici ve 

14 hodin a 23 minut. Chlapeček Teodor Dlouhý přišel na svět s váhou 3,575 kg a 

s délkou 51 centimetrů. Rodiče Alena Dlouhá Miklóšová a Jiří Dlouhý jsou ze Stráže 

nad Nisou. * Konal se již 36. ročník výstupu na Černou studnici, na vrchol se mohlo jít 

z libovolné strany. Cíl se nacházel ve výšce 869 metrů, příchozí byli očekáváni v době 

od 8 hodiny ranní do 16 hodin. Ve stejný den se konal i novoroční výstup 

k rozhledně Nisanka. Třináctý ročník měl prezenci u rozhledny od 10 do 
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14.30 hodin. Na obou místech novoročních výstupů příchozí čekalo něco na památku i 

na zahřátí. * Jablonec má dva nové držitele Ceny města Pro Meritis. Stali se jimi atlet 

Ivan Ullsperger in memoriam a sbormistr dětského pěveckého souboru Iuventus, gaude! 

Tomáš Pospíšil. Ceny byly předány již tradičně na Novoročním koncertě v divadle. 

PÁTEK 3. 1. * S novoročním blahopřáním zamířili za jabloneckými seniory do jejich 

klubů představitelé města primátor Jiří Čeřovský a jeho náměstek pro oblast sociální 

David Mánek. Dnes si symbolicky oba pánové přiťukli v klubech Boženka a DPS 

Novoveská, v pondělí zamíří do Klubů seniorů Novoveská a Kokonín.  

NEDĚLE 5. 1. * K neobvyklému kroku se rozhodl dlouholetý jablonecký zastupitel, 

sbormistr a také ředitel městského divadla Pavel Žur. Podal oznámení na satirickou 

anonymní stránku Jablonecký guláš, jejíž autoři na facebooku zveřejňují historky ze 

zákulisí komunální politiky a společenského života. „Pomluvy a lži jsou tím nejhorším, 

co vás může potkat a v politice to platí dvojnásob. Proto jsem se rozhodl, že tyto 

příspěvky nemohou zůstat beztrestnými,“ vysvětlil svůj krok Žur, s čímž mnozí 

uživatelé sociálních stránek vyslovili souhlas a jeho počínání podpořili.  

PONDĚLÍ 6. 1. * Závorami z ulice Hřbitovní byl uzavřen poslední ´volný´ vjezd do 

areálu jablonecké nemocnice. Vjezd již dříve sice nebyl určen veřejnosti, ne vždy však 

byl zákaz vjezdu akceptován. Pro veřejnost jsou určená dvě parkoviště s dostatečnou 

kapacitou u hlavního vchodu. Půl hodiny parkování je v areálu bezplatné, za každou 

další hodinu uhradí návštěvník nemocnice v automatu deset korun. Pacienti se ZTP mají 

možnost si s průkazkou parkovací lístek před odjezdem anulovat na informacích. 

ÚTERÝ 7. 1. * Mateřská škola v Arbesově ulici vyhlásila mimořádný zápis do dvou 

nově otevíraných tříd. Zapsané děti sem nastoupí od 1. února. * Krátce po půl osmé 

večer přijali policisté oznámení o pohřešování jedenáctileté dívky, která se odpoledne 

nevrátila ze školy. Strážnici, policejní hlídky i psovod se služebním psem začali po 

pohřešované dívce okamžitě pátrat, při čemž se zaměřili na centrum města a jeho okolí. 

Nakonec to byl právě psovod, kterému se podařilo dívku pět minut před půl devátou 

hodinou vypátrat v prostoru křižovatky ulic Poštovní a Budovatelů. 

ČTVRTEK 9. 1. * Svaz výrobců skla a bižuterie tradičně zahájil nový rok módní 

přehlídkou Made in Jablonec 2020. Dvacet týmů 

vytvořilo na šedesát modelů. Protože tématem 

11. ročníku bylo Double Fantasy, mohli tvůrci 

oděvů a bižuterie naplno dát průchod své 

fantazii. Letos se přehlídka stala součástí 

doprovodného programu Mezinárodního trienále 

skla a bižuterie Jablonec 2020, jehož 

pořadatelem je Muzeum skla a bižuterie v 

Jablonci nad Nisou a dále pak úvodní akcí v 

rámci projektu Křišťálové údolí Libereckého kraje. * Foto z přehlídky: Aleš Funke *  

Městská galerie MY zahájila komorní výstavu děl Jana Hendrycha, významného 

představitele současného českého sochařství. Umělec z generace vstupující na 

výtvarnou scénu v šedesátých letech, který se úspěšně věnoval i pedagogické 

a restaurátorské práci, představuje v Jablonci své sochy a kresby. 
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DNY 9. – 10. 1. * Primátor Jiří Čeřovský pobyl na oficiální návštěvě partnerského 

města Zwickau v Německu. Přijal tak pozvání tamní primátorky Pii Findeiss k 

tradičnímu novoročnímu setkání. Představitelé obou partnerských měst hovořili mimo 

jiné o společných plánech pro letošní na rok 2020, které se týkají především akcí jako je 

veletrh Euroregion Tour a Podzimní slavnosti v Jablonci nad Nisou. 

PÁTEK 10. 1. * Kolem desáté hodiny dopoledne se na křižovatce ulic Budovatelská a 

Liberecká v Jablonci srazily dva osobní vozy. Nehoda se obešla bez zranění, příčinou 

bylo nedání přednosti v jízdě.  Na místě se mírně zkomplikoval dopravní provoz. 

SOBOTA 11. 1. * Podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, 

tak policisté a kriminalisté prošetřují případ ze sobotního večera, kdy v motorestu v 

jabloneckých Rýnovicích byl cítit plyn. Šetřením bylo zjištěno, že oxid uhelnatý unikl z 

plynového kotle. Jedna žena byla převezena do hyperbarické komory v Liberci a sedm 

osob bylo hospitalizováno v jablonecké nemocnici. V pondělí byli všichni propuštěni. 

NEDĚLE 10. 1. * Český pohár v biatlonu se konal v areálu Břízky. Dopoledne zahájil 

stíhací závod v kategorii dorostu a dospělých. * Městské divadlo zvalo na Tříkrálové 

zpívání. Tradiční setkání dětských pěveckých sborů s celého Jablonecka vypuklo 

úderem patnácté hodiny. * O hodinu později nabízel Klub Na Rampě pohádku O 

pejskovi a kočičce. Dvě příhody podle Josefa Čapka zahrál soubor Na Židli Turnov.  

PONDĚLÍ 13. 1. * Jablonečtí hasiči zasahovali dopoledne u požáru osobního 

automobilu. V době příjezdu na místo byl požárem zasažen motorový prostor vozu a 

část interiéru. Oheň způsobil škodu 600 000 korun, požár se obešel bez zranění. 

ČTVRTEK 16. 1. * Před půl druhou hodinou odpoledne se srazila v Jablonci tramvaj s 

osobním automobilem. Ke střetu došlo v ulici Liberecká v blízkosti ´kruháče´. Nehoda 

si vyžádala zranění jedné osoby, která byla předána do péče záchranářů. Hasiči na místě 

likvidovali uniklé pohonné hmoty. Nehoda dočasně omezila provoz na tramvajové trati. 

* Rada města v Jablonci na svém zasedání odvolala jednatelku Eurocentra Janu 

Pěnčíkovou. Na její místo dočasně jmenovala Jana Zemana, aby zajistila stabilitu 

společnosti. Jablonecké Eurocentrum je dějištěm řady významných akcí. Pořádají se tu 

plesy, konference, veletrhy či módní přehlídky a další kulturní i společenské akce.  

DNY OD 17. DO 19. 1. * Jablonecká sportovní hala patřila fotbalovému turnaji pro 

všechny generace. Součástí programu byly také sportovní exhibice, a to ukázky walking 

fotbalu - speciální forma hry v chůzi vhodná pro starší populaci, a divácky atraktivní 

freestyle footballu či novinka zvaná teqball – což je nový druh sportu, který se hraje na 

zahnutém stole s míčem, který je podobný tomu fotbalovému. 

SOBOTA 18. 1. * Tradiční mezinárodní atletický mítink Jablonecká hala má zvuk 

nejen v České republice, ale i mezi zahraničními atlety. I proto letošní 48. ročník 

velkého halového mítinku byl opět zastoupen skvělými atlety z řady zemí Evropy a 

světa. Mítink pořádal atletický oddíl TJ LIAZ v atletické hale na jablonecké Střelnici. 

PONDĚLÍ 20. 1. * Jablotron začal budovat v Rýnovicích výrobní halu za 150 milionů 

korun. Využívat ji bude JabloPCB, dceřiná firma z holdingu. Po dokončení a doplnění 

strojní výbavy se sem přestěhuje výroba elektroniky i se stovkou stávajících 

pracovníků z bývalého bižuterního závodu, který už je pro firmu malý.  
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PONDĚLÍ 20. 1. * Jablonecký magistrát zřídil v přízemí 

radnice pietní místo, jímž chce uctít památku předsedy Senátu 

Parlamentu ČR Jaroslava Kubery. Ten zemřel v neděli 19. 1. ve 

věku 72 let. Mediální pozornost získával žertovnými a často 

kontroverzními výroky. Na pietním místě na radnici byla mimo 

jiné k dispozici kondolenční kniha, kam mohli zájemci v době 

úředních hodin magistrátu připojit svůj vzkaz a podpis. 

SOBOTA 25. 1. * Eurocentrum roztančil v pořadí již 25. ples statutárního města 

Jablonec nad Nisou. Moderování se letos ujal herec Martin Kraus, hlavní hvězdou 

večera byla zpěvačka Olga Lounová, jež kromě zpěvu předvedla i pár akrobatických 

kousků. K tanci a poslechu hrál opět Orchestr Ladislava Bareše. Městský ples má 

tradičně i charitativní rozměr a nejinak tomu bylo i letos. Šek na 25 tisíc korun si odnesl 

zástupce regionální organizace Tichý svět, která poskytuje neslyšícím všestrannou 

podporu v podobě služeb ulehčujících začlenění postižených do společnosti. Vedle toho 

nabízí také sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby.  

NEDĚLE 26. 1. * Plesové veselí někdy může mít až fatální následky. Tentokrát mohl 

špatně dopadnout mladík, kterého krátce po sobotní půlnoci našla hlídka jablonecké 

městské policie bezvládně ležícího uprostřed ulice Široká. Mladík byl v bezvědomí a z 

rány na hlavě silně krvácel. Když mu strážníci pomáhali, začal muž nabývat vědomí a 

sdělil, že se vracel z plesu domů a upadl, takže nešlo tedy o dopravní nehodu. Strážníci 

zraněnému poskytli okamžitě první pomoc a zavolali záchranku. 

PONDĚLÍ 27. 1. * Hasiči evakuovali dnes dopoledne 176 lidí z jablonecké radnice, 

kde byl před desátou hodinou dopolední cítit plyn. Měření hasičů ani plynárenské 

služby následně neukázalo, že by plyn unikal přímo v budově. Důvodem mohly být 

kontrolní vrty v ulici Kamenná, kde plynaři nějaké hodnoty naměřili. Kvůli úniku plynu 

museli radnici její zaměstnanci opustit i loni na jaře. Hasiči tehdy evakuovali na 200 

lidí. Okolí Mírového náměstí a přilehlých ulic bylo tehdy pro dopravu uzavřeno do 

druhého dne, než se podařilo místo úniku při výkopových pracích najít a zabezpečit. 

ÚTERÝ 28. 1. * Doslova v manévry se zvrtla jízda řidiče kamionu, jenž nakonec uvízl 

v úplném centru Jablonce. Nejspíš ho zradila navigace a poté se dostal do spleti 

jednosměrek. Nakonec zůstal na rohu Hasičské a Smetanovy ulice, kde lehce naboural 

jedno ze zaparkovaných aut. Ke kolizi došlo kolem osmnácté hodiny. Kudy se k radnici 

kamion dostal, není jasné, na konci své cesty ale vjel do jednosměrky kolem kina.  

STŘEDA 29. 1. * Do letošního jabloneckého kola soutěže Lepší místo na školách 

zaslali studenti čtyř středních škol sedm desítek nápadů, do finále postoupily čtyři, které 

obhajovali studenti dnes v Eurocentru. Padesátitisícové odměny si odnesli vítězové z 

Gymnázia U Balvanu za projekt Studenťárna a SPŠT za projekt Sezení na chodbách. 

PÁTEK 31. 1. 2020 * Skončila výstava 

grafické tvorby žáků výtvarného oboru Základní 

umělecké školy Jablonec, která těšila oko 

návštěvníků v prostorách schodiště Městské 

knihovny v Jablonci nad Nisou. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99172&x=855&y=570&hash=815295a9e47e2dae45ae1f704c140e67&ratio=1
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LEDEN 1920: ČÍM ŽIL JABLONEC PŘED 100 LETY? 
Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace. Christa Petrásková vybrala z 

oblíbeného deníku Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před sto lety. 

1. LEDNA 1920 * 1, STRANA 1, 2, 7, 8, RANNÍ VYDÁNÍ – Jablonec: Městský úřad 

vyzval živnostníky, aby se přihlásili do registru daně z obratu a k dani z luxusu. - 

Jablonec: Americká firma L. Mendelson poslala prostřednictvím firmy W. Klaar 

městskému úřadu 5 000 K. Peníze jsou určeny k nákupu ošacení pro chudé děti. - 

Inzerát. Haló, kdo tam? Zde slečna okolo třicítky, ne nezámožná, která hledá známost s 

charakterním pánem. Nabídky s fotem zašlete do redakce pod značkou Novoroční přání. 

- Inzerát. Srdečně děkuji panu MUDr. Oskaru Bassovi a asistentce Františce Bartekové 

za pomoc a láskyplnou péči, kterou poskytli mé ženě při obtížném porodu. Franz Streit. 

2. LEDNA 1920 * 2, STRANA 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Městské divadlo 

hrálo Čardášovou princeznu. Poslední představení bylo vyprodané. Hudební drama 

Richarda Wagnera Valkýra má na malých scénách, jako je naše, trochu problém. 

Ředitelství však obsadilo hlavní role výtečnými umělci: v roli Brunhildy vystoupila 

slečna Neubergová jako host, v roli Siegfrieda pan Klaarmüller. - Při Straussově operetě 

Netopýr vládla silvestrovská nálada, aniž by přesáhla meze. Známý komik pan Steiner v 

roli Žabáka opět vyvolal nesčetné výbuchy smíchu. 

3. LEDNA 1920 * 3, STRANA 3, 16, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Inzerát. Dvě dívenky, 

hezké a zdravé, 5 a 6 let staré, dáme do péče manželům v dobrých poměrech. Matka 

dětí zemřela. Adresa k dispozici v redakci. - Inzerát. Na Babí hop zve hostinec v 

Zeleném údolí v Brandlu v neděli 4. ledna. Masky vítány. Začátek v 6 hodin. - 

Jablonec. Kino Metropol uvádí ve dnech 3. až 9. ledna osudové drama Svůdkyně. 

Školní mládeži nepřístupno. - Jablonec. Kino Fortuna hraje drama o 7 aktech Láska 

neplakaná, není milovaná, s hvězdou Lotte Neumannovou. 

5. LEDNA 1920 * 5, STRANA 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - USA. Skleněné rakve jako pro 

Sněhurku. Rozvíjející se americký sklářský průmysl se zabývá myšlenkou na 

hromadnou výrobu skleněných rakví, po kterých vládne velká poptávka. 

8. LEDNA 1920 * 8, STRANA 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Česká pošta zavádí nové 

čepice pro listonoše a další zaměstnance. Jsou tmavomodré, šité podle francouzského 

vzoru a vybaveny odznakem s písmeny ČSP a emblémem postilionské trubky. 

10. LEDNA 1920 * 10, STRANA 5, 11, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Janov nad Nisou. Pan 

řídící učitel Gebert vede včelařskou pozorovací stanici pro jablonecký okres. Hlásí, že 

průměrná teplota roku 1919 dosáhla +4,2 °C, nejvyšší teplota ve stínu +32 °C (20. 

června), nejnižší –17 °C (31. ledna). Nejstudenějším měsícem byl únor s průměrnou 

teplotou –3,2 °C, nejteplejším srpen s průměrnou teplotou +12,6 °C. Srážky za celý rok: 

1 104,8 mm. Nejvíce napršelo 27. června, a to 102,5 mm (povodeň). Nejvíce srážek 

bylo opět v červnu: 239 mm, nejméně srážek bylo v lednu: 33,1 mm. Obloha: 50 

jasných dnů, 75 dní polojasno, 240 dní zataženo. Deštivé dny: 92. Sníh ležel 57 dní. 

Vítr foukal 151 dní, bouřek bylo 15. Výletové dny včel: 96. Nepřetržitý klid v úle: 62 

dní. - Inzerát. Výuka moderních tanců Jazz a Ragtime začíná 12. ledna ve 3/4 

na 7 večer. Rösslerova taneční škola. 
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24. LEDNA 1920 * 24, STRANA 6, 15, VEČERNÍ VYDÁNÍ -  Černá 

Studnice. Sáňkařská dráha je v bezvadném stavu a čeká na sportovce a studenty. - 

Jablonec. Zásobování. Prodejna v Radniční 3 nabízí dopoledne od 8 do 11 a odpoledne 

od 2 do 5 hodin bez lístků: 

dětskou mouku 1 balíček /3 K, 

sušené ovoce 1 kg/4 K, 

marmeládu 1 kg/10 K, jemnou 

malinovou šťávu 1 kg/ 11,40 K, 

brusinkový a borůvkový kompot 1 

kg/10,60 K, čerstvé uzenáče 1 

kg/10 K, čerstvou pražskou šunku 

a uzené maso 1 kg/38 K. - 

Inzerát. Prodám nejjemnější 

pletenou perličkovou kabelku za 

700 K. Gutenbergova ulice č. 57.  

25. LEDNA 1920 * 25, STRANA 1, 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Mládežnické 

odpoledne mělo zvláštní ráz: pan starosta Fischer přednášel v místním dialektu. Uvedl, 

že náš dialekt je vlastně náhradní řečí rodičů a prarodičů a není určen k posměchu, ale k 

potěšení. Mluví jím pracovití lidé z Jizerských hor, lidé, jejichž píle a neúnavná činnost 

získala městu světovou slávu. Byli nejen pilní, ale také silní a veselí. Neúnavný potlesk 

tisíce dětských ruček a přítomných hostů šel od srdce. 

26. LEDNA 1920 * 25, STRANA 4, 5, 6, 8, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Ze soudní 

síně. Podvodník odsouzen na 18 měsíců žaláře. 20letý zubní technik ze Smržovky se 

dopustil originálních podvodů. Od svých známých z Jablonce a okolí si pod různými 

záminkami půjčoval šatstvo, vždy sliboval navrácení do příštího dne. Ale šaty prodal a 

peníze si nechal pro sebe. Takto získal přibližně 5 000 K. - Inzerát. Tu černou pierotku, 

která v neděli tančila s blond pánem v tělocvičně a pak náhle zmizela, prosím z celého 

srdce o odpověď na značku Štěstí do redakce listu. - Inzerát. Chudá ošetřovatelka 

ztratila cestou z jabloneckého nádraží na náměstí k zastávce tramvaje starou koženou 

peněženku se 700 K. Mohla ji ztratit i v tramvaji do Loučné, zastávka Hraničná. 

Odevzdejte ji, prosím, u pana Appelta v Hraničné. Poctivý nálezce bude odměněn. 

27. LEDNA 1920 * 27, STRANA 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Sport. Mistrovství 

Jizerských hor v jízdě na bobech uspořádal německý sportovní oddíl v Potočné 

(Tiefenbach). Za nádherného počasí přispěchalo několik tisíc diváků a obsadilo terén 

okolo silnice Potočná – Příchovice (400 m). V cíli koncertovala svárovská kapela pod 

vedením pana Gräflinga. Dopoledne zvítězila posádka bobu Sascha III s řidičem Adi 

Vaterem z Liberce, odpoledne bob Tiefenbach V s panem Hugo Engem. Dámské 

posádky obdržely čestné pamětní medaile. Nejlepší dosažený čas byl 6 minut a 48,5 

vteřiny. Rekord Hugo Umanna z roku 1914 (6 minut a 10 vteřin) nebyl překonán. 

29. LEDNA 1920 * 29, STRANA 7, 10, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Inzerát. Koupíme 

jemné, ručně zhotovené perličkové kabelky za nejvyšší ceny. Firma Schindler + Co. -

Inzerát. Jemné, ručně vyšívané kabelky kupujeme stále, také jednotlivě. 

Eduard Krause, Ul. Josefa Pfeiffera č. 29. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98997&x=855&y=570&hash=9756ea5018c6544a06939afdb930f93a&ratio=1
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ÚNOR 2020 
VAROVÁNÍ WHO: VIRUS MÁ PANDEMICKÝ POTENCIÁL    

ČESKO I SVĚT * 2. 2. Tenisová sezona začala jako vždy v Austrálii. Dvouhry na 

prvním grandslamu roku Australian Open vyhráli srbský tenista Novak Djokovič a 

Američanka ruského původu Sofia Keninová. Pak už se turnaje začaly sypat a jeden po 

druhém rušit. Tenis nakonec svou čest uhájil a kromě zrušeného Wimbledonu se zbylé 

tři hlavní turnaje roku odehrály. Ano, ve smutných kulisách s prázdnými tribunami. 

S přísnými opatřeními pro hráče i jejich týmy. Bez několika hvězd, které odmítly 

cestovat. Nutno říci, že k restartu pomohlo i Česko. Dva ženské turnaje hostila Praha a 

jeden Ostrava. * 3. 2. Pětice Čechů, která přijela z nejpostiženější oblasti světa – 

čínského Wu-chuanu, skončila v karanténě v pražské nemocnici Na Bulovce. * 5. 2. 

Americký Senát během jednání o ústavní žalobě zprostil prezidenta Donalda Trumpa 

obvinění ze zneužití pravomocí. * 12. 2. Českým vědcům z Ústavu molekulární 

genetiky Akademie věd pod vedením Jiřího Hejnara se podařilo vyšlechtit slepici 

odolnou proti ptačímu viru, proti němuž neexistuje účinná léčba. Slepice dostala jméno 

Zora. * 9. 2. Poprvé vyhrál Oscary neanglicky mluvený film, a to jihokorejský Parazit. * 

12. 2. Veřejným ochráncem práv se stal u nás bývalý zástupce ombudsmana Stanislav 

Křeček. * 19. 2. Nástupcem zesnulého Jaroslava Kubery v čele horní komory 

parlamentu byl zvolen Miloš Vystrčil z ODS, který získal 52 ze 76 hlasů. V prvním kole 

tajné volby porazil Jiřího Růžičku. * 19. 2. Při útoku na dva bary v Německu ve městě 

Hanou nedaleko Frankfurtu nad Mohanem zemřelo devět lidí. Pachatel poté odjel domů, 

kde zastřelil svoji matku a spáchal sebevraždu. Jeho motivací byla xenofobie a nenávist 

k migrantům. * 23. 2. Itálie, která se stala po Číně nejhůře zasaženým koronavirem, 

nařídila přísný lockdown. * 29. 2. Volby do Národní rady Slovenské republiky vyhrálo 

OL´aNO s 25 % hlasů, následují Smer-SD s osmnácti procenty a SME Rodina s 8 %. * 

Zástupci hnutí Tálibán a USA podepsali v Dauhá mírovou smlouvu, podle níž se mají 

americké a mezinárodní síly stáhnout z Afgánistánu a Tálibán má přestat spolupracovat 

s al-Káidou, Islámským státem a jinými teroristickými uskupeními. * Případů 

koronaviru v Evropě začalo přibývat. Podle generálního ředitele Světové zdravotnické 

organizace (WHO) Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse dospěla epidemie nového typu 

koronaviru do rozhodujícího bodu, proto varoval: „Virus má pandemický potenciál.“    

JABLONEC NAD NISOU * Únorové řádky z našeho města začínají úvodníkem 

z Jabloneckého měsíčníku, kde byl otištěn pod titulkem: NENECHTE TO JEN NA NÁS - 

Stará pranostika říká: Únor bílý, pole sílí. Letos to asi úplně platit nebude, 

jelikož dlouhodobé předpovědi spíše hovoří o brzkém příchodu jara. Ale 

nebudeme se dopředu radovat, že bychom mohli ušetřit nějaké peníze, určené 

v rozpočtu na zimní údržbu. V duchu Murphyho zákonů totiž platí, že jakmile 

se člověk začne těšit, že by něco mohlo vyjít, vše se velmi rychle změní. 

Neměnným faktem však je, že od 10. do 16. února si v Česku připomínáme 

Národní týden manželství, k němuž se připojuje už tradičně také 
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Jablonec nad Nisou. Uvnitř tohoto čísla měsíčníku najdete informace nejen k 

Týdnu manželství, ale také podrobný jablonecký program, v němž se opakují 

některé už tradiční akce, jako je třeba kino u přehrady. V souvislosti s Týdnem 

manželství, který úzce souvisí také s rodinou a společným programem všech 

jejích členů, jsem uvažoval, 

co všechno v Jablonci 

mohou rodiny podnikat, 

kam mohou chodit, co 

mohou zažívat. Přemýšlel 

jsem nejen o modelu mladé 

rodiny s malými dětmi, ale 

o rodině širší, zahrnující 

prarodiče. Ale i o 

jednotlivých věkových 

kategoriích jabloneckých 

občanů. Co je ve městě 

baví? Jaké jsou jejich 

možnosti? Kam chodí? A zastavila mě 

právě otázka, kam chodí. Nechci zkoumat 

nabídku kulturní stánků a restauračních 

zařízení – ty nebyly cílem mého zamyšlení. 

Mám na mysli venkovní aktivity. Jablonec 

nepatří k městům, které mají nedostatek 

zelených ploch. Jsme městem pod horami 

obklopeným lesy. Ale bydlíte-li v centru, 

tak jaké máte možnosti v krátkém čase 

dojít do „kousku přírody“. A napadl mě 

Tyršův park. V poslední době hodně 

zatracovaný a zařazený do rizikových 

oblastí z hlediska kriminality. Naši předci 

se před více než stoletím velmi snažili, aby 

zde vznikl, aby měli kde se setkávat a 

trávit čas (viz foto). Ale zatímco park v 

Nové Pasířské v těsném sousedství 

Tyršova si své návštěvníky našel a je 

poměrně oblíbený, tak ten Tyršův zeje víceméně prázdnotou. A tak jsem si řekl, 

pojďme tu původní myšlenku setkávání se vzkřísit. Ale nenechte to jen na nás, 

na městu, pojďte do toho aktivně s námi. Přeji vám klidný únor a třeba i trochu 

té sněhové nadílky. - David Mánek, náměstek primátora  
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SOBOTA 3. 2. * Kašpar, Melichar a Baltazar, tři mudrci, které Betlémská hvězda 

dovedla až k novorozenému Ježíškovi, aby se mu poklonili a darovali zlato, kadidlo a 

myrhu, tedy to nejcennější, co tehdejší společnost uznávala. Od té doby patří svátek Tří 

králů k závěrečnému - dvanáctému, dni Vánoc. Tříkrálové odpoledne připravilo i letos 

Městské divadlo v Jablonci, kde se již po dvaadvacáté sešly dětské sbory tradičně 

z celého okresu, aby si nejen vánočními písničkami připomněly atmosféru doznívajících 

svátků. Zazpívaly tu děti sotva tříleté až po náctileté zkušené zpěváky a zpěvačky.  

ÚTERÝ 4. 2. * Významný český hokejista Jaromír Jágr měl dnes cestu do našeho 

města, konkrétně do akciové společnosti Česká mincovna Jablonec. Jeden z nejlepších 

hokejistů světové historie se zde zúčastnil slavnostní ražby svojí mince. Ta bude patřit 

do cyklu Legendy československého hokeje, která je celá věnovaná olympijským 

vítězům z Nagana a jejich slavným předchůdcům. Jaromír Jágr se tak dostane například 

do společnosti Dominika Haška, Vladimíra Martince nebo Ivana Hlinky. 

STŘEDA 5. 2. * V noci napadlo v Jablonci od 17 do 25 centimetrů sněhu. Na jeho 

odklízení se podílejí technické služby společně 

s pracovníky veřejně prospěšných prací. Od začátku 

zimního období, tedy od 1. 11. 2019, napadlo v Jablonci 

celkem přes půl metru sněhu oproti loňským téměř dvěma 

metrům. Zimní období trvá od 1. 11. do 31. 3. následujícího 

roku a na zimní údržbu počítá město s částkou 21 milionů 

korun. * Foto: zimní radnice * řada aut v ulici 

Budovatelů * sníh u bývalých lázní * Lidická ulice 

ČTVRTEK 6. 2. * Městská rada vyhlásila konkurzy na pozici ředitele nebo ředitelky 

dvou mateřských a jedné základní školy s tím, že přihlášky s potřebnými doklady je 

třeba podat nejpozději do pátku 13. března. Nástup na novou pozici by měl být 1. srpna. 

PÁTEK 7. 2. * Před 120 lety začala jezdit pravidelná linka tramvaje z Jablonce do 

Rychnova u Jablonce nad Nisou. Jablonec byl tak sedmým městem v zemích Koruny 

české, ve kterém tramvaje jezdily. Výročí si letos připomenulo statutární město 

společně s Dopravním sdružením obcí Jablonecka a Jabloneckou dopravní uspořádáním 

výstavy v přízemí naší radnice. K vidění zde byl mimo jiné model elektrické tramvajové 

lokomotivy nebo kopie zaměstnanecké knihy Jabloneckých elektrických drah. Fandové 

kolejové dopravy i milovníci historie si přišli na své. Expozice, která byla přístupná v 

době otevíracích hodin infocentra, trvala do konce února. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=99279&x=855&y=618
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=99280&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=99281&x=855&y=570
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=99283&x=855&y=570
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STŘEDA 12. 2. * Dvaatřiceti seniorům začala v jabloneckém spolkovém domě výuka. 

Zahájena byla totiž další Akademie seniorů, která měla letos na programu téma zdraví.  

ČTVRTEK 13. 2. * Po roce se do Jablonce opět vrátil Iron Fight Night, galavečer 

profesionálních bojových sportů, který každým rokem táhne čím dál více fanoušků. 

Letošní 5. ročník se konal opět v městské sportovní hale. Představili se zápasníci z 

domácího klubu Iron Fighters, kteří nastoupili proti soupeřům českých i zahraničních 

klubů, bojovalo se podle pravidel K1, MMA a klasického boxu.  

PÁTEK 14. 2. * Organizátoři XIV. divadelního plesu Městského divadla Jablonec nad 

Nisou zvolili letos pro svůj taneční večer den sv. Valentýna. I proto tato divadelní 

událost nesla podtitul Ples zamilovaných a již tradičně šlo o noc nabitou nejen tancem, 

ale i řadou prvotřídních kulturních zážitků. V ceně vstupného byl zahrnut slavností 

přípitek, celovečerní menu formou bufetu a samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola. 

DNY 17. – 19. 2. * V jablonecké magistrátní budově v ulici Komenského se opravoval 

výtah. Protože v budově je pouze tento jeden a k dispozici bylo pouze schodiště, byli 

vozíčkáři, imobilní a hůře se pohybliví občané i klienti s dětskými kočárky žádáni, aby 

ke své únorové návštěvě agend odboru správního zvolili náhradní termín. 

STŘEDA 19. 2. * V nemocnici byl slavnostně otevřen pavilon intenzivní medicíny. 

Stavba trvala necelé dva roky a předcházela dvouletá příprava. Celou ji financovalo 

statutární město Jablonec nad Nisou, a to ve výši 165 milionů korun. 

ČTVRTEK 20. 2. * Zastupitelé na svém zasedání schválili rozpočet města Jablonec 

pro rok 2020 v celkovém objemu 1 243,4 miliony korun. Schodek ve výši 150,8 milionů 

je kryt zapojením prostředků minulých let, což jsou zůstatky na běžných, spořících a 

fondových účtech a prostředky ve správě aktiv. Finanční zdraví Jablonce je aktuálně 

hodnoceno nejvyšší možnou známkou. Coby součást městského rozpočtu byly 

schváleny Fond na zlepšení úrovně bydlení a programy na podpory výstavby technické 

infrastruktury či obnovy městské památkové zóny. Zatímco žádosti do fondu je už 

možné podávat, a to do konce března, oba další programy začnou přijímat žádosti teprve 

od 1. dubna. Podporu zastupitelů dostaly i víceleté dotace pro léta 2020-2023 pro 

subjekty z oblasti tělovýchovy, kultury, sociální a zdravotní péče, výchovy a 

vzdělávání. Víceleté dotace byly podpořeny v celkovém objemu 24,4 miliony korun. 

SOBOTA 22. 2. * ´Otisky v EU v Libereckém kraji´, tak zní název putovní výstavy 

úspěšně zrealizovaných projektů z fondů 

Evropské unie v letech 2014 do 2018. Po 

zastávkách v Liberci, Semilech a České 

Lípě je nyní výstava ve vstupní hale 

jablonecké radnice, kde jsou projekty k 

vidění do konce března. Poté zamíří do 

Turnova, kde své putování zakončí. Za 

Jablonec jsou do výstavy zahrnuté dva 

projekty, a to: Podzemní kontejnery se 

sběrem bioodpadu a Zateplení dalších 

pavilonů ZŠ Šumava.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98386&x=681&y=538&hash=a664934f9238521644237d29438c9dc4&ratio=1
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SOBOTA 22. 2. 2020 * Ze zajímavých únorových dat s dvojkami byl mezi snoubenci 

největší zájem vstoupit do manželství 

právě 22. 2. 2020. V Jablonci nad Nisou 

se ten den odehrálo nejvíce svateb 

z celého Libereckého kraje, když v 

obřadní síni naší radnice řeklo své ´ano´ 

sedm párů. Na sobotu 29. 2. se sem 

objednaly tři svatby. Zajímavý byl obřad 

na zámku Sychrov, který začal ve dvě 

hodiny po poledni, a který ženich vylepšil 

ještě tím, že do kaple vstoupil pravou 

nohou ve 14:22 hodin dne 22. 2. 2020.  

ČTVRTEK 27. 2. * ´V síti´- Premiéru 

radikálního dokumentu českých tvůrců 

nabídla kina v Jablonci nad Nisou. Film 

upozorňující na dosud tabuizované téma 

zneužívání dětí na internetu byl po 

úspěšné promo projekci pro pedagogy místních škol následně uveden i pro veřejnost.  

SOBOTA 29. 2. * V Domě Scheybalových v Kostelní ulici skončila výstava ´Kouzlo 

hor´ fotografa Viléma Heckela, jenž se nesmazatelně zapsal svým specifickým dílem do 

české a světové fotografie. Jeho bytostná láska k přírodě a sportu mu dala celoživotní 

téma – hory. Ty se mu staly nakonec osudnými, zahynul na expedici, která se vydala 

dobýt peruánský Huascarán. Výstava v Jablonci nad Nisou byla i vzpomínkou na 

horolezce, kteří se postavili na start prvního ročníku legendárního závodu Jizerská 50, a 

kteří zahynuli před 50 lety v roce 1970 při horolezecké expedici v Peru.  

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ ANEB NENÍ DŮVOD K PANICE 

STŘEDA 26. 2. * Krajská epidemiologická komise po svém zasedání vydala 

preventivní opatření pro obyvatele Libereckého kraje v souvislosti s výskytem 

koronaviru. Ačkoliv není důvod k panice, doporučuje komise prevenci 

spočívající hlavně v dodržování základních hygienických pravidel, respirační 

etikety, tj. zakrývat si ústa a nos při kašli a kýchání kapesníkem, a v případě 

příznaků respiračních chorob odpočinek v domácím prostředí.  
Tisková zpráva * Na dnešní společné schůzce si zástupci Libereckého kraje, Krajské 

hygienické stanice v Liberci a složky Integrovaného záchranného systému dohodli další 

postup v prevenci proti výskytu koronaviru. V souvislosti s dalším šířením onemocnění 

COVID-19 v Evropě také projednali opatření na území Libereckého kraje. V prvé řadě 

Krajská epidemiologická komise doporučuje OMEZIT CESTOVÁNÍ do oblastí s 

komunitním výskytem onemocnění COVID-19, mezi které jsou aktuálně zařazeny 

Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, 

Lombardie Emilia – Romagna a Piedmont), Japonsko, Singapur a dále doporučuje 

pečlivě zvážit jakoukoliv cestu do zahraničí. V případě návratu občanů z 

oblastí s komunitním výskytem do ČR a zdravotních potíží či s rizikovým 
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kontaktem (např. návštěva zdravotnického zařízení při úrazu apod.) komise doporučuje 

telefonicky kontaktovat lékaře/epidemiologa KHS LK, který rozhodne o postupu v 

každém konkrétním případě tj. případné nařízení karantény, vyšetření nebo izolace. I v 

případě nepřítomnosti zdravotních potíží doporučujeme po návratu z výše uvedených 

ohnisek nákazy omezit návštěvy a společenské aktivity jako např. kulturní či sportovní 

akce, a to po dobu 14 dnů. Komise doporučila opatření poskytovatelům zdravotní péče 

především způsob ochrany zdravotníků a režim zajištění pacientů s respiračními 

infekcemi, s ohledem na to, že pro zvládnutí epidemie je tato oblast nejvíce riziková a 

současně klíčová. Na jednání epidemiologická komise probrala také, jak informovat 

občany o tom, aby se naučili a dodržovali základní hygienické návyky. Tyto pokyny 

budou distribuovány mj. starostům obcí, na úřady, do škol, do zdravotnických a 

sociálních zařízení, dopravním podnikům, zaměstnavatelům apod. Podstatnou částí 

jednání komise byla i příprava na situaci, kdyby se stávající pohotovostní fáze 

PŘEMĚNILA V ČR NA EPIDEMICKOU ČI PANDEMICKOU. Stejně tak byla projednána 

příprava potřebné lůžkové kapacity, která je pro tento účel připravena i v rámci 

krizového plánování kraje. * MUDr. Jana Prattingerová, epidemioložka Krajské 

hygienické stanice Liberec:  Základní opatření, které může udělat každý k prevenci 

šíření onemocnění koronavirem je dodržování hlavních hygienických pravidel  

- časté mytí rukou vodou a mýdlem;  

- nedotýkání se očí, nosu a úst neumytýma rukama;  

- vyhnout se úzkému kontaktu (do 1 m) s osobami s akutní respirační infekcí; 

- zůstat doma, pokud máte příznaky i mírné akutní respirační infekce;  

- při příznacích respirační infekce dodržovat respirační etiketu, tj. zakrývat si ústa 

a nos při kašlání a kýchání kapesníkem, a ten po použití odhodit do odpadu, v 

případě, že nemáte kapesník, použít předloktí. 

- Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky 

kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14 

dnech před prvními příznaky onemocnění cestovali v oblasti s výskytem 

koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocným koronavirem.  

Martin Půta, hejtman: „Se složkami Integrovaného záchranného systému 

komunikujeme. V tuto chvíli nevidím žádný důvod k panice. Chtěl bych 

doporučit občanům, aby se chovali jako v případě chřipkové epidemie. Pokud 

jim nebude dobře a budou mít kašel či rýmu a nebyli v žádném z ohnisek 

nákazy, bude lepší, aby raději zůstali doma v klidovém režimu a odpočinuli si. 

Jestliže v ohnisku nákazy byli během své cesty do zahraničí, měli by telefonicky 

kontaktovat svého lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici v Liberci.“  
 

ÚNOR 1920 : ČÍM ŽIL JABLONEC PŘED 100 LET?  

Z deníku Gablonzer Tagblatt vybrala Christa Petrásková 

1. ÚNORA 1920 * 32, STRANA 1, 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Praha. Odmítnutí Kramářovy 

intervenční politiky v Rusku. Ministr zahraničí Dr. Beneš se ve svém projevu 

zabýval všemi aspekty rozpočtového výboru sněmovny a odmítl návrhy Dr. 
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Kramáře. * Praha. Železničáři rabují uhelné vlaky. Dne 28. ledna odpojili zaměstnanci 

nymburských železničních dílen čtrnáct vagonů s uhlím a většinu uhlí si rozebrali. 

Hradecké ředitelství drah okamžitě nechalo dílny zavřít a hodlá viníky přísně potrestat.  

3. ÚNORA 1920 * 33, STRANA 1, 5, 8, 10, VEČERNÍ VYDÁNÍ -  Jablonec. Divadlo 

uvádí komedii o třech aktech od Edwarda Knoblocha Faun. Tato postava z antické 

mytologie vstupuje do moderní společnosti. Prezentují se vztahy mezi mužem a ženou, 

ženská emancipace, umělecké směry a satira na honičku za mamonem. Sledovali jsme s 

napětím, ale marně, zda uslyšíme něco závažného a hlubšího – faun pouze podnítil dva 

milostné vztahy a odtančil zpět do svého svobodného světa. * Inzerát. Hledám do 

stálého pracovního poměru pasířské pomocníky a dělnice za vysoký plat! Heinrich 

Fitschek, Studniční 14. * Inzerát. Kino Metropol (Junior) hraje od tří hodin pro děti: 

Dívka s čertem, veselohru Willi jako Sherlock Holmes, Genius nebo šílenec? a přírodní 

snímek San Martin di Gastrozzo. 

4. ÚNORA 1920 * 34, STRANA 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Sport. Lyžařský 

oddíl pořádá dnes výlet při svitu měsíce. Trasa vede přes tři rozhledny – Královku, 

Seibthübel (Slovanku) a Bramberk. Sraz na zastávce tramvaje do Janova na Starém trhu 

v 8 hodin a 13 minut. Na neděli 8. února plánuje Horský spolek mistrovství Jizerských 

hor v jízdě na saních. Přihlášky přijímá předseda do čtvrtka. * Jablonec. 

Zásobování. Úplně čerstvé uzené 1 kg/36 K. Vepřové u všech řezníků pro registrované 

zákazníky 10 dkg za 32,80 K. Chleba na tento týden: jeden bochník na ústřižek s 

potiskem 252. týden, jiné ústřižky neplatí. 

6. ÚNORA 1920 * 36, STRANA 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ -  Jablonec. Dobrý lov měli 

vrchní inspektor Behringer a nadstrážmistr Franz Görner. Delší dobu se ve městě 

ztrácely věci jako šatstvo, prádlo a cennosti. Předevčírem byl dopaden pachatel: 22letý 

brusič skla Alfons Enge z Desné. Většinu uloupených věcí prodal jisté Barboře 

Stehlíkové z Rokytnice, která je obratem prodávala do českého vnitrozemí. Enge 

nakradl věci v hodnotě cca 30 000 K. * Jablonec. Pokus o sebevraždu. Včera ráno v 5 

hodin vyskočil 34letý Anton Schöffel z okna komory ve 3. patře domu č. 34 v Rádelské 

ulici. Kolemjdoucí ho našli jako těžce raněného. Zlomil si oba kotníky a utrpěl těžká 

vnitřní zranění. 

12. ÚNORA 1920 * 42, STRANA 1, 2, 4, 10, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Krušné 

hory. Pašování uranové rudy. Celníci zadrželi v Božím Daru jáchymovského horníka, 

který pašoval v batohu 16 kg smolince. Osmičlenná banda se zabývala také pašováním 

stříbra do Saska. * Velká Británie. Králova řeč. 10. února otevřel britský král zasedání 

parlamentu. Na své cestě do Westminsteru byl zdraven velkým davem lidu. Řeč se 

týkala hospodářských problémů současnosti a úlohy Velké Británie. * Krkonoše. 

Neštěstí na sáňkařské dráze z Petrovky. Slečna Scissková z Jelení Hory sjížděla do 

údolí na sportovních saních. Dráha však byla velmi hladká a zledovatělá, slečna měla 

botky s vysokými podpatky – jízdu si však nedala vymluvit. Cestou dolů narazila do 

stromu, utrpěla poranění lebky a byla dopravena v bezvědomí do nemocnice v Jelení 

Hoře. Její stav je vážný. * Inzerát. Pozor! Falešné zuby a protézy (také zlomené) 

kupujeme v pátek 13. 2. od 9 ráno do 5 h odpoledne v hostinci Horní kovárna 

za nejvyšší ceny! Za jeden zub 6 až 7 korun! 
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14. ÚNORA 1920 * 44, STRANA 8, 9, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Inzerát. Šest roztomilých 

slečen hledá stejné partnery nad 25 let do tanečního kurzu foxtrotu! Kurz začíná 24. 

února. * Inzerát. Do Maršovic! Toho člověka, který řekl, že jsem si za 7 týdnů dala 

stranou 1 000 K z obchodu svého muže, pokládám za nepoctivého lotra a udavače. 

Anna Gottsteinová, Vrkoslavice číslo 83. * Inzerát. Zloději uhlí z Maršovic, pozor! 

Znám váš trojlístek dobře, ukradli jste mi 10. února za soumraku pytel uhlí! Do středy 

ať jste u mne nebo vás udám. Svědky a důkazy mám. Josef Dressler, Maršovice 108. 

Inzerát. Vyzývám osobu, která si při mysliveckém plese v Janově vypůjčila stříbrné 

kávové lžičky, aby je okamžitě vrátila, jinak uveřejním její jméno! 

15. ÚNORA 1920 * 45, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Izvěstije. Lenin pokládá 

spojenectví mezi Sověty a Německem za možné. * Vídeň. Zpráva o popravě generála 

Kolčaka byla potvrzena. Byl popraven v Irkutsku dvě hodiny po vynesení rozsudku. 

15. ÚNORA 1920 * 46, STRANA 5, 6, VEČERNÍ VYDÁNÍ - USA. Sněhová vichřice a 

povodeň. New York zažil podobnou katastrofu naposledy v roce 1883. Tramvajová 

doprava je od pátku do neděle mimo provoz. Burza po dlouhé hodiny nefungovala. * 

Jablonec. Masopustní úterý se koná v obou sálech tělocvičny. Srdečně zve výbor. 

21. ÚNORA 1920 * 52, STRANA 13, 14, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Inzerát. Policejní pes, 

kupírovaný, slyšící na jméno Hella se ztratil. Odveďte jej za dobrou odměnu do kavárny 

Centrál. * Inzerát. Bál v hostinci Fortuna. Hledám rozkošnou červenou pierotku, která 

mi na otázku, jak se jmenuje, odpověděla: Pirette a pak byla zpozorována v pánské 

společnosti, ať mi odpoví, zda seznámení možné, pod značkou Kučeravá hlavička. 

28. ÚNORA 1920 * 58, STRANA 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Nepříjemné 

překvapení v kavárně Metzler (nyní Kus žvance, předtím Jizera). Dnes v poledne se 

hosté nesmírně polekali. Zrcadlová stěna, která přiléhá k vedlejšímu domu bratří 

Zaschů, náhle praskla a ze zdi vyšlehl mocný plamen. Personálu a hostům se podařilo 

brzy oheň uhasit. Příčina je dosud neznámá. 

 FOTO * Kavárna Metzler alias Jizera: 

historický pohled a v inzerátu 

v roce 2020 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99245&x=907&y=817&hash=ca7af223bece1364979d84a2c04a3535&ratio=1
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BŘEZEN 2020  
NOUZOVÝ STAV: OMEZENÍ VŠEMI SMĚRY   

ČESKO I SVĚT * 1. 3. Testy v Česku prokázaly první tři případy nákazy. Nakažení 

přicestovali z Itálie. * 3. 3. Dva nové druhy miniaturních žab, takzvaných afroskokanů, 

objevil tým českých vědců v čele s biologem Václavem Gvoždíkem z Ústavu biologie 

obratlovců Akademie věd ČR. Žabičky jsou neobvykle malé a žijí na jednom jediném 

místě na světě, a to v horách na hranicích Kamerunu a Nigérie. * 5. 3. Virus ohrožuje 

seniory a způsobuje kašel -   Italové, konec líbání a objímání? Nákaza koronavirem se 

na severu Itálie dál rychle šíří, úřady zavřou všechny školy. * 7. 3. Český Lev za rok 

2019 se vyhlašoval v pražském Rudolfinu. Nejlepším filmem se stalo Nabarvené ptáče 

od Václava Marhoula, který byl oceněn za režii. Cenu za ženský výkon ve filmu 

Vlastníci získaly Tereza Ramba a Klára Melíšková, za mužský výkon ve filmu Staříci 

byli oceněni Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička. * 11. 3. Státní duma na návrh 

Valentiny Těreškovové schválila změnu ústavy, která umožňuje Vladimiru Putinovi 

znovu kandidovat na ruského prezidenta. – Světová zdravotnická organizace označila 

šíření nákazy Covid-19 za pandemii. Nákaza koronavirem se rozmáhá v Evropě i ve 

Spojených státech. - V epicentru nákazy, v Číně, naopak slábne. - Americký prezident 

Donald Trump oznámil 30denní zákaz veškerých cest do Spojených států z Evropy, 

s výjimkou Británie. - Itálie dnes ohlásila 2 651 nových případů onemocnění 

koronavirem a 189 mrtvých. Celkem je v zemi 15 113 nakažených. Nákaze podlehlo 

1 016 lidí. - Koronavirus se rychle šíří i Českem. Od 11. března už nejméně jeden 

případ hlásí každý kraj. * 12. 3. Evropa hlásí další mrtvé. – V Německu za den přibylo 

802 nakažených, v Itálii 2 651. V Česku jsou první případy pacientů ve vážném stavu.   

12. 3. VLÁDA VYHLAŠUJE NOUZOVÝ STAV, zakazuje sportovní, kulturní a 

společenské akce. - V Česku je nyní 96 pacientů nakažených novým typem koronaviru. 

Onemocnění se už objevilo ve všech krajích, nejvíc nakažených je v Praze. Vláda 

vyhlásila stav nouze na 30 dnů. Platí na území celé republiky a začal platit od dnešních 

14 hodin. Premiér Andrej Babiš toto opatření zdůvodnil mimořádnými okolnostmi, 

které nastaly v souvislosti s epidemií nového koronaviru. Návrh na vyhlášení stavu 

nouze před jednáním kabinetu avizoval ministr vnitra Jan Hamáček. Co to znamená? 

Zákaz všech akcí, které mají více než 30 účastníků. Od pátka 13. 3. od 6 hodin ráno je 

zakázáno pořádání všech akcí, kterých by se zúčastnilo více než 30 lidí. Opatření se 

týká kulturních, sportovních, náboženských akcí, slavností, poutí, přehlídek, trhů a 

dalších akcí. Zákaz se však nevztahuje na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů 

veřejné moci či soudů a na pohřební obřady. * Cizinci nesmí do České republiky -  Od 

soboty 14. 3. vláda zakázala vstup všem cizincům z rizikových oblastí. Na seznamu je 

15 rizikových zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, 

Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Dánsko a Belgie. 

Zastaven je i výdej víz a žádostí o krátkodobé i dlouhodobé pobyty v České republice. * 

12. 3. – V Libereckém kraji je první potvrzený případ nákazy koronavirem, zástupci 

kraje vyzývají ke klidu a dodržování již nastavených pravidel. - Krajský úřad 

se zcela uzavřel veřejnosti. - Mimořádná rada města Jablonec rozhodla do 
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odvolání zrušit všechny kulturní a sportovní akce, pro veřejnost uzavřít městské 

společnosti. * 14. 3. Zavírají se restaurace a některé obchody. * 16. 3. Uzavřeny jsou 

hranice, začíná platit omezení volného pohybu. * 19. 3. Začíná platit zákaz vycházení 

bez ochrany nosu a úst. * 17. 3. Evropská fotbalová unie přeložila mistrovství Evropy 

na příští rok. Čtyři dny poté Mezinárodní federace ledního hokeje zrušila mistrovství 

světa. * 18. 3. Evropská vysílací unie ohlásila zrušení Eurovision Song Contest 2020 

v Rotterdamu. * 21. 3. Slovenským premiérem se stal podnikatel a politik Igor Matovič 

z hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Ukončil tak 12 let trvající vládnutí strany 

Smer–Demokratická levice. – Počet nakažených v Česku překročil tisícovku. * 22. 3. 

První česká oběť spojená s koronavirem. Muži bylo 95 let a trpěl i jinými zdravotními 

problémy. * 23. 3. Česká televize spustila kanál určený pro seniory. * 23. 3. Akcie 

společnosti Zoom, která zprostředkovává videokonference, dosáhly rekordu poté, co 

další země doporučily omezit sociální kontakty. * 24. 3. Nejočekávanější sportovní 

událost roku – olympijské hry v Tokiu, byla přeložena na příští rok. - Po celém světě se 

novým typem koronaviru nakazilo už více než 350 tisíc lidí, nemocné hlásí přes 170 

zemí. V České republice bylo k 24. 3. 2020 otestováno 19 624, nemocných bylo 1 289, 

vyléčených 7, dva lidé zemřeli a v Libereckém kraji byl počet nakažených nejmenší v 

republice, a to 13, přímo v Jablonci nad Nisou se vyskytl jeden případ onemocnění 

Covid-19. * 31. 3. Zámek Kynžvart, osada baba a kolonie Nový Dům byly zařazeny na 

seznam významných památek s označením Evropské dědictví. - Vláda prodloužila 

omezení volného pohybu osob do 11. dubna do 6:00 hodin. Zavřené zůstanou restaurace 

kromě prodeje okénkem nebo rozvozu. Nově do karantény musí každý, kdo se vrací do 

země. Nově povinnost nosit roušky neplatí pro děti do 2 let a řidiče, kteří jsou v autě 

sami. Zakázaný je maloobchodní prodej a služby v provozovnách. Zákaz se netýká 

prodeje potravin, lékáren, drogérií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích 

zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje 

zdravotnických prostředků. Nová je výjimka o přítomnosti třetí osoby u porodu, a to 

handicapovaných rodiček nebo cizinek, které potřebují tlumočníka.  

ZAZNAMENÁNÍHODNÉ: 35 elitních vědeckých týmů po celém světě začalo počátkem 

měsíce intenzivně a koordinovaně spolupracovat na vývoji a testování účinné vakcíny 

proti nemoci covid-19. * Olga Lomová, sinoložka: Komunistická strana Číny to 

nechala dva měsíce vyhnít, než vrhla všechny síly do boje s koronavirem…   

         

JABLONEC NAD NISOU * Také březnové řádky z našeho města začínají úvodníkem 

z Jabloneckého měsíčníku, otištěn byl s titulkem: JE TŘEBA SE OBRNIT TRPĚLIVOSTÍ 

- Vážení Jablonečané, je tady březen, měsíc, ve kterém oficiálně přichází jaro. 

Než však začneme splétat velikonoční pomlázky a chystat své zahrady, musíme 

se připravit také na změny ve městě. Letos v březnu začne totiž pro nás 

všechny, obyvatele města Jablonec nad Nisou, nelehké období. Nelehké z 

pohledu stavební činnosti. Bude to období, kdy se všichni budeme muset obrnit 

trpělivostí a ohleduplností. Všechny stavby, které budou postupně startovat a 

probíhat letošní i příští stavební sezonou, jsou důležité a pro život 
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nás všech i rozvoj města podstatné. Loni bylo město nuceno odložit budování 

dešťové kanalizace, s níž souvisí také oprava kanalizace splaškové a 

rekonstrukce sítí. Proto budeme muset přistupovat postupně dle stanoveného 

harmonogramu k uzavírkám ulic Budovatelů a Poštovní, které podrobně 

popisujeme včetně objízdných tras a náhradních tras městské hromadné 

dopravy v tomto březnovém čísle Jabloneckého měsíčníku na páté straně. V 

těchto dnech už pracujeme také na velké rekonstrukci ulice V Aleji, která 

přinese opravu sítí, nová parkovací místa, veřejné osvětlení a povrch včetně 

výsadby nové aleje, která dala ulici jméno. Tyto stavební práce budou trvat dva 

roky. Velkým zásahem do dopravy v našem městě bude také dvouletá 

rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn v režii Ředitelství silnic a dálnic ČR, jež 

přinese 30. března úplnou uzavírku odbočky na Jablonec a příjezdu z Jablonce 

na dálnici. Veškerá doprava do Jablonce nad Nisou bude odkloněná na 

objížďky. Tuto stavební sezonu nás čeká ještě výstavba okružní křižovatky ulic 

Palackého, Želivského a Janovské (tzv. Ostrý roh), kterou bude realizovat 

Liberecký kraj, oprava mostu přes železniční trať u Gymnázia U Balvanu. U 

obou staveb půjde vždy o částečnou uzavírku a o jejich začátku vás budeme 

vždy včas informovat. Jak je vidět, bude to skutečně rušná sezona. Přinese nám 

však kvalitnější komunikace, opravené sítě, parkování, osvětlení a kanalizaci, 

kterou dosud město nemělo vůbec. Protože uzavírek a objízdných tras bude 

více, dbejte prosím pozorně dopravního značení, které se bude dle vývoje 

staveb měnit. - Petr Roubíček, náměstek primátora 

STŘEDA 4. 3. * Městská knihovna v Jablonci se opět připojila ke kampani Březen – 

měsíc čtenářů, kdy knihovny v České republice oceňují nejlepší čtenáře. „Letos si 

připomínáme 350 let od smrti Jana Ámose Komenského, proto jsme vybírali 

čtenáře roku mezi našimi čtenáři – pedagogy. Navíc takové, kteří s knihovnou 

spolupracují a podporují čtenářské aktivity ostatních,“ vysvětluje ředitel 

knihovny Zbyněk Duda s tím, že titul Čtenáře roku 2020 v Jablonci získala Jiřina 

Faltová, která lásku ke knihám a nadšení z četby předává svým žákům. Vítězka řekla: 

„Čteme ve třídě, povídáme si o knížkách ve čtenářském koutku Pohoda a také 

společné navštěvujeme pobočky městské knihovny ve škole Na Šumavě.“  

PÁTEK 6. 3. * S kyticí žlutých tulipánů navštívil náměstek primátora pro oblast 

humanitní a sociální David Mánek seniorky klubů v Novoveské ulici, ve Mšeně a v 

Kokoníně, aby jim v předstihu popřál k Mezinárodnímu dni žen. Dárkem bylo i hudební 

vystoupení dua Sestrogen neboli sestry Andrea a Radka Bělíkovy a soutěž o jejich CD. 

Kromě seniorských klubů se David Mánek zúčastnil dvou setkání v městské hale, která 

pořádal svaz žen a Senioři ČR a také odpoledne DIA klubu ve spolkovém domě. 

DNY 6. – 7. 3. * Již po dvacáté se konal v Libereckém kraji veletrh cestovního ruchu 

Euroregion Tour. V jabloneckém Eurocentru se představila nejen města, 

turistické oblasti a kraje z celé České republiky, ale i další aktéři cestovního 
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ruchu. Veletrh již tradičně nabídnul novinky v cestovním ruchu, nápady na dovolenou, 

tipy na výlety v tuzemsku i zahraničí. Nechyběl doprovodný program, dalším bonusem 

byla návštěvnická soutěž, ve které se hrálo o volné vstupenky do turistických cílů, 

poukazy a další hodnotné ceny od vystavovatelů a pořadatelů veletrhu. Součástí akce 

byl již tradiční prodej regionálních produktů, jejich ochutnávky a řemeslné dílny. 

PONDĚLÍ 10. 3. * Skončila výstava v Galerii Pouzar&ová v Pražské ulici, která zvala 

od února každé pondělí a ve čtvrtek odpoledne na expozici českého autorského šperku s 

tématem erotiky pod názvem Eros revival. Unikátní soubor šperků od třiceti předních 

českých autorů byl poprvé vystaven v roce 1999 v Praze. Poté výstava putovala po 

českých, ale i evropských galeriích až do roku 

2004. Letos ji měli možnost vidět Jablonečané.  

ÚTERÝ 10. 3. * Jablonec vyvěsil tibetskou 

vlajku a připojil se tak k mezinárodní výzvě 

připomínající 61. výročí povstání Tibeťanů 

proti čínské okupaci. Z více než šesti tisíc 

samosprávných celků ČR vloni vyvěsilo 

tibetskou vlajku 817 měst, obcí, městských 

částí nebo krajů, a to včetně Jablonce. * Opatření proti šíření koronaviru začala nabírat 

na intenzitě. Dnes se sešlo druhé zasedání bezpečnostní rady města (první bylo 3. 3.). 

Rada rozhodla: o zákazu akcí nad 100 osob včetně personálu; o redukci úředních dnů z 

pěti na dva; o prázdninovém režimu městské hromadné dopravy. Zrušena byla setkání 

s občany. * Vpravo pozvánka, 

která byla zveřejněna 

v Jabloneckém měsíčníku. * 
Následující den se primátor Jiří 

Čeřovský sešel se zástupci 

obchodních řetězců působících 

v Jablonci. Výsledek: zásobování 

potravinami je bez problémů a 

obchody otevírací doby nemění. 

ČTVRTEK 12. 3. * Jednání 

zastupitelů po Železném Brodě 

odvolal i Jablonec (mělo být 19. 3.), který se tak rozhodl na základě doporučení 

krizového štábu a mimořádných opatření v nouzovém stavu. Magistrát na výzvu 

Libereckého kraje oslovil dobrovolníky, aby šili roušky a po telefonické dohodě je 

odnášeli na radnici. Liberecký kraj nařídil již od úterý povinné nošení roušek nebo 

jiných pomůcek na veřejnosti. Při tom roušek ani ještě účinnějších respirátorů se 

nedostává žádnou oficiální cestou, nejsou k dostání v lékárnách ani v internetových 

obchodech. * Jablonecký primátor Jiří Čeřovský svolal v souvislosti s pandemií 

koronaviru MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA. Ta rozhodla s okamžitou 

platností a do odvolání zrušit všechny kulturní a sportovní akce pořádané městem. Bylo 

oznámeno, že pro veřejnost se uzavírají až do odvolání městské společnosti: 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99552&x=960&y=640&hash=4b97367c4a4fee8c374601ddce4af8de&ratio=1
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Eurocentrum, kina Junior a Radnice, sportovní a atletická hala, zimní stadion, plavecký 

bazén, městské divadlo, městská knihovna, turistické a informační centrum včetně 

Galerie MY, zastavené jsou programy ve spolkovém domě včetně klubů a Akademie 

seniorů. Další opatření: s okamžitou platností a do odvolání se ruší všechny veřejné 

městské akce či ty pořádané v městských prostorách – například setkání s občany či 

vítání občánků. Městská hromadná doprava v Jablonci bude fungovat v omezeném, tzv. 

prázdninovém režimu. Od pondělí 16. března budou uzavřené mateřské školy, zrušené 

jsou ´Dny otevřených dveří v mateřských školách´, které se každoročně konaly před 

zápisem, kdy zařízení nechávala nahlédnout veřejnosti do tříd vyzdobených množstvím 

dětských prací a prosycených prvním objevováním, poznáváním a dětskou radostí.  

PÁTEK 13. 3. * Muzeum skla a bižuterie oznámilo, že z důvodu pandemie koronaviru 

bylo nuceno zrušit jarní kurzy. Z plánovaného cyklu čtyř lekcí budou moci zájemci 

letos navštívit jen dva – podzimní a zimní. Při tom první letošní lekce z cyklu 

oblíbených bižuterních kurzů pro pokročilé byla připravena již na zítřejší sobotu. 

SOBOTA 14. 3. * Nemocnice Jablonec se uzavřela návštěvám. * Centrum sociálních 

služeb a Diakonie ČCE avizovaly, že: zajistí služby, které mají se svými klienty 

nasmlouvané; osamělým klientům byl připraven některé služby zajistit Český červený 

kříž, týkalo se nákupů, léků; nízkoprahová zařízení pro děti a mládež zrušila velké 

skupinové aktivity, pracovníci byli nadále k dispozici malým skupinám. * Sešla se stálá 

pracovní skupina jabloneckého krizového štábu. * Městská policie kontroluje 

dodržování zpřísněných opatření vlády ve městě. * Byl potvrzený první pozitivní případ 

nákazy koronavirem v Rychnově u Jablonce nad Nisou. * Od nedělní půlnoci (15. 3.) se 

uzavřely hraniční přechody s Polskem. Liberecký kraj zrušil provoz skibusů z Liberce a 

Jablonce do Bedřichova a na Smědavu. Už od půlnoci 13. 3. byla přerušena veškerá 

přeshraniční osobní autobusová a vlaková doprava.  

PONDĚLÍ 16. 3. * Rada města potvrdila rozhodnutí primátora o uzavření úřadu. 

Magistrát úplně zrušil úřední hodiny do 24. 3. s tím, že veškerá podání lze činit pouze 

dálkově, prostřednictvím pošty, datové schránky nebo elektronicky se zaručeným 

elektronickým podpisem, případně přes e-podatelnu. Písemnosti, u nichž není 

vyžadováno potvrzení o převzetí, je možné podávat pouze prostřednictvím provizorní 

podatelny v informačním středisku, zachovaný zůstává telefonický a e-mailový kontakt. 

* Uzavřené jsou všechny mateřské, základní a střední školy, učiliště, DDM Vikýř a 

základní umělecká škola. * Uzavřela se křižovatka Poštovní – Budovatelů a začaly s ní 

související objížďky. * Do autobusů se nesmí nastupovat předními dveřmi a řidič 

neodbavuje jízdné. * Poskytovatelé sociálních služeb musí přistoupit k nouzovým 

řešením. Jsou zakázané návštěvy a jiná omezující opatření ve všech pobytových 

službách (odlehčovací služby v Centru sociálních služeb). * Magistrát zřizuje na 

webových stránkách mimořádný komunikační kanál ´nouzový stav´ a také krizovou 

linku pro dotazy obyvatelstva související s epidemií koronaviru. * Nemocnice Jablonec 

zcela zastavila neakutní výkony. Do nemocnice lze vstoupit pouze hlavním vchodem a 

přístup do ní mají jen zaměstnanci a akutní pacienti. * V souvislosti s opatřeními proti 

šíření epidemie koronaviru se uzavřel příjem odpadů na překladišti Proseč a 

sběrných místech v ulicích Belgická, Želivského, Smetanova a Dalešická.  
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STŘEDA 18. 3. * Jablonec žádá dobrovolníky, aby šili ochranné roušky. K jejich 

odběru město zřídilo dvě sběrná místa: Dům dětí a mládeže Vikýř a budovu radnice. * 

Na Horním náměstí byl zrušen parkovací poplatek. Začal platit stejný režim jako v době 

zimní údržby. Parkoviště má 160 parkovacích míst, není 

však určené pro dlouhodobé stání. * Město otevřelo jednu 

školu a tři školky, konkrétně to byly: ZŠ Liberecká 26, MŠ 

Tichá 19, MŠ Jugoslávská 13, MŠ Hřbitovní 10. Zařízení 

byla určená k péči o děti a mládež, jejichž rodiče musí do 

zaměstnání, což se týkalo hlavně členů Integrovaného 

záchranného systému. * Uzavřely se zcela některé sociální 

služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Kruháč, 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Diakonie, Centrum Lira a Compitum), 

centrum denních služeb SeniA, sociálně terapeutické dílny (Fokus = kavárna Floriánka). 

* Jablonec zřídil krizovou linku, kam šlo volat v pracovní dny od 8 do 18 hodin, o 

víkendu mezi 10-14 hodinou. * Do veřejných budov, obchodů, autobusů a dalších 

míst platil zákaz vstupu, pobytu a 

pohybu osob bez ochranných 

prostředků dýchacích cest. Použít 

šly roušky a respirátory, 

tolerovalo se i provizorní zakrytí 

s pomocí šátku, šály, nákrčníku a 

obdobné tkaniny. * Roušky pro 

všechny zájemce visely na 

´rouškovníku´ nejen na radnici, 

ale také před vchodem do domu 

dětí Vikýř v Podhorské ulici. Foto 

z Vikýře: Barbora Formanová 

ČTVRTEK 19. 3. * Rada statutárního města Jablonec nad Nisou přijala rozpočtová 

opatření, která měla být původně na programu jednání zastupitelstva města. Materiál byl 

upraven tak, aby ho dle pravidel pro provádění rozpočtových opatření mohla 

projednávat rada města. Odrazila se v něm opatření vyvolaná pandemií koronaviru. 

Schválen byl záměr na vytvoření nové rezervy na restriktivní opatření ve výši 120 

milionů v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a předpokládaným nenaplněním 

příjmů města. Odsouhlaseno bylo i přečerpání rezervy na krizové situace o 5 milionů a 

její čerpání na nutné výdaje k řešení povinností města v době mimořádných opatření. 

PÁTEK 20. 3. * Jablonecké technické služby dokončily opravy vyfrézovaných míst 

v některých ulicích, které se město rozhodlo opravit přednostně. Opravy se podařilo 

dokončit s předstihem díky tomu, že se včas otevřela obalovna asfaltu. Výběr 

opravovaných komunikací se řídil dle toho, zda budou sloužit jako objízdné. V první 

etapě, která byla plánovaná do 22. 3, byly s předstihem opraveny povrchy následujících 

ulic: Riegrova, Ladova a Belgická. Ve dnech 22. - 29. 3. budou opravy 

v Jablonci pokračovat, a to na komunikacích ulic Skřivánčí, Vodní a U Nisy. 
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PONDĚLÍ 23. 3. * Finanční úřad pro Liberecký kraj přijal opatření k minimalizaci 

rizika přenosu nemoci mezi občany. Zrušené byly plánované dosud nezrealizované 

výjezdy do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny územních pracovišť. * 

Provozní hodiny pro veřejnost omezila také Česká pošta na svých pobočkách v 

Jablonci. Dočasně bylo umožněno vyzvedávat důchody na základě plné moci. * 

Primátor Jiří Čeřovský píše úvodník do Jabloneckého měsíčníku, který má vyjít 

v dubnovém čísle. Protože však reflektuje březnovou situaci kolem pandemie a 

přijímání opatření, dostává prostor v kronice již nyní. Článek vyšel pod titulkem:   

BUĎME SOLIDÁRNÍ! DODRŽUJME NAŘÍZENÁ OPATŘENÍ - Vážení 

občané města Jablonec nad Nisou, spoluobčané! Vláda vyhlásila 12. března 

nouzový stav na celém území České republiky. Ze zákona jsem okamžitě zřídil 

krizový štáb města a stálou pracovní skupinu, která každý den zasedá a 

vyhodnocuje přijatá opatření. Píšu tyto řádky 23. března s vědomím, že při 

jejich čtení může být aktuální situace odlišná od té, kterou popisuji. Nikdo z 

nás ve svém životě nezažil takový krizový stav, jaký je nyní v souvislosti s 

pandemií Covid-19. Vláda a Liberecký kraj nařizují opatření, která výrazně 

omezují náš soukromý a pracovní život. Také jablonecký magistrát i na 

základě usnesení mimořádných jednání rady města přistoupil k dalším krokům 

z důvodu pomoci minimalizovat kontakt lidí, a zpomalit tak šíření koronaviru. 

Byly jimi například zavřené mateřské školy, omezení linek městské hromadné 

dopravy, zrušení úředních hodin magistrátu. Jsem si vědom, že je to velký tlak 

na naši psychiku, že prožíváme obavy o své zdraví a zdraví svých blízkých. V 

této složité době je také důležité průběžně a pravdivě informovat občany o 

vývoji situace. Snažíme se o to i my. Je tomu proto přizpůsoben web města, je 

zřízena krizová linka a e-mail. Zásadním a největším problémem je dostupnost 

ochranných pomůcek. Bohužel nikdo - ani vláda ČR, nedokázal opatřit a 

distribuovat takové množství roušek a respirátorů, aby se dostaly ke všem 

občanům. Děkuji proto všem, kteří se zapojili do šití látkových roušek, 

abychom je mohli poskytnout těm nejpotřebnějším, tzn. pracovníkům 

Integrovaného záchranného systému, nemocnici, sociálním službám, Českému 

červenému kříži, školám zajišťujícím hlídání dětí a žáků, magistrátu jako 

základní ochranu s vědomím, že není plně dostačující. Všechny tyto složky, ale i 

další zajišťují základní chod města a mnohé z nich pomáhají výrazně našim 

seniorům. Žádám vás proto, abychom všichni striktně dodržovali nařízená 

opatření, byli vzájemně solidární a důvěřovali si. Děkuji všem včetně 

dobrovolníků, kteří se aktivně podílejí na pomoci občanům v této těžké době. 

Přeji vám hodně síly a zdraví. - Jiří Čeřovský, primátor 

ÚTERÝ 24. 3. * V Česku bylo k dnešku otestováno 19 624 osob, nemocných 1 289, 

vyléčených 7, dva lidé zemřeli. Liberecký kraj měl počet nakažených 

nejmenší v republice, a to 13. Jablonci hlásil 1 případ onemocnění Covid-19. 
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Začala platit nová nákupní doba pro seniory. Všem osobám byla zakázána přítomnost v 

maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a drogerie, s 

prodejní plochou více než 500m
2
, v čase mezi 8:00 až 10:00 h, a to s výjimkou osob 

starších 65 let věku. * Byly zrušené standardní úřední hodiny jabloneckého magistrátu. 

Vyřizovat úřední záležitosti šlo pouze po telefonickém objednání na konkrétní čas. 

STŘEDA 25. 3. * Statutární město v rámci péče o zdraví svých občanů oslovilo 

obchodní řetězce v Jablonci nad Nisou a nabídlo jim tekutiny na očistu rukou. Dva 

z nich, Lidl a Penny, nabídky využily a pro své zákazníky převzaly 9 litrů dezinfekce. 

ČTVRTEK 26. 3. * Úřad práce v Jablonci informaval, že umožňuje vyřídit většinu 

věcí on-line. * Jablonecká kina spustila virtuální kino on-line v rámci projektu 

´Vašekino´. * Upozornění: V informačním středisku v přízemí jabloneckého magistrátu 

je umístěný rouškovník, kde si lze vyzvednout roušku pro svou potřebu. Informační 

středisko je otevřené: pondělí a středa 8–17 hodin a úterý, čtvrtek, pátek 8–14 hodin. 

PÁTEK 27. 3. *  ´JAK HOVOŘIT S DĚTMI O KORONAVIRU´ - letáky pro děti, i pro 

pečovatele byly na webu Právo na dětství. * Jablonecké firmy začaly nabízet nákupy 

domů. * Znáš svého souseda? Jablonec zahájil kampaň, jejímž cílem je najít lidi, staré 

nebo hendikepované, kteří nejsou schopní se o sebe 

postarat, a nabídnout jim pomoc. Městská policie 

s výzvou: Znáš svého souseda? Víte, kdo bydlí 

vedle vás? Je mu nebo jí přes 70 let, nevychází 

ze svého bytu a nemá se kdo o něj nebo o ni 

postarat? Zavolejte nám to na operační 

středisko Městské policie Jablonec.  
SOBOTA 28. 3. * HODINA ZEMĚ - Kampaň za zlepšení světového klimatu založil 

Světový fond na ochranu přírody a připadá vždy na poslední březnovou sobotu. 

V České republice domácnosti, podniky i veřejné instituce a zejména významné 

kulturní památky vypínají 

své osvětlení a elektrické 

spotřebiče od roku 2008. 

Jablonec se symbolicky 

připojil tím, že dnes na 

jednu hodinu zhasnul 

osvětlení kostelů sv. Anny 

a Dr. Farského, mšenské 

kapličky i Památníku 

obětem I. světové války 

v Tyršově parku. 

PONDĚLÍ 30. 3. * V době pandemie koronaviru je třeba pomáhat ze všech sil. 

Jablonecký magistrát proto nabídl byty pro zdravotníky. Jednu nabídku využila 

jablonecká nemocnice. „Od záchranné služby přechází na jablonecké ARO jeden 

lékař, který získá od města opravený byt o velikosti 1+1 v Bezručově 

ulici. Snažíme se i tímto způsobem pomáhat v boji proti koronaviru. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99612&x=855&y=570&hash=55cb9f28994ffe2e983a53340b75a177&ratio=1
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=92481&x=861&y=570&hash=d79e7d6619c08203f1f4fa1f4820e9af&ratio=1
http://www.uradprace.cz/jablonec-nad-nisou
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/informace/zpravy/aktualni-zpravy/pokud-nemate-rousku-vyzvednete-si-ji-na-radnici.html
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/informace/zpravy/aktualni-zpravy/pokud-nemate-rousku-vyzvednete-si-ji-na-radnici.html
http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/jak-hovorit-s-detmi-o-koronaviru-letaky-pro-deti-i-pro-pecovatele.html
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/informace/zpravy/aktualni-zpravy/s-nakupy-pomahaji-i-soukrome-spolecnosti.html
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/informace/zpravy/aktualni-zpravy/s-nakupy-pomahaji-i-soukrome-spolecnosti.html
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/informace/zpravy/aktualni-zpravy/znas-sveho-souseda.html
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Je důležité, aby zdravotníci měli místo, kde si v této hektické době v klidu 

odpočinou,“ říká ekonomický náměstek Milan Kouřil. 

Letecký pohled na nově postavený pavilon intenzivní medicíny (PIM) v 

jablonecké nemocnici, který začal sloužit od poloviny března. Přinesl kvalitnější 

zdravotní péči nejen pacientům z Jablonce nad Nisou, ale i ze spádových obcí.  

* Foto Miroslav Gorčík 

NEMOCNICE: NÁKAZA PROVĚŘUJE TOLERANTNOST - Náročné dny teď 

zažívají v jablonecké nemocnici. Přesto podle slov ředitele Víta Němečka je zde 

relativně klid. „Řešíme jen akutní a život ohrožující případy, kdy testy na Covid-

19 jsou negativní, maximum pacientů bylo z nemocniční péče propuštěno 

domů. Veškerý personál je rozdělený na dvě skupiny A a B. Každá skupina 

pracuje jeden týden, druhý je doma. U vstupu do nemocnice jsme zřídili filtr, 

kde třídíme pacienty,“ prozrazuje ředitel nemocnice s tím, že při třídění pomáhala v 

prvních dnech zdravotníkům městská nebo státní policie. V areálu funguje skupina pro 

děti zaměstnanců, v práci pomáhají také medici a studentky zdravotních škol. S 

ohledem na epidemiologickou situaci přijala nemocnice do odvolání nezbytná opatření: 

Byl zrušen provoz všech neakutních pracovišť (neakutní ambulance, poradny, 

objednaná vyšetření, malé výkony, plánované neakutní operace apod.). Akutní péče je 

zajištěna. Platil přísný zákaz návštěv, který se týkal i doprovodu otců u porodu. Velká 

diskuze zvláštně na sociálních sítích se rozhořela na téma přítomnosti otce u porodu. Tu 

zakázal hejtman Libereckého kraje, stejný názor sdílí i ředitel jablonecké nemocnice, 

který argumentuje: „Některé budoucí maminky se otce u porodu dožadují a brání 

se zákonem. Chápu situaci každé nastávající maminky a rozumím jejich přání. 

Bohužel, na svém příkazu musím trvat. V současné krizové situaci děláme vše 

pro to, abychom zabránili šíření infekce a chránili zdraví našich 

hospitalizovaných pacientů i zdravotníků.“ Z jablonecké nemocnice také znělo 

poděkování těm, kteří se zapojili do šití roušek pro zdravotníky a také díky všem 

pacientům, jejich příbuzným i zaměstnancům za dodržování nastavených 

pravidel, vzájemnou ohleduplnost a toleranci. 
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BŘEZEN 1920: ČÍM ŽIL JABLONEC PŘED 100 LETY? 
Z oblíbeného deníku Gablonzer Tagblatt vybírala Christa Petrásková. 

3. BŘEZNA 1920 * 62, STRANA 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Pulečný. Strašný nález! Na 

čerstvě pohnojeném poli se našla lidská lebka! Majitel pole tvrdí, že zmrzlý hnůj přivezl 

z Jablonce. Dnes dopoledne se na pole vydala okresní soudní komise. 

4. BŘEZNA 1920 * 63, STRANA 15, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Bratislava. Zavedena 

letecká pošta Praha – Bratislava. Na vojenském letišti Vajnory přistane první letadlo s 

poštou dne 5. března. Poveze dopisy od TGM ministru Šrobárovi a dalším VIP 

osobnostem. Službu organizuje anglická letecká společnost. 

5. BŘEZNA 1920 * 64, STRANA 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Inzerát. Známe žebráka, který 

včera ukradl v domě č. 3 v Poštovní ulici v přízemním bytě ručně vyšívanou 

perličkovou kabelku! Když ji okamžitě vrátí, zaručujeme mu beztrestnost. V opačném 

případě následuje udání na policejním úřadě. Současně varujeme před případným 

odkoupením této kabelky! * Liberec. Dne 29. února se konala tělocvičná slavnost 

Pojizerské župy. Z 84 tělocvičných spolků se zúčastnilo 166 cvičenců. Bratr Stracke z 

Jablonce navrhl, aby se příští slavnost pořádala v našem městě. * Jablonec. 

Zásobování. Čerstvý holandský margarin – 20 dkg na osobu (za 8 K) se vydává v 

městském obchodu. Na skladě jsou také slanečci – přineste si nádoby a drobné. 

Chlebenky se vydávají zítra. Pšeničná mouka se vydává na ústřižky 256. týdne – 0,5 kg 

za 1,55 K. Vyzvedněte do úterka! 

6. BŘEZNA 1920 * 65, STRANA 3, 6, 14, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Oslava 

narozenin TGM letos připadne na neděli, takže to školní mládež příliš nezpozoruje. 

Zdejší reálka však uspořádá slavnost, na níž je účast studentů povinná. Připomíná to 

časy Rakouska-Uherska, kdy bylo školní mládeži nařízeno slavit 18. a poté 17. srpen 

(narozeniny Františka Josefa I. a Karla I.). * Inzerát. Jablonecké pivo se vaří z 

drahocenného horského pramene. Je to nejušlechtilejší a nejchutnější pivo současné 

doby. * Jablonec. Kino Fortuna hraje od 6. do 9. 3. ušlechtilý příběh Otcovo srdce – 

drama o pěti aktech. V hlavních rolích Hallward Heff a Karl Lauritzen. Kino Metropol 

hraje lidové drama Hajný od vodopádu podle románu Ludwiga Ganghofera. 

7. BŘEZNA 1920 * 66, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Praha. Ministr vnitra vypisuje 

volby do Národního shromáždění na 18. 4., do senátu na 25. 4. 

15. BŘEZNA 1920 * 74, STRANA 1, 5, 6, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Převrat v 

Německu. V Berlíně vládne klid. Nová občanská vláda nastolena v Mnichově. Krvavé 

srážky probíhají v Kielu a Lipsku. Ve Výmaru se bojuje. * Nová jarní 

móda. Kloboučnický průmysl chystá slušivé slaměné kloboučky zdobené 

pestrobarevnými pentlemi a umělými květinami v jemných odstínech. Kostýmy jsou 

trochu probrané v pase, pásky se nenosí. Kapsičky jsou i na rozšiřujících se sukních. 

Kabátové šaty mají štíhlejší linii a jsou kratší. Kabáty přes šaty jsou vážným finančním 

problémem. Společenské šaty z černého taftu nebo krajek jsou doplněny perlami. Vlasy 

jsou načesané do elipsy, ozdobené šperky. * Jablonecké divadlo hraje operetu Den v 

ráji, novinku Doktor z města od Bernarda Shawa, komickou operu Dcera 

regimentu od Donizettiho a Lehárovu operetu Dráteník. 
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18. BŘEZNA 1920 * 77, STRANA 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Poválečná bitevní turistika z 

USA. Sotva 6 měsíců po vypuknutí války organizovaly americké cestovní kanceláře 

zájezdy na bitevní pole okolo Remeše a Lovaně. Potopení Lusitánie trochu ztlumilo 

cestovní horečku. Poté byly osobní lodě použity pro válečné účely. Ale již koncem roku 

1915 bylo zamluveno 60 000 lodních lístků. První pováleční turisté se očekávají teprve 

v tomto roce. V popředí zájmu stojí bojiště u Chateau Thiery a St. Michel, kde bojovaly 

americké jednotky. * Inzerát. Nejlepší dárek pro Josefy k svátku je dobrý šunkový 

salám! Ve všech velikostech dodává řezník Emil Hübner, Na roli 16. 

19. BŘEZNA 1920 * 78, PŘÍLOHA - HUMOR. Zvláštní svatební cesta. A. Už to víš, 

že Rudolf a jeho žena jeli na svatební cestu svým novým autem? – B. Ach, to je 

nádherné! A kde budou trávit líbánky? – A. Kde? No přece v nemocnici! * Divadelní 

humor: Slečna Nováková (k maskérce): Budu hrát v Popelce její sestru. Doufám, že 

zvládnete udělat mne škaredou! Maskérka: Ó, milostivá slečno, to nebude problém! 

20. BŘEZNA 1920 * 79, STRANA 1, 3, 5, 6, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Německo. (Titulky) V Berlíně zatím klid – výhled pesimistický. Potíže v železniční 

dopravě. V Kielu boje mezi dělníky a říšským vojskem. Včera více než 1 000 obětí. 

Komunistické hnutí v Porúří a v Essenu sílí – odhaduje se 40 000 příslušníků rudých 

jednotek. * Jablonec. Armáda spásy, Mlýnská 12, pořádá každou neděli večer v 1/2 8 

veřejné přednášky s hudbou a zpěvem. Téma příští přednášky zní Kristus a současnost. 

* Lučany. Ochotníci sehrají po 10leté přestávce v neděli 28. 3. veselohru Zlatý pavouk 

od slečny von Schönthau. * Jablonec. Zásobování. Na hospodářském úřadě je k dostání 

hrachová mouka (8,40 K za 1 kg), křížaly (2 K za kg), sirup (30 dkg na osobu za 1,50 

K). Brambory se budou prodávat u 15 hokynářů za 0,50 K za kg.  

 

 

 

 

 

 

Pivovar na Jablonecku začal budovat tehdejší 

majitel maloskalského panství statkář Johann Romisch v roce 1833. První 

várka byla z podniku expedována již v roce 1835. Na tu dobu se jednalo o 

velmi moderní provozovnu, ve které se koncem 19. století vyprodukovalo až 

sedmdesát tisíc hektolitrů piva ročně. Podnik zaměstnával ředitele, čtyři 

účetní, 5 obchodních zástupců, sládka a podsládka, vrchního bednáře s 20 

bednáři, 30 pivovarských chasníků, 18 kočích, 2 strojníky a kováře.  

Foto ze sbírek Státního okresního archivu Jablonec  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99467&x=800&y=553&hash=192d58a495a282a7372eb7e759638a96&ratio=1
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DUBEN 2020  
PAPEŽ FRANTIŠEK: VELIKONOČNÍ MARIÁNSKÁ MODLITBA 

ČESKO I SVĚT * 1. 4. WIMBLEDON ZRUŠEN: Pořadatelé oznámili, že byl zrušen 

nejslavnější tenisový turnaj ve Wimbledonu, který se měl hrát ve dnech 29. 6. – 12. 7.  

* 3. 4. KONĚV V DEPOZITÁŘI: Městská část Praha 6 sundala z pomníku bronzovou 

sochu sovětského maršála Koněva, který na náměstí Interbrigády stál od roku 1980. Po 

listopadové revoluci se čím dál víc mluvilo o tom, že tenhle vojevůdce se podílel nejen 

na osvobození Prahy v květnu 1945, ale zúčastnil se rovněž potlačení 

protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956. Navíc se pomník dal považovat 

i za symbol podřízenosti po naší okupaci v roce 1968. * 8. 4. POČET OBĚTÍ, u kterých 

se v Česku prokázala nákaza koronavirem, překročil stovku. – V čínském Wu-chanu po 

jedenácti týdnech skončila uzávěra města. * 13. 4. PAPEŽ FRANTIŠEK při své 

velikonoční mariánské modlitbě ocenil práci žen při pandemii způsobené koronavirem. 

* 19. 4. V BIEBRZAŃSKÉM NÁRODNÍM PARKU, největším chráněném území 

v Polsku, vzplanul požár, který zachvátil tisíce hektarů vzácných mokřadů, luk a 

stromů. Požár nejspíše způsobilo nelegální vypalování staré trávy místními rolníky, 

přestože za rozdělávání ohňů zde hrozí vysoké pokuty, ba dokonce i vězení. * 20. 4. 

MILION NEMOCNÝCH V EVROPĚ: Čína prý ponese následky, jestli vědomě nechala 

šířit virus – Šest klíčových dnů, které umožnily viru získat sílu: Interní materiály 

ukazují, že Čína zatloukala a nepochopitelně váhala s reakcí – Austrálie chce 

vyšetřování původu viru – Rusko: Rekordní nárůst nakažených bez příznaků – Izrael: 

Jak dostat zdravé lidi z karantény? Úřady mají dilema. V ´koronavirových hotelech´ se 

některým Izraelcům tak zalíbilo, že z nich teď nechtějí pryč * 23. 4. VLÁDA OPĚT 

POVOLILA ČECHŮM CESTOVAT DO ZAHRANIČÍ.  * 24. 4. - K tomuto datu bylo v 

České republice provedeno 203 622 testů, zjištěno 7 188 nákaz, 2 186 lidí se uzdravilo, 

213 osob nemoci podlehlo. V jabloneckém okrese ke stejnému datu bylo 84 osob s 

pozitivním testem viru Covid-19, z toho 22 přímo v našem Jablonci. * 27. 4. ÚLEVA:  

UVOLŇOVÁNÍ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ ZAČALO POSTUPNĚ - Otevřely se: 

provozovny do 2 500 m
2
 (včetně infocenter), pokud nejsou v nákupních centrech nad 

pět tisíc m
2
 (netýkalo se provozoven, které se měly otevírat v dalších etapách); 

autoškoly; posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny) – provozovatelé 

dostali hygienický manuál (dezinfekce prostor, omezení maximálního počtu cvičících 

na m
2
, používání roušek);  zoologické a botanické zahrady, kde nebyly přístupné vnitřní 

prostory pavilonů; knihovny; vysoké školy pro všechny studenty; za určitých podmínek 

mohly lázně začít přijímat pacienty. Povolení neplatilo pro provozovny v nákupních 

centrech nad 5 000 m
2
 bez samostatného vchodu z venku a dlouhý je výčet dalších 

provozoven, na něž se povolení otevřít nevztahovalo. * IGOR LUKEŠ, HISTORIK A 

SPISOVATEL: Jedním z rysů dnešní doby je nedůvěra k názorům skutečných 

odborníků. Čím je moderní doba se všemi počítači a novými médii 

složitější, tím víc lidé sahají k mýtům a ke konspiračním teoriím…  
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JABLONEC NAD NISOU 

VÍT NĚMEČEK, ŘEDITEL NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU - Vážení 

spoluobčané, již několik týdnů funguje naše nemocnice, podobně jako ostatní 

zdravotnická zařízení, v nestandardním režimu. Nastavili jsme řadu opatření, 

kterými snižujeme riziko přenosu infekce a zvyšujeme ochranu jak 

hospitalizovaných pacientů, tak nemocničního personálu. Celkově situaci s 

řadou drobnějších problémů zvládáme bez velkých obtíží. Vzhledem k nařízení 

centrálních orgánů máme i nadále vyčleněnou lůžkovou kapacitu pro 

případné zhoršení epidemiologické situace. Za spolupráce s Hasičským 

záchranným sborem Libereckého kraje jsme v areálu nemocnice zřídili 

odběrové místo. Na několik týdnů se nám podařilo zásobovat se potřebnými 

ochrannými pomůckami, a to i díky aktivitám jednotlivců. Pro personál máme 

k dispozici dostatek látkových roušek, na potřebných místech můžeme 

zaměstnancům poskytnout i ochranné štíty vyrobené na 3D tiskárnách. Za 

stávajícího průběhu je situace v zásobování dobrá. Vzhledem k možnému 

vývoji a případnému nárůstu počtu infikovaných pacientů je však šetření 

materiálem stále na místě. Rád bych ubezpečil všechny naše pacienty, že jsme 

připraveni se o ně postarat. Akutní péče je plně zajištěna. Poloakutní péče 

rovněž, zejména operativa a diagnostika onkologických pacientů. S ohledem 

na relativně příznivý vývoj epidemiologické situace plánujeme v příštích 

týdnech postupné rozšiřování našeho provozu. ´Restart´ péče probíhá v 

koordinaci s ostatními nemocnicemi v kraji. Žádáme veřejnost, aby i v dalším 

období byla trpělivá a postupovala dle pokynů našich zaměstnanců, 

praktických lékařů a informací na webových stránkách nemocnice. Chtěl bych 

touto cestou poděkovat za pochopení všem spoluobčanům i pacientům a za 

dosavadní vstřícnou spolupráci zaměstnancům nemocnice. Poděkování za 

pomoc a podporu patří také našemu zřizovateli, statutárnímu městu Jablonec, 

Libereckému kraji, kolegům v okolních nemocnicích a dalších zdravotnických 

zařízeních, praktickým i dětským lékařům. V 

neposlední řadě oceňuji aktivity větších či 

menších firem, sponzorů i jednotlivců, kteří 

nás podporují a snaží se ulehčit situaci. Přeji 

nám všem pevné zdraví a hodně trpělivost!  

STŘEDA 1. 4. * Tři stovky balíčků, 

obsahujících látkovou roušku a letáky 

s potřebnými telefonními čísly i pokyny, jak roušku užívat a jak se chovat v nouzovém 

stavu, distribuovalo město Jablonec nad Nisou do domů s byty zvláštního určení. Další 

roušky věnovalo soukromému zařízení pro seniory Anavita v ulici U Přehrady. * 

Proběhla dezinfekce společných prostor v domech pro seniory. Ošetřeny byly 

všechny chodby, kliky, výtahy i zábradlí na schodištích.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99609&x=855&y=570&hash=6d86da83c918199eee02320ecbf4725d&ratio=1
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ČTVRTEK 2. 4. *  Rada města změnila únorové rozhodnutí o zvýšení nájemného od 

července s tím, že nově bude v městských bytech platit vyšší nájemné od 1. ledna 2021. 

PÁTEK 3. 4. * Jablonecká nemocnice přesunula stanoviště odběrového místa na 

Covid-19 na parkoviště vedle interny. * Vzhledem k mimořádné situaci zrušila rada 

města výběrové řízení na pronájem bezbariérového bytu v objektu Na Úbočí 21/4325. 

STŘEDA 8. 4. * Počet pozitivně testovaných na Covid-19 v Jablonci je 20 osob.  

ČTVRTEK 9. 4. * Jablonecký magistrát dostal dalších 150 obličejových štítů od 

skupiny ´3D tiskem proti Covid-19 Liberecký kraj´. Jde už o druhou dodávku. Prvních 

60 štítů přivezli zástupci skupiny sdružující majitele speciálních tiskáren 1. dubna. Také 

druhá dodávka byla rozdělena mezi pracovníky v první linii, to znamená, že těmito 

maskami jsou vybavení městští strážníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotníci, 

členové Českého červeného kříže a úředníci na přepážkových 

pracovištích. * Druhou vlnou dezinfekce společných prostor 

prošly všechny domy pro seniory v Jablonci. Velkou 

dezinfekci nechalo město provést také v azylovém domě 

v ulici Plynární. * Krizový štáb města rozhodl zakoupit do 

domů pro seniory dezinfekční rohože. * Odpoledne nabídlo 

město veřejnosti dezinfekci na ruce, která se rozdělovala 

v okrajových částech města – Jablonecké Paseky, Proseč a Kokonín. V centru si lidé 

mohli chodit s nádobkou pro dezinfekci ve dnech 14. a 15. dubna od 15 do 17 hodin k 

požární zbrojnici u sídla městské policie. Již koncem března měl magistrát určité 

množství dezinfekce ve svém depozitu pro vlastní potřeby, 100 litrů rozdělil dle 

velikosti do okolních obcí a 100 litrů předal místní pobočce Českého červeného kříže. 

Pomoc nabídlo město i firmám, kde pracovníci přichází do kontaktu s veřejností. 

PONDĚLÍ 13. 4. * Velikonoce skončily. Letos bez trhů na náměstí i bez koledníků, ale 

zato s desinfekcí. Před velikonočními svátky vydalo 

město Jablonec nad Nisou svým občanům celkem čtyři 

stovky litrů dezinfekčních prostředků. 

ÚTERÝ 14. 4. * V Jablonci zahájila činnost bezplatná 

poradna pro živnostníky a drobné podnikatele zasažené 

koronavirovou krizí s tím, že konzultace budou 

poskytovány e-mailem nebo osobně. Ze strany odborníků 

šlo o pomoc s orientací v systému státní podpory 

nabízené všem živnostníkům v souvislosti se škodami 

způsobenými vyhlášeným nouzovým stavem a 

opatřeními přijatými v rámci ochrany před šířením 

nového typu koronaviru. Okresní hospodářská komora 

v Jablonci poradenskou činnost v této oblasti jednoznačně uvítala a přihlásila se 

k podpoře a spolupráci. Iniciativa vzešla od místopředsedy místního sdružení ODS a 

daňového poradce Borise Pospíšila a parlamentního poslance Petra Beitla. * Byl 

obnoven nástup do autobusů pouze předními dveřmi a odbavení dle platného tarifu 

MHD. Zároveň se otevřela informační kancelář na autobusovém nádraží. 

 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=99688&x=829&y=568&test=ccc
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POMOC POTŘEBNÝM: NÁKUP DOMŮ I ROZVOZ JÍDLA 

STŘEDA 15. 4. * Nouzový stav a 

doporučení, aby zvláště rizikové skupiny 

obyvatel zůstávaly doma, některým lidem 

způsobovaly problémy. K pomoci se 

přihlásil v Jablonci nejen Český červený 

kříž. Kromě několika restaurací, které 

nabídly rozvoz jídel, se k pomoci 

přihlásila i zážitková firma Sundisk. Ta 

během několik dnů dokázala zmobilizovat 

své pracovníky a začala nabízet službu 

nákupu on-line. „Je to projekt firmy, 

která zůstala ze dne na den bez práce 

a disponuje vozidly, personálem i 

prostorem. Chtěli jsme v této situaci 

pomoci a rozvážet nám přišlo jako 

dobrá věc,“ říká Martin Bauer ml. ze 

společnosti Sundisk s tím, že klienti mají 

možnost on-line objednávky a dovozu 

teplého jídla, potravin a drogerie. Cílem je 

nejen pomoci všem, kteří museli zůstat doma a nezvládají nákupy, jde také o snahu 

omezit shlukování lidí v supermarketech a v neposlední řadě i o pomoc regionálním 

výrobcům potravin. Další, kdo se přihlásil s nabídkou nákupů a jejich rozvozů bylo 

EuroTaxi. To v Jablonci zapojilo do akce deset vozů, další dva jezdily v Tanvaldě.  

ČTVRTEK 16. 4. * Změna v zajišťování péče za nouzového stavu o děti pracovníků 

vybraných profesí v Jablonci. Dosavadní mateřskou školu ve Hřbitovní ulici nahradila 

Nová Pasířská. * Kvůli vládním opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru musel 

Jablonec upravit technologický postup dubnového úklidu města. V harmonogramu byl 

zohledněn fakt, že některá pracoviště omezila provoz a lidé zůstali doma, proto stálo 

zvláště na sídlištích více zaparkovaných vozů. Tak byly na čištění nasazené jen 

samosběrné vozy a pracovníci s ručním nářadím, neumísťovala se dopravní značení 

vyzývající k přeparkování a jeho zákazu. Mytí tlakovou vodou proběhne až následně.   

PÁTEK 17. 4. * Městská policie s hasičským záchranným sborem řešily hořící lodžii a 

zásah v 9. patře v bytě seniora se závažným zdravotním stavem, který měl bezpečnostní 

dveře a v zámku byl pootočený klíč. Záchranáři se museli k němu slaňovat ze střechy.  

SOBOTA 18. 4. *  Nemocnice v Jablonci nad Nisou dneškem počínaje umožnila 

přítomnost druhé osoby u porodu. * Protože jablonecká nemocnice získala odběrové 

sety na testy na Covid-19 mohla spustit další testování pacientů s příznaky koronaviru. 

Vedení nemocnice však apelovalo na obyvatele, aby se k odběru nehnali bezhlavě. Test 

měl být proveden jen v případě, že zájemce bude mít doporučení od svého praktického 

lékaře nebo epidemiologa. Poté se musel přes lékaře domluvit telefonicky s 

nemocnicí na termínu a čase odběru.   

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99613&x=677&y=960&hash=a765c88070e7b55fcdb1dece330eabaa&ratio=1
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PONDĚLÍ 20. 4. * Dneškem počínaje otevřel jablonecký magistrát úřední dny. Přesto 

se i nadále pracuje v omezeném režimu vyplývajícím z nouzového stavu, který vláda 

vyhlásila 12. března. Omezený režim spočívá ve zrušených úředních hodinách až do 

konce nouzového stavu, odbavováni jsou pouze předem objednaní klienti. Lidé si mohli 

sjednat schůzku na úřadě v rozsahu úředních hodin platících před vyhlášením 

nouzového stavu. * S nastupujícím rozvolňováním vládních nařízení o omezeném 

pohybu osob se zvýšily nároky na městskou hromadnou dopravu. Protože vzrostl počet 

cestujících a obnovují se spoje městské hromadné dopravy, začalo město s dezinfekcí 

autobusových zastávek, konkrétně laviček v čekárnách včetně tabulí s jízdními řády. 

Dezinfikuje se postřikem s týdenní účinností. Po Jablonci nad Nisou jezdí tři týmy a 

každý z nich se stará o jednu trasu zastávek. Celkem tak pravidelně ošetří 72 čekáren.  

ČTVRTEK 23. 4. * Ve zkušebním provozu se otevřelo pět veřejných toalet okolo 

přehrady Mšeno. Zavřené zůstaly ty na Tajvanu a buňka U prutu, která je určená k 

likvidaci. Technické služby toalety vybavily zásobníky s dezinfekcí a pravidelně je 

uklízejí. * Kolem přehrady je opět možné potkat strážníky na kolech. První cyklohlídka 

vyjela už před Velikonocemi. Protože strážníci jsou nově vybaveni i elektrokoly, mohou 

rozšířit svoji činnosti i do vzdálenějších koutů města. Počítají především s častějšími 

kontrolami Rýnovic, Žižkova Vrchu, Srnčího dolu, Prosečského hřebenu a Vrkoslavic.  

PÁTEK 24. 4. * Opět se otevřelo tržiště u autobusového nádraží a lidé si tak mohli ve 

zpřísněných podmínkách nakoupit čerstvé zboží od farmářů. Podle doporučení 

ministerstva zdravotnictví prodejci nesměli prodávat potraviny výlučně určené k 

bezprostřední konzumaci a zakázané byly ochutnávky. Technické služby, které tržiště 

provozují, rozmístily stánky ve vzdálenostech dvou metrů. U každého prodejního místa 

byly zajištěny dezinfekční prostředky na ruce. Prodejci měli roušky a rukavice, 

zákazníci museli dodržovat dvoumetrové rozestupy a chránit si dýchací cesty. Tržiště je 

otevřené v úterý a pátek od 6 do 14 hodin, v sobotu od 6 do 13 hodin. 

SOBOTA 25. 4. * V předposledním dubnovém týdnu přijala Městská polici v Jablonci 

17 telefonických oznámení na nenošení roušky a větší počet osob ve skupinách. Vše 

bylo řešeno domluvou. Kontrola u přehrady přistihla 87 ´hříšníků´ - absence roušky, pes 

na volno. Na 33 hřištích bylo provedeno 210 kontrol, 14 parků a luk – 125 kontrol. 

PONDĚLÍ 27. 4. * Navýšil se počet spojů v pracovní dny z autobusového nádraží přes 

Vrkoslavice do Kokonína, z autobusového nádraží na sídliště Šumava k nádraží 

Jablonecké Paseky a na lince Žižkův Vrch – Novoveská – Paseky.  

STŘEDA 28. 4. * - Český červený kříž v Jablonci pokračoval ve sběru a v šití dětských 

roušek pro potřeby mateřských školek a základních škol, 230 kusů předal na humanitní 

odbor jabloneckého magistrátu. Organizoval distribuci empírů šitých ve věznici. 

Obnovil také spolupráci s autoškolami tím, že zahájil kurzy první pomoci. * Koncem 

dubna byla možnost objednávky nano-masek 

z Libereckého kraje. Dohromady se shromáždila 

poptávka po 12 505 kusech (suma pro první linii 

na tři měsíce), z toho pro nemocnice 4 000 kusů. 

Celková cena masek 625 000 Kč. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=99640&x=960&y=640&test=ccc
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DUBEN 1920: ČÍM ŽIL JABLONEC PŘED 100 LETY? 

Z oblíbeného deníku Gablonzer Tagblatt vybírala Christa Petrásková. 

1. DUBNA 1920 * 91, STRANA 2, 3, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Loupež 

v hotelu Geling (dříve Praha). Smělý čin provedl v noci na středu muž, vydávající se za 

Ferdinanda Postla z Kodaně. Seznámil se v Jablonci s dámou, která se ho ptala na 

možnost ubytování v hotelu. Postl jí doporučil Geling a namluvil jí, že se tam nemůže 

ubytovat bez doprovodu. Nabídl jí, že se s ní ubytuje, což ona přijala. V noci ji omámil 

tekutinou z lahvičky, kterou měl u sebe, a ukradl jí peněženku se 78 korunami a 

zavazadlový lístek na kufr uložený na nádraží v Rychnově. Kufr obsahoval šatstvo a 

prádlo v ceně 20 000 K. Muž odjel do Rychnova na kole, vyzvedl kufr a vyloupil jej. 

Prázdný kufr se pak našel ve křoví. Lupič je stár asi 36 let, bledého obličeje, má velký 

orlí nos, na sobě šedý ševiotový oblek, šedý kabát a na hlavě hnědý měkký klobouk. 

Poněkud lehkomyslná dáma cestovala z Bratislavy do Hamburku. Jablonecká policie 

zahájila po lupiči pátrání. - Jablonec. Konjunktura v českém sklářském průmyslu trvá. 

Objednávky získané na lipském a lyonském veletrhu zaměstnají sklářské podniky na 

dlouhou dobu, jsou však obavy z konkurence. Během války totiž mohutně posílil 

japonský sklářský průmysl. V roce 1914 tam pracovalo 463 sklářských podniků s 9 000 

dělníky, v roce 1917 již 832 se 17 000 dělníky. Kvůli tomu se zdá, že trhy v Indii a 

Přední Asii jsou pro nás navždy ztracené, protože Japonci mají nižší ceny. Roste nám 

také konkurence v Belgii, na Ukrajině a v Polsku. - V Polabí rozkvetly ovocné stromy, 

zejména jabloně, a dávají naději na bohatou úrodu.  

3. DUBNA 1920 * 93, STRANA 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Německá národní 

strana a NSDAP (nacionálně socialistická německá dělnická strana) pořádají volební 

schůze 7. a 14. dubna v sále tělocvičny 

vždy v 8 hodin večer. 7. 4. promluví Dr. 

Wolfram Lehnert a Hans Hartl, 14. 4. Dr. 

Hans Chudazcek a Adam Fahrner. 

4. DUBNA 1920 * 94, PŘÍLOHA - 

Kancelářský humor. A. Proč píšete své 

snoubence dopisy vždy na psacím stroji? – 

B. Jen z opatrnosti. Mohla by totiž ručně 

psané dopisy ukázat grafologovi a ten by z 

nich mohl vyčíst něco o mém charakteru. 

 Titulní strana deníku Gablonzer Tagblatt ze dne 4. dubna 1920 

6. DUBNA 1920 * 95, STRANA 1, 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Janov. Bratrovražda – 

usmrcení z nedbalosti. V sobotu se na Královce setkal 11letý Richard Reckziegel, syn 

mačkáře W. Reckziegela, se svým 7letým nevlastním bratrem Erwinem Blaserem. 

Richard si hrál s revolverem, ve kterém byl jeden náboj, a natáhl kohoutek, který spustil 

ránu. Náboj trefil Erwina, který stál krok od bratra, do prsou. Byl na místě mrtvý. 

Richard běžel domů a řekl ze strachu před trestem, že byl bratr zastřelen neznámým 

mužem. Později se přiznal a našel se i pohozený revolver. Případ vyšetřuje soudní 

komise z Jablonce. - Liberecké výstavní trhy. Hlásí se překvapivě vysoký 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99630&x=789&y=584&hash=48af5ab9a1520ef44d1599a9e1e72ac9&ratio=1
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počet zájemců, jen z textilní branže 105, ze sklářské a keramické 82, ze strojírenství 72. 

7. DUBNA 1920 * 93, STRANA 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Albrechtice. Vražda a 

sebevražda. V noci na dnešek zastřelil 18letý Walter Stecker svou 21letou milenku 

Antonii Novotnou z Jiřetína dvěma výstřely – do prsou a do hlavy – a pak se zabil sám. 

Stecker patřil ke kroužku spiritistů. Nedávno prý mluvil o tom, že musí do 5. dubna 

zaplatit nějaký větší obnos. 

10. DUBNA 1920 * 99, STRANA 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Praha. Volby do poslanecké 

sněmovny proběhnou 18. 4., do senátu 25. 4. Účast ve volbách je povinná, neúčast se 

trestá pokutou od 20 do 5 000 K nebo vězením od 24 hodin až do 1 měsíce. 

15. DUBNA 1920 * 104, STRANA 7, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Kino Fortuna 

bude hrát třídílný senzační film Svatý tygr. 

16. DUBNA 1920 * 105, STRANA 1, 2, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Praha. Jak 

budou volit slepí? Je to významná otázka, protože budou volit stovky válečných slepců. 

Slepec si vybere důvěrníka, který mu doma přečte všechny kandidátní listiny. Vybere si 

příslušný volební lístek a dá do kapsy svého saka. Pak vyjme a zničí ještě dva libovolné 

volební lístky. Ve volební místnosti si vyžádá doplnění lístků. Vybraný lístek vhodí do 

urny, zbylé do koše. Takto je zajištěno volební tajemství. Tímto způsobem mohou volit 

i krátkozrací a analfabeti. - Slovensko. Krvavá volební agitace. V několika nitranských 

obcích vypukly bitky mezi slovenskou lidovou stranou a slovenskou sociální 

demokracií. Člen selské besedy Jan Duga přišel o život. 

20. DUBNA 1920 * 109, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Praha. Budoucí parlament 

bude mít přibližně toto složení: česká sociální demokracie 62 poslanců, čeští národní 

socialisté 24, agrárníci 35, klerikálové 40, národní demokraté 18, živnostníci 4, 

modráčkovci 2, malorolníci 1, němečtí sociální demokraté 36, sibiřští legionáři 4. 

Zbytek připadá na plebiscitní oblasti. 

21. DUBNA 1920 * 110, STRANA 7, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Inzerát. Taneční škola 

Maxe Tischera zve na večírek do Břízek. Soutěž ve foxtrotu o ceny! Ceny vystaveny ve 

výloze pana Adolfa Dresslera. Ukázka nového tance wou-stepu po vídeňsku! 

22. DUBNA 1920 * 111, STRANA 1, 2, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Ze světa 

módy. USA. Skládací dámský klobouk lze vidět na ulicích San Franciska. Je to novinka, 

která prokáže dobré služby návštěvnicím divadel. V klobouku je ukryt mosazný drát, 

který je lehce pohyblivý pomocí pružiny a šarnýru. Stačí jediný pohyb prstu a klobouk 

se změní v plochý kotouč. Americké módní kruhy jsou nadšeny! - Vídeň. Bývalý císař 

Karel jedná v Budapešti s vládním zmocněncem o nárocích na trůn pro svého syna Ottu. 

24. DUBNA 1920 * 113, STRANA 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Krkonoše. V důsledku tání 

sněhu se našla těla dvou pašeráků, kteří se vloni o Vánocích zřítili do Jagniatkovského 

dolu při pašování rumu do Slezska. Třetí muž se tenkrát zachránil a přinesl smutnou 

zprávu rodinám svých kamarádů. 

26. DUBNA 1920 * 115, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Voleb do senátu se zúčastnilo 

41 482 voličů z jablonecko-tanvaldského okresu. 15 137 voličů hlasovalo pro sdružené 

německé strany, 6 043 pro české strany, 14 525 pro německou sociální 

demokracii, zbytek pro další malé strany. 
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KVĚTEN 
Už (nebo teprve?) od 12. března žijeme všichni zcela jinak, uzavřeněji. Je to 

dáno nouzovým stavem, který vyhlásila vláda, aby omezila šíření nového viru 

Covid-19. K datu 24. 4. bylo v České republice provedeno 203 622 testů, 

zjištěno 7 188 nákaz, 2 186 lidé se uzdravili a 213 jich nemoci podlehlo.  

V jabloneckém okrese ke stejnému datu bylo 84 osob s pozitivním testem viru 

Covid-19, z toho bylo 22 lidí přímo v samotném Jablonci nad Nisou… 

ROZVOLNĚNÍ: OTEVÍRÁNÍ HRANIC, VENKU BEZ ROUŠEK 

ČESKO I SVĚT * 1. 5. ÚŘADY VE SPOJENÝCH STÁTECH povolily nouzové a 

omezené používání léku remdesivir, po němž se někteří pacienti s covidem-19 zřejmě 

rychleji uzdravili. Remdesivir vyvinul tým českého experta Tomáše Cihláře. * 3. 5. 

ZAČALA VYSÍLAT CNN PRIMA NEWS, česká verze americké zpravodajské skupiny 

a stanice CNN. * 4. 5. MÁTE VÝPOVĚĎ, UŽ NECHOĎTE: Home office či různé 

překážky zažívají v době pandemie firmy poprvé – Z OBCHODŮ MIZÍ BAZÉNY, grily i 

spacáky: Pandemie umocnila vášeň Čechů pro zahradní bazény. Výrobci se nezastaví – 

Plasty na jedno použití hlásí kvůli koronaviru návrat – STÁT POMŮŽE 

PODNIKATELŮM S NÁJMY: Otázka je, kolik dá – LÉTO V ČESKU: plné, předražené 

kempy. Cestovky si pronajaly velkou část hotelů i kempů, přeprodávají je zájemcům – 

Bude pandemie znamenat konec podání ruky? - Britský premiér Johnson: Při životě mě 

udržely litry kyslíku – Pompeo: Máme důkaz, že virus unikl z čínské laboratoře – Další 

oběť koronaviru: AFD ztratila podporu. Alnernativa pro Německo nedokázala využít 

epidemickou krizi ve svůj prospěch - CHCEME KARANTÉNU! Volají lidé: Šíření viru 

v Bělorusku je nyní jedním z nejrychlejších v Evropě. Lukašenko se tváří, že je v klidu - 

Brazilští vězni se bouří – kvůli ohrožení koronavirem. * 5. 5. PIETNÍ PŘIPOMÍNKY 

konce druhé světové války: V Praze působící Kolektiv 115 uctil památku padlých u 

památníků na Kobyliské střelnici a pod mostem Barikádníků. Aktivisté z libereckého 

kolektivu Libereds vzdali čest památce antifašistických bojovníků u památníku 

v Rýnovicích na Jablonecku. - V dolní části Václavského náměstí našli dělníci při 

rekonstrukci dlažební KOSTKY VYROBENÉ Z NÁHROBKŮ. Desítky kamenů se zbytky 

textů a stovky kamenů z leštěného mramoru byly vráceny židovské obci… * 6. 5. 

ČERNOU DÍRU viditelnou lidským okem objevili astronomové. * 7. 5. ČESKO BEZ 

IMUNITY PROTI KORONAVIRU: S nemocí covid-19 se setkalo jen pár z tisíce lidí. 

Potvrdilo to rozsáhlé testování – Vir vyčistil vzduch. Paradox plicní epidemie: Zdravým 

Čechům se lépe dýchá - STUDENTI SLAVÍ: RUŠÍ SE POVINNÁ MATEMATIKA U 

MATURIT * Koronavirus se rozšířil po světě ještě na konci roku 2019 - Na východě 

Německa se koronaviru příliš nedaří. Proč mají západní země více nakažených? Ptají se 

Němci – ÚSPĚCH STŘEDNÍ EVROPY? VČASNÁ OPATŘENÍ * 9.5. LÉTO 

V CHORVATSKU A RAKOUSKU: Dovolená s rozestupy, testy a rouškami – 
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UVOLŇOVÁNÍ RESTRIKCÍ POKRAČUJE: Hospodští chystají stoly, židle i desinfekci a 

měří rozestupy. Od pondělí budou moci lidé posedět na terasách či zahrádkách 

restaurací. Stále ale budou platit přísná opatření - SMRT NA PRÁZDNÉ SILNICI: 

Provoz klesl od března až o 80 procent. Jenomže počet tragických nehod se nijak 

nesnížil * RUSKO PODLÉHÁ VIRU: Počet nových případů denně překračuje deset tisíc. 

Vrchol je prý v nedohlednu - Čína hlásí jediný nový případ nákazy – Další zázrak 

v Galilejském jezeře: je v něm voda – Když vyšli Izraelci z karantény, zjistili, že jim 

hrozí povodeň. A to z místa, kde mělo být sucho… 11. 5. LIDÉ BUDOU DALEKO VÍC 

SPORTOVAT: V Česku se od dnešního dne mohou konat veřejné závody i sportovní 

tréninky pro 100 osob – Je možné opět nakupovat v obchodních centrech a jíst na 

zahrádkách restaurací - Bankovky? Vir fandí kartám – Epidemiolog Prymula o druhé 

vlně a selhání EU: Hospody už znovu nezavřeme – Vojáci zahráli hrdinům války i boje 

s epidemií … * 12. 5. MEZINÁRODNÍ DEN OŠETŘOVATELEK A ZDRAVOTNÍCH 

SESTER: V celé České republice zněly v pravé poledne zvony na počest zdravotním 

sestrám a celému zdravotnickému personálu. Bylo to poděkování za jejich vynikající 

práci v této nelehké době. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se také připojilo, 

a tak policisté přesně v poledne navštívili nemocnice v Liberci, Jablonci i České Lípě a 

za zvuku majáků předali sestřičkám květiny, poděkování však směřovalo nejen 

zdravotním sestřičkám a ošetřovatelkám, ale všem ženám i mužům v bílém: * 13. 5. 

LINDAVSKÁ SKLÁRNA LASVIT AJETO po vynucené pauze opět funguje a vyrábí své 

unikátní skleněné předměty a plastiky. Otevřena je i přilehlá sklářská krčma, kde si 

mohou zájemci posedět na terase a občerstvit se. Při dodržování hygienických nařízení 

jsou zde možné i oblíbené a vyhledávané exkurze v samotném sklářském provozu… * 

14. 5. JAK KORONAVIRUS ZMĚNÍ CENY: Epidemie, která paralyzovala ekonomiku, 

zamíchá obvyklými cenami zboží a služeb. Jídlo zdraží, auta zlevní – V kancelářích i 

školách může číhat zákeřná bakterie legionella – Méně lidí, ale v kanceláři: Trh 

s kancelářskými prostory se poklesu zájmu neobává. Kvůli hygieně z nich jen ubydou 

lidé * EVROPA SE OTEVÍRÁ, ZŮSTÁVÁ VŠAK VE STŘEHU. Uvolnění restrikcí 

provázejí obavy z druhé vlny nákazy – Podle Angely Merkelové prý Rusko vede 

hybridní válku – BYLA PANDEMIE PLANÝ POPLACH? Evropské státy soudí: 

Nebezpečí pandemie odeznívá, je načase zhodnotit chování vlád – Bude léto bez 

miliard? Hodnota fotbalových hvězd prudce padá. Jak moc pandemie ovlivní letní 

přestupy? - Klání o Bílý dům ve stínu války s virem… * 16. 5. DOVOLENÁ BUDE: 

Evropa plánuje otevřít hranice. Konec epidemie hlásí jako první Slovinci – Hospody, 

bazény: Poslední rozvolnění – Největší změny od začátku karantény: lidé už venku 

nebudou muset nosit roušky – Svatojánské slavnosti přes internet – JAK SE 

VYMÝŠLEJÍ KORONASÁZKY: Dnes startuje bundesliga. Sportovní i sázkařský svět 

znovu ožívají * DESINFEKCE BAZILIKY: Vatikán se připravuje na příchod věřících - 

EVROPA ZÁVODÍ V OTEVÍRÁNÍ HRANIC – Evropská televizní show: Europe Shine a 

Light byl živý televizní program, který nahradil soutěž Eurovision Song 

Contest 2020. Ta se měla konat v Rotterdamu, ale byla zrušena kvůli 
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pandemii. Vysílala se živě z nizozemského Hilversumu. * 17. 5. V ČESKU SKONČIL 

NOUZOVÝ STAV. * 18. 5. COVID-19: ROZVOLNĚNÍ - Klíčový bude tento týden. 

Počty nakažených nechávají experty v klidu. Zatím – Učitelé mají výhrady k návratu 

žáků do škol - TÁBORY BUDOU: Kapacity táborů v Libereckém kraji se rychle plní, 

rodiče by si měli pospíšit - Zahraniční zaměstnanci začínají mizet z Česka: Cizinci se 

zpět do naší republiky nehrnou. Bojí se nákazy koronavirem a byrokracie – HURÁ, 

FOTBAL JE ZPÁTKY! Reklama na ticho: Restart bundesligy ukázal, jak moc mu bez 

diváků chybí náboj… * 20. 5. CYKLON AMPHAN si vynutil evakuaci čtyř milionů 

lidí ve východní Indii a Bangladéži. * 21. 5. TÁBORY VS. NÁKAZA: Rodiče, 

pořadatelé i účastníci letních táborů se musí připravit na změny. Kromě povinných 

roušek a potvrzení od lékaře asi ubude výletů. Kvůli riziku nákazy – Na dovolenou, 

nebo ještě zůstat doma? Lékaři varují před rychlým uvolněním turistiky. – POŽÁR 

ZCELA ZNIČIL vzácné historické lovecké chaty na Tokáni v Českém Švýcarsku. 

Objekty v alpském styly byly kulturní památkou. Soukromý vlastník škodu vyčíslil na 

23 milionů korun. * 22. 5. SPADLO LETADLO: Letadlo mířící z Láhauru do Karáčí 

v Pakistánu se zřítilo nedaleko cílového letiště. Zahynulo 97 lidí. * 23. 5. DOVOLENÁ 

V ČESKU: Last minute je teď! Možností rychle ubývá, největší zájem je o Šumavu, 

Krkonoše a jižní Moravu – PŮST KONČÍ: HRAJEME! Fotbalová liga po 73 dnech zkusí 

restart. Už dnes. - Liberec: Naivní divadlo začne hrát. Pro méně diváků * 25. 5. 

V USA propukly protesty hnutí Black Lives Matter poté, co během zatýkání 

v Minneapolisu zemřel George Floyd – Česko: Opět mohou otevřít restaurace a končí 

povinnost nosit roušky venku. * 27. 5. PRŮLOM V KOSTARICE: Kostarika jako první 

středoamerická země uzákonila stejnopohlavní manželství. – NOVÁČCI V TELEVIZNÍ 

RADĚ: Poslanecká sněmovna zvolila do Rady České televize ekonomku Hanu 

Lipavskou, novináře Pavla Matochu a moderátora Luboše Xavera Veselého. * 30. 5. 

NASA POPRVÉ dopravila do vesmíru dva astronauty raketou Falcon-9 soukromé 

společnosti Space X. * 31. 5. DOKTOŘI CHTĚJÍ LÉČIT PO TELEFONU: Pohodlí pro 

pacienty. Vyšetření na dálku se za koronavirové krize osvědčilo – Covid-19: Cesta 

k české vakcíně. Lékařka a politička Věra Adámková: Do podzimu vakcínu mít 

nebudeme. Pokud ve světě vyvinou vakcínu proti covidu-19, nebudeme prioritní zemí, 

která by se k ní rychle dostala, říká šéfka týmu, který vyvíjí její českou verzi - 

PŘÍRODA UMÍ PROSADIT SVOU VŮLI: Je to přesně padesát let od tragické smrti 

patnáctičlenné horolezecké výpravy pod peruánským Huascaránem. Příroda umí a vždy 

bude umět člověku ukázat, jak malým pánem na světě je – TŘI DIVADELNÍ SCÉNY už 

obnovily provoz, další se přidají od 1. června. Smích publika teď v divadle naznačují 

jen pohyby roušek. Prázdná sedadla, roušky a další omezení prý zážitek diváků ani 

herců neomezují, všichni se však shodují, že dlouhodobě by takto hrát nechtěli…  

ŘEKL * DANIEL KROUPA, FILOZOF A SIGNATÁŘ CHARTY 77: Svoboda není 

pouze libovůle, ale i schopnost potlačit své žádosti.   
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JABLONEC NAD NISOU 

DÍKY VŠEM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ, DODRŽUJÍ A RESPEKTUJÍ VYDANÁ NAŘÍZENÍ   

Vážení spoluobčané, již druhý měsíc trvá nouzový stav. Jsem si vědom toho, že 

všichni zažíváme těžké období, které na mnohé z vás klade doposud neprožité 

velké nároky. Rád bych proto 

poděkoval těm, kteří pomáhají v 

této složité době ostatním. Můj dík 

patří lékařům, sestrám a všem 

pracovníkům naší nemocnice, 

pracovníkům otevřených prodejen, 

pracovníkům magistrátu a 

především těm, kteří jsou v první 

linii a poskytují služby občanům, 

městské policii za důslednou 

kontrolu dodržování nařízení 

vlády, kraje a města, Domu dětí a 

mládeže Vikýř za šití a distribuci 

roušek a také všem bezejmenným 

šičkám, Českému červenému kříži 

a jeho dobrovolníkům za obětavost při zajišťování služeb pro osamělé a 

seniory, Centru sociálních služeb za aktivní spolupráci s magistrátem při péči o 

naše seniory, členům krizového štábu za profesionální přístup, vietnamské 

komunitě za dar ochranných pomůcek, ZŠ Liberecká 26, MŠ Hřbitovní a MŠ 

Nová Pasířská za zajištění žáků a dětí, Diakonii ČCE a jejím pracovníkům za 

aktivní spolupráci s Centrem sociálních služeb, Naději za spolupráci s 

magistrátem, řidičům městské hromadné dopravy, pracovníkům v odpadovém 

hospodářství (SKS, s. r. o.), skupině 3D tiskem proti Covidu-19 – Liberecký kraj 

za darování obličejových štítů, našim jednotkám dobrovolných hasičů za 

distribuci dezinfekce občanům, technickým službám za úklid ve městě, krajské 

hygienické stanici a pobočce Jablonec nad Nisou za bezproblémovou 

komunikaci, soukromým subjektům za obstarávání nákupů a rozvoz jídla 

občanům (např. Euro Taxi Jablonec, společnost Sundisk) a všem bezejmenným 

za nezištnou pomoc jiným. Poděkování patří také hejtmanovi Libereckého 

kraje a složkám krizového řízení za včasnou distribuci ochranných pomůcek a 

bezproblémovou vzájemnou komunikaci. Doporučuji seniorům a žádám je, aby 

využívali pro své nákupy především jim vyhrazený čas od 8 do 10 hodin. Děkuji 

všem, kteří dodržují a respektují vydaná nařízení, nosí roušky a chovají se v 

této složité době zodpovědně vůči sobě a ostatním. Přeji vám dobrou mysl, 

optimismus a hodně zdraví. - Jiří Čeřovský, primátor 
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DNY 1. – 3. 5 * Během volných dnů prodlouženého víkendu provedla městská policie 

v Jablonci 142 kontrol, řešila 17 přestupků, z toho 13 kolem přehrady. Strážníci se také 

zaměřili na výdejní okénko baru Cihelna, a to na základě stížnosti, že v blízkosti Domu 

s pečovatelskou službou v Palackého ulici se shlukují lidé – zákazníci baru.  

PONDĚLÍ 4. 5. * V tomto týdnu se plánuje spustit testování obyvatel na přítomnost 

viru Covid-19 za úplatu; jedním z míst je i jablonecká nemocnice. Policie ČR spolu se 

strážníky bude u testovacího stanu dohlížet na pořádek. * V přípravách bylo rozvolnění 

dle vládních opatření – společenské a sportovní akce do 100 lidí, rozvolnění pro školy. 

ČTVRTEK 7. 5. * Český červený kříž navázal spolupráci s odborem sociálních věcí a 

zdravotnictví magistrátu a společně vytvořily databázi klientů. Ta byla nutná, protože se 

začaly objevovat případy zneužívání nabízené péče o lidi ohrožené šířením koronaviru. 

PÁTEK 8. 5. * I když si letos připomínáme 75. výročí konce druhé světové války, 

musela kvůli pandemii a vládním opatřením proběhnout pieta u pomníku obětí 

nacistického koncentračního tábora v Rýnovicích velmi komorně. Představitelé města 

Jablonce nad Nisou položili k pomníku věnec a na každý pamětní kámen květinu. 

PONDĚLÍ 11. 5. * Konečně! Lidé po celém Česku si po dvou měsících mohli dát kávu 

i oběd na venkovních zahrádkách či nakoupit v prodejnách s oblečením či elektronikou. 

V Jablonci ale vlivem nadcházejícího deštivého a chladného období zpřístupnili 

restauratéři zahrádek jen pár. Otevřeli ´malí´, například restaurace Půlměsíc, kam se jim 

na zahrádku vejdou při nařízeních vlády o odstupech pouhopouhé čtyři stoly. Z 

´velkých´ to bylo Hajja Caffé u hlavního vchodu do obchodního centra Centrál. Právě v 

obchodním centru se na nával zákazníků předem pořádně připravili a to nejen 

sortimentem. V neděli v noci proběhla speciální desinfekce všech společných prostor 

centra antibakteriálním, antivirovým polymerovým nástřikem s dlouhodobým účinkem. 

* Jablonec otevřel mateřské školy. Rodiče byli seznámeni se způsobem docházky, s 

jejich povinností přinést čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Magistrát vybavil školská 

zařízení před jejich otevřením jednorázovými ručníky a rukavicemi, ochrannými štíty, 

stojany na dezinfekční prostředky na ruce a bezkontaktními teploměry. Těch bylo v 

předstihu jedenatřicet kusů, v ceně 1 609 Kč za kus. Liberecký kraj zrušil nařízení o 

otevření mateřských škol, které byly k dispozici dětem zaměstnanců vybraných profesí. 

ÚTERÝ 12. 5. * Úplně první divadelní představení od vypuknutí ´covidové krize´ měli 

možnost zhlédnout diváci v Městském divadle v Jablonci. Managementu našeho 

kulturního stánku se podařil husarský kousek a jako první divadelní vlaštovku v rámci 

celé České republiky přivezl do Jablonce hru Boss Babiš Divadla RePublika. Jelikož byl 

o představení enormní zájem a vedle toho bylo samozřejmě nutné dostát bezpečnostním 

opatřením, uskutečnila se dvě představení. Příprava zaměstnanců divadla zaručila 

jednotlivé usazování orouškovaných diváků s nutnými rozestupy, přičemž neobsazená 

(vynechaná) sedadla a řady zůstaly zakryté a byly využity až při večerním představení.   

STŘEDA 13. 5. * V noci kolem dvaadvacáté hodiny došlo v obci Bzí na 

Železnobrodsku k následující dopravní nehodě:  Řidička s vozidlem VW Passat jela ve 

směru do Alšovic a v prudké levotočivé zatáčce vyjela vlivem nepřiměřené rychlosti 

vpravo mimo vozovku, kde narazila do stromu. Ve vozidle spolu s řidičkou 
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cestovalo také v autosedačce připoutané nezletilé dítě, které při havárii utrpělo zranění a 

bylo proto převezeno do liberecké nemocnice. Muži zákona následně naměřili řidičce 

v jejím dechu 1,7 promile alkoholu. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci, 

kteří šetří okolnosti této události, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro 

podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

ČTVRTEK 14. 5. * Jablonečtí policisté ukončili vyšetřování případu čtyř brutálně 

ubitých koček. Obviněnému 27letému M. K. z Jablonce hrozí tři roky vězení. K 

odhalení činu došlo v polovině února letošního roku. Tehdy v popelnici vedle domu v 

ulici 28. října, ve kterém muž bydlí, našli policisté a zástupci Ligy pro ochranu zvířat 

mrtvé kočky. Znalecké posudky potvrdily, že uhynuly na následky krutého týrání. 

PÁTEK 15. 5. * S rozvolněním se policie připravuje na rozjezd fotbalové ligy. * 

Policie ČR označila za nedostatečné značení uzavírky související s budováním okružní 

křižovatky Ostrý roh v Jablonci, problém je řešen s magistrátem a dopravní policií. 

NEDĚLE 17. 5. * V České republice skončil dnes o půlnoci nouzový stav, který 

trval šedesát dnů. Po celou dobu jeho trvání pracovala v Jablonci nad Nisou stálá 

pracovní skupina krizového štábu, která se zpočátku scházela denně, pak dvakrát týdně. 

Jejím úkolem bylo analyzovat situaci, zabezpečit ochranné pomůcky, hospodařit s 

dezinfekčními prostředky, uvádět v praxi nařízení vlády a opatření krajského úřadu, 

zprostředkovávat aktuální informace všem občanům našeho města.  

PONDĚLÍ 18. 5. * Nemocnice v Jablonci se vrací k normálu! Lékařská oddělení 

zahájila běžný provoz, pacienti se mohli začít objednávat na vyšetření. Normálně nově 

funguje i nemocniční lékárna či pokladna. Naopak do odvolání je uzavřena restaurace, 

omezený provoz má také nemocniční bistro. To otevírá ve všedních dnech v šest hodin 

ráno a zavírá v 16 hodin, o víkendu si tu pacienti a personál mohou nakoupit od osmé 

hodiny ranní do 13 hodin. Areál nemocnice je již znovu uzavřen závorami, po týdnech 

volného vjezdu a bezplatného parkování musí řidiči za své zaparkované auto zaplatit.  

ČTVRTEK 21. 5. * Jablonecký primátor Jiří Čeřovský svolal zasedání městského 

zastupitelstva. Konalo se za dodržení hygienických pravidel – v sále byli jen zastupitelé 

a úředníci nutní k zajištění jednání. Pro novináře a veřejnost byl otevřený balkon. 

PÁTEK 22. 5. * Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou pořádalo tiskovou 

konferenci. Program nabídnul informace ke znovuotevření muzea i Kristiánova a 

aktuality k Mezinárodnímu trienále skla a bižuterie Jablonec 2020. Nechyběla slova o 

přístavbě muzea, včetně prohlídky jeho vnitřních prostor. Futuristická stavba ve tvaru 

krystalu za 57 milionů korun bude veřejnosti částečně zpřístupněna již 20. června. 

ÚTERÝ 19. 5. * Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci převedl 

městu Liberec a Jablonec pozemky, které mu připadly po zrušení okresních úřadů. 

Liberec získal dva pozemky o celkové výměře 439 m
2
, které leží v katastrálním území 

Ruprechtice. Jablonci byl převeden pozemek o výměře 1201 m
2
 v Jabloneckých 

Pasekách, a to na sídlišti Šumava. Jsou na něm asfaltové parkoviště pro veřejnost a také 

přístupová cesta k místním garážím. Bezplatně byl převeden také pozemek v osadě 

Jizerka o rozloze 201 m
2
, který s omezujícími podmínkami na deset let získal do 

majetku Svaz ochránců přírody Jizerka. 
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ÚTERÝ 26. 5. * Došlo z Rýnovic: Milí přátelé Riegrova domu, s velkou radostí 

sdělujeme, že dneškem počínaje se Dům česko-německého porozumění vrací k 

běžnému provozu, na jaký jsme byli zvyklí před koronavirovou krizi. Posílám 

program na červen včetně dvou prvních pozvánek. 

NEDĚLE 31. 5. * Skončila možnost hlasovat v projektu agentury Lepší místo 

nazvaného Ahoj, krásné Česko! Za Jablonec ´soutěžil´ Priebischův kříž v  Rýnovicích. 

* S koncem nouzového stavu ukončila v Jablonci na magistrátě činnost stálá pracovní 

skupina. Primátor Jiří Čeřovský poděkoval všem členům za pracovní nasazení v době 

nouzového stavu, ocenil i činnost krizového štábu. Ten se s uvolněním opatření proti 

šíření viru Covid-19 scházet nepřestane a jednou týdně jeho členové vždy zhodnotí 

epidemiologickou situaci a přicházející opatření z ministerstva zdravotnictví. 

LIBERECKÝ KRAJ: ZAČALA PROFESIONÁLNÍ VÝROBA NANOROUŠEK 

Dřív se tady vyráběly skleněné komponenty. Teď se v opuštěné hale společnosti 

Preciosa rozpíná stroj, který každou sekundu vyplivne ochrannou roušku. Ne 

jen tak ledajakou. Svými vlastnostmi nahradí respirátor nejvyšší účinnosti, na 

rozdíl od něj se v ní však dá dýchat. Ochrana před viry či spórami plísní je u nových 

nanoroušek téměř stoprocentní (99,9%). Jsou lehké a díky vysoké prodyšnosti 

nezpůsobují vyrážky ani jiné potíže. Jejich výrobu spustila v nevyužité hale Preciosy 

firma CUBO Investments během pouhých pěti týdnů. Prvním odběratelem je Liberecký 

kraj, který si objednal 1,5 milionu roušek za 70,7 milionu korun. Liberecké nanoroušky 

jsou stoprocentně českou produkcí. Počínaje výrobní linkou, kterou v rekordním čase 

sestavily šikovné české ruce a kterou obsluhují místní. Tuzemští jsou i 

dodavatelé veškerého materiálu. * Díky místní výrobě nanoroušek se stal náš 



   KRONIKA roku 2020                                                                                 107  

 

kraj částečně samostatný a nezávislý na dodávkách českého státu z předražených 

čínských zásilek. V době od 16. března do 7. května Liberecký kraj distribuoval celkem 

106 680 kusů nanoroušek, 1 522 650 kusů 

nanofiltrů, 240 112 kusů respirátorů třídy 

FFP2 a 10 945 kusů respirátorů třídy FFP3. 

Zájem o nanoroušky z Liberce projevilo 

zahraničí. * FOTO: Roušky pomáhaly už 

před sto lety. Příslušníci policie v Seattlu s 

ochrannými rouškami v době epidemie 

španělské chřipky v letech 1918–1920. 

 

KVĚTEN 1920: ČÍM ŽIL JABLONEC PŘED 100 LETY? 

Z deníku Gablonzer Tagblatt vybírala Christa Petrásková. 

1. KVĚTNA 1920 * 120, STRANA 1, 2, 3, R, VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Jablonec. Prvomájové oslavy proběhly v klidu, Na Horním náměstí se v 1/2 11 seřadil 

průvod a prošel s dvěma kapelami ulicemi na Starý trh. Účastníci nesli rudé prapory s 

červenými stuhami a transparenty s nápisy: Ať zhyne militarismus a Proletáři všech 

zemí, spojte se! Na Starém trhu promluvil Josef Pilz a nový poslanec Dr. Hahn, další 

řečník agitoval pro III. Internacionálu. Úspěch měly dívky s modrými chrpami, což je 

emblém německých národních socialistů. Němečtí a čeští sociální demokraté si připjali 

rudý karafiát. - Varšava. Porážka ruských bolševiků u Mohileva. Polské jednotky 

zničily téměř celou 12. bolševickou armádu. - Praha. Námitky proti českému generálovi 

Augustinu Mrázkovi, který za války sloužil v rakouské armádě. Z české strany je mu 

vytýkáno, že zavinil neúspěch při přechodu Dunaje u Semenovie a brutálně jednal s 

českými vojáky. Komise pro stížnosti na ministerstvu obrany však protesty odmítla jako 

nepravdivé. Mrázek byl přijat do české armády s plnými poctami. - Jablonec. Černá 

kronika. Z přehrady bylo včera vytaženo mrtvé tělo 39letého dělníka Franze Honzejka. 

Honzejk byl před 4 týdny propuštěn z nemocnice po amputaci levé nohy. 

16. KVĚTNA 1920 * 134, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Praha. V listu Červen 

vyzývá bývalý poslanec Neumann český proletariát ke sjednocení v komunistické 

straně: Naší úlohou nemají být demonstrace a zbytečné stávky, ale disciplinovaná práce. 

Organizace a program budou vyhlášeny na konferenci 23. až 24. května 1920. 

17. KVĚTNA 1920 * 135, STRANA 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - ČSR. Export cukru 

1919. Vývoz činil 2 828 990 metrických centů. Největšími zákazníky byly státy: 

Rakousko 1 600 450 q, Francie – 500 000 q, Německo 263 150 q a Polsko 56 750 q. 

18. KVĚTNA 1920 * 136, STRANA 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Ženský 

katolický spolek má 400 členek. Předsedkyní je paní Henriette Luh. Spolek shromáždil 

v loňském roce četné dary a podařilo se mu zajistit na vánoční nadílku roku 1919 

šatstvo a boty pro 121 dětí a peněžité dary pro chudé nemocné osoby a rodiny. 

19. KVĚTNA 1920 * 137, STRANA 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Nejušlechtilejší africké 

zvíře je téměř vyhubeno lovci slonoviny. V oblasti kmene Zulu byl zabit 

poslední slon. Také ve Rhodézii a Transwaalu je slon na listině ohrožených 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99754&x=647&y=520&hash=b7e9a434a9618b4f05c19afd3e81e739&ratio=1
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zvířat. Angličtí ochránci slonů navrhují přeživší slony soustředit v oplocené rezervaci.  

20. KVĚTNA 1920 * 138, STRANA 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Lukášov. Při včerejší 

bouřce zasáhl blesk stodolu pana Adolfa Hübnera a ta se stala kořistí plamenů. 

Energický zásah místních hasičů zabránil vyhoření vedle stojícího domu s hospodou. - 

Smržovka. Při včerejší bouřce, která byla spojena s průtrží mračen, zasáhl blesk 

mačkárnu skla pana Johanna Umanna, aniž by způsobil materiální škodu. Zabil však 

mačkáře pana Svobodu, který stál u svěráku. Pan doktor Rudolf Heller zkonstatoval již 

jen jeho smrt. Tragicky zahynulý muž zanechává po sobě vdovu. 

27. KVĚTNA 1920 * 144, STRANA 1, 6, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Asie. Arabové proti 

Angličanům a Francouzům. Vídeňská Reichspost hlásí, že Galilea je zaplavena 

arabskými válečnými kmeny. Francouzská zóna je v rukou muslimů. Francouzi utrpěli 

těžké ztráty. Obyvatelstvo prchá do anglického sektoru, který je rovněž ohrožen. V 

Mezopotámii postupují Arabové na Damašek a Bagdád. Vojenská mise Entente, která 

dohlíží na stavbu železnice, byla přepadena a zlikvidována. Také Jeruzalém je ohrožen. 

- Útěk z Petrohradu. Hladovějící město opouští denně průměrně 1 500 obyvatel. 

Sovětské úřady vyhlásily zákaz odjezdu mužů od 18–50 let a žen od 15–40 let, protože 

chybí dělníci. - Jablonec. Spolek filatelistů Včela svolává členskou schůzi do hotelu 

Geling . Sejdeme se 2. 6. v 1/2 8 h. - Inzerát. Perličkové ověsy k lampám a pletené 

pompadúrky nabízím k okamžitému levnému prodeji. Plavy u Tanvaldu č. 30. 

28. KVĚTNA 1920 * 145, STRANA 1, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Praha. Volba prezidenta 

republiky. Odevzdáno bylo 471 hlasů. TGM byl zvolen 284 hlasy. 

29. KVĚTNA 1920 * 146, STRANA 5, 6, 7, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Piráti v Černém 

moři. Turecký korespondent listu Temps hlásí, že 7. 5. se stalo asi 400 pasažérů parníku 

Souire oběťmi 30členné bandy pirátů, kteří předtím spořádaně a s pasy nastoupili v 

batumském přístavu. Krátce po odjezdu z přístavu zajali kapitána a telegrafistu; 

námořníky přinutili k poslušnosti revolvery. V klidu obrali cestující o jejich majetek a 

pod pláštěm noci opustili loď, která pokračovala v plavbě na Cařihrad. - 

Jablonec. Zásobování. Fazole: mimořádný příděl 1/2 kg si vyzvedněte na ústřižek č. 

6 000 – 7 000. Cena 11 K za 1 kilogram. Margarin: 6 dkg na osobu za 1 K 50h. Ústřižek 

601–900. - Jablonec. Čtvrté oddělení jabloneckých dobrovolných hasičů pořádá v 

sobotu 6. 6. rodinný výlet do Maršovic do restaurace pana Juppeho. Výlet se bude konat 

bez ohledu na počasí. Sraz bude v 1/2 3 na dvou místech podle bydliště členů sboru. – 

A. Lesní zátiší – půjde se zadem do Kokonína a do Maršovic. B. U Křížového kamene 

(U Balvanu) – půjdeme přes Malé Vrkoslavice a Kokonín do Maršovic. Přátelé, známí, 

dobrodinci a příznivci ušlechtilých idejí hasičstva jsou vítáni! - Inzerát. Hotel Neuburg 

v Nové Vsi zve na taneční zábavu, která se koná v neděli 30. 6. Hraje smyčcový 

orchestr. Srdečně zve Franz Richter s chotí. 

31. KVĚTNA 1920 * 148, STRANA 3, 7, 8, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Plovárna 

na Novoveské ulici hlásí: voda 18 ° Re, vzduch 16 ° Re. - Jablonec. Zítra se bude konat 

v městském parku promenádní koncert. Hraje orchestr jabloneckého divadla. - 

Inzerát. Přijmeme okamžitě dva střízlivé kočí k těžkému uhlířskému vozu. Anton 

Endler, prodej uhlí, Říšská ulice 40. - Inzerát. Kino Fortuna hraje drama o 5 

aktech Oběť s Karolou Toelle v hlavní roli. 
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ČERVEN 2020  
 VLÁDNÍ ZMOCNĚNEC ROMAN PRYMULA: „Druhá vlna nejspíše přijde…“   

PREMIÉR ANDREJ BABIŠ: „Neměli bychom se strašit s druhou vlnou, 

 jsme na ni připraveni…“   

ČESKO I SVĚT * 1. 6. AMERICKÁ MĚSTA SVÍRÁ NÁSILÍ A RABOVÁNÍ: Vlnu 

nepokojů nezastavil ani zákaz vycházení v desítkách amerických měst -  Malta zadržela 

falešné libyjské bankovky za miliardu dolarů – TŘI INDICKÁ SOUŽENÍ: virus, vedro a 

žravé kobylky – Crew Dragon je start nové éry: Soukromá společnost poprvé vyslala 

lidskou posádku do vesmíru a ukončila tak devítiletou závislost Američanů na Rusku. 

Kosmonautika otevírá novou kapitolu, v níž by chtěla vzkřísit dávnou slávu z dob 

programu Apollo. * 3. 6. NA SIBIŘI byl vyhlášen stav nouze poté, co ve městě Norilsk 

uniklo do řeky 20 tisíc tun paliva. * 4. 6. MATOVIČ PŘUVEZL DO ČECH ´DARČEK´ - 

Česko-slovenské hranice zase fungují jako před virem. Kontroly na hranicích se ruší i s 

Rakouskem – KEMPY JSOU V POTÍŽÍCH: Lidé mají strach i z dovolené v Česku – 

Jablonec nad Nisou šetří, zrušil fond na zlepšení bydlení – MARIÁNSKÝ SLOUP JE 

ZPĚT: Na Staroměstském náměstí v Praze byla vztyčena replika mariánského sloupu, 

který byl stržen při nepokojích v roce 1918. * 5. 6. VYHOŠTĚNÍ DIPLOMATŮ: Vláda 

vyhostila dva ruské diplomaty pracující podle českých úřadů pro ruské tajné služby. * 

8. 6. NOVÝ ZÉLAND ZRUŠIL téměř všechna omezení poté, co se v zemi neobjevil 

jediný nový případ koronaviru. - Archeologové odkryli pomocí půdního radaru 

pozůstatky města Falerii Novi z dob antického Říma, aniž by přitom jedinkrát kopli do 

země. Na ploše 30 hektarů mimo jiné zaměřili někdejší budovu lázní, vodovod, tržnici, 

několik chrámů a divadlo. Tým britských a belgických vědců o tom informoval 

v odborně historickém magazínu Antiquity. * 11. 6. OCENĚNÍ PRO PASTRŇÁKA: 

Hokejový útočník David Pastrňák získal opět Zlatou hokejku pro nejlepšího hráče 

sezony. Vyrovnal rekord Jaromíra Jágra, který rovněž zvítězil čtyřikrát po sobě. – VE 

SLOVENSKÝCH VRÚTKÁCH vnikl do školy bývalý žák a nožem útočil na pracovníky i 

žáky. Zemřel jeden učitel, dalších pět lidí bylo zraněno. * 19. 6. BEZZÁSAHOVÁ 

PLOCHA na území šumavského Boubínského pralesa na Prachaticku se rozšířila zhruba 

o 55 hektarů. Nově má tak výměru 139 hektarů. Rozhodlo o tom vedení Národního 

parku Šumava. * 29. 6. ZÁKONODÁRCI amerického státu Mississippi rozhodli o 

odstranění znaku Konfederace, symbolu podpory otroctví, ze státní vlajky. Šlo o jeden 

z mnoha případů odstranění symbolu rasismu v době nepokojů, které byly reakcí na 

zabití George Floyda policistou. – CHORVATŠTÍ BRATRANCI Davad Zukanovič a Lil 

Ahmetovič, kteří koncem června uprchli z vězení v Římě, zanechali dozorcům ve 

své cele vzkaz: Musíme ochránit naše děti, které se zapletly do něčeho, do čeho 

neměly a hrozí jim nebezpečí. A protože naše manželky, které na ně měly dávat 

pozor, jsou také ve vězení, dětem můžeme pomoci jenom my. 

Nehledejte nás, za dva týdny se vrátíme sami…  
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UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU: POSTUPNÉ ROZVOLŇOVÁNÍ   

ÚVODNÍK Z JABLONECKÉHO MĚSÍČNÍKU: PŘIŠEL ČAS NOVÝCH ZAČÁTKŮ - 

Vážení spoluobčané, při čtení tohoto úvodníku si možná položíte otázku, proč 

již potřetí za sebou vás oslovuji jako primátor, když je pravidlem, že se střídám 

se svými náměstky. Jediným důvodem je ukončení nouzového stavu a postupné 

rozvolňování života města. Bylo to dlouhých 60 dnů, kdy jsme museli v 

pracovním i osobním životě podle krizového zákona dodržovat měnící se 

nařízení vlády, ministerstev, hejtmana a všech nám nadřízených složek. Museli 

jsme se chránit rouškami, štíty, rukavicemi, byl omezen volný pohyb. Nemohli 

jsme chodit do kina, divadla, ani na pivo. Vím, že to bylo pro mnohé z nás 

stresující a psychicky velmi náročné. Přiznám se, že rozhodování o opatřeních 

na úrovni města, za která jsem byl jako primátor zodpovědný, nebyla pro mě 

vůbec jednoduchá, protože jsem nikdy v takové situaci nebyl a nepracoval pod 

takovým tlakem. Velké poděkování patří všem, kteří mi věřili a v těchto 

nelehkých chvílích svou radou pomohli. Život se postupně vrací k normálu. 

Otevřeli jsme mateřské školky, otevírají se restaurace, sportoviště, v omezeném 

počtu lidí se mohou konat kulturní a jiné akce. Po dnech, kdy jsme se chránili 

také tím, že jsme se uzavřeli doma a vzájemně si pomáhali šitím roušek či 

donáškou nákupů a léků, máme možnost vyjít opět ven a znovu se 

„nadechnout“ a nabrat sílu do dalších dnů. Avšak epidemiologická opatření 

nekončí. Nemůžeme zcela zahodit roušky, protože je ještě chvíli budeme 

potřebovat v obchodech, autobusech – 

jednoduše všude tam, kde je velká 

koncentrace lidí. Stále je třeba mít na 

paměti vzájemnou ohleduplnost a 

respektování jeden druhého. Pomáhali jsme 

si v době nouzového stavu a měli bychom se 

o to pokusit i nyní. Jak? Třeba tím, že 

budeme zase chodit nakupovat do 

znovuotevřených obchodů, využívat 

nabízené služby živnostníků apod. I když na 

sebe budeme stále více opatrní a budeme 

stále dodržovat doporučená hygienická 

opatření, je třeba zase nastartovat nové 

začátky. Přeji vám všem klidné dny plné 

zdraví!  Jiří Čeřovský, primátor 

PONDĚLÍ 1. 6. * DEN DĚTÍ - V čase od 10 do 18 hodin se v rámci oslav 

mezinárodního svátku mimořádně otevřely dveře Muzea skla a bižuterie v 

Jablonci nad Nisou se vstupem zdarma pro všechny malé návštěvníky. Na 
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děti čekaly samoobslužné korálkové dílny, kvízy do expozic i tematické omalovánky. 

Novinkou mezi muzejními programy byl komiksový průvodce určený hlavně pro děti 

od jedenácti let. Ústřední postavou komiksu je tzv. Othello, jeden ze sbírkových 

předmětů patřících dříve zámožnému obchodníkovi s bižuterií. Oživlý exponát provázel 

přítomné účastníky celým příběhem 

jabloneckého muzea i českého 

sklářství. Zbývá dodat, že jako bonus 

byla nově vydána brožura 

s tematickými omalovánkami, za 

jejíž vybarvení lze získat odměnu. 

Návštěvu muzea šlo příjemně 

zakončit autorskou tvorbou šperku 

z papírových či skleněných korálků.  

JABLONECKÝ KALENDÁŘ VYŠEL OPĚT V ČERVNU po dvouměsíčním výpadku, 

kdy vládní restrikce zapovídaly jakékoliv pořádání kulturních, sportovních či jiných 

společenských akcí. Program kalendáře tak neměl 

co nabídnout. Ten červnový důrazně upozorňoval: 

ZMĚNA VYHRAZENA! SLEDUJTE INFORMACE NA 

WEBU POŘADATELŮ. AKCE SE KONAJÍ V SOULADU 

S AKTUÁLNÍMI OPATŘENÍMI, VSTUP DO NAPLNĚNÍ 

STANOVENÉ KAPACITY. NÁVŠTĚVNÍCI JSOU 

POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A ZA PŘÍZEŇ! * 

V bohaté programové nabídce figurovala také tato 

následující pozvánka: S unikátní poctou naší 

vlasti přichází Jablonecké kulturní a 

informační centrum společně s Nadací 

pojišťovny Kooperativa a Spolkem výtvarných 

umělců Mánes. Na letní sezónu připravilo 

reprezentativní výstavu 170 výtvarných děl, 

která je doslova barevnou symfonií o české 

krajině a připomíná nestárnoucí 

hodnoty obrazů od autorů jako jsou: 
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Julius Mařák, Otakar Nejedlý, Adolf Kosárek, Antonín Chittusi, Gustav Macoun, 

Antonín Slavíček, Alois Kalvoda, Jan Slavíček, Antonín Hudeček, Antonín a Josef 

Mánesové, Václav Špála, František Kaván nebo Josef Jíra.  

MÁ VLAST - ČESKÁ KRAJINOMALBA ZE SBÍRKY KOOPERATIVY ve 

dnech 26. 5. – 8. 11. kostel sv. Anny a Dům 

národopisců Scheybalových červen, září 10–12.30 a 

13–17 hodin, sobota 10–13 hodin červenec a srpen 

10–12.30 a 13–18 hodin, víkend 10–13 hodin. * 

Vstupné 70/50/30 Kč, rodinné 150 Kč, studenti 

uměleckých škol v červnu zdarma.  

Foto: Alois Kalvoda, Horská krajina, olej na 

plátně, kolem 1914 

DNY 8. – 12. 6. * Základní umělecká škola Jablonec pořádala zápis pro všechny obory 

a studijní zaměření s výjimkou tanečního oboru. Přijímací zkoušky se konaly odpoledne 

v budovách na Horním náměstí, v Podhorské ulici a v ZŠ v Rychnově u Jablonce. 

ČTVRTEK 11. 6. * V Jablonci nad Nisou bylo zrušeno odběrové místo pro testování 

na Covic-19 v areálu místní nemocnice. Důvodem byla klesající respektive nižší 

poptávka, službu na odběry nadále zajišťuje Krajská nemocnice v Liberci.  

PÁTEK 12. 6. * Letní sezóna v amfiteátru jabloneckého Eurocentra konečně ožila, 

když byl odstartován nabitý tříměsíční program. Jako první se dnes představila téměř 

třemi dekádami prověřená bluegrassová stálice – skupina Modrotisk. Již následující den 

klidné vody zčeří původem teplická formace ´Už jsme doma´, jedna z mála českých 

kapel, které si vydobyly uznání na světové scéně. V neděli svůj um předvedou 

loutkoherci z divadla Buchty a loutky v pohádce Skřítek a večer v loutkové interpretaci 

slavného horroru Psycho Reloaded. Další čtvrtek zavítá na letní scénu Vladimír Merta 

se svým doprovodem. Eurocentrum přichystalo také koncert písničkáře Jakuba Ondry, 

jehož talent a vytrvalost už prověřilo hraní na ulicích Norska a Švýcarska. Jednu neděli 

pak bude amfiteátr patřit těm, co mají rádi dechovku. Svůj promenádní koncert zde 

odehraje místní orchestr Jablonečanka. Čímž však programový výčet zdaleka nekončí.  

NOC KOSTELŮ * pátek 12. 6., 18–22 hodin * Celostátní akce, kdy veřejnost může ve 

večerních hodinách zdarma navštívit kostely a modlitebny, poznat nejen jejich kulturní 

hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, 

divadelního představení, rozhovoru či 

setkání. V Jablonci nad Nisou se k této 

tradiční akci letos připojila tři místa: chrám 

Dr. Farského (prostor byl podbarven živou 

varhanní hudbou), kostel sv. Anny (na 

fotografii Milana Bajera + výstava české 

krajinomalby ze sbírky Kooperativy Má 

vlast) a modlitebna Českobratrské církve 

evangelické s  doprovodným 

programem pro děti.  
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SOBOTA 13. 6. * Uzavření sokolovny v době koronavirové pandemie využili 

jablonečtí sokolové k renovaci podlahy velkého sálu. Ta prošla poslední úpravou v roce 

1974 při rekonstrukci budovy. Na počátku roku se povrchová úprava palubovky dostala 

do havarijního stavu, kdy se začal odlupovat lak. Podlahu bylo nutné několikrát 

zbrousit, vyrovnat, vyspravit a nalakovat. Vzhledem k rozsahu dosáhla investice výše 

320 tisíc Kč, částku sokolové uhradili ze svých úspor. Veřejnost si mohla opravenou 

podlahu vyzkoušet včera v rámci celorepublikové akce Noc sokoloven. Letošním 

tématem bylo ztvárnění sokolského znaku, čímž byl vzdán hold malíři Josefu Mánesovi, 

autorovi prvního sokolského kroje a praporu, od jehož narození letos uplynulo 200 let. 

STŘEDA 17. 6. * Dneškem počínaje se pro veřejnost uzavřela rozptylová loučka na 

hlavním hřbitově. Důvodem jsou opravy dlažby, obkladů obřadní podesty a okolních 

komunikací, které zrealizují Technické služby Jablonec. Odhadovaná cena stavebních 

prací dosahuje částky 1,5 milionů korun, které uvolní město ze svého rozpočtu.  

ČTVRTEK 18. 6. * Městská knihovna v Jablonci hostila vítěze 12. ročníku 

fotografické soutěže, jejíž téma bylo vyhlášeno na motivy citátu spisovatele Karla 

Čapka „Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky.“ Soutěžilo se ve dvou 

kategoriích, do 16 a nad 16 let, přičemž každý soutěžící mohl přihlásit až tři své 

snímky. Nejlepší fotografie vystavuje knihovna ve svých prostorách až do konce srpna. 

PÁTEK 19. 6. * Letní kino v Jablonci zahájilo sezonu a přivítalo filmové fandy. I když 

se situace kolem bezpečnostních protipandemických opatření velmi rychle mění, na 

diváky se kinaři těšili a připravili pro ně různá vylepšení. Zatím pracují s verzí, kdy do 

kina může jen omezený počet diváků a tomu je přizpůsoben i předprodej. Ještě více než 

v minulé sezoně proto kina prosí diváky, aby využívali online předprodej, čímž šetří 

čas, chovají se bezpečně a také šetrně k přírodě. Vstupenka se totiž nemusí tisknout, ale 

stačí ji stáhnout do chytrého telefonu a čárový kód si uvaděči načtou přímo z displeje 

telefonu. Návštěvníci s online vstupenkou navíc budou odbaveni přednostně. 

SOBOTA 20. 6. * Muzeum skla a bižuterie v Jablonci zahájilo pod názvem 

´Trendy.Design.Produkce´ výstavu toho nejlepšího ze skla a bižuterie na českém trhu za 

poslední tři roky. Zastoupeno je 80 účastníků z osmi zemí světa, kteří vybrali ze svých 

kolekcí na tři stovky výrobků představujících současnou tvář těchto oborů. Součástí 

přehlídky, jež trvá do 1. listopadu, jsou vybraní šperkaři a přes léto ji doplní zábavná 

rodinná dílna ´Hrátky (nejen) se sklem´. Mezinárodní trienále skla a bižuterie naváže v 

listopadu dvěma výstavami a slavnostním předáním ocenění vybraným kolekcím. 

PONDĚLÍ 22. 6. * Český červený kříž ve spolupráci s akciovou společností Česká 

mincovna Jablonec představil unikátní charitativní projekt, díky kterému mohou lidé 

poděkovat svým hrdinům za pomoc v náročném období, které nás na jaře potkalo. 

Jednak jim mohou zakoupit a darovat medaili s portrétem Florence Nightingalové, 

patronky ošetřovatelek, nebo mohou tyto hrdiny nominovat na vyznamenání medailí 

´Děkujeme´, kterou budou oceněni ti, kteří hráli důležitou roli při pandemii. Nominovat 

lze osobnosti z řad odborných profesí, a to nejen profesionálů. Organizátoři projektu 

společně projdou všechny nominované, jejich činy, a společně vyhodnotí 130 lidí, 

kterým na slavnostním večeru předají medaile z mosazi, stříbra nebo zlata. 

Uzávěrka nominace je stanovena na 27. července 2020. 
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STŘEDA 24. 6. * Cena pro nadané žáky vstoupila do svého 5. ročníku. Protože i do ní 

zasáhla protikoronavirová opatření, změnila se podoba vlastní ceny i místo, kde se 

předávala. Z divadla se událost přesunula pod širé nebe, a coby zahradní slavnost hostila 

děti a jejich rodiče v zahradě restaurace Ex. I letošní ročník zachoval čtyři kategorie – 

sportovní, studium, umění a kategorie za mimořádný počin, naopak ubyli patroni a 

radikálně se změnila vlastní cena. Nebroušený krystal nabyl trochu tajemnějších 

rozměrů a z rozpůleného jablka se přetavil do nitra tmavého skleněného kvádru.  

ČTVRTEK 25. 6. * Rada města schválila návrh udělit zvláštní odměny ředitelům škol, 

které byly otevřené v době nouzového stavu a pečovaly o děti vybraných profesí z 

integrovaného záchranného systému, k nimž postupem doby přibývala další povolání.  

Finanční zdroje na odměny našel ve svém rozpočtu odbor humanitní. Připomeňme, že v 

době nouzového stavu byla otevřená Základní škola Liberecká 26 a mateřské školy ve 

Hřbitovní a Nová Pasířská. Oceněna byla i práce učitelů, kteří byli aktivní a poskytovali 

dětem potřebné zázemí v nelehké době, ty pak odmění samotní ředitelé ze svého fondu. 

PONDĚLÍ 29. 6. * Spolek jabloneckých dam a pánů připravil na začátek prázdnin již 

22. ročník letní dílny pohybu, tance a rytmu s názvem ´Léto tančí´. Akce byla zahájena 

dnes v jabloneckém Eurocentru. Letošním hlavním hostem je mezinárodně uznávaný 

lektor a choreograf Jarek Cemerek, který povede seminář pod názvem Contemporary 

jazzdance.  Styl tohoto jazzového tance vyrostl v Americe na začátku 20. století, 

následně se v různých podobách rozšířil do nočních klubů, na jeviště Broadwaye, do 

filmu a televize. Jablonecká dílna je určena nejen místním, ale všem zájemcům, kteří 

rádi tráví volný čas aktivně. Celotýdenní workshop hudby a tance zakončí i 

letos závěrečné vystoupení všech zúčastněných. 



   KRONIKA roku 2020                                                                                 115  

 

ČERVEN 1920: ČÍM ŽIL JABLONEC PŘED 100 LETY? 

Z deníku Gablonzer Tagblatt vybírala Christa Petrásková. 

1. ČERVNA 1920 * 149, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Jeruzalém. Úřady prezentují 

pogromy na Židy jako nevinné náboženské šarvátky. Ze severu ohrožují beduínští 

povstalci britskou okupační armádu. Lupiči na koních přepadají stráže a disponují 

kulomety. U Tiberského jezera probíhají každý večer přestřelky mezi beduíny a 

kolonisty. - Praha. Reorganizace vlády na Podkarpatské Rusi. Pondělník sděluje, že 

politická správa bude mít přibližně 16 členů, polovina se bude rekrutovat z místního 

obyvatelstva. - Praha. TGM vyhlásil amnestii pro všechny obžalované z Munova 

procesu včetně Muny (12 osob). Muna byl ve vazbě od 16. června 1919, 9 měsíců 

strávil v samovazbě. Obžalovaní přijali zprávu klidně a během hodiny opustili věznici. 

Muna navštívil v Praze všechny své známé a Lidový dům, patřící sociálním 

demokratům. Dnes ráno odcestoval do Kladna, kde byl s velkou slávou uvítán 

kladenskými horníky. (Alois Muna, 1886–1946, meziválečný politik, poslanec NS 

za KSČ – zdroj: Wikipedia).  

7. ČERVNA 1920 * 155, STRANA 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Schůze 

zastupitelstva. Starosta Karl R. Fischer sděluje, že se situace v zásobování potravinami 

nezlepšila. Neslýchanou drzostí bylo zadržení naší chlebové mouky v Kutné Hoře a 

Kralupech. Naši delegáti Roubíček, Balatka a Hübner však dokázali mouku vymoci a 

tak můžeme vydat dodatečně za poslední a předposlední týden půl bochníku chleba a 

dalšího půl bochníku na tento týden. Dostaneme prý i brambory. Dodávka mléka pro 

kojence, těhotné a kojící ženy se zlepšila. Projednává se výstavba lesní plicní léčebny 

nedaleko střelnice. 

10. ČERVNA 1920 * 158, STRANA 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Ze světa módy. Letošní 

novinkou pařížské módy jsou dlouhé sukně. U sukní převládá plisování. Nosí se šerpy a 

halenky s nízkými límečky šerpy, dlouhé rukavice nahrazují rukávy – což se prodraží, 

protože jejich každodenní čištění stojí 40 franků. Oblíbená je kombinace černé a modré 

barvy, což sluší blondýnkám. Další oblíbenou barvou je zelená. - Dětský 

humor: Podívej, maminko, ten buldok se podobá tetě Frídě! – Tiše, Pepíčku, to se 

neříká! – Ale maminko, vždyť ten pes to neslyší! 

11. ČERVNA 1920 * 159, STRANA 2, 3, 5, 6, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Mšeno. Svévolné rozchvácení fůry mouky. Včera ráno potkaly dělnice, spěchající do 

mšenské textilky (Firma Mautner, po roce 1945 Hedva, potom Silka, od roku 

1957 Bižuterie 06, nyní B+J) do práce, vůz z Gottsteinova mlýna z Loučné, který byl 

plně naložen pytli s moukou. Ženy, rozčílené stálým nedostatkem chleba a mouky, 

povoz zastavily a chystaly se náklad vyrabovat. Někteří umírnění dělníci jim to však 

rozmluvili. Rozhodli se mouku složit, uskladnit ji v jednom blízkém domě a rozprodat ji 

za běžnou cenu 1 K 80 h za kilogram. Odpoledne se dělníci dostavili na obilný úřad v 

Jablonci a odevzdali utržené peníze a doklad o odebraném množství. Dělníci tak 

zabránili zničení nákladu. Přesto je toto svévolné jednání odsouzeníhodné, protože 

mouka byla určena pro rozdělení v celém okrese – měla se prý prodávat po 



   KRONIKA roku 2020                                                                                 116  

 

čtvrt kilogramu. V každém případě však alespoň v Praze vidí, jak velká je nouze 

zdejšího obyvatelstva.  Jablonec. Náš okres dostane třicet vagonů brambor z Žitavy. 

Prvních pět vagonů již dorazilo. - Zásobování. Vyzvedněte si od soboty u svých 

dodavatelů brambory v množství 5 kg na osobu (cena 1 K a 60 h/kg. Hovězí maso na 

lístky: 6 dkg na osobu – cena 15 K/kg. Na lístky bude i dobré moravské máslo – 50 

K/kg. - Jablonec. Koncert nevidomých v 

hotelu Geling se bude konat 19. 6. Prosíme 

o hojnou návštěvu. Jedná se totiž většinou 

o mladé muže – válečné invalidy – z ústavu 

slepců v Ústí nad Labem, kteří si takto 

vydělávají na svůj pobyt v ústavu. - Touha 

po kontaktu s Marťany opět ožila! V 

poslední době totiž byly na Eiffelově věži 

zachyceny tajuplné radiové signály, které 

vedou k domněnce, že nás chtějí obyvatelé 

Marsu kontaktovat. Americký profesor 

James J. Grenshaw navrhuje signály 

opětovat. USA mají mnoho přebytečných 

chemikálií z války, kterými by se dala 

vytvořit velkoplošná kouřová clona na 

poušti nebo na moři, viditelná z vesmíru a 

na níž by se daly vymezit případně pruhy 

nebo jiné znaky. 

Reprofoto:  Potravinový lístek z roku 1920 

12. ČERVNA 1920 * 160, STRANA 5, 11, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. 100 let od 

obnovení evangelických bohoslužeb v našem městě. V roce 1615 zde působil 

evangelický kněz Nikolaus Sagittarius. Roku 1624 museli všichni evangeličtí kazatelé z 

maloskalského, frýdlantského a libereckého panství odejít ze země; zdejší obyvatelé v 

počtu 2 349 osob se nuceně vrátili do lůna katolické církve a 2 345 občanů odešlo do 

vyhnanství. Počátkem 19. století se do Jablonce přistěhovalo několik evangelických 

soukenických rodin z Liberce, shromažďovali se k bohoslužbám v lese nebo museli do 

Rychnova, Oldřichova v Hájích nebo až do Žitavy. To vrchnost nerada viděla. Proto zde 

2. června 1820 sloužil první mši svatou od roku 1624 v jídelně katolické fary 

evangelický farář Johann Molnár z Křížlic, vzdálených 6 hodin cesty. Později si zdejší 

evangelíci postavili vlastní modlitebnu. - Inzerát. Koupím cigaretový tabák, prodám 

brambory. Adresa v redakci. 

30. ČERVNA 1920 * 178, STRANA 1, 8, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Praha. Sokolský 

slet. Objem slavnosti je zřejmý z toho, že poslední neděli dorazilo do Prahy 500 

zvláštních vlaků s účastníky. Sokolstvo a české obyvatelstvo je nadšeno. Je to první 

setkání sokolů od roku 1912, kdy tehdy seděl v čestné lóži místodržitel kníže Thun. Teď 

zaujal jeho místo TGM a zástupci vítězných mocností. - Inzerát. Restaurace Zátiší 

(Gartenlaube) v Údolní 28 pořádá v pondělí, středu a pátek velké zahradní 

koncerty! Hraje divadelní orchestr pod vedením kapelníka pana Herrmanna.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99823&x=566&y=855&hash=0d1eb03422e4ab1c97461ffbf3f64c81&ratio=1
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LÉTO 2020: ČERVENEC, SRPEN 
RADŠI BÝT S ROUŠKOU NEŽ BEZ KAMARÁDŮ…   

ČESKO I SVĚT * 1. 7. V RUSKU SCHVÁLILI V REFERENDU ZMĚNU ÚSTAVY, 

která prezidentu Vladimíru Putinovi umožní další dvojí znovuzvolení do nejvyššího 

úřadu. Pro hlasovalo 77,9 procenta účastníků referenda a 21,27 procenta bylo pak proti. 

– 7. 7. TRAGÉDIE NA ŽELEZNICI: Dva osobní vlaky se srazily mezi Novými Hamry a 

Perminkem, zemřeli dva lidé. – 8. 8. FOTBALOVÉ MUŽSTVO SLAVIA PRAHA se po 

bezbrankové remíze se Spartou Praha stalo mistrem republiky ve fotbale. Při bujarých 

oslavách museli zasahovat hasiči, protože světlice vystřelená fanoušky zapálila střechu 

stadionu v Edenu. - 9. 7. PRAHA: NĚKOLIK POSLANCŮ vystupuje s tím, aby vláda 

nepodcenila přípravy na druhou vlnu nákazy. – 11. 7. VEČÍREK v pražském klubu 

Techtle Mechtle se ´proslavil´ tím, že se zde nakazilo přes dvě stovky lidí. - 12. 7. 

POLSKO VOLILO PREZIDENTA: Ve druhém kole prezidentských voleb v Polsku 

zvítězil dosavadní prezident Andrzej Duda. Jeho vítězství musel potvrdit Nejvyšší soud, 

který obdržel takřka šest tisíc stížností od voličů i štábu protikandidáta, varšavského 

primátora Rafaela Trzaskowského. Tento protikandidát z hnutí Občanská platforma 

dostal při volbách o půl milionu hlasů méně. – 14. 7. DALŠÍ ŽELEZNIČNÍ NEŠTĚSTÍ: 

Třicet zraněných a jednoho mrtvého si vyžádala železniční nehoda před stanicí Český 

Brod. – 24. 7. LIGOVÝ VÝBOR UKONČIL LIGU, v níž se kvůli karanténě Opavy 

nedohrála skupina o záchranu. V soutěži není určeno pořadí, což ale nic nemění na 

titulu pro Slavii. Za ní skončily Plzeň a Sparta. - 17. 7. KVŮLI ROZŠÍŘENÍ NÁKAZY 

z dolu OKD zavedla hygiena opatření v Moravskoslezském kraji. – 20. 7. K MARSU 

na svou misi odstartovala raketa se sondou Amal (Naděje) Spojených arabských 

emirátů. – 28. 7. SOUD POSLAL NA 12 LET ZA MŘÍŽE bývalého malajsijského 

premiéra Najiba Razaka za vytunelování investičního fondu 1MDB. - ODSTŘEL 

NEPŮVODNÍCH DRUHŮ ZVÍŘAT, které se rozmnožily v lesích chráněných 

krajinných oblastí Lužické hory, Jizerské hory a Český ráj, umožnilo červencové 

nařízení ministerstva životního prostředí. Norkové američtí a psíci mývalovití 

pustoší hnízda ptáků a trdliště raků říčních, dokážou z lesa vytlačit jezevce i 

lišky, a navíc jsou přenašeči vztekliny a parazitů. * 1. 8. PREMIÉR BABIŠ 

oznamuje, že odjíždí na dovolenou do Řecka. Opozice ho za to kritizuje. – 3. 8. 

REPRODUKČNÍ ČÍSLO NÁKAZY dosahuje u nás 1,26, což značí nebezpečí rychlého 

růstu počtu nakažených. – BÝVALÝ ŠPANĚLSKÝ KRÁL Juan Carlos I. se po sérii 

skandálů uchýlil do exilu. - 4. 8. NEŠTĚSTÍ V BEJRÚTU: Při výbuchu 2 750 tun 

dusičnanu amonného v bejrútském přístavu byla poničena značná část města, zemřelo 

192 lidí, tisíce byly zraněny a 300 tisíc přišlo o domovy. Otřesy při explozi byly podle 

seizmologů srovnatelné se zemětřesením o síle 3,5 stupně. – 8. 8. JEDENÁCT OBĚTÍ 

POŽÁRU: V Bohumíně hořel byt v jedenáctém patře panelového domu. 
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Uhořely tři děti a tři dospělí, pět lidí nepřežilo skok z balkonu. Dalších 10 lidí bylo 

zraněných. Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák řekl, že požár vypadá na žhářský 

útok, což potvrdil ministr vnitra Jan Hamáček. Policisté na místě zjistili, že šlo o 

rodinnou tragédii. Byt po hádce polil benzinem a zapálil jeden ze členů rodiny, 

čtyřiapadesátiletý muž. - 9. 8.  PREZIDENTSKÉ VOLBY V BĚLORUSKU vyhrál 

Alexandr Lukašenko, který stojí v čele státu od roku 1994. Po volbách vypukly 

protesty, potlačované policií. - KARANTÉNU BYCH ZKRÁTILA NA 10 DNŮ: Hlavní 

hygienička o tom, jak najít lidi nakažené virem a jak s nimi zacházet. Nakažených 

virem přibylo 330 za den. RADŠI BÝT S ROUŠKOU NEŽ BEZ KAMARÁDŮ…  - 13. 8. 

IZRAEL A SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY uzavřely historickou dohodu o navázání 

diplomatických vztahů. - 16. 8. BUDEME PLATIT ZA SBĚR HUB? V Rakousku nebo 

v Itálii je to běžné – ELEKTROKOLA SE VYMKLA KONTROLE: Neukáznění jezdci na 

kolech s pohonem ohrožují sami sebe i přírodu. Kolo, které jede rychle a bourá jako 

motorka. Lidé si nechávají elektrokola odblokovat, aby jela 50 km/h. Zákon to 

zakazuje. - 17. 8. MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ Adam Vojtěch oznamuje, že od 1. září 

nakáže nosit roušky v MHD. – 19. 8. ROUŠKY bude podle Vojtěcha nutné nosit i ve 

vnitřních prostorách. Premiér to kritizuje. – 20. 8. ADAM VOJTĚCH vystupuje s tím, 

že se nemusí nosit na většině míst uvnitř roušky. – RUSKÝ OPOZIČNÍ LÍDR ALEXEJ 

NAVALNYJ upadl do kómatu po nevolnosti při letu ze Sibiře do Moskvy. Němečtí 

lékaři později zjistili, že byl otráven paralytickou látkou typu novičok. - 21. 8. POČET 

NAKAŽENÝCH U NÁS za jeden den poprvé překročil číslo 500. – 22. 8. „VIRUS 

SLÁBNE,“ tvrdí v rozhovoru pro MF Dnes premiér Babiš. – 23. 8. FOTBALOVÁ LIGA 

MISTRŮ: Bayern Mnichov ve finále porazil Paris Saint-Germain 1:0. Závěr ročníku se 

hrál kvůli pandemii jiným systémem než v předchozích letech, finále bylo v Lisabonu. - 

24. 8. EPIDEMIOLOG Rostislav Maďar se rozhodl skončit v pracovní skupině 

ministerstva zdravotnictví. – 26. 8. ŠÉF ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ 

Ladislav Dušek uvedl v Aktuálně.cz, že bychom koronaviru už neměli věnovat 

přehnanou pozornost. – 27. 8. TESAŘI DOKONČILI HRUBOU STAVBU REPLIKY 

dřevěného kostela v Gutech a s pomocí jeřábu nainstalovali zvonovou stolici. Kostel 

z 16. století shořel před třemi lety, oheň úmyslně založili tři mladíci. - 29. 8. VELKOU 

POZORNOST A PROTICHŮDNÉ REAKCE vyvolala cesta předsedy Senátu Miloše 

Vystrčila a jeho početné delegace na Tchaj-wan. Proti návštěvě se stavěli i vysocí čeští 

představitelé včetně premiéra Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana. Důrazně 

protestovala Čína, která Thaj-wan považuje za svou vzbouřenou kolonii. Nehoráznou 

výhružku pak vyslovil čínský ministr zahraničí Wang-I. Řekl, že Peking za porušení 

principu jedné Číny přiměje Vystrčila ´zaplatit vysokou cenu´. - 31. 8. VE 

SLOVINSKU zazněl slavný citát premiéra Babiše, že je ČESKO ´BEST IN COVID´. 

Číslo srpna: 100 franků (v přepočtu 2 400 korun) v podobě poukázkové karty 

začala nabízet švýcarská Ženeva návštěvníkům, kteří v ní stráví 

alespoň dvě noci. Snažila se tím přilákat turisty v době pandemie…  
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JABLONEC NAD NISOU 

I VE MĚSTĚ LZE PROŽÍT KRÁSNOU DOVOLENOU 

Vážení Jablonečané, stojíme na prahu prázdnin, doby klidu, dovolených a 

relaxace. Možná ta letošní dovolená bude trochu jiná, než jste si představovali 

původně, ale věřte, že nejen u moře 

můžete strávit příjemné chvíle 

odpočinku. Česká republika nabízí 

mnoho míst, kde jste možná ještě 

nebyli a kde si také dobře odpočinete. 

Pokud byste se snad rozhodli zůstat 

úplně doma, v Jablonci, pak se 

zajímavá náplň volných dnů také 

bezpochyby najde. Mnoho tipů na 

výlety vám nabízí letní příloha 

Jabloneckého měsíčníku. Samotný 

Jablonec a jeho okolí je pro milovníky 

letních radovánek velmi zajímavý. 

Vždyť naše město má ten dar, že 

téměř v samém centru je velká vodní 

nádrž. Současné deště ji naplnily, na 

letní sezonu jsou připravení provozovatelé občerstvení i vodní záchranáři. 

Jediné, co by nám pohodu u vody 

mohlo zkazit, jsou sinice. Proto jsme 

se rozhodli tento problém 

neoddalovat. Poučeni průběhem let 

minulých a aktuálním stavem kvality 

vody podobných nádrží, jako je ta 

mšenská, rozhodli jsme se na jednání 

rady města přijmout nabídku 

specializované firmy a instalovat na 

vodní hladinu zařízení, která plovoucí 

sinicové polštáře rozbíjí ultrazvukem. 

Stejná zařízení jsme měli na hladině 

už v loňském roce, jen letos je 

využijeme už o měsíc dřív. Eliminace 

sinic a řas prostřednictvím 

ultrazvukového vysílače je totiž 

metoda šetrná k životnímu 
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prostředí, bezpečná pro ryby i ostatní vodní organizmy a nezpůsobuje únik 

toxinů do vody. Podle informaci provozovatele zařízení je ultrazvuk funkční na 

většinu typů sinic, řas a rozsivek i na prevenci vzniku bio filmu. Z městské 

pokladny na něj uvolníme už nyní 361 tisíc korun, ale jsme si vědomi, že tato 

investice je pro koupací sezonu opravdu nutná. A pokud nebude úplně počasí 

na koupání, pak můžete k odpočinku využít jedno z městských sportovišť, která 

prošla během nouzového stavu radikální opravou. - Vážení spoluobčané, přeji 

vám klidné, ničím nerušené léto. Odpočiňte si po stresovém období nouzového 

stavu a načerpejte nové síly do další práce. Protože bude třeba udělat hodně, 

abychom ekonomiku, dva měsíce stojící, znovu nastartovali a opět rozeběhli. 

Krásné léto! - Milan Kouřil, náměstek pro ekonomiku 

FOTOGRAFIE SROVNÁVAJÍCÍ JABLONEC se světem jsou jako stvořené k řádkům, 

kdy prožít dovolenou v zahraničí nebylo jednoduché.  

Ten, kdo sérii vytvořil, je žel neznámý, ale mohu ho ubezpečit, že 

v nelehké době roku 2020 potěšil mnoho lidí, kteří si záběry přeposílali…  

STŘEDA 1. 7. * Pokud budou chtít snoubenci uzavřít manželství mimo jabloneckou 

obřadní síň nebo v jiný den, než je ve svatebním plánu, pak si dneškem počínaje připlatí 

k tisícikorunovému správnímu poplatku dalších 2 500 korun za paušální náhrady. 

Dosavadní částka už totiž nepokryje náklady, které úřad se zajištěním takového obřadu 

má. Pokud se snoubenci berou v obřadní síni radnice a podle plánu 

svatebních obřadů, pak platí pouze 300 korun za náklady na další služby. 
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STŘEDA 1. 7. * Paní Jarmila Bernardová se narodila 

29. června 1920 v Jaroměři. Žila v Praze a posledních 

padesát let v Jablonci nad Nisou, nyní je u dcery 

v Pěnčíně. První červencovou středu jí ke stým 

narozeninám přišel blahopřát primátor Jiří Čeřovský. 

ČTVRTEK 2. 7. * Mateřská škola U Pěti veverek 

v Arbesově ulici je od včerejšího dne uzavřená. Důvodem 

je pozitivní test na koronavirus u jednoho dítěte. V karanténě je sedm zaměstnanců 

školky. Celé zařízení projde důkladnou dezinfekcí, pokud bude vše v pořádku, otevře se 

dle plánovaného prázdninového provozu na poslední dva týdny v srpnu. K docházce od 

1. července bylo přihlášených osm dětí, které rodiče zabezpečili jiným způsobem. 

PÁTEK 3. 7. * Krátce po poledni přijal dispečink městské policie telefonické 

oznámení, že v ulici Dvorská je podnapilá žena s malým dítětem. Hlídka byla na místě 

tři minuty po ohlášení a kromě ženy s pětiletou dcerou tu našla také jejího kamaráda. 

Právě on přivolal strážníky. Žena, která nadýchala 3,86 promile alkoholu v krvi, je 

podezřelá ze spáchání přestupku, a tak byla celá věc oznámena na oddělení přestupků 

jabloneckého magistrátu a byl vyrozuměn odbor sociální péče o děti. * Jiná podnapilá 

žena se dvěma dětmi – 6 a 8 let, byla nahlášená po 16 hodině v ulici U Přehrady. 

Jednačtyřicetiletá žena nadýchala 3,48 promile, Policie ČR ji převezla do nemocnice.  

ÚTERÝ 9. 7. * Primátor Jiří Čeřovský přijal ve své pracovně Jana Pňakoviče 

z Jablonce nad Nisou, kterému předal městskou medaili Gratias Tibi Ago, neboli 

Vzdávám ti dík. Medaile byla tentokrát udělena za záchranu lidského života, 

kdy pan Pňakovič pomohl s oživováním muže, kterého postihl infarkt.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=100027&x=1024&y=683
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PÁTEK 10. 7. * Muzeum skla a bižuterie v Jablonci zahájilo sérii letních dílen 

nazvanou Skleněné pátky. Dnešek byl věnován výrobě skleněných květin pod vedením 

výtvarnice Marcely Růžičkové. 24. července bude k vidění výroba lampových perel, 

špendlíků a drobných figurek v podání Kamily Parsi 

Žďárské. V pátek 7. srpna povede Pavlína Jůnová, 

v rámci výstavy Křehká krása 2020 v areálu 

jabloneckého Eurocentra, dílnu tradiční techniky 

malování obrázků na sklo. Skleněné pátky zakončí 

21. srpna Jana Straková ukázkou foukání vánočních 

ozdob s možností ozdobit si vlastní výrobek. 

ČTVRTEK 13. 7. * Začátek turistické sezóny na radniční věži v Jablonci nejprve 

zbrzdil koronavirus, poté uznaná reklamace omítky. Oblíbená vyhlídka se tak pro 

veřejnost poprvé letos otevřela až nyní. Rozhledny jsou fenoménem Jizerských hor a 

patří mezi ně i věž jablonecké radnice, která je vysoká 51 a nabízí výhled do všech 

světových stran. Z ochozu za jasného počasí je vidět nejen město, ale i okolní hřebeny 

hor – Černá studnice, Bramberk, Královka, Císařský kámen, Liberecká výšina i Ještěd. 

ČTVRTEK 16. 7. * Poradenské centrum Kašpar v Jablonci nad Nisou nabídlo 

zájemcům informace o své činnosti v rámci akce Den otevřených dveří. Mimo jiné byly 

připraveny profesní a osobnostní testy, které s návštěvníky ihned zkonzultovala kariérní 

a pracovní poradkyně. Nechyběla možnost přihlásit se do rekvalifikačních kurzů. 

PONDĚLÍ 20. 7. * Obyvatelé panelového domu v ulici V. Nezvala 9 v Jablonci sepsali 

petici za vykácení náletových dřevin na přilehlých pozemcích vlastněných městem. 

Podle petentů svým vzrůstem a charakterem dosáhla zeleň takových rozměrů, že již 

negativně ovlivňuje množství slunečního světla propouštěného do několika spodních 

pater bytového domu. Na místě se proto sešli zástupci osadního výboru, petentů i 

magistrátu. Všichni přítomní se shodli na tom, že není důvod petentům nevyhovět, a 

domluvili další postup s tím, že práce by měly proběhnout v době vegetačního klidu. 

STŘEDA 22. 7. * Liberecká společnost Photon Water Technology začala instalovat na 

hladinu druhé přehrady ultrazvukové zařízení k likvidaci sinic. Ty se sice zatím v naší 

přehradě neobjevily, ve druhé nádrži je však zvýšená koncentrace fosforu. Proto město 

přistoupilo k preventivnímu opatření, za které zaplatí necelých 400 tisíc korun. Kvalita 

vody v jablonecké přehradě je v současné době dle hygieniků na stupni číslo 1. 

ČTVRTEK 23. 7. * Preventivní opatření kvůli výskytu koronaviru přijala jablonecká 

městská policie, kde byly dva potvrzené pozitivní testy. Ze stejného důvodu je zatím na 

dva týdny uzavřený plavecký bazén, v němž mají také dva pracovníci pozitivní nález na 

Covid-19. Žádná další opatření ve městě krajská hygiena Jablonci nedoporučila. 

PÁTEK 24. 7. * Přestože nošení roušky je nutné v nemocnicích či 

domovech seniorů, po včerejším jednání Krajské epidemiologické 

komise nastane tato povinnost v Libereckém kraji například i v 

lékárnách. Nové nařízení, které začalo platit dneškem počínaje, je 

preventivním opatřením pro ochranu veřejnosti a platí do odvolání. V Libereckém kraji 

je kolem 100 osob s nákazou Covid-19. Aktuální zvýšený výskyt nakažených 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99586&x=647&y=461&hash=f8eae6e87054b4075170641ed7eaa55d&ratio=1
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je v okrese Jablonec nad Nisou. Roušky v kraji nejsou povinné ve veřejné dopravě ani 

ve veřejných prostorách. Rovněž neplatí žádná mimořádná omezení pro konání 

veřejných akcí, kromě těch, která jsou platná pro celou Českou republiku. 

DNY 25. – 26. 7. * V rámci 8. ročníku Dnů 

lidové architektury Čech, Moravy a Slezska se 

stala jedním z návštěvnických cílů u nás tzv. 

´Liščí bouda´ na Kristiánově v Jizerských 

horách. Na návštěvníky čekala hra ´O skláři 

Lišákovi´ spojená s hledáním pokladu místního 

čaroděje. Nechyběla možnost seznámit se 

s historií a zajímavostmi zdejší osady a také 

šance dát si zde něco dobrého na zub. 

ÚTERÝ 28. 7. * Chvíli před devátou hodinou 

propukl v ulici Řetízková na Žižkově Vrchu v 

Jablonci konflikt mezi dvěma rodinami. 

Rvačky se zúčastnilo na třicet lidí, kteří se do 

sebe pustili trámky, násadami, obušky i 

paralyzérem. Na místě zasahovalo 11 

policejních jednotek, které zadržely dvě osoby.  

SOBOTA 1. 8. * Základní škola Liberecká v Jablonci má bohatou historii, která se nyní 

začala psát pod vedením nového ředitele Martina Chytky, jenž v květnu vyhrál 

výběrové řízení. Martin Chytka do ZŠ Liberecká nastoupil v roce 1988, kdy zde začal 

učit matematiku a zeměpis.  V roce 2005 si ho za zástupce vybrala tehdejší ředitelka 

Věra Stehlíková, zástupcem zůstal i po nástupu ředitele Jiřího Čeřovského a po jeho 

odchodu na radnici převzal dočasně jeho funkci. Nové vedení mají od 1. srpna 

v Jablonci i dvě mateřské školy. Ředitelkou Slunečnice ve Slunečné ulici se stala 

Michala Marešová. Novou ředitelkou Mateřské školy Pod Lesem v jabloneckých 

Rýnovicích je Jana Horáčková. Obě zvítězily v konkurzním řízení, které bylo v květnu. 

ÚTERÝ 4. 8. * Plavecký bazén v Jablonci, který byl zavřený v důsledku pozitivních 

testů na koronavir u dvou zaměstnanců, opět otevřený pro veřejnost! Návštěvníci si 

mohou přijít zaplavat v pondělí od 13 do 20 hodin, v ostatní dny již od 10 do 20 hodin. 

Od pátku bude zpřístupněna sluneční louka, která je v provozu vždy za pěkného počasí. 

ČTVRTEK 6. 8. * Jablonec vyhlásil výběrové řízení na nového dodavatele svozu 

komunálního odpadu. Smlouvu s firmou Severočeské komunální služby město 

vypovědělo po 25 letech. Hlavním důvodem je nová legislativa o veřejných zakázkách a 

nový zákon o odpadovém hospodářství, mající platit od začátku příštího roku. V pondělí 

10. 8. bude soutěž zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek a nabídky je možné 

podávat elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje do 29. 9. 2020. 

DNY 6. – 9. 8. * Svaz výrobců skla a bižuterie spolu s partnery připravil již 9. ročník 

výstavy skla a bižuterie Křehká krása 2020. Přípravy poznamenala mimořádná vládní 

opatření a omezení, pořádající svaz o konání akce rozhodl až koncem května. V areálu 

jabloneckého Eurocentra se veřejnosti nakonec představily a nabídly své 

nové kolekce čtyři desítky výrobců skla, bižuterie a vánočních ozdob. 
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DNY 6. – 30. 8. * Z Čech do celého světa a zase zpátky do Jablonce - i tak by se 

dala parafrázovat vizitka putovní 

výstavy současné české bižuterie 

Handmade Dreams, kterou 

připravilo Muzeum skla a 

bižuterie v Jablonci nad Nisou 

pro Česká centra, za podpory 

Ministerstva zahraničních věcí 

České republiky. Za pět let 

navštívila 13 zemí, 20 měst a 22 

instalací, čímž se stala 

nejúspěšnější výstavou Českých 

center. Výstava Handmade 

Dreams v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou k vidění od 6. až do 30. srpna. 

Její derniéra pak proběhne v rámci výstavy Křehká krása 2020 v nové dominantě 

Jablonce nad Nisou – v muzejní přístavbě připomínající krystal. 

PÁTEK 7. 8. * Zimní stadion v Jablonci zahájil ´ledování´, což znamená, že plocha 

kluziště bude připravená 13. srpna. Ještě na konci června přitom jablonečtí radní 

vymysleli, že led bude až 23. srpna, čímž by magistrát ušetřil cirka 150 tisíc korun. To 

se nelíbilo především hokejovému klubu HC Vlci Jablonec, který tu má svou základnu. 

STŘEDA 12. 8. * Slavnostním stisknutím tlačítka byl opět uveden do chodu po roční 

generální opravě oběžný výtah na jablonecké radnici. Návštěvníci hlavní budovy 

magistrátu tak mohou kromě výtahu v západním křídle, přístupném od kina Radnice, 

využívat opět také páternoster. Generální oprava včetně všech dřevěných a mosazných 

prvků, kterou provedla společnost Výtahy, vyšla městskou kasu na šest milionů korun. 

PÁTEK 21. 8. * U pomníku Bojovníků za svobodu vlasti a obětem bezpráví v ulici 

Generála Mrázka v Jablonci vzpomenuli zástupci města, kraje a státu neblahé 52. výročí 

vpádu armád Varšavské smlouvy na území Československa v roce 1968. Slavnostní 

projev u pomníku pronesl primátor Jiří Čeřovský, který zmínil, že obsazení 

Československa bylo jednoznačně okupací, jež proběhla proti vůli národa. A i když 

ubíhající čas dokáže obrousit mnohé hrany, jsou události, na které se zapomínat nesmí. 

ČTVRTEK 27. 8. * V Galerii Pouzar&ová v Pražské ulici skončila výstava autorského 

šperku českého šperkaře a sochaře Pavla Opočenského, který patří k nejvýznamnějším 

současným šperkařům u nás, ale i v zahraničí. Galerie je momentálně jedinou v České 

republice zaměřující se pravidelným výstavním programem výhradně na autorský šperk. 

PONDĚLÍ 31. 8. * Cestou necestou je nová sportovní a pohybová aktivita určená pro 

všechny seniory, kteří se rádi pohybují, sportují, chodí na procházky, a také pro 

všechny, kdo rádi soutěží a chtějí se dozvědět něco nového. 

Trasy výletů během prázdnin směřovaly do blízkého okolí 

Jablonce nad Nisou, ale i na zajímavá místa celého 

Libereckého kraje. Každý výlet obsahoval dílčí úkol, otázku 

nebo prostě jen aktivitu samotnou. Nechyběly 

podrobné mapy, fotografie z cesty, ukazatelé směru.  
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Vpravo: na plakátu Česká krajinomalba je zachycen 

Svatý Jiří na koni – bronzový odlitek podle originálu ze 14. století. Autor 

neznámý. Stejně jako je neznámý autor fotografií srovnávající Jablonec se 

světem, které doplnily letní řádky v době, kdy nebylo jednoduché absolvovat 

dovolenou v zahraničí. Puma v našem regionu i v samotném Jablonci – 

konkrétně v lesích na Proseči, se vyskytovala vloni – VIZ KRONIKA 2019.   

TRAMVAJOVÁ TRAŤ MEZI JABLONCEM A 

LIBERCEM JE ZACHRÁNĚNA,  

TRAMVAJE BUDOU JEZDIT DÁL… 

 Jablonečtí zastupitelé napodruhé schválili 

smlouvu o zajištění jejího provozu s 

Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce (DPMLJ). Z pozice přispěvatele 

se tak město Jablonec od 1. července 2020 stalo objednatelem. Smlouva je 

uzavřená do konce roku 2028 a počítá s tím, že Jablonec bude platit sedmnáct 

procent nákladů na linku, třetinu zaplatí Liberecký kraj, polovinu město 

Liberec. Jablonec už nebude na provoz linky jen přispívat sousednímu Liberci, 

ale bude spojení přímo objednávat. Kdyby zastupitelé smlouvu 

neschválili, byl by provoz linky od letošního července ohrožen… 
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LÉTO 1920: ČÍM ŽIL JABLONEC PŘED 100 LETY? 

Z deníku Gablonzer Tagblatt vybírala Christa Petrásková. 

2. ČERVENCE 1920 * 180, STRANA 3, 4, 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Mariánská 

Hora. V lesním divadle se hraje v neděli 4. 7. odpoledne v půl čtvrté hra Čtverák z hor 

od Rodericha Felse. - Jablonec. 

Krádež. Z uzavřeného bytu v 

Neubaugasse 14 byl ukraden 

tmavošedý převlečník v ceně 1 

000 K a deštník na holi v ceně 

400 K. - Praha. Sokolský 

slet. Imponující výkon podaly 

pražské tramvaje. 25. června 

přepravily 400 000 osob, 26. 

června 500 000, 27. června 600 

000. Národní politika píše, že 

bylo postaráno o 60 000 sokolů a 20 000 dorostenců. Spotřebovalo se 17 000 konzerv 

kávy, 2 900 kg těstovin, 4 000 kg rýže, 450 kg sušené zeleniny, 3 500 kg cibule, 150 kg 

pepře a papriky, 35 000 kg mouky, 4 000 kg zápražky, 165 kg rajského protlaku, 2 500 

kg cukru, 12 600 kg zelí, 23 hektolitru octa, 41 000 kg hovězího masa, 19 200 kg 

uzeného masa a 22 200 kg buřtů. Vše si zajistil Sokol. - Inzerát. Kdo levně prodá 

12letému válečnému sirotkovi zachovalé boty? Značka Budu vděčný.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100115&x=960&y=597&hash=4ba6d3664aadf05796bedd4c8206675e&ratio=1
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6. ČERVENCE 1920 * 184, STRANA 3 A 4, 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Spolek 

pro výstavbu kostela sděluje, že rok 1919 byl z finančního hlediska nepříznivý. Dary 

činily pouze 34 000 K a naděje na dotaci ze strany bývalého vedení pominula. Zatím 

jsme nuceni čekat. Poslali jsme žádost o subvenci ke Svatému otci. Spolek měl ke konci 

roku 1919 522 členů, jmění dosáhlo výše 673 468 K. - Lukášov. Kuřácký a společenský 

spolek Columbus z Jablonce uspořádal výlet do hostince Koruna a věnoval chudým 

dětem zdejší školy 20 K.  

7. ČERVENCE 1920 * 185, STRANA 1,7, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Paříž. 

Přehlídka. 20 000 válečných sirotků defilovalo před generálem Joffrem a americkým 

velvyslancem u příležitosti oslav Dne nezávislosti USA. - Parte. Daleko od domova, ve 

vladivostocké nemocnici, zemřel 30. 3. 1920 náš milý manžel, otec, syn, bratr, švagr a 

strýček Otto Hübner, účetní firmy W. Klaar, ve věku 43 let, několik dní před vyplutím 

lodi, která jej po dlouhých letech zajetí měla přivézt domů. V hlubokém smutku vdova 

Kamilla a dcery Editha, Lydia a příbuzní. 

8. ČERVENCE 1920 * 186, STRANA 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Exploze v 

drogerii U palmy v Podhorské ulici. Výbuch se odehrál v laboratoři, kde praskla lahev s 

lakem, který se poté vznítil. Oheň byl uhašen svépomocí, ale mohutné mračno dýmu 

přilákalo před krám velký počet zvědavců. 

9. ČERVENCE 1920 * 187, STRANA 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Poválečný 

humor. Modlitba před jídlem. Učitel se ptá žáka: Když se shromáždíte k jídlu a usednete 

ke stolu, co řekne tvůj otec? – Žák: To strašný žrádlo zase o 20 korun podražilo! 

14. ČERVENCE 1920 * 192, STRANA 2 A 3, 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Ze 

schůze zastupitelstva. Město požádalo vládu o půjčku 12 milionů korun na investiční 

výstavbu, modernizaci elektrárny a rozvodné sítě. Bude úročena 4,5 % a je splatná za 20 

let. Město zvyšuje mzdy svým dělníkům na 3,50 až 4 K/hodinu, méně zdatným a 

mladistvým na 2,60 K/hodinu. Pracovní doba úředníků se snižuje na 7 hodin denně. - 

Smržovka. Chlapec pod vlakem. Blízko trati mezi Smržovkou a Josefovým Dolem pásli 

kozy dva 11letí chlapci. Když se blížil pravidelný odpolední vlak v 5 hodin, zjistil jeden 

hoch, že se kozy pasou na náspu a oba se rozběhli dolů, aby je zahnali. Mezitím se vlak 

přiblížil. První stihl koleje přeběhnout, ale druhý skočil přímo před lokomotivu. 

Duchapřítomně se však vrhl mezi kolejnice. Když vlak zastavil, chlapce vytáhli a 

zjistili, že mimo oděrky neutrpěl žádná zranění. Vzali ho s sebou do Smržovky, kde ho 

ošetřil železniční lékař Rudolf Heller. Ovázal mu rány a předal ho do domácí péče. 

15. ČERVENCE 1920 * 193, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Spaa. Rozhodnutí 

vítězných mocností o Těšínsku, Oravě a Spiši. Zástupci USA, Velké Británie, Francie, 

Itálie a Japonska předali Dr. Benešovi rozhodnutí o stanovení hranic mezi Polskem a 

Československem. Polský ministerský předseda Grodský a ministr zahraničních věcí 

Beneš prohlásili, že odstupují od plebiscitu a podřídí se rozhodnutí, aby mezi oběma 

bratrskými slovanskými státy ustaly boje a opět zavládly přátelské vztahy.  

2. SRPNA 1920 * 209, STRANA 5, 7, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Anenská pouť 

se příliš nelišila od minulých. Také letos celou neděli pršelo. Přesto se dostavil velký 

počet kupujících, kteří hodně nakoupili, k čemuž přispělo mnoho 
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dostavivších se prodejců. K dostání byla pánská i dámská konfekce a boty, kožené 

zboží, pánské a dámské klobouky a čepice, sklo a porcelán, deštníky a hole, mýdlo a 

parfémy, perníčky a cukrovinky. I když byly ceny vyšší než před válkou, přece jen mezi 

prodejci a kupujícími zavládla spokojenost. Ale jestli si někteří mysleli, že nakoupí na 

jarmarku lépe než v obchodech, tak to byli dost vedle. - Čtenáři nám píší. Vážení 

spoluobčané, předsednictvo jabloneckých ostrostřelců je nuceno požádat Vás o finanční 

pomoc! Je to poprvé, co náš spolek, působící zde již 160 let, prosí o pomoc! Válečnými 

poměry jsme velice utrpěli. Podepsáni: Johann 

Schwalm, Wilhelm Trmal. 

14. SRPNA 1920 * 221, STRANA 12, 

VEČERNÍ VYDÁNÍ - Inzerát. Trniště (nyní 

Murano). Nejkrásnější výletní místo. Přístup od 

zastávky tramvaje Loučná, Hraničná. Celoročně 

otevřeno. Podáváme kávu s pečivem, pivo a další 

nápoje. 

22. SRPNA 1920 * 229, STRANA 2, RANNÍ 

VYDÁNÍ - Praha. Ministerstvo školství uděluje 

profesorovi na jabloneckém reálném gymnáziu 

Bruno Gierachovi místo profesora na Učitelském 

ústavu v Brně.  

OLYMPIÁDA: NAD STADIONEM V ANTVERPÁCH v roce 1920 poprvé vlála vlajka s 

pěti kruhy, závodníci premiérově složili olympijský slib. Z účasti na hrách byly 

vyloučeny státy poražené ve válečném konfliktu: Německo, Rakousko, 

Maďarsko, Turecko, Bulharsko, nebylo pozváno ani sovětské Rusko. Polsko se 

omluvilo. Nejvíce medailí vybojovali sportovci USA. Československá výprava 

získala dvě bronzové medaile. 

ZÁŘÍ 2020 
ČESKÁ REPUBLIKA I SVĚT * 1. 9. EROUŠKA:  Je představena 2. aplikace eRouška 

- Povinnost ochrany dýchacích cest se od 1. září 2020 vztahuje na tato místa: veřejná 

doprava (MHD, meziměstská doprava, taxislužby, zájezdové autobusy a další), úřady 

(místnosti určené pro kontakt s veřejností v době, kdy slouží pro tento účel), zařízení 

zdravotních a sociálních služeb (nemocnice, ambulance, polikliniky, domovy pro 

seniory, stacionáře, lékárny a další zařízení), vnitřní hromadné akce nad 100 osob, 

volební místnosti. Od 1. září platí zákaz akcí ve venkovních prostorech nad 1 000 osob 

a nad 500 osob ve vnitřních prostorech. Ministerstvo zdravotnictví od 1. září zkracuje 

karanténní opatření na 10 dní. – ROUŠKY NEBUDOU OD 1. 9. POVINNÉ: • ve školách 

(nosit se budou, jen když se zhorší koronavirový semafor na oranžový stupeň) • v 

obchodech a obchodních centrech • v restauracích a barech • ve službách pro zákazníky 

(kadeřnictví, manikúra, pedikúra atd.) • na vnitřních akcích do 99 účastníků. 
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KDO DÁL NEMUSÍ MÍT NA OBLIČEJI ROUŠKU • děti do dvou let věku • studenti při 

akademických obřadech na vysokých školách • autisté a osoby s poruchou intelektu • 

řidiči veřejné dopravy, pokud nepřicházejí do styku s cestujícími při jejich odbavení • 

aktéři soudního líčení • herci, hudebníci či tanečníci při provádění autorského díla • 

moderátoři a redaktoři televize a rozhlasu i další lidé vystupující ve vysílání • snoubenci 

a jejich hosté na dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie • sportovci a lidé cvičící 

při tréninku, zápasu či soutěži • návštěvníci vnitřního bazénu či sauny • hospitalizovaní 

pacienti při poskytování zdravotních služeb • lidé pracující v rizikovém prostředí s 

enormní zátěží teplem. - 2. 9. HLAVNÍ HYGIENIČKA Jarmila Rážová oznamuje, že se 

nakazila koronavirem. – 3. 9. „SITUACE JE POD KONTROLOU,“ uvedl pro Lidové 

noviny vládní zmocněnec Roman Prymula. – KOČNER NEODSOUZEN: Specializovaný 

trestní soud ve slovenském Pezinku nepravomocně osvobodil Mariana Kočnera, který 

byl obviněn z objednání vraždy novináře Jána Kuciaka. – Ústřední kontrolní a zkušební 

ústav zemědělský vydal nařízení o povolení mimořádného použití jedu na hraboše. 

Česká společnost ornitologická rozhodnutí označila za výsměch nedávno schválenému 

záchrannému programu pro kriticky ohroženého sýčka, který se hraboši živí. - 8. 9. 

„SITUACE V ČESKU JE ZNEPOKOJIVÁ,“ varuje Světová zdravotnická organizace. 

Premiér Babiš se brání: „Jsme na tom velmi dobře.“ – 10. 9. POČET TESTŮ NA 

KORONAVIRUS přesáhl milion. – Ministerstvo zdravotnictví vydalo zákaz pohybu a 

pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech budov 

a prostředcích veřejné dopravy v celé ČR. - 13. 9. US OPEN SE HRÁLO: Rakouský 

tenista Dominic Thiem a Naomi Ósakaová z Japonska vyhráli dvouhry v 140. ročníku 

turnaje v New Yorku. US Open se stal prvním odehraným grandslamem od březnového 

vyhlášení pandemie. – 11. 9. ROZSÁHLÉ POŽÁRY v amerických státech Kalifornie a 

Oregon se vymkly kontrole a nebezpečně se přiblížily San Francisku. Kouř a popel 

zahalily město oranžovou mlhou, skrze niž téměř neproniklo sluneční světlo. - 15. 9. 

„NAKAŽENÝCH JE TOLIK, protože se zbytečně moc testuje,“ prohlásil v Českém 

rozhlase senátor Jan Žaloudík. – 18. 9. V ČESKU začala platit rozšířená 

protiepidemická opatření: Studenti 2. stupňů a středních škol musí při vyučování nosit 

roušky. Hospody zavírají o půlnoci. – 19. 9. SVĚT: POČET PŘÍPADŮ COVIDU 

PŘESÁHL TŘICET MILIONŮ - Skotsko má nápad: přes covid k samostatnosti? Trump 

zakázal v USA čínskou službu TikTok. - LIBEREC: PROMOCE V ROUŠCE a bez 

podání ruky. Nárůst počtu případů covidu v Libereckém kraji trojnásobný - 20. 9. 

TOUR DE FRANCE: Nejslavnější cyklistický závod světa Tour de France, přeložený 

z léta, vyhrál slovinský jezdec Tadej Pogačar. - 21. 9. REZIGNACE: Ministr 

zdravotnictví Adam Vojtěch rezignoval, ve funkci ho poté nahradil Roman Prymula. – 

22. 9. VOLBY S NOVÝMI PRAVIDLY:  Pro osoby s nařízenou karanténou nebo izolací 

z důvodu covid-19 jsou pro volby do zastupitelstva kraje zákonem stanoveny zvláštní 

způsoby hlasování. - 23. 9. BĚLORUSKÝ PREZIDENT Alexandr Lukašenko 

složil přísahu a nastoupil své šesté funkční období. – ZAMOŘENÁ BEČVA: 

https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/volby/volby-do-krajskeho-zastupitelstva.html#zvlastni_zpusob_hlasovani
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/volby/volby-do-krajskeho-zastupitelstva.html#zvlastni_zpusob_hlasovani
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ÚNIK KYANIDU usmrtil veškeré vodní organismy osmatřicetikilometrové části toku 

řeky Bečvy. Rybáři odvezli do kafilerií přes třicet tun mrtvých ryb. K dalším únikům 

došlo koncem října, koncem listopadu a začátkem prosince. - 24. 9. ROUŠKY VE 

ŠKOLE VADILY, DĚTI SE PROTO UČÍ VENKU: Za dobré počasí se teď modlí na 

základní škole v Harrachově. Aby nemuseli být žáci na druhém stupni pořád 

v rouškách, přišla škola s venkovní výukou. – Z HOSPODY V DESET, nařídil Prymula. 

Ode dneška se zpřísňují opatření proti koronaviru. Omezení potrvají dva týdny. – 

SCHIZOFRENNÍ EXTRALIGA: Nově může být v hledišti jen tisíc lidí, a tak část 

hokejových klubů chce přerušit extraligu. – NEJVĚTŠÍ TUZEMSKOU VÝSTAVU 

REMBRANDTA nezastavil ani virus. - 27. 9. MOBILIZACE A STANNÉ PRÁVO: Ve 

sporném regionu Náhorního Karabachu propukly ostré střety mezi Arménií a 

Ázerbájdžánem. Arménie vyhlásila všeobecnou mobilizaci a stanné právo, Ázerbájdžán 

vyhlásil mobilizaci částečnou. Střety ukončilo o šest týdnů později uzavřené příměří, 

které zprostředkovalo Rusko. - 29. 9. STANLEY CUP SE ODEHRÁL: Ve zvláštním 

režimu se konalo play off hokejové NHL. Tampa Bay vyhrála finálovou sérii 

s Dallasem 4:2 na zápasy. Historický počet Čechů slavících Stanley Cup se rozšířil o 

Ondřeje Paláta a Jana Ruffu. – NÁRODNÍ POUŤ V ROUŠKÁCH: Věřící ve Staré 

Boleslavi uctili památku svatého Václava – TECHTLE MECHTLE 2: Senioři si přivezli 

covid z lázní. Je třeba, aby už někdo nahlas řekl: Nevyužívejte vouchery do lázní, 

zůstaňte doma! – CELKOVÝ POČET LIDÍ, KTEŘÍ VE SVĚTĚ PODLEHLI NEMOCI 

COVID-19, PŘESÁHL MILION. Téměř 

polovina obětí byla z USA, Brazílie nebo 

Indie. - 30. 9. NA TŘICET DNŮ JE V ČR 

VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV. 

V nemocnicích je kvůli covidu-19 poprvé 

hospitalizováno více než tisíc lidí.  

JELENI V ŘÍJI DĚSILI TURISTY * 

Infocentra v horských střediscích 

Krkonoš a Správa Krkonošského 

národního parku se na přelomu září a 

října potýkala s výrazným nárůstem 

nouzových telefonátů vyděšených 

turistů, kteří volali o radu, co mají 

dělat, když slyší v lese řvát medvědy. 

Právě za zvuky těchto obávaných 

šelem totiž omylem považovali 

troubení jelenů, kteří prožívali právě 

období své říje. Přitom poslední 

medvěd byl v Krkonoších 

zastřelen v roce 1802…       
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JABLONEC NAD NISOU 

VELKÝ RESTART: NOVÝ ZAČÁTEK NEJEN PRO ŠKOLÁKY 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK, ÚVODNÍK: ZÁŘIJOVÝ ŠKOLNÍ RESTART - Měsíc září je 

vždy novým začátkem, a to nejen pro školáky. A letos to bude velký restart. 

Nový školní rok by měl ve školách začít v běžném režimu a věřím, že 

nestandardní průběh druhého pololetí minulého školního roku se nebude 

opakovat. Na počátku roku je třeba dodržovat zvýšená hygienická opatření a 

ve společných prostorách, kromě tříd a jídelny, je třeba si chránit dýchací cesty 

rouškami. Tak zní celoplošné hygienické opatření v České republice, které se 

vztahuje také na další oblasti lidských činností. Roušky si budeme muset 

nasadit, pokud pojedeme prostředky hromadné dopravy, půjdeme nakupovat, 

k lékaři či do lékárny. Bez roušek nemůžeme ani do kina či divadla, tentokrát 

už však nebude třeba vynechávat některá místa v hledišti. Sedět můžeme jeden 

vedle druhého, ale s rouškou. Tu si vezmete i tehdy, pokud půjdete za námi na 

úřad. Hned na začátku měsíce nás čeká velmi příjemné setkání v Městském 

divadle Jablonec, kde jsme připravili už 10. ročník Koncertu proti násilí na 

seniorech s Hradišťanem a Jurou Pavlicou společně s 8. ročníkem udělování 

titulu Jablonecká pečovatelka, tentokrát s označením 2020. Koncert jsme kvůli 

pandemii koronaviru museli odložit až na září, ačkoliv Světový den proti násilí 

na seniorech si připomínáme vždy 15. června. V září nás čekají ještě Podzimní 

slavnosti, kde se určitě potkáme, nebo Týden seniorů či Den památek. Událostí 

ve městě nás čeká mnoho, a tak doufám, že jste si užili léto, ačkoliv jste nejspíše 

cestovali za hranice republiky v míře menší než obvyklé, odpočinuli si a nyní se 

budeme opět potkávat ve městě při práci nebo společenských událostech. Přeji 

vám příjemný podzim a školákům úspěšný vstup do nového školního roku. - 

David Mánek, náměstek pro oblast humanitní a sociální  

ÚTERÝ 1. 9. * V pěti jabloneckých základních školách zahájili nový školní rok 

představitelé statutárního města Jablonec nad Nisou. Primátor Jiří Čeřovský uvítal děti 

hned ve dvou školách, a to v Pivovarské a v Liberecké ulici. David Mánek zahájil školní 

rok v první třídě v ZŠ Sokolí a Petr Roubíček v ZŠ Mozartova, Milan Kouřil otevíral 

školní rok s prvňáčky v ZŠ Pasířská. Všichni politici přáli školákům i pedagogům 

klidný školní rok s tím, aby se neopakoval nouzový stav před prázdninami. „Distanční 

výuka je už sice schválená, ale všichni víme, jak je první rok ve škole důležitý a 

náročný, a to jak pro děti, tak pro jejich rodiče,“ zmínil primátor Čeřovský. Ten ve 

škole v Liberecké ulici ještě vloni stál na stejném místě jako současný nový ředitel. 

NEDĚLE 6. 9. * U městské haly, v zahradě plaveckého bazénu i na březích přehrady 

se konala tradiční akce Jablonecká neděle. Široké veřejnosti se prezentovala nabídka 

zájmových kroužků a mnohé sportovní kluby. Nechyběly stanoviště biatlonistů, 

házenkářů, orientačního běhu, judo klubu, ragbistů či ukázka Capoeiry. 
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UŽ ZASE CHODÍ: POZVÁNKY 

SOBOTA 5. 9. * Přijďte si připomenout dávnou slávu Kristiánova, někdejší 

nejvýznamnější sklářské osady uprostřed 

Jizerských hor. Všechny milovníky skleněné 

krásy a Jizerek zve Muzeum skla a bižuterie 

v Jablonci nad Nisou k návštěvě tradiční 

Sklářské slavnosti, kde návštěvníci mohou 

opět sledovat mistry skláře přímo u pece, 

poznat kouzlo tažení skleněných figurek či 

vinutých perlí u kahanu, foukání ozdob, 

sledovat výrobu skleněné bižuterie i různých 

módních doplňků. Zastoupena budou ale i 

další řemesla. Připravena je také široká 

nabídka tvůrčích dílen pro všechny zájemce, 

například společná výroba skleněné mozaiky s 

vyobrazením jedné ze zaniklých staveb osady, 

navlékání korálků „na mašince“ nebo šití originálního šperku z drobných 

perliček. Na děti čeká hledání pokladu čaroděje Tamanna. Ti největší 

odvážlivci si mohou 

vyzkoušet slaňování přes 

Kamenici pod dozorem 

Horské služby Bedřichov 

anebo jízdu na koni.  

STŘEDA 9. 9. * Milí 

přátelé! Váš Riegrův dům 

se hlásí zpět do 

jabloneckého kulturního 

života. Je pro nás ctí 

pozvat Vás na vernisáž 

modelů zaniklých staveb 

Jizerských hor a na křest 

nových knih o Doktoru 

Kittelovi a Gustavu 

Ginzelovi. Těšíme se také 

na setkání při Rýnovické 

pozdní letní slavnosti….  

 



   KRONIKA roku 2020                                                                                 133  

 

 



   KRONIKA roku 2020                                                                                 134  

 

PONDĚLÍ 7. 9. * Třída prvňáčků v odloučeném pracovišti Základní školy ve 

Vrkoslavicích byla dnes kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 zavřena. Jako první byla 

v září v desetidenní karanténě jedna z devátých tříd ze základní školy na sídlišti 

Šumava. Opatření se tehdy dotklo dvaadvaceti žáků a jejich třídní učitelky.  

STŘEDA 9. 9. * Nadace Jablotron vyhlásila Bezva učitelku, za kterou letos vybrala 

Danu Brouzdovou ze Základní školy Liberecká v Jablonci nad Nisou. Ocenění a šek na 

padesát tisíc korun předali zástupci nadace učitelce před jejími žáky přímo ve škole.  

ČTVRTEK 10. 9. * Na křižovatce nad jabloneckou radnicí přibyly semafory mající 

zlepšit průjezdnost. Kvůli uzavřené ulici Budovatelů - jednoho z hlavních tahů mezi 

Libercem a Jabloncem, kde se buduje dešťová kanalizace, a opravují se inženýrské sítě, 

trpí dopravními problémy celé město. Projet automobilem nad radnicí chce trpělivost a 

lehkou nohu na spojce. Řidiče směřující od centra na Liberec či na okrajové části 

Jablonce totiž každodenně zbrzdí kolony na křižovatce ulic Smetanova, Kamenná, 

Hasičská a Mírové náměstí. Semafory nad radnicí budou nejméně do 15. listopadu. 

SOBOTA 12. 9. * Jablonečtí sokolové pořádali v Tyršových sadech poprvé Běh pro 

Paměť národa. Smyslem již 5. celonárodní sbírky bylo podpořit dokumentování příběhů 

20. století. „Běželo se, abychom nezapomněli na ty, kteří se v minulosti 

zachovali statečně a jsou pro nás inspirací. Běh na deset, pět a jeden kilometr 

byl věnován politickým vězňům, válečným veteránům, skautům, sokolům, 

obětem nacismu i komunismu, zkrátka těm, kteří to nevzdali,“ říká Jitka 

Skalická, starostka jabloneckého Sokola. Běhu, který vedl parkem i sokolovnou, se 

zúčastnila stovka účastníků a do sbírky pro Paměť národa přibylo téměř 20 tisíc korun.  

STŘEDA 16. 9. * Obřadní síň jablonecké radnice dějištěm slavnostního poděkování 

bezpříspěvkovým dárcům krve a předání pamětních medailí za deset, dvacet, čtyřicet, 

osmdesát odběrů krve a kříže III. třídy za 120 odběrů bez nároku na finanční 

ohodnocení. Další ocenění bezpříspěvkových dárců je naplánováno na středu 30. září. 

STŘEDA 16. 9. * Jablonec nad Nisou má novou Judo arénu, která vznikla nástavbou a 

rekonstrukcí objektu zázemí lehkoatletické haly na Střelnici. Na stavbu získalo město 

dotaci 18,8 milionů korun z Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, náklady 

Jablonce dosáhly 29,4 miliony korun. -

PODROBNOSTI VIZ KRONIKA 2019. Při 

slavnostním otevření pásku přestřihl také 

Lukáš Krpálek, olympijský vítěz, mistr světa 

a Evropy. Představitelé jabloneckého Judo 

klubu, místopředseda Roman Polák a 

předseda Michael Man, byli oceněni 

bronzovými plaketami krajského svazu juda.  

DNY 18. A 19. 9. * Jablonecké podzimní slavnosti zaplnily centrum města a nabídly 

osvědčený tradiční koncept. Prodej ve stovce stánků se uskutečnil na Mírovém náměstí, 

v ulici Podhorská, na náměstí Dr. Farského a ve vstupním pavilonu 

Eurocentra. V nabídce byly regionální produkty, kvalitní vína, medy, koření, 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100494&x=1024&y=768&hash=c1d6a8aedafb1c64103c1bef845dfda2&ratio=1


   KRONIKA roku 2020                                                                                 135  

 

dárkové předměty, oblečení, kožené zboží, ruční šperky, keramiku, dřevěné hračky, 

přírodní kosmetiku a mnoho dalšího. Nechyběly zvěřinové, zabijačkové a sýrové 

speciality, domácí langoše, koláče i medové perníčky. Účast byla více než hojná. Lidé 

s ohromnou chutí jedli, pili, družili se a sledovali bohatý kulturní program.  

SOBOTA 19. 9. * Začal platit zákaz návštěv v jablonecké nemocnici. Otcové u porodu 

a doprovod u hospitalizovaných dětí jsou povoleny za dodržení nastavených pravidel. 

Návštěvy u pacientů v terminálním stadiu jsou možné pouze po domluvě s ošetřujícím 

lékařem. I nadále platí všechna další preventivní hygienická opatření.  

PONDĚLÍ 21. 9. * Posvěcení dvou drobných historických památek připravil 

jablonecký magistrát na přelom září a října. Dnes se milovníci historie sešli u 

opraveného křížku v ulici Prosečská. Další akt posvěcení bude v pondělí 5. října.  

ÚTERÝ 22. 9. A ČTVRTEK 24. 9. * Povinné očkování psů dopoledne a odpoledne v 

Ještědské ulici u MVDr. Baudyše. Magistrát statutárního města Jablonec každoročně 

organizuje hromadné očkování psů proti vzteklině a nabízí ho chovatelům psů zdarma.  

STŘEDA 23. 9. * Už na začátku února začala letošní oblíbená Akademie seniorů s 

podtitulem Akademie zdraví. Pak ji přerušila pandemie a akademici se do lavic vrátili 

po dlouhé přestávce opět až dnes. Čekala je přednáška Pohybem ke zdraví. Jarní 

akademii zahájilo 32 posluchačů z přihlášených 38. Původně měl jarní cyklus končit v 

dubnu, nyní se plánuje konec v listopadu. Záleží na vývoji epidemiologické situace. 

ČTVRTEK 24. 9. * Před polednem museli být evakuování žáci a personál Základní 

školy Rýnovice v ulici Pod Vodárnou. Důvodem byl požár elektrického vedení ve staré 

budově. „Naštěstí nebyl nikdo zraněn a ani škody na majetku nejsou vysoké,“ 

potvrdila ředitelka Jana Mašindová s tím, že výuka byla v omezené míře obnovena ještě 

ve čtvrtek. Z důvodu nutných oprav bylo vyhlášeno na pátek 25. září ředitelské volno. 

PÁTEK 25. 9. * Spolek Běhy pro radost pořádal další ročník večerního závodu Eleven 

u přehrady. Tradice tohoto běhu na 5 km začala před pěti lety a prvního ročníku se 

zúčastnilo 188 běžců ve čtyřech kategoriích. Závod startuje v areálu pivovaru Volt, kde 

čeká závodníky příjemné prostředí. Organizátoři doporučují závodníkům běžet s 

čelovkou, čímž se vytvoří zajímavá kulisa večerní přehrady a zároveň lze bezpečně 

absolvovat lesní úseky * Z důvodu mimořádného opatření není dneškem počínaje 

zabezpečena v Jablonci noční víkendová linka MHD č. N1. Omezení platí do odvolání. 

PÁTEK 25. 9. * Stálá pracovní skupina krizového řízení města Jablonec nad Nisou se 

s uvolněním opatření proti šíření viru Covid-19 scházet nepřestala. Jednou týdně její 

členové vždy zhodnotí epidemiologickou situaci a přicházející opatření z ministerstva 

zdravotnictví. Na svých schůzkách pracovní skupina řešila v průběhu září zabezpečení 

škol před začátkem docházky i rozdělení desinfekčních prostředků do přilehlých obcí 

spadajících pod Jablonec. „Náplní jednání je také příprava volebních míst 

v souladu s vydanými opatřeními, a to včetně místa pro osoby, které jsou 

v karanténě. Vybavili jsme dezinfekčními prostředky podzimní slavnosti, 

skupina se seznamuje s nabídkami na ochranné prostředky od Libereckého 

kraje apod.,“ říká vedoucí oddělení krizového řízení Vratislav Pavlín s tím, 

že stálá pracovní skupina se schází každý týden v pátek. 

http://www.nemjbc.cz/
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?clanek=1126&lanG=cs&slozka=23&xsekce=1124&scearch=yes&ftext=koronavirus&detail_claim=16345&
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ÚTERÝ 29. 9. * Již 20 let se na přelomu září a října senioři setkávají na kulturních 

akcích, které pro ně připravuje statutární město Jablonec spolu s Centrem sociálních 

služeb. Letošní nabídka programu by měla potěšit hlavně milovníky zahrádek, kterým 

není třeba představovat renomovaného botanika Václava Větvičku, jenž je znám z 

vysílání Českého rozhlasu Dvojka nebo z Receptáře, kde svými radami nesčíslněkrát 

pomohl zahrádkářům ze všech koutů naší republiky. Spolu s hudebním Antikvartetem 

Dušana Vančury a s Jiřím Holoubkem zpříjemnil dnešní odpoledne v kině Junior.  

STŘEDA 30. 9. * Městská policie Jablonec otevřela novou okrskovou místnost, která 

vznikla rekonstrukcí bývalého domku pro správce Tyršových sadů. Přestavbu nákladem 

362 tisíc korun provedlo statutární město, které tak pokračuje v pomalé, ale jisté 

přeměně parku s dosud nevalnou pověstí v místo odpočinku a zábavy. Nový okrsek 

vedle zázemí pro dvojici strážníků-okrskářů a pro asistenty prevence kriminality 

disponuje místností se sociálním zázemím a prostory pro skladování propriet, například 

při zajištění kulturních a sportovních akcí, které se v parku konají. Existenci okrskové 

místnosti městské policie uvítali obyvatelé, kteří v okolí parku žijí či jím procházejí.  

JABLONEC ZÍSKAL v kategorii měst nad 5000 

obyvatel v soutěži Odpadový Oskar za rok 2019 

první místo. Soutěž pošesté vyhlásil i letos spolek 

Arnika. Odpadový Oskar je akce určená všem 

obcím v ČR, která upozorňuje na zodpovědné 

nakládání s odpady, motivuje k lepšímu třídění a 

ke snižování směsného komunálního odpadu. 

Jablonec nad Nisou se svými 45 802 obyvateli 

vytřídí ročně 140,8 kg/obyvatele/rok, což je 

úroveň třídění na čísle 36 procent. Kromě 

Jablonce v Libereckém kraji vynikaly Dalešice 

mezi městy do 1000 obyvatel a Malá Skála mezi 

městy do 5000 obyvatel. Nejlepší výsledky 

dosahují tam, kde lidé platí za svoz jen skutečně 

vyhozeného množství odpadů tzv. Payt. 

 

ZÁŘÍ 1920: ČÍM ŽIL JABLONEC PŘED 100 LETY? 

Z deníku Gablonzer Tagblatt vybírala Christa Petrásková. 

1. ZÁŘÍ 1920 * 239, STRANA 1, 2, 7, 8, RANNÍ VYDÁNÍ - Moskva. Porážka 

Wrangelovy armády. Lidový komisař Trockij oznamuje své vítězství nad Wrangelem na 

Kubáni. U městečka Novomišna proběhly úporné boje, zajato vedení, mezi nimi byli 

čtyři generálové. Většina Bílých byla pobita, do zajetí se dostalo asi 1 000 mužů. 

Ukořistěna veškerá děla, pancéřové automobily, kulomety a munice. 

2. ZÁŘÍ 1920 * 240, STRANA 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Uprchlí rekruti. Večer 

hlásí, že mezi ČSR a Německem platí dohoda, že rekruti, kteří se chtěli vyhnout 

odvodům, budou následně policejně vráceni. V Žitavě byli tito mladíci 

vyzvání, aby se hlásili u českého konzula. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100571&x=595&y=842&hash=ef5ad76c0b4c8515a99cdb2ac628fadc&ratio=1
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3. ZÁŘÍ 1920 * 241, STRANA 4, 5, 8, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Spolek 

německých hospodyněk hlásí, že v červenci vyšetřil Dr. Theodor Dressler 327 kojenců. 

24 členek spolku poskytlo šesti chudým šestinedělkám 26 obědů. Děkujeme za dary ve 

prospěch péče o děti a na provoz městských jeslí. - Krkonoše. V posledních dnech často 

a silně sněžilo. První letošní sníh v horách ještě částečně leží. - Jablonec. Spolek 

stenografů Gabelsberger pořádá 5. 9. výlet na Oybín. Odjezd vlakem v 7.04 hod. Tímto 

se ruší noční výlet od Bašty do Liberce. Sraz byl stanoven na druhou hodinu po půlnoci. 

- Jablonec. Zásobování. Prima marmeláda z šípků a blum za 10 K, kondenzované mléko 

1 plechovka 13,50 K, slaneček 1 kus za 1,50 K. Dětská krupička 3 K/kg. Sušené mléko 

25 dkg za 5,10 K, zrnková káva v konzervě 9 K, maso v konzervě 9 K. Pozor! Všechny 

luštěniny za jednotnou cenu 

6,50 K/1 kg, rýže 12,50 K/kg. - 

Inzerát. Firma Otakar Bouček z 

Turnova nabízí nový druh 

cínem leštěných perlí s 

briliantovým leskem, který je 

patentově chráněn pod jménem 

Jiřinka. - Inzerát. Pozor! Falešné 

zuby a protézy, včetně 

zlomených, se vykupují v pátek 

3. září v Horní kovárně za 

nejvyšší ceny. 

FINÁLE LOH 1920 MEZI BELGII A ČESKOSLOVENSKEM bylo velmi kontroverzní 

a je jediným případem v historii fotbalu, kdy finále velkého turnaje nebylo 

dohráno. Belgie dostala kontumačně zlaté medaile poté, co reprezentanti 

Československa ve 40. minutě opustili hřiště na protest proti mnoha 

kontroverzním rozhodnutím rozhodčího. Hráčům Československa se nelíbilo, 

že 65letý anglický rozhodčí John Lewis a jeho asistenti chybně uznali oba 

belgické góly (první navíc po sporné penaltě). Po sporné červené kartě pro 

Karla Steinera ve 40. minutě opustili hřiště. Kromě toho byly také během 

zápasu zaznamenány provokace ze strany belgických vojáků, kteří během 

zápasu vstoupili i na hřiště a zneuctili československou vlajku. Protesty 

Československa byly zamítnuty a Československo bylo diskvalifikováno. Foto: 

Jedno z mnoha fotbalových utkání, zdroj: Národní muzeum 

4. ZÁŘÍ 1920, 242 * STRANA 9, 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Výzva k 

německému obyvatelstvu. V neděli 5. října se koná na Tržním náměstí – při 

nepříznivém počasí v tělocvičně – demonstrace proti neslýchanému rušení některých 

škol a tříd s německým vyučovacím jazykem v okrese Jablonec a Tanvald. Promluví 

zástupci všech německých stran. 

6. ZÁŘÍ 1920 * PŘEVZATO Z REICHENBERGER ZEITUNG, STRANA 3 - Antverpy. 

Skandál. Fiasko olympiády na fotbalovém utkání. Skandinávští účastníci 

mluví o příšerném stravování, nepřipravenosti, o nespravedlivých sudích. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100338&x=823&y=563&hash=4a96943715a5e7ef5ff0f2bbe79e8af9&ratio=1
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Belgičané nemají o sport zájem, tribuny jsou prázdné. Lidé se však hrnuli na box a 

zápasy, což trochu naplnilo pokladny. Nechutné je ovšem chování diváků. Závěrečný 

fotbalový zápas mezi Belgií a ČSR musel být přerušen za 1/2 hodiny po začátku při 

stavu 2:0 pro Belgii, protože publikum vyvádělo tak strašně, že byla další hra pro Čechy 

nemožná. U obou branek stáli dokonce ozbrojení vojáci. Při vyloučení českého hráče 

dokonce padl výstřel z revolveru, za což se belgická vláda čsl. vládě omluvila. (Pozn. 

CH. P. Na první poválečnou olympiádu nebyly pozvány poražené státy: 

Německo, Rakousko, Maďarsko, Bulharsko a Turecko. Sovětské Rusko se 

omluvilo kvůli občanské válce, také Polsko tenkrát ještě bojovalo proti Rusům). 

7. ZÁŘÍ 1920 * 245, STRANA 2, R, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Dne 5. září se konalo 

mistrovství Jizersko-ještědské župy v lehké atletice.  

Uvádíme vítěze a výsledky.  

Muži: Skok do dálky: Richard Pohl z Nového Města pod Smrkem: 5,61 m. Skok do 

výšky o tyči: Josef Maisel, Jablonec, 2,80 m. Skok do výšky: Josef Maisel a Richard 

Pohl, 1,50 m. Hod oštěpem: Ernst Ullmann, Smržovka, 32,38 m. Hod koulí (7,25 kg): 

Walter Schmidt, Nový Svět 9,34 m. Hod diskem: Anton Kundlatsch, Rychnov, 27,95 m. 

Běh 100 m: Hugo Schumann, Jablonec, 12 sec. Běh 400 m: Hugo Schumann, 1 min 2 

4/5 sec. Běh 1 700 m: Walter Wünsch, Jablonec, 6 min 13 2/5 sec. 

Ženy: Skok do dálky: Hilda Hausmannová, Jablonec, 4,27 m. Hod koulí (5 kg): Elsa 

Zimmermannová, Lučany, 7,23 m. Skok do výšky: Marie Ullrichová, Rychnov, 1,21 m. 

Hod míčem (1 kg): Elsa Zimmermannová, Lučany, 29,27 m. Běh 100 m: Hilda 

Hausmannová, Jablonec, 15 sec. 

16. ZÁŘÍ 1920 * 254, STRANA 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ -  Jablonec. Obyvatele šokuje 

strašidlo. Na starém jabloneckém hřbitově (nyní letní kino) obchází vysoká postava v 

bílém hábitu. Objevuje se také u přehrady a v Pasekách. Údajně má na hlavě svítící 

věnec, podle jiných místo hlavy umrlčí lebku. Další verze praví, že je bezhlavá, ale drží 

v ruce revolver. Nervózní ženy a děti vůbec večer nevycházejí. Policejní pátrání je 

dosud marné. Domníváme se, že to může být manévr nějaké bandy zlodějů, která tak 

odvádí pozornost od svých rejdů. 

27. ZÁŘÍ 1920 * 265, STRANA 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Zdražení piva! Stojí více než 

4 Kč za litr! Pivo 6% – 1 litr 3 Kč. Pivo 8% – 1 litr 3,80 Kč. Plzeňské pivo: 1/2 litru 

více než 2 Kč! 

29. ZÁŘÍ 1920 * 267, STRANA 3, 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Horský spolek 

Jablonec. 18. září uspořádal pan lékárník Dr. Ullrich pro zájemce houbařskou výpravu 

na Prosečský hřeben. Účastníci se rozdělili na tři skupiny, které pročesaly les ze severu, 

z jihu a na hřebeni. Se svou kořistí se dostavili na Prosečskou boudu, kde byly houby 

odborně roztříděny. Pak účastníci vyslechli jeden a půl hodiny trvající přednášku Dr. 

Ullricha. Z přítomných šedesáti druhů hub označil jako nejjedovatější muchomůrku 

zelenou a upozornil na další nejedlé houby. – Jablonec, zásobování. V tomto týdnu 

budeme vydávat celé množství mouky – tzn. 2 kg na osobu. Ale protože chybí chlebová 

mouka, je problém s pečením chleba. Spotřebitel si může koupit chléb z kynutého těsta 

ve váze 1,74 kg za 2,70 K.  
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ŘÍJEN 2020 
STAV NOUZE: ZÁKAZ PLESŮ I ZPĚVU, SPORT BEZ DIVÁKŮ 

Demonstrace proti vládním opatřením souvisejícím s pandemií se na pražském 

Staroměstském náměstí změnily v potyčku s těžkooděnci. Akci, na níž bylo 

zraněno 20 policistů a zadrženo 100 protestujících, organizovali fotbaloví a 

hokejoví fanoušci různých klubů z celé země…  

ČESKO I SVĚT * 1. 10. STAV NOUZE: Co a jak aneb Jaká budou platit nová 

pravidla: U stolu v šesti lidech, zákaz plesů i zpěvu - SPORT A NOUZOVÝ STAV: Kdy 

se sportovců týkají omezení, a kdy nikoliv aneb Soutěže, které organizují svazy, běží 

dál, ale na stadiony nesmí diváci. * 2. 10. V PRAZE se za rekordní cenu 850 000 eur 

(cca 23 miliony korun) vydražil svatováclavský pěti-dukát z roku 1937. Cena se 

vyšplhala tak vysoko z toho důvodu, že této mince byly vyraženy pouhé čtyři 

exempláře. * 2. A 3. 10. KRAJSKÉ VOLBY A PRVNÍ KOLO SENÁTNÍCH VOLEB - 

Stop! Nevystupujte! Volte. První drive-in volby v dějinách republiky. Volby z auta 

netáhly. Česko eviduje přes 14 tisíc lidí v karanténě. Volit přišel zlomek. Volit? Přece 

se tam nenakazím! Volební účast ovlivňuje strach z covidu. Lidé v karanténě si mohli 

objednat přenosnou volební schránku. – KRAJSKÉ A SENÁTNÍ VOLBY SE KONALY 

VE STÍNU KORONAVIRU. Hnutí ANO V KRAJSKÝCH VOLBÁCH vyhrálo v deseti 

z třinácti krajů, získalo 178 mandátů, tedy o dva více než před čtyřmi lety. – 

DISTANČNÍ VÝUKA: Většina středoškoláků se začíná učit z domova. Červená a 

oranžová na ´koronavirovém´ semaforu znamená distanční výuku. Ale jsou výjimky. 

Střední školy v Libereckém kraji zůstanou dál otevřené. Jediným opatřením je zákaz 

zpěvu a tělocviku. - Hledá se azyl pro nakažené seniory. – NAKAŽENÝ TRUMP: Jak to 

ovlivní americké volby?  - SEBEUPÁLENÍ V RUSKU: V ruském Nižném Novgorodě se 

upálila na protest novinářka Irina Slavinová, a to den po policejní razii v souvislosti 

s opozičním hnutím Otevřené Rusko. * 4. 10. VÝZVA ZNÁMÝCH DOKTORŮ: 

V otevřeném dopise žádají českou vládu, aby nezaváděla další přísná opatření. – 

PIKOVÁ DÁMA OD TOYEN se stala s hodnotou 78,65 milionů korun nejdražším 

vydraženým obrazem v Česku. * 6. 10. Otevřený dopis zveřejnili i zdravotníci z první 

linie, kteří napsali: „Nastal čas, abychom jasně a nahlas promluvili…“  * 8. 10. 

POČET POTVRZENÝCH PŘÍPADŮ NÁKAZY u nás je už sto tisíc. - KVŮLI COVIDU 

OMEZUJÍ NEMOCNICE OPERACE:  V Libereckém kraji padl rekord v počtu lidí 

nakažených koronavirem – PRYMULŮV SCÉNÁŘ NOVÝCH OPATŘENÍ: Vláda 

omezuje vyučování, restaurace musejí zavřít ve 20:00 hodin, omezuje se sportování, 

kultura i společenské akce. Zavření hrozí 2. stupni základních škol, kinům i divadlům. - 

Jeden z nejslavnějších českých fotbalistů ANTONÍN PANENKA NA JIP: S covidem ve 

vážném stavu. * 9. 10. VOJTĚCH FILIP, předseda KSČM, rezignoval na funkci kvůli 

špatným výsledkům krajských voleb. * 10. 10. CO TAKÉ ŘEKLI - 

PREMIÉR BABIŠ:  „Dodržujte opatření, nebo všechno zavřeme…“ – 
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Prezident Zeman: „Ruku natahují i podnikatelé, kteří by zkrachovali i bez 

koronaviru. Další lockdown by Česko zničil.“ - COVIDOVÝ VÍTR DO SPORTU: 

Nouzový stav a nová omezení minimálně na dva týdny úplně zmrazí sportovní aktivity. 

Přežijí naše hokejové či fotbalové kluby díky prodeji televizních vysílacích práv? A čím 

je vůbec sport pro současnou společnost tak cenný? - ČESKO A BRITÁNIE: PO 

PANDEMII SPOLEČNĚ NA KLIMA – Frýdlant rozdal školákům i učitelům stovky 

nanoroušek. - ALPY BOJUJÍ O PŘEŽITÍ: Pravděpodobné oživení turismu se kvůli 

pandemii oproti jarním prognózám očekává až v roce 2023. * 11. 10. FRENCH OPEN 

byl třetí tenisový grandslam sezony. Španělský tenista Rafael Nadal zde získal svůj 

třináctý titul. Iga Šwiqteková je první polskou šampionkou. * 12. 10. NÁKAZA SE 

ŠÍŘÍ děsivě rychle. Počet úmrtí ve spojitosti s koronavirem v Česku přesáhl tisíc. Konec 

legrace. Nebo lockdown. Ve středu 14. října chce vláda ještě víc utáhnout šrouby. – 

JABLONEČTÍ FOTBALISTÉ JSOU V KARANTÉNĚ. Kdy a jak zahájí tréninky? - 

KORONAVIROVÝ VÍKEND SVĚTOVÝCH REKORDŮ: Každé tři až čtyři dny přibude 

ve světě milion nakažených. A tempo se stále zrychluje. * 16. 10. ZATÝKÁNÍ VE 

FOTBALE: Policie zatkla Romana Berbra. Místopředseda Fotbalové asociace České 

republiky a s ním další funkcionáři jsou podezřelí z ovlivňování zápasů, úplatkářství, 

korupce. Postupně se odkrývaly neudržitelné poměry v českém fotbale. - ŠOKUJÍCÍ 

ÚTOK VE FRANCII: Osmnáctiletý útočník, který ve Francii pobýval jako uprchlík, si na 

předměstí Paříže počkal na učitele a zavraždil ho. Na závěr mu uřízl hlavu. Obětí byl 

Samuel Paty, středoškolský učitel dějepisu. Vykládal studentům o svobodě projevu a 

ukazoval jim karikatury muslimského proroka Mohameda. Policie útočníka zadržela. * 

20. 10. SONDA OSIRIX-REX americké NASA úspěšně přistála na planetce Bennu, na 

níž následně odebrala vzorky.  * 21. 10. PROTESTY: V Polsku začaly masové protesty 

proti zákazu interrupcí z důvodu poškození plodu. * 22. 10. VLÁDA ZPŘÍSNILA 

OPATŘENÍ proti šíření koronaviru - Nemocnice jsou téměř plné. Zavírání obchodů, 

omezení pohybu. * 24. 10. PRYMULŮV PÁD: Ministra zdravotnictví přistihli při 

porušování jeho vlastních pravidel. A končí. Prymula padl kvůli schůzce v hospodě. 

Ministr se hájil, že byl v soukromých prostorách, ale vysvětlení neobstálo. – Pod 

titulkem Prymulova kudla do zad zaznělo: Kdybychom nebyli jen ve stavu 

nouzovém, ale válečném, byl by ministr Roman Prymula dnes za úsvitu bez 

soudu zastřelen… - PODNIK NA VYŠEHRADĚ PRO VIP KLIENTELU: Restauraci ve 

stínu baziliky vyhledávají lidi z politiky a byznysu. Pro diskrétní schůzky. – SCHŮZKA 

V LÁNECH: Babiš přivezl prezidentovi jméno nového ministra zdravotnictví. - NOVÝ 

DRUH BOLŠEVNÍKU ÚTOČÍ NA ČESKOU PŘÍRODU: Biologové cizokrajnou rostlinu 

našli nedaleko Jablunkova, na břehu Olše. - AMERICKÁ CESTA Z MĚSTA: Je to teď 

celoamerický trend. Na vesnicích a horách je to prý více bezpečné. V praxi to vypadá 

téměř jako příprava na občanskou válku. - HYGIENA V LIBERCI: Máme tu 

komunitní přenos viru. V kraji padl další rekord v počtu nakažených. 
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Hygiena nebude schopná všechny do 48 hodin vytrasovat. - Ve dvou nejpostiženějších 

domovech seniorů pomáhají už několik dní liberečtí chemici a dobrovolníci. – 

V JABLONECKÝCH PASEKÁCH JE KORONAVIREM NAKAŽENO třicet procent 

klientů a dvacet procent personálu. * 25. 10. V ČESKÉ REPUBLICE se objevil nový 

druh invazivního hmyzu, který napadá a znehodnocuje polní plodiny, zeleninu i ovoce. 

Kněžice zeleninová, kterou experti našli v zahrádkářské kolonii v Praze, se k nám 

rozšířila z východní Afriky přes Středomoří. * 26. 10. DUŠIČKY? NA HŘBITOVY 

V ROUŠKÁCH, žádají pozůstalé města. - Liberecký kraj:  Čísla rostou. Nakažených je 

přes šest tisíc. Nejhůře je na tom Semilsko. – Zdravotníci: „Pracujeme nepřetržitě.“ 

VYČERPÁNÍ, STRES I STRACH. Počty hospitalizovaných s covidem 19 se 

v Libereckém kraji zvyšuje. Personál v nemocnicích jede nadoraz a rozpisy služeb se 

mění ze dne na den. – Liberecká kulturní scéna odešla na internet. – Cizince na útěku 

odhalila chybějící rouška. - PRAHA: Vojsko předalo polní nemocnici. – PANDEMIE JE 

ZPĚT: Itálie zavírá restaurace i školy: Italové věřili, že se z jarní vlny nákazy poučili, 

ale nakažených strmě přibývá. – Madrid, Varšava, Berlín. V Evropě přituhuje. – Číňané 

už stojí fronty na vakcínu proti covidu. VAKCÍNA PROTI COVIDU se v Číně už dá při 

trošce štěstí sehnat, přestože ještě neprošla závěrečným stadiem testů a o případných 

vedlejších účincích se ví jen málo. - OSLAVY V BOLÍVII: Země v srdci jižní Ameriky 

má nového prezidenta. – PŘÍMĚŘÍ NEVYDRŽELO: Začalo platit humanitární příměří 

v bojích o Náhorní Karabach dohodnuté mezi Arménií a Ázerbájdžánem za asistence 

USA. Vzápětí bylo porušeno všemi stranami konfliktu. – ODPOR PROTI 

LUKAŠENKOVI: Na výzvu opozice se v Bělorusku konala celonárodní stávka na 

protest proti Alexandru Lukašenkovi, některé velké průmyslové podniky se nezapojily. 

* 27. 10. DALŠÍ OTRAVA BEČVY: Do řeky Bečvy unikl z kanálu Juřice ve 

Valašském Meziříčí nikl. * 28. 10. PREZIDENT MILOŠ ZEMAN udělil vyznamenání 

38 osobnostem. Ceremoniál se musel obejít bez setkání hostů na Pražském hradě. Mezi 

oceněnými není Jaroslav Kubera, který zemřel ve funkci předsedy Senátu. Zeman mu 

slíbil udělit Řád bílého lva, vdova Věra Kuberová však ocenění odmítla převzít. – VE 

FRANCOUZSKÉ NICE při teroristickém útoku na věřící v bazilice tři lidé zemřeli a 

několik bylo zraněno. Policie pachatele zadržela. Podle starosty byl útočníkem 

islamista. * 29. 10. NOVÝM MINISTREM ZDRAVOTNICTVÍ JE JMENOVÁN JAN 

BLATNÝ. * 30. 10. SLOVENSKO: Plošné testování není připravené, zrušte zákazy 

vycházení, žádá prezidentka Čaputová. - Po Evropě se šíří nová mutace koronaviru 

ze Španělska, varují vědci. – Další pandemie může být za rohem a svět nemá 

prevenci, varuje OSN…  * ČESKÁ VLÁDA PRODLOUŽILA NOUZOVÝ STAV a s ním 

i všechna dosud platná krizová opatření do 20. listopadu.  

Zajímavé číslo října: 3 hodiny a 3 minuty trval lodi Sojuz se 3 novými členy 

posádky Mezinárodní vesmírné stanice cesta na oběžnou dráhu. Dosavadní 

rekord z roku 2017 činil 5 hodin a 38 minut…   



   KRONIKA roku 2020                                                                                 142  

 

JABLONEC NAD NISOU 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK, ÚVODNÍK: DOPRAVA SE S PODZIMEM ZKLIDNÍ 

Vážení Jablonečané, pomalu končí letošní stavební sezóna, která byla po všech 

stránkách složitá. K městským a krajským dopravním stavbám, které si 

vyžádaly rozsáhlé uzavírky, se přidala ještě ta státní, jíž je velká přestavba 

křižovatky Rádelský mlýn v režii Ředitelství silnic a dálnic. Komplikace to byla 

pro město, pro řidiče, pro vás občany. Chápu, že chvíle v ranní a odpolední 

špičce byly tvrdou zkouškou vašich nervů a trpělivosti, ale budiž vám útěchou, 

že pak budeme mít hotovo tak, abychom nemuseli za relativně krátkou dobu 

rozkopat město znovu. Tím nejsložitějším a nejvíce uzavřeným místem je 

centrum města, konkrétně nyní Anenské náměstí. A právě proto, že jde o 

centrum, chceme vše dotáhnout do konce do nejmenších podrobností, abychom 

se sem už nemuseli vracet. Průjezdná už je ulice Fügnerova, hotové jsou práce 

na dešťové kanalizaci související s překopem vozovky a vyústění do Nisy. 

Pracuje se na rekonstrukci plynovodu a vodovodu, při kterých se nečekaně 

objevily části historických kamenných dešťových svodů pod plochou náměstí v 

havarijním a nefunkčním stavu. Potěšující zpráva je, že uzavírka v této oblasti 

potrvá do konce října. Pak už budete moci jezdit po finálním povrchu v celé šíři 

ulice Budovatelů. Dalším krizovým bodem je kompletní rekonstrukce ulice V 

Aleji. Úsek stavby od ulice Souběžná po ulici Pivovarská by měl být ukončený 

do 15. října tohoto roku. V horní části stavby od ulice Pivovarská po ulici 

Pražskou, jejíž realizace je plánovaná do 15. října 2021, by měla společnost 

Metrostav letos provést maximum prací tak, aby bylo možné tuto část 

zprovoznit už na letošní zimu s tím, že příští rok společnost stavbu dokončí. A 

příznivou zprávou je, že křižovatka Ostrý roh v Jablonci nad Nisou, kterou staví 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, by měla být podle našich informací 

uvedená do provozu 16. října.  - Petr Roubíček, náměstek pro rozvoj 

PÁTEK 2. 10. * Po několikaměsíční přestávce zasedl v Jablonci opět krizový štáb. 

Jeho členové se zabývali momentální situací s ohledem na stav nouze vyhlášený vládou. 

Hlavním úkolem, který z jednání vyplynul, je vytipovat možný objekt pro náhradní 

ubytování lidem, kteří se po léčbě nebo s prokázanou nákazou, ale bez nutnosti 

hospitalizace, nemají kam uchýlit. Zvláště problematičtí jsou lidé sociálně slabí nebo 

bezdomovci. Mají pozitivní test na covid-19, ale nevyžadují hospitalizaci, protože 

nemocní nejsou či mají jen slabý průběh, nebo jsou vyléčení, ale nemají kam jít, protože 

nemocná je jejich rodina a oni nemají peníze na hotel. Nejde vždy o bezdomovce, jsou 

to i senioři, které není možné umístit na sociální lůžka v léčebně dlouhodobě ležících.  

DNY 2. A 3. 10. * Konaly se volby do zastupitelstev krajů. O hlasy voličů u nás 

usilovalo 16 volebních stran. Pro osoby s nařízenou karanténou nebo izolací z důvodu 

covid-19 byly zákonem stanoveny zvláštní způsoby hlasování.  

https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/volby/volby-do-krajskeho-zastupitelstva.html#zvlastni_zpusob_hlasovani
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PONDĚLÍ 5. 10. * Deset dalších nově opravených bytů začalo nabízet statutární město 

Jablonec k pronájmu formou výběrového řízení. Rekonstrukce stála městskou kasu více 

jak tři miliony korun. V bytech vesměs v centru města je stanovené měsíční nájemné ve 

výši 120 Kč/m
2
. Šance přihlásit se o byt do výběrového řízení končí v pondělí 26. října.  

ÚTERÝ 6. 10. * Opatření, která společně s nouzovým stavem vešla v platnost, 

zakazují organizování vnitřních akcí s účastí nad deset osob. Jablonecký magistrát 

plánoval, že dnes zahájí tradiční cyklus setkání s občany. Sedm setkání v jednotlivých 

lokalitách města se mělo odehrát už na jaře, kdy jejich konání zabránil v polovině 

března vyhlášený nouzový stav. A nyní další nouzový stav je důvodem zrušení zatím 

prvních dvou z nich, a to v centru města a ve Mšeně. O osudu ostatních setkání se 

rozhodne podle dalších mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. 

STŘEDA 7. 10. * V Jablonci se objevily dva tzv. fixpointy, což jsou kovové nádoby k 

bezpečné likvidaci použitého injekčního materiálu. Umístěné jsou na vybraných 

místech s vysokou koncentrací pohybu uživatelů OPL (omamných a psychotropních 

látek). Těmi jsou Tyršovy sady a autobusové nádraží. Most k naději – poskytovatel 

sociálních služeb, v rámci terénního programu fixpointy kontroluje a použitý materiál 

vyváží. Terénní pracovníci organizace se ve městě pohybují třikrát týdně. Projekt je v 

souladu s Plánem protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2019-2022. 

ČTVRTEK 8. 10. * Dva významní sportovci, zlatý a stříbrný olympionik Jiří Holeček 

a Martin Ručínský, byli posledními ze skupiny hokejistů, kterým Česká mincovna 

v Jablonci věnovala cyklus zlatých a stříbrných mincí. Dnes si oba jmenovaní v 

doprovodu vedení společnosti vyrazili vlastnoručně své mince ze stříbra. Cyklus 

Legendy československého hokeje není jen oslavou jediného úspěchu a vzpomínkou na 

zlaté hochy z Nagana, ale po bok olympioniků se řadí jejich slavní předchůdci, kteří 

kouzlili s hokejkou v 60. a 70. letech a šířili dobré jméno našeho sportu po celém světě. 

V cyklu jsou zastoupeni: Ivan Hlinka, Milan Nový, Dominik Hašek, Vladimír Martinec, 

Jaroslav Pouzar, Jiří Šlégr, Vladimír Růžička, Pavel Patera, František Pospíšil, Jan 

Suchý, David Moravec, Jaromír Jágr a nově Jiří Holeček a Martin Ručínský. 

PONDĚLÍ 12. 10. * Začala platit nová opatření vlády. Jablonecký magistrát v souladu 

s nimi zavádí omezené úřední hodiny v pondělí a ve středu vždy 8–11 a 15–17 hodin, v 

jiných časech může veřejnost přijít na úřad pouze na základě telefonických objednávek. 

ÚTERÝ 13. 10. * Přes mnohé složitosti město Jablonec nezapomíná na pečovatelky a 

pečovatele, kteří pomáhají těm nejzranitelnějším a nejohroženějším. I proto pro ně 

pracovníci spolu s náměstkem primátora Davidem Mánkem (na snímku) připravili 

vitamínové balíčky, které jsou v rámci Týdne sociálních služeb distribuovány do 

jednotlivých zařízení. Na dvě stovky balíčků 

putují postupně do všech zařízení poskytujících 

sociální péči v Jablonci včetně Hospice sv. 

Zdislavy v Liberci. Akce navazuje na ocenění 

jablonecké pečovatelky, které bylo v září v 

divadle. Pro pracovníky sociálních služeb byl 

připravený výlet, ten však momentálně 

z pochopitelných důvodů není možný.  
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STŘEDA 14. 10. * Sdružování uvnitř i venku je povolené do maximálního počtu šesti 

osob. Kromě mateřských škol se zavádí dálková výuka na všech školách. Roušky jsou 

povinné ve vnitřních prostorech, hromadné dopravě, na venkovních zastávkách a 

nástupištích. Restaurace, bary a kluby jsou uzavřeny, povolené je pouze výdejní 

okénko. * O děti zdravotníků, záchranářů, policistů nebo hasičů se v Libereckém kraji 

po uzavření škol stará desítka základních škol. V každé obci s rozšířenou působností je 

jedna – tedy i u nás, zajištěna je péče o děti do třinácti let, školy budou fungovat od 

pondělí do pátku od šesté hodiny ranní do osmé večerní. O děti jsou navíc připravené se 

postarat také tři mateřské školy, a to v Jilemnici, Turnově a také v Jablonci nad Nisou. 

ČTVRTEK 15. 10. * Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví vyhlásila osmičku 

vítězů soutěže Stavba roku 2020. Jednou ze staveb oceněných soutěžní odbornou 

porotou je i skleněná přístavba Muzea skla a bižuterie v Jablonci. Není to ale jediná 

významná cena, kterou se může muzeum pochlubit. Před týdnem obdrželo ocenění 

Patria Nostra za rekonstrukci posledního dochovaného objektu zaniklé sklářské osady 

Kristiánov v Jizerských horách. Cenu uděluje Mezinárodní festival architektury a 

urbanismu ve spolupráci s krajskými hejtmany za příkladný investiční a architektonický 

počin realizovaný v letech 1990–2020 přispívající k rozvoji jednotlivých krajů Česka. 

PÁTEK 16. 10. * Městská hromadná doprava v Jablonci přechází na prázdninový 

provoz. Karanténa do odvolání uzavřela na radnici odbor stavební a životního prostředí. 

PONDĚLÍ 19. 10. * Svou činnost omezuje jablonecká matrika, důvodem je nedostatek 

pracovníků – v oddělení je přítomná pouze jedna úřednice. Až do odvolání bude 

matrika provádět pouze nezbytné a neodkladné matriční úkony, které nutně vyžadují 

osobní přítomnost žadatelů. Některé úkony, jako například vystavování rodných a 

úmrtních listů, bude po dohodě s porodnicí a pohřebními ústavy řešit korespondenčně. 

Naopak některé méně naléhavé úkony, jako např. změnu jména a příjmení, vystavování 

duplikátů matričních dokladů, plánování svateb a podobně nyní vyřizovat nebude. 

ÚTERÝ 20. 10. * V Libereckém kraji testy poprvé za jediný den odhalily přes pět 

stovek případů nemoci covid-19, přesně to bylo 509. Dosavadním maximem při tom 

bylo 481 nakažených ve čtvrtek 15. října. Počet zemřelých stoupl za pondělí a dnešní 

úterý v kraji o pět osob. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Od 

začátku března v souvislosti s koronavirem zemřelo v kraji 33 lidí, z toho 23 v říjnu. V 

posledních dnech pozitivně testovaných osob na koronavirus znatelně přibývá, v 

průměru skoro 400 za 24 hodin. Zhruba polovina aktivně nakažených je z Liberce. Na 

100 000 obyvatel tam je zhruba 606 případů. Výrazně ale v posledních sedmi dnech 

stoupla nemocnost na Semilsku, kde je aktuálně na 100 000 obyvatel 607 případů. Kvůli 

rostoucímu počtu případů musela většina páteřních nemocnic v kraji přistoupit k 

výraznému omezení neakutní péče. Nemocnice v Jablonci nad Nisou přestala dělat 

neakutní výkony minulý týden a včera s okamžitou platností ukončila plánované 

operace liberecká nemocnice. Největší zdravotnické zařízení v kraji utlumilo i provoz 

ambulancí. Dnes dočasně pozastavila neakutní operace pro oddělení chirurgie a 

gynekologie i jilemnická nemocnice. K pátku pak ukončí činnost ortopedické oddělení 

v nemocnici v Semilech a lékařský i ošetřovatelský personál bude zčásti 

přesunut do Jilemnice pro posílení péče o covidové pacienty.  
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ČTVRTEK 22. 10. * Zpřísňující vládní omezení znamenají zákaz volného pohybu 

osob, zákaz maloobchodního prodeje, omezení činnosti orgánu veřejné moci. Turistické 

infocentrum v Kostelní ulici 1/6 se uzavřelo pro veřejnost do 3. listopadu. Služby 

poskytuje pouze na e-mailu a telefonu, vyzvednutí zboží je možné po dohodě kdykoliv. 

* Ačkoliv platí zpřísněná vládní pravidla, zasedání zastupitelských orgánů jsou možná. 

Proto statutární město Jablonec nad Nisou jednání městských zastupitelů nezrušilo. 

Naopak udělalo vše pro to, aby se zasedání mohlo konat. Ve velké zasedací místnosti 

proběhlo při zachování dvoumetrových odstupů mezi jednotlivými členy zastupitelstva, 

každý měl na svém místě připravenou malou lahvičku s dezinfekcí a respirátor. Před 

jednáním byl sál vydezinfikován, během něj se pak počítalo s důkladným větráním ve 

dvacetiminutových intervalech. Pokud se chtěl zastupitel občerstvit, měl možnost v 

přilehlé malé zasedací místnosti, kávu ani vodu si však nemohl odnášet na své jednací 

místo. Ze třicetičlenného zastupitelstva byli dnes odpoledne čtyři připojení on-line, 

sedm dalších se omluvilo s tím, že nebudou přítomni jednání fyzicky, ani on-line. * Od 

22. října byla opět obnovena zastávka Ostrý roh pro linky městské hromadné dopravy 

číslo 101, 107, 109, 110, 112 a 115. Okružní křižovatka Ostrý roh je otevřena v 

normálním provozu od 16. října, důvodem posunu o pět dní byla kolize s novým 

plynovodem. Na Ostrém rohu se kříží čtyři ulice: Československé armády, Janovská, 

Želivského a Palackého. Vznikl zde jednopruhový kruhový objezd, který je společnou 

investicí kraje a města Jablonce. Náklady na stavbu přesáhly 23 milionů látek korun, 

z toho Jablonec uhradil necelých pět milionů korun, za což vybudoval komunikace pro 

pěší i cyklisty a veřejné osvětlení. * Policie řeší případ zlodějky, která 22. října 

odpoledne v prodejně v ulici Na Vršku v Jablonci vzala tři balení ořechů v celkové 

hodnotě 270 korun. Protože kvůli stejnému trestnému činu byla již v minulosti trestána 

a nyní se skutku dopustila v době nouzového stavu, hrozí ji vysoký trest, a to až osm let 

vězení. Okresní soud v Jablonci nad Nisou akceptoval návrh státního zástupce na vzetí 

obviněné do vazby a na rozsudek žena tedy čeká za zdmi liberecké vazební věznice. 

PÁTEK 23. 10. * Sednout si někde ve městě a dát si oběd u stolu je kvůli vládním 

opatřením proti šíření koronaviru nemožné. Jedinou šancí jsou výdejní okénka. Jedno 

takové otevřela i vietnamská restaurace Lien Quan v ulici U Přehrady. Lidé si tam musí 

na oběd vystát venku frontu, jídlo si pak snědí třeba v autě. Zákazníci situaci akceptují a 

chodí sem nejen kvůli vietnamským specialitám, ale i kvůli podpoře podniku v 

nouzovém stavu. „Pevně věříme, že krizi překonáme,“ říká majitelka Lien Hoang, 

která stejně jako na jaře i teď rozdává zdarma polévku záchranářům a zdravotníkům. 

PONDĚLÍ 26. 10. * Do budovy magistrátu v ulici Komenského je umožněn 

regulovaný vstup klientů. V jednom patře může být maximálně pět osob. Omezené jsou 

i úřední hodiny magistrátu: pondělí a středa 8.00 až 11.00 a 15.00 až 17.00 hodin.  

ÚTERÝ 27. 10. * Přestože laboratoře testující vzorky na onemocnění covid-19 jedou 

naplno, na testy hrazené zdravotními pojišťovnami musí zájemci čekat i několik dní. 

Ani v Libereckém kraji nestačí kapacita odběrů uspokojit poptávku po testování. Pět 

odběrových míst a mobilní odběrové týmy zvládají dva tisíce odběrů denně, někde se 

ale čekání na možnost testování blíží hranici jednoho týdne. Platí to například 
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pro odběrové místo v jilemnické nemocnici, kde jsou termíny na testování pro celý 

tento týden již obsazené. Jednotný objednávkový systém v kraji nabízel v pondělí po 

poledni první volné termíny pro testování hrazené zdravotní pojišťovnou v Jilemnici až 

na pondělí 2. listopadu. V dalších městech není situace o mnoho lepší. V nemocnicích v 

Liberci a České Lípě se na test čeká čtyři dny. V Jablonci nad Nisou je situace ještě 

horší a blíží se hranici sedmi dnů jako v Jilemnici. Obyvatelé Jablonce se ale mohou 

objednávat na testy i do Státního zdravotního ústavu v nedalekých Vratislavicích nad 

Nisou, kde je kapacita zatím nejméně přetížená a na test se tu čeká zhruba tři dny. 

ÚTERÝ 27. 10. * Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec 

letos slaví 140. výročí svého založení. Exkluzivně k výročí si škola ve spolupráci s 

Technickou univerzitou v Liberci připravila výstavu nejzajímavějších studentských 

prací z poslední doby v Galerii N, jejíž vernisáž proběhla dnes v podvečer. Předcházela 

výstava maturitních prací, která se uskutečnila v budově Sokolovny u Tyršových sadů.  

STŘEDA 28. 10. * Položením květin k památníku 

obětí I. světové války v Tyršových sadech 

připomenul primátor Jiří Čeřovský (na snímku), 
náměstci David Mánek a Milan Kouřil i pověřený 

ředitel městské policie Michal Švarc 102. výročí 

vzniku samostatného československého svátku. 

Vzhledem k vládním restrikcím se oslavy státního 

svátku konaly tentokrát v komorním duchu.  

ČTVRTEK 29. 10. * Na praxe do nemocnic po celé republice nastoupilo 77 studentů z 

fakulty zdravotnických studií liberecké Technické univerzity. Jde o 51 studentů druhého 

ročníku studijního programu zdravotnický záchranář a 26 studentů programu všeobecná 

sestra. Původně měli na řádnou praxi nastoupit 16. listopadu, vedení fakulty však 

usoudilo, že v nemocnicích jsou potřeba dříve. Pomáhat budou v Liberci, Jablonci, 

České Lípě, Jilemnici, Mladé Boleslavi, ale i v Praze, Ústí nad Labem či Karlových 

Varech. Spolu s těmi, kteří jsou na praxi už od začátku semestru, je ve zdravotnických 

zařízeních v současné době 144 studentů fakulty zdravotnických studií TUL. 

PÁTEK 30. 10. * Muzeum skla a bižuterie v Jablonci je sice z důvodu vládních 

opatření uzavřeno, přesto je možné navštívit stálé expozice a vyzkoušet různé návody 

na tvoření i z pohodlí domova. Muzeum totiž spustilo pro své návštěvníky online 

aktivity. Na jeho webových stránkách si lze pročíst či poslechnout příběh skla a 

bižuterie na Jablonecku. Kdo má chuť tvořit, ať už sám či s dětmi, určitě nepřehlédne 

novou sérii rukodělných video návodů na různá témata. K dispozici jsou i omalovánky a 

hravé pracovní listy. ´Podzimní čas dušičkový´ neslo téma první video zveřejněné 

v pátek 30. října, které se věnovalo výrobě podzimních a dušičkových svícnů.  

SOBOTA 31. 10. * Roman Šípek, ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou, ukončil 

ke konci října pracovní poměr dohodou. Od 1. listopadu jablonečtí zastupitelé pověřili 

vedením městské policie dosavadního zástupce ředitele Michala Švarce, který už část 

koordinačních úkolů zastával a pro vedení policie splňuje kvalifikační předpoklady. 

Pouze pracovněprávní a platové kompetence bude v přechodném období řešit 

primátor Jiří Čeřovský. 



   KRONIKA roku 2020                                                                                 147  

 

DISPEČINK POMOCI: ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, DOBROCENTRUM    

DOBROVOLNÍKY Z JABLONCE A OKOLÍ zajišťující starým a nemocným lidem 

nákupy, ale i výdeje léků na e-recepty organizuje student Gymnázia Tanvald David 

Štěpánek v takzvaném Dobrocentru, které funguje pod hlavičkou Českého červeného 

kříže v Jablonci. „Rád bych jednou pracoval ve zdravotnictví, nejlépe jako 

záchranář,“ říká mladý koordinátor jabloneckých dobrovolníků, který je každý všední 

den od 9 do 15 hodin na telefonu, kde přijímá objednávky nákupů. Na jaře takto denně 

zajišťoval až sedm nákupů, teď je to zatím slabší, ale objednávek začalo přibývat. Tím 

pádem roste i zájem o dobrovolníky. *ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, oblastní spolek 

Jablonec zajišťuje dobrovolný personál, který vedle nákupu jídla či léků pomáhá i přímo 

v sociálních zařízeních. „Je to podle toho, jak se kdo cítí. Někteří naši dobrovolníci 

pomáhají s přímou péčí, tedy s hygienou, krmením, se vším. Jiní pomáhají jen s 

obsluhou, donést jídlo, vydezinfikovat pokoj a podobně. Ale i to je velká pomoc, 

chápu, že ne každý je na přímou pomoc seniorům a nemohoucím nastaven,“ 

vysvětluje ředitelka oblastního spolku ČČK v Jablonci Kateřina Havlová. 

 

 

ŘÍJEN 1920: ČÍM ŽIL JABLONEC PŘED 100 LETY? 

Z deníku Gablonzer Tagblatt vybírala Christa Petrásková. 

1. ŘÍJNA 1920 * 269, STRANA 3, 6, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Kino 

Fortuna hraje od soboty do úterka nádherný film s Lotte Neumann Stíny minulosti. - 

Jablonec. Výzva. Školský odbor a školní výbor místní pokračovací průmyslové školy 

hledá pro žáky školního roku 1920–1921 rýsovací prkna a rýsovací soupravy. Vedení 

školy je nemůže pro vysokou cenu pořídit vlastním nákladem. Prosíme 
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veřejnost, aby ti, kteří tyto pomůcky mohou postrádat, je předali na městský úřad. 

Děkujeme předem. Předseda Karl R. Fischer. - Inzerát. Rekruti zvou na rozlučkový 

večírek, který se koná v sobotu 2. října ve všech sálech tělocvičny. Hraje kapela Ott. 

Vstup páni 5 K, dámy 4 K. 

2. ŘÍJNA 1920 * 270, STRANA 1, 3, R, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Berlín. Demilitarizace 

v Německu. Říšské ministerstvo obrany sděluje, že dnešním dnem snížilo stav armády 

na 150 000 mužů. - Jablonec. Včera se konala v tělocvičně velká schůze obchodníků a 

živnostníků jabloneckého a tanvaldského okresu. Kritizovala se změna v distribuci 

mouky a chleba, očekávané zvýšení cen, sociální pojištění, majetková přiznání a rušení 

tříd v mnoha německých školách. 

7. ŘÍJNA 1920 * 275, STRANA 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Janov nad Nisou byl povýšen na 

město. Vláda ČSR o tom rozhodla 3. srpna 1920. - Praha. Klobouky pro soudní 

úředníky. Československá vláda nakoupila 6 696 klobouků, z toho 275 pro soudní 

úředníky. Nejprve si vybrala ministerstva, pak finanční úřad, soudní úředníci si museli 

vzít to, co zbylo. 

20. ŘÍJNA 1920 * 288, STRANA 3, 7, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Finanční humor. A. 

Řekněte mi prosím – pan Weisbarth si totiž chce ode mne vypůjčit peníze – vy ho přeci 

znáte – co mi radíte? – B. Půjčit Weisbarthovi? Toho znám tak dobře, jako vás. 

Nepůjčil bych mu ani halíř! - Praha. V ČR bylo uznáno schopnými vojenské služby 105 

000 mladých mužů. Z nich bylo 95 000 povoláno do armády, 10 000 bylo ponecháno v 

jejich povoláních, kde jsou nenahraditelní. - Inzerát. Kino Metropol hraje od 23. do 29. 

října šlágr sezóny Sumurun – příběh harémové favoritky o 6 aktech s Polou Negri, 

Harry Liedtkem a Pavlem Wegenerem. 

21. ŘÍJNA 1920 * 289, STRANA 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Loupež u firmy 

Canek a Johne, Jehlářská 5. Neznámí pachatelé ukradli psací stroj Remington, pět 

perličkových kabelek, hotovost 111 K z příruční pokladny, modré listrové sako, šedý 

soukenný kabát s koženými knoflíky, zelenošedou důstojnickou blůzu a kazetu se 

vzorkovnicemi náhrdelníků. 

22. ŘÍJNA 1920 * 290, STRANA 4, 6, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Rýnovice. Německý 

tělocvičný spolek pořádá 25. října ve 3 h odpoledne na návsi vystoupení kočovného 

cirkusu Mauke, který zastíní i tak slavná jména jako Kludský a Merano. Profesionální 

artisté, kapela a vlastní kabel s elektrickou přípojkou dokreslují americký ráz 

představení. Uvidíte Herkula, nejsilnějšího muže na světě, Old Shatterhanda, známého 

prérijního jezdce, lovce lvů Sisisisiho, indického fakíra a klauny Pimse a Pumse. 

Menažérie předvede dosud nevídaná zvířata: indického kamzíka, kakamicku 

(Kakamieze) – křížence kočky divoké a papouška kakadu a další exoty. Cirkus 

doprovázejí cikánští běžci (trabanti) a jiné národy pod vedením náčelníka Stibinského. - 

Inzerát. Liebezeitova restaurace v Rýnovické ulici zve na zábavný večer 23. října v 8 

hodin. Vystoupí komik Witte a vídeňský mistr grotesky Krischek. Smích bez konce! 

23. ŘÍJNA 1920 * 291, STRANA 5, 7, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Janov nad Nisou. První 

veřejnou schůzi městské rady 19. října 1920 zahájil starosta Anton Schmidt. Mimo jiné 

se projednával prodej pozemku sklárně firmy Johann Schorm + Co. Byla 

zřízena komise pro stavbu veřejných sprchových a vanových lázní. Pro 
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všechny tři stávající školy se pořídí do každé z nich nové lavice do jedné třídy. - 

Jablonec. Sport. Běžecký závod Jablonec – Černá Studnice se koná zítra ve tři hodiny 

odpoledne. Přihlášku podaly tyto kluby: Atletický klub Frýdlant, První jablonecký 

plavecký spolek, Volejbalový klub Jablonec, Kokonínský, Rádelský a Maxovský 

tělocvičný klub. Start od starokatolického kostela. - Jablonec. Fotbal v 

Břízkách. Německý sportovní klub, senioři. Hrají zdejší Staří pánové proti Německému 

sportovnímu klubu z Trutnova. Jablonec má silné mužstvo a dobré výsledky. Sraz 24. 

října v půl druhé na hřišti. - Inzerát. Prodám dům s driketou (mačkárnou) a loukou pro 

jednu krávu v Šumburku. Adresa v redakci. 

25. ŘÍJNA 1920 * 293, STRANA 1, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Londýn. Stávka anglických 

horníků. Zostření situace. Lloyd George vyzval obyvatelstvo k svépomoci. Maršál 

Haigh vyhlásil výzvu k demobilizovaným vojákům. Situace se zostřuje, protože 

podpůrné fondy horníků vydrží ještě několik měsíců. - Jablonec. Výsledky běhu na 

Černou Studnici. Krásné počasí a zajímavý průběh přilákaly velký počet běžců i diváků. 

Dosavadní rekord 26 minut a 2/5 sekundy byl překonán 7 běžci. Vynikající čas měl 

vítěz Adolf Kittel , který uběhl 4 450 m s 368 m převýšením za 21 minut a 49 3/5 sek! 

Všichni závodníci dosáhli vrcholu za méně než 30 minut! Na startu přihlíželo 500 

diváků, v cíli asi 400. 

26. ŘÍJNA 1920 * 294, STRANA 2, 3, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Paříž. Ze světa 

módy. Elegantní ovčí kožichy pro pány a dámy jsou zdobeny límci z ušlechtilejších 

kožešin. Viděli jsme elegantní pelerínu v matně zelené barvě až na kolena – límec byl 

ušit z bílé lišky, což pozvedlo nejen vzhled, ale i cenu! - Jablonec. Divadelní kancelář 

oznamuje, že se dnes hraje na všeobecné přání vojenská veselohra Velitelský pahorek, 

od středy opera Marta a v pátek drama od Artura Schnitzlera Profesor Bernhardi. 

29. ŘÍJNA 1920 * 294, STRANA 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Praha. Platy vojáků prezenční 

služby: vojín 50 h/den, svobodník 70 h, četař 1,5 K, desátník 1 K, rotmistr 2 K. 

Zdražovací příplatek 2 K/den pro mužstvo včetně četaře, rotmistr 4 K. Dobrovolníci v 

aktivní službě mají mimo to ještě měsíční prémii 30 K, desátník a četaři 40 K, rotmistr 

50 K.  

30. ŘÍJNA 1920 * 298, STRANA 1, 

RANNÍ VYDÁNÍ - Liberec. Oslava 

státního svátku. 28. října krátce po 10 

hodině ráno vniklo asi třicet legionářů 

do úřadovny starosty Dr. Bayera a 

přinutili jej k vydání klíčů od lodžie a k 

vyvěšení červenobílých vlajek. Z 

lodžie promluvili řečníci k lidovému 

shromáždění místní pobočky Svazu 

legionářů…   

FOTO: Jablonecká přehrada patří mezi největší městské nádrže ve střední 

Evropě a tvoří údajně největší vnitroměstskou vodní plochu v Evropě na 

východ od Ženevského jezera 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100582&x=1024&y=681&hash=256ee65b11c390344609404b579b0de9&ratio=1
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LISTOPAD 2020 
SMUTNÉ PRVENSTVÍ: PŘIBÝVÁ NAKAŽENÝCH I OBĚTÍ  

ČESKO I SVĚT * 1. 11. SMUTNÁ POVĚST ČESKA: V počtu zemřelých na milion 

obyvatel je nejhorší na světě. - ČESKO MÁ ZA TÝDEN NEJVÍCE OBĚTÍ COVIDU na 

světě v přepočtu na obyvatele. Podle počtu úmrtí pacientů s koronavirem na 100 tisíc 

lidí za uplynulý týden je Češko aktuálně první na světě. Předstihlo tak Andorru. 

Vyplývá to z dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) - 

V České republice se od března letošního roku nakazilo 335 102 lidí a zemřelo 3 251 

lidí. Experti varují: Počty mrtvých půjdou do stovek denně. Za rok nastoupí další vlna! 

* 2. 11. SANITKA NEPŘIJEDE: Lehce nemocní volají záchranku. Hrozí, že nebude 

volná ve vážných případech. - LIBERECKÝ KRAJ: Studenti zdravotních škol nastupují 

do boje s covidem - Nedostatek personálu pomáhají nemocnicím řešit také studenti. 

SENIOŘI UMÍRAJÍ STESKEM: DLOUHOTRVAJÍCÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV těžce doléhá na 

obyvatele domovů důchodců. Vrchní sestra: „Neměli teploty, negativní byl i jejich 

test na covid. Prostě to zabalili.“ – Deník dobrovolníka: Virus přinesl nového 

nepřítele. Starým lidem bere život. - E-shopy: Vánoce zvládneme. - Začne prodej 

digitálních silničních známek. - AMERIČANY SVÍRÁ STRACH z těch druhých. Jídlo, 

pití, zbraně. Lidé se zásobují v hrůze, že voliči poraženého prezidentského kandidáta 

sáhnou k násilí. – STŘELBA NA UNIVERZITĚ: Tři ozbrojení lidé zaútočili na kampus 

univerzity v Kábulu, přičemž zahynulo 35 lidí a dalších 50 bylo zraněno. - Na Dušičky 

došlo v centru Vídně k teroristickému útoku, který si vyžádal čtyři oběti a na dvě 

desítky zraněných. Zranění utrpěl i zasahující policista. Útočník, jenž byl 

sympatizantem islámského státu, byl na místě zastřelen. * 3. 11. DENNÍ POČET 

ÚMRTÍ S KORONAVIREM zlomil u nás všechny rekordy, zemřelo 262 lidí. – Ve 

Spojených státech končí prezidentské volby. Republikánský prezident Donald Trump 

čelí demokratickému vyzývateli Joe Bidenovi. * 4. 11. PŘIBYLO DOSUD 

REKORDNÍCH 15 729 nakažených za jeden den, rekordní je podíl pozitivních testů – 

takřka 35 procent. * 5. 11. FOTBALISTY LIBERCE decimuje před Evropskou ligou 

koronavirová nákaza. Slovan dnes nastoupí na hřišti silného Hoffenheimu s torzem 

základní sestavy. – „PLNO, DALŠÍ PACIENTY NEMŮŽEME PŘIJMOUT!“ Jako první 

vyčerpala své kapacity nemocnice Karviná-Ráj. – Bavorsko je připraveno léčit 100 

Čechů s koronavirem. – LIBERECKÝ KRAJ: KRIZE HROZÍ I STĚŽEJNÍMU 

PRŮMYSLU - Ačkoliv je nyní nejvíce lidí bez práce v oblasti gastronomie či 

turismu, ohrožen je i automobilový průmysl, protože do něj nepřechází 

propuštění z těchto odvětví. Liberecký kraj z tohoto průmyslu žije, takže pokud 

by na něj dopadla krize, bude to hodně bolet. – KOSOVSKÝ PREZIDENT Hasmin 

Thaci byl obviněn z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Po své rezignaci byl 

okamžitě zatčen a přepraven do vazební věznice tribunálu v Haagu. 

Prokuratura ho označila za zodpovědného za vraždy 100 civilistů. 
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ČEKÁNÍ NA VÍTĚZE: TRUMP? BIDEN? To hlavní je, že elity nerozumějí zemi a 

Amerika se bojí říkat pravdu. Svět se dívá: kdo s koho. Kdo Trumpa nemusí, kdo si 

naopak přeje Bidena. Všichni teď horlivě kalkulují. Postřehy z voleb Mein Gott! Němci 

školí Ameriku. Nejvyšší účast za 100 let. ZA DEN VOLEB 80 000 NAKAŽENÝCH. * 

7. 11. Média a agentury Fox News, CNN, AP či BBC po pěti dnech sčítání hlasů 

označily za vítěze prezidentských voleb v USA Joe Bidena. * 8. 11. NEJHORŠÍ JE ZA 

NÁMI? Počet hospitalizovaných klesl pod číslo osm tisíc. Snižují se i denní nárůsty. * 

9. 11. POČET OBĚTÍ VE SPOJITOSTI S KORONAVIREM v Česku přesáhl hranici pěti 

tisíc. - Liberecký kraj: Dva měsíce bez školy jako na jaře? Teď už ne. Dětem zajišťují 

distanční výuku také humanitární organizace. - CESTA DO BÍLÉHO DOMU: Muž, 

jemuž to napotřetí vyšlo. JOE BIDEN PŘICHÁZÍ: Rozbor americké krajiny po bitvě 

ukazuje, že je to krajina před bitvou. – PERUÁNSKÝ PARLAMENT sesadil prezidenta 

Martína Vizcamu kvůli podezření z korupce. Jeho stoupenci vyšli do ulic na masové 

protesty. * 10. 11. KLID V KARABACHU? Ruský prezident Vladimír Putin oznámil, 

že Arménie a Ázerbájdžán dosáhly dohody o ukončení konfliktu v Náhorním 

Karabachu. * 12. 11. SKVĚLÁ ZPRÁVA: Začne se uvolňovat. Reprodukční číslo 

R kleslo na hodnotu 0,8. Klíčový ukazatel, který ukazuje, kolik dalších osob v průměru 

infikuje jeden nakažený, klesá již delší dobu. Jeho snížení na tuto hodnotu si vytyčil za 

cíl nyní již bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. ZPĚT MEZI PREMIANTY: 

ČESKO MÁ JEDNO Z NEJLEPŠÍCH REPRODUKČNÍCH ČÍSEL V EVROPĚ - Navzdory 

poměrně úspěšně zvládnuté první vlně koronaviru byla Česká republika 

v posledních dvou měsících kvůli rekordním číslům spíše odstrašujícím 

příkladem. Nyní se země vrací mezi premianty v boji s virem SARS-CoV-2. 

Reprodukční číslo kleslo na 0,8 a v tomto ukazateli patří Česko v Evropě mezi 

nejlepší. - MLADOU BOLESLAV SUŽUJÍ KRÁLIČÍ MRTVOLY: Divoce žijící králíky 

v Mladé Boleslavi postihla nákaza myxomatózou. Ta devastuje zdejší kolonii těchto 

drobných savců. Na ulicích a trávnících mezi domy denně sbírají strážníci městské 

policie desítky mrtvých zvířat. Nejvíc jich nasbírali o víkendu. – NEBEZPEČÍ ZA 

HRANICEMI: V Sasku řádí prasečí mor. – SMRT V ČESKÉ ARMÁDĚ: V Tiránském 

průlivu se zřítil vrtulník patřící pozorovatelské misi MFO. Nehodu nepřežilo sedm lidí 

včetně české rotmistryně Michaely Tiché. - SITUACE V USA JE ZOUFALÁ:  Spojené 

státy zažívají největší nárůst počtu nově nakažených během pandemie. Podle Univerzity 

Johnse Hopkinse přibylo v USA během středy rekordních 144 133 nových případů 

nákazy SARS-CoV-2. Překonán byl tak rekord 140 290 případů z úterý. – Bude Trump 

kandidovat i v roce 2024? Už se uzavírají sázky… * 13. 11. ZEMĚ JE V NEJHORŠÍM 

PÁTÉM STUPNI: Ministr zdravotnictví Jan Blatný představuje systém PES. - ŠVÉDI 

NESTÍHAJÍ TESTOVÁNÍ: Severští sousedé se začali bát. Norsko povolalo na hranice se 

Švédskem armádu. – SLOVENSKÁ VLÁDA KVŮLI PANDEMII prodloužila nouzový 

stav. * 14. 11. NOVÁ PRAVIDLA PRO UVOLŇOVÁNÍ: Ministr Blatný 

představil stupnici, podle níž bude Česko při epidemii fungovat. – 
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UVOLŇOVÁNÍ ZAČÍNÁ: Ve středu 18. 11. se do školních lavic vrátí žáci prvních a 

druhých ročníků. – Lékaři: Covid může zanechat psychické následky. Smrtnost u 

covidu je pětkrát až desetkrát vyšší než u chřipky. – Nadějná vakcína? Česko chce až 

dva miliony dávek. - VOJENSKÉ POCTY PADLÉ ROTMISTRYNI: Letadlo včera 

dopravilo do Česka ostatky vojačky Michaely Tiché. – Prezident Zeman trvá na pěti 

milionech za výrok o jeho rakovině. – Čeká nás pět hubených let v letecké dopravě. 

Provoz nad Českem se bude po krizi obnovovat jen zvolna. - Fotbale, už víš, kdo tě 

bude léčit? Celebrity prosí, ať se fotbal začne čistit. Uslyší je muži v podpalubí? -

EVROPA ŘEŠÍ, CO JE PRO ŽIVOT V KARANTÉNĚ NEZBYTNÉ: Považujete za 

podstatné, aby byly během pandemie otevřeny autosalony? Němci ano, Italové 

zase brání kadeřnictví a Belgie čokoládu… * 15. 11. LIDÉ VZALI BENZINKY 

ÚTOKEM: Nouzový stav zavřel v neděli obchody a zákazníci vyrazili na pumpy. Tržby 

za alkohol v síti Benzina vyskočily hned o 500 procent, nabídka na pumpách se pak 

rozšířila o sortiment pečiva, mléka a sýrů. Největší nárůst byl pak v neděli 

u alkoholických nápojů. - VYHRÁL BIDEN, ALE NENÍ TO FÉR: Donald Trump skoro 

uznal porážku. I deset dnů po volbách se v USA projevují voliči nespokojení 

s výsledkem. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociálních sítích nejdříve 

připustil, že v prezidentských volbách zvítězil jeho protikandidát Joe Biden, rychle však 

dodal, že se tak stalo podvodem, a že volby byly zmanipulované… * 16. 11. DVĚ 

TŘETINY ČECHŮ ODMÍTAJÍ OČKOVÁNÍ: Vakcína proti covidu bude patrně až 

v lednu, lidé ji však zatím nedůvěřují. – LIBERECKÝ KRAJ: UŽ NE JEN COVID. 

Nemocnice zvolna plánují další operace. Část pacientů v kraji se dočká operací, které se 

odložily kvůli koronaviru. – COVIDOVÝ PARADOX: FIRMÁM CHYBĚJÍ LIDÉ – 

Čekání na testy i zavřené školy komplikují chod podniků. * 17. 11. OMEZENÍ: 

V obchodech a nákupních centrech bude od středy 18. 11. platit limit 15 metrů 

čtverečních na jednoho zákazníka. Řetězce si stěžují na málo času a bojí se panických 

nákupů. Někde se obávají zásobovacích nákupů i toho, že až 50 procent zákazníků 

nebudou schopni obsloužit. Mohla by tím i vzrůst agresivita mezi lidmi. * 18. 11. 

V OBCHODECH smí být jeden člověk na 15 metrů čtverečních. Do škol se vracejí žáci 

prvních a druhých tříd. – AMERICKÝ FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO LETECTVÍ povolil 

obnovení provozu letadel Boeing 737 Max, který byl v březnu 2019 po dvou tragických 

nehodách zakázán. Úřad ale obnovení provozu podmínil úpravami letadel a novým 

školením pilotů. * 19. 11. ZPÁTKY VE ŠKOLE: Malí školáci prožili ´druhé 1. září´ - 

NEMÁŠ KOŠÍK, NEMŮŽEŠ DO OBCHODU: Bez vozíku nenakoupíte. Obchody 

omezují počty lidí. Fronty včera byly jen krátké. Havlíček už chce opatření zmírňovat. - 

NA ŠUMAVU MÍŘÍ STÁLE VÍCE TURISTŮ: Koronavirová krize se odrazila i na 

letošní návštěvnosti Šumavy. Zatímco jaro v nouzovém stavu znamenalo úbytek 

turistů, v letní sezoně brali návštěvníci toto pohoří útokem. Nebývalý zájem byl 

o procházky s průvodcem divočinou, tradičně i o splouvání Vltavy. Velmi silný je 

i listopad, kdy řada lidí využívá krásného počasí k procházkám a výletům… 



   KRONIKA roku 2020                                                                                 153  

 

V JIHLAVSKÉ NEMOCNICI ZEMŘELA NA COVID SESTŘIČKA, chystá se sbírka: 

Měla rok před čtyřicítkou a byla zdravá. To se říká o zdravotní sestře 

z jihlavské nemocnice, s níž se ve středu definitivně rozloučili známí a blízcí. 

Minulý týden zemřela v nemocnici, kde pracovala už od maturity, s diagnózou 

covid-19. Nemocnice nyní spolu s domovskou obcí oblíbené sestřičky a jejími 

kolegyněmi řeší, kdo bude vyhlašovatelem veřejné finanční sbírky na pomoc 

pozůstalé rodině. Nápad se totiž spontánně zrodil hned na několika místech. - 

SPOLEHLIVOST ANTIGENNÍCH TESTŮ je až 95 %, ukazuje česká studie: Studie 

proběhla v odběrových centrech Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice 

Beroun. Zdravotníci ji provedli na vzorku 500 pacientů. - NĚMCI ODMÍTAJÍ přísná 

opatření proti covidu. – MAFIÁNI SE PŘIZPŮSOBILI, covid nabídl nové šance: 

Organizovaný zločin ztratil v Evropě zisky z výpalného, vloupání, či prostituce. Hned si 

našel náhradu jinde, varuje Europol. * 20. 11. Z NEJHORŠÍHO JSME VENKU - Na 

stupeň tři můžeme ale radši až za týden. Epidemie onemocnění covid-19 i nadále 

zpomaluje, což ukazují klesající statistické hodnoty, ale také příznivý index rizika podle 

systému PES. Vláda rozhodla o přesunu do stupně čtyři systému PES. Scházet se může 

šest lidí, venku lze pobývat do 23:00 hodin. Ministr zdravotnictví Jan Blatný upozornil, 

že stále není vyhráno, a proto bychom si na třetí stupeň měli počkat nejméně týden. -

RUSKÁ LABORANTKA VYNESLA ZÁBĚRY Z NEMOCNICE: Ruské nemocnice hlásí, 

že nemají dostatek zdravotnického personálu a ani lůžek pro nakažené. Situace je 

kritická, což připouští i Kreml. Jak to v praxi reálně vypadá, ukazují záběry, které 

natočila rentgenová laboratorní asistentka Alsa Nigmatullinovová z nemocnice 

v Uljanovsku. Ve městě vzdáleném zhruba 800 kilometrů od Moskvy už kapacita 

zdravotnického zařízení dávno přestala stačit. Nemocní leží na zemi, po chodbách, zcela 

přeplněné jsou i márnice. - Ruské úřady hlásí v souvislosti s koronavirem nejvíce úmrtí 

za den od začátku pandemie. Tamní zdravotnictví kolabuje pod náporem nemocných. - 

Rusko zůstává z hlediska počtu infikovaných pátou nejpostiženější zemí na světě. 

Úřady evidují skoro dva miliony prokázaných případů koronaviru. Existují ale 

pochybnosti o spolehlivosti těchto statistik. Řada expertů se domnívá, že reálná čísla 

jsou zde daleko vyšší. - SPOJENÉ STÁTY HLÁSÍ REKORD. Za den přibylo 187 tisíc 

nových případů. - KVŮLI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU DRÁŽĎANY dnes zrušily slavný 

vánoční trh Striezelmarkt, který každoročně přiláká zhruba dva miliony návštěvníků, 

včetně tisíců Čechů.  - V ŘECKU kvůli nárůstu počtu pacientů s nemocí covid-

19 zbývá ve státních nemocnicích už jen asi pětina volných lůžek intenzivní péče. Kvůli 

nedostatku lůžek dnes řecký stát dočasně převzal dvě soukromé kliniky i s personálem. 

* 21. 11. COVIDOVÉ VÁNOCE: Půlnoční mše může být také pod širým nebem. Města 

ruší vánoční trhy, půlnoční mše mohou být místo kostela na náměstí. – VAKCÍNA 

PROTI CHŘIPCE dochází, ale bude další: Covid zvedl výrazně zájem o očkování proti 

chřipce. Mnozí praktičtí lékaři museli proto zájemce o prevenci opakovaně odmítat. - 

ZOO NA PRAHU ZIMY: KDE JSOU VŠICHNI TI LIDÉ? …  
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22. 11. CO SE MĚNÍ OD PONDĚLÍ? Vláda podle očekávání zmírnila část opatření proti 

šíření koronaviru. Od pondělí se prodlužuje otevírací doba obchodů, posouvá se zákaz 

nočního vycházení. V neděli ale obchody dál zůstanou zavřené.  * 23. 11. FALEŠNÝ 

TEST NA COVID ZA PĚT STOVEK: Padělatelé nabízejí osvědčení, odhalit tento podvod 

není snadné. – PRÁZDNÉ VLAKY ŠETŘÍ MILIARDY: kompenzace dopravcům za 

dotované jízdné jsou nižší, než tomu bylo před pandemií. – ZALETĚT SI ODPOČINOUT 

K MOŘI může být problém: Smyčka se stahuje kolem lidí, kteří si chtějí zaletět do 

zahraničí ohřát se a vykoupat. Povinnost testovat se a uzavírání zemí mají v těchto 

dnech turbulentní vývoj. Největší zájem je o Zanzibar, Dominikánskou republiku a 

Mexiko s nutností jediného testu: po příletu domů. Asie je zcela uzavřena.  * 24. 11.  

POTVRZENO: COVID-19 MÁ VLIV NA ÚMRTNOST V ČESKU - Nemoc covid-19 si 

v České republice vyžádala už více než sedm tisíc životů. Podle dat Českého 

statistického úřadu se v říjnu viditelně zvýšil i celkový počet úmrtí. - Ministr Blatný 

slíbil vakcínu: Česká republika se zavázala k nákupu vakcín asi pro 5,5 milionu osob za 

1,8 miliardy korun. Vakcíny pro dalších až 10,6 milionu obyvatel za 4,5 miliardy korun 

jsou v záloze od dalších výrobců. - DOBA ZÁSILKOVÁ. Koronavirus pomohl firmě 

k miliardovému obratu za půlrok. Vítězové a poražení koronakrize: Zatímco jedni 

sčítají ztráty anebo dokonce zavírají, Zásilkovna patří k těm na opačné straně bitevního 

pole. – OTRÁVENÁ ŘEKA: Do Bečvy unikla opět neznámá chemikálie a uhynulo velké 

množství ryb. - DĚLEJTE, CO JE TŘEBA UDĚLAT, nařídil Trump a předává moc 

Bidenovi. - LÉKAŘI VE ŠVÝCARSKU apelují na ohrožené covidem, aby se nenechali 

resuscitovat: Švýcarští lékaři žádají lidi ohrožené komplikovaným průběhem covidu-19, 

aby jim podepisovali prohlášení, že v případě komplikací nežádají o resuscitaci. 

Důvodem je velký tlak na švýcarské nemocnice během druhé vlny pandemie 

koronaviru. Za pátek a oba víkendové dny přibylo 9 751 potvrzených případů nákazy. - 

PRVNÍ AEROLINKY OZNÁMILY PLÁN PŘEVÁŽET JEN OČKOVANÉ: Cestující na 

mezistátních linkách budou muset doložit, že jsou očkovaní proti koronaviru, myslí si 

šéf australských aerolinek Qantas Alan Joyce. Řekl, že to bude běžné i u dalších 

leteckých společností. * 26. 11. ZPÁTKY DO HOSPOD A OBCHODŮ: Velké 

rozvolnění a také nová pravidla platí od pondělí. – Děti cítí smutek a stesk, deptá je 

život v době viru: Hodně českých žáků pociťuje v době současné pandemie flustraci. - 

KDYŽ ARGENTINA TRUCHLÍ: Dioego Maradona zemřel, legendě selhalo srdce. 

Doma byl takovou osobností, že argentinský prezident vyhlásil třídenní státní smutek. 

Maradona 1960-2020: Bůh odešel, Diego, proč tak brzy? Byl nejtalentovanějším i 

nejkomplikovanějším mezi všemi fotbalovými mistry. Hříšník i génius. Pláče nejen 

Argentina… * 27. 11. JAK TO BUDE VE ŠKOLÁCH PŘÍŠTÍ TÝDEN? Pojedou podle 

čtvrtého stupně. Bez ohledu na to, zda vláda od příštího týdne rozhodne o přesunu země 

či některých krajů do třetího stupně protiepidemického systému (PES), budou školy od 

pondělí fungovat podle doposud platného stupně 4. – FRANCIE: Čtyři policisté zkopali 

v Paříži černošského hudebníka bez roušky. Francií otřásá případ údajně 

rasově motivovaného policejního násilí vůči občanovi tmavé pleti. Incident 
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zachytila bezpečnostní kamera. - RAKOUSKÁ VÍSKA FUCKING ZMIZÍ ZA MĚSÍC 

NAVŽDY Z MAP: Až pojedete v příštím roce do Rakouska a zadáte si do 

navigace název turisty tolik oblíbené vesnice Fucking, aplikace vám buď 

nahlásí chybu, nebo vám doporučí vesnici Fugging. To bude totiž nové jméno 

vísky, která se svým názvem dostala na světové mapy zajímavých destinací. 

Historici přitom zdůrazňují, že název není vulgární, a pochází prý dokonce 

možná až z 11. století. Masový turismus 21. století však nepřežije… * 28. 11. 

HOSPODSKÁ RULETA: Podnikatelé jsou zoufalí. Vláda neřekla, zda otevře restaurace, 

obchody a služby. – BUDE SE LETOS LYŽOVAT? Zůstanou lyžařská střediska 

otevřená, nebo je to příliš velké riziko? Každá země to chce jinak. * 29. 11. VLÁDA 

JEDNALA O ROZVOLŇOVÁNÍ PRAVIDEL: Obchody, restaurace i služby mohou 

otevřít ve čtvrtek, podniky musí dodržet pravidlo 15 metrů čtverečních na zákazníka. 

Ruší se zákaz vycházení a prodejny se otevřou také v neděli. – Z BRITŮ SE STANOU 

TŘETIZEMCI, o pobyt v Česku je velký zájem: Od příštího roku definitivně zanikne 

právo na volný pohyb pracovníků mezi unijními státy a Spojeným královstvím. Britové, 

kteří v Česku žili ještě před brexitem, musí získat potvrzení o přechodném pobytu, jinak 

nebudou mít na zdejší pracovní trh přístup. Ministerstvo vnitra musí kvůli zvýšené 

administrativě otevřít pět nových služebních míst. Na Brity, kteří přijedou do Česka až 

v novém roce, zákony nahlíží jinak * 30. 11. KONEC VELKÝCH ZÁKAZŮ od čtvrtka: 

OTEVÍRAJÍ SE HOSPODY, OBCHODY A SLUŽBY - Zákaz vycházení se ruší. Všichni 

středoškoláci se do lavic vrátí za týden. - VLNU OPTIMISMU rozvířily kladné výsledky 

klinických studií tří vakcín proti covidu-19. - OČKOVÁNÍ V LEDNU: První půjdou 

zdravotníci, senioři a nemocní. - ČESKÝ PRŮLOM: Kloktací test je přesný, laciný 

a jednoduchý. Tyto testy by mohly stát asi 130 Kč a citlivost je srovnatelná se 

stěrem z nosohltanu, řekl Právu ředitel 

Ústavu molekulární a translační medicíny 

Lékařské fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci Marián Hajdúch, jehož tým 

kloktací testy nedávno vyvinul. 

NOUZOVÝ STAV V ČESKU * OD 5. 10. * 

30. října jej vláda prodloužila do 20. 11. a 

den před jeho ukončením tj. 19. 11. požádala 

o další prodloužení. To Sněmovna schválila 

do 12. prosince. Až do 23. 11. platí kromě 

dalších opatření ZÁKAZ NOČNÍHO 

VYCHÁZENÍ od 21:00 do páté hodiny ranní. 

DÍKY PŘÍZNIVÉMU VÝVOJI snížila vláda u 

systému PES čtvrtý stupeň na třetí, a to 

s platností od 3. prosince…  
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JABLONEC NAD NISOU 

PRIMÁTOROVA VÝZVA: ROZUM, RUCE, ROUŠKY, ROZESTUPY 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK, ÚVODNÍK POD TITULKEM: VÝZVA: R + 3 × R  

Vážení spoluobčané, v červnovém čísle měsíčníku jsem napsal, že i po skončení 

nouzového stavu vyhlášeného na jaře bude nutné v místech s velkou 

koncentrací lidí dodržovat určitá epidemiologická opatření. I já jsem ale uvítal 

postupné rozvolňování a i na základě informací ústředních orgánů jsem byl 

mírně optimistický. Po prázdninách se situace s šířením nemoci Covid-19 

bohužel významně změnila k horšímu. Nařízená opatření se v porovnání 

s létem dramaticky zpřísnila. Proto jsem se rozhodl svůj úvodník nazvat 

poněkud nezvykle R + 3 × R. Dovolte, abych netradiční nadpis vysvětlil. První 

důležité R = Rozum. V záplavě informací o covidu v médiích, na sociálních 

sítích, internetu se člověku zatočí hlava a ptá se, čemu má věřit. Nebojme se 

zapojit vlastní Rozum. Nepodléhejme emocionálnímu chování našeho okolí. 

Přemýšlejme. Další 3 „R“ jsou ta tradičně zmiňovaná. Moje babička mi vždy 

říkala a dbala na to, abych si před jídlem důkladně umyl Ruce a při kašlání 

zakryl ústa kapesníkem – látkovým (nyní Rouškou). Dodržovat Rozestupy je 

normální. Nikdo z nás nemá rád, když mu ten druhý dýchá na záda nebo do 

obličeje, navíc v této epidemiologické situaci. Zkrátka odmítání základních 

hygienických opatření není hrdinství, ale neRozum. V současné době víc, než 

kdy jindy, bychom měli myslet nejen na sebe, ale i na své okolí. Neohrožovat 

nikoho svým nezodpovědným chováním, a pokud je to možné, snažit se pomoci 

tam, kde je třeba. Hozenou rukavicí v tomto ohledu by pro nás mohla být výzva 

jabloneckého spolku Českého červeného 

kříže. Žádám vás, věnujte jí pozornost: 

Základem úspěšné funkce sociálních služeb je 

dostatek kvalifikovaného a proškoleného 

personálu. Existují však situace, kdy množství 

nemocných vyžadujících zdravotní a sociální 

péči může převýšit kapacitu sociálního 

systému danou jeho personálními 

možnostmi. Proto se i ČČK Jablonec nad 

Nisou připojil do projektu ´Pomáhám 

pečovat´. Máte chuť pomáhat tam, kde síly 

docházejí? Můžete se zapojit, třeba i jen na 

pár hodin týdně a pomoci? Nebojíte se starat 

o člověka, který to potřebuje? Pokud jste si 

odpověděli kladně, prosím registrujte se prostřednictvím www.cck-jablonec. cz 

a pojďte s námi pomáhat. Děkuji vám. - Jiří Čeřovský, primátor 

http://www.cck-jablonec/
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NEDĚLE 1. 11. * SVÁTEK VŠECH SVATÝCH * „Předpokládám, že se mnoho 

občanů chystá o víkendu při příležitosti svátku všech svatých, tzv. Dušiček na 

hřbitovy, aby položili květiny na hroby svých blízkých. Apeluji na všechny, aby 

dbali všech preventivních opatření, aby dodržovali minimálně dvoumetrové 

vzdálenosti a chránili si dýchací cesty rouškami. Mějte s sebou nějaké 

dezinfekční prostředky nebo jednorázové dezinfekční kapesníčky, abyste si po 

odchodu ze hřbitova očistili ruce," vyzval veřejnost primátor Jiří Čeřovský s tím, že 

městský hřbitov bývá dějištěm pietního aktu, který byl v souladu s vládními opatřeními 

zrušený.  Konat se dále nebudou: Pietní vzpomínka u památníku v ulici Generála 

Mrázka/17. 11., rozsvěcení vánočního stromu na Mírovém náměstí/29. 11. a prosincové 

Vánoční trhy i Primátorský svařák. 1. ledna 2021 nebude ani Novoroční koncert. 

PONDĚLÍ 2. 11. * Přes rok již neposílá výživné svojí nezletilé dceři devětatřicetiletá 

žena z Jablonce nad Nisou. Dcera pobývá v dětském domově a matka jí za tu dobu dluží 

20 556 korun. Jablonečtí policisté, kteří kauzu prošetřují, již ženě sdělili podezření ze 

spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy, za což ji hrozí až dvouleté vězení.  

ÚTERÝ 3. 11. * Bylo krátce po poledni, když šla v Jablonci sedmasedmdesátiletá žena 

z prodejny Malá Jizera v ulici Palackého přes přechod ve směru k ulici Čelakovského. 

Dále pokračovala pěšinou k Domu pro seniory, která vede k parkovišti. Na pěšině 

potkala proti ní jdoucího mladíka ve věku kolem dvaceti let, vysokého asi 170 cm a 

hubené postavy. Na sobě měl tmavou mikinu s kapucí s šedou vnitřní stranou. Následně 

na seniorku křičela neznámá žena, aby ji upozornila, že ´něco´ ztratila. Seniorka se 

ohlédla a už jen viděla, jak mladík ze země sbírá její peněženku a utíká pryč. Žena tak 

přišla o peníze, osobní doklady a platební kartu. Po neznámém pachateli pátrá policie, 

která se zároveň obrátila s žádostí o pomoc na veřejnost a případné svědky celé události.  

STŘEDA 4. 11. * Uplynulé roky byly bohaté na velká výročí. Připomeňme namátkou 

700 let Karla IV., 300 let Marie Terezie, 100 let Československé republiky, 100 let 

československé koruny, 500 let jáchymovského tolaru. Ty všechny a mnohá další se 

objevily v hledáčku České mincovny v Jablonci a ve finále v její tvorbě. Přestože 

v příštím roce podobné jubileum v kalendáři chybí, nebude prý nouze o zajímavá témata 

a silné příběhy. Tak to slibuje mincovna, která v těchto dnech vydala kompletní Emisní 

plán na rok 2021. Na své si přijdou milovníci historie, přelomových událostí, velkých 

osobností, mytologie, techniky, válečnictví, architektury, sportu, pohádek, přírody, … – 

zkrátka těch nejpoutavějších příběhů z naší vlasti i celého světa. V jablonecké mincovně 

mysleli zkrátka na každého, kdo hledá chytrou investici nebo nějaký originální dárek. 

ČTVRTEK 5. 11. * Aby magistrát co nejvíce eliminoval možnosti nákazy, zrušilo se 

maximum porad a ty, které se konají, probíhají online. Takto se setkávají  každé pondělí 

ráno s primátorem koaliční kolegové a v pátek ráno takto jedná stálá pracovní skupina 

krizového štábu. Distančním i prezenčním způsobem bylo připravené také dnešní 

mimořádné zastupitelstvo svolané kvůli zajištění dopravní obslužnosti Jablonecka. * 

Necelých dvě stě tisíc korun a hygienikům se ihned uleví. Jablonecký magistrát totiž 

zakoupil testovací přístroj spolu se sadami testů na Covid-19. Testování má 

přispět ke zvýšené bezpečnosti zaměstnanců, osob vykonávajících činnost 
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pro město a pracovníků sociálních služeb. Prvními testovanými byli dnes radní a někteří 

zaměstnanci úřadu, odpoledne ho absolvovali i příchozí zastupitelé města. Všichni měli 

výsledek negativní. V testování bude úřad pokračovat zase ve čtvrtek příští týden.  

PÁTEK 6. 11. * Policisté se v posledních dnech v celém kraji zaměřují na dodržování 

zákazu nočního vycházení, které platí od 28. října. Připomeňme, že od té doby nesmíme 

opouštět domácnost po 21. hodině a doma musíme zůstat do páté hodiny ráno. 

Výjimkou jsou cesty do a z práce, práce zaměstnanců integrovaného záchranného 

systému, služby včetně zásobování. My, co máme pejsky, můžeme je také venčit po 21. 

hodině, ale pouze v okruhu 500 metrů od bytu. No a při jedné takové noční kontrole 

odhalili policisté hned jedenáct porušení. Z toho osm v sousedním Liberci a tři 

v Jablonci nad Nisou. Ve všech případech šlo o muže. Dvěma z nich uložili policisté v 

příkazním řízení na místě blokovou pokutu ve výši deset tisíc korun, jednomu pokutu za 

pět tisíc a osm přestupců ocenily pětistovkou. Nejvyšší možnou pokutu musí například 

zaplatit čtyřiadvacetiletý mladík, který se jen několik minut před dvaadvacátou hodinou 

proháněl na koloběžce v centru Liberce kolem terminálu ve Fügnerově ulici. Kromě 

toho neměl dýchací cesty zakryté rouškou. Na otázku policistů, zda ví o tom, že 

porušuje epidemická nařízení, odpověděl, že to ví, ale že je mu to jedno.  

SOBOTA 7. 11. * Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci i veškerým 

omezujícím opatřením byla na správním odboru jabloneckého magistrátu v ulici 

Komenského zrušená dnešní úřední sobota. Zároveň nebyl i sanitární den, který 

pracovní sobotě vždy předchází. Proto bylo možné na základě telefonické dohody 

ve sjednaném čase si zde vyřídit svou úřední záležitost také v pátek 6. listopadu. 

PONDĚLÍ 9. 11. * Světelný semafor u přechodu na křižovatce ulic Palackého a U 

Kostela na mšenském sídlišti přestal fungovat kvůli rozsáhlé poruše zařízení. Když 

Technické služby Jablonec se společností Eltodo pracovaly na odstranění závady řadiče, 

museli se řidiči a chodci nějaký čas bez semaforu obejít a dbát na dopravní značení. 

STŘEDA 11. 11. * Den válečných veteránů si Jablonec připomenul v komorním duchu 

položením květin k památníkům na Vrkoslavicích a Jabloneckých Pasekách, které patří 

padlým v 1. světové válce. Obnově nejen těchto pomníků se město věnuje dlouhodobě.  

PÁTEK 13. 11. * Policisté dopravního inspektorátu vyjížděli krátce po 16. hodině k 

nahlášené dopravní nehodě. Z kruhového objezdu na silnici I/14 při výjezdu do ulice 

Kunratická jim však ve stejném směru jedoucí Mercedes neumožnil předjetí i přesto, že 

policejní vůz měl zapnuté modré majáky s doprovodnou sirénou. Když skončila zběsilá 

honička, policisté zjistili, že mladý muž řídil vozidlo i přesto, že měl vyslovený platný 

zákaz řízení všech motorových vozidel. A tak pátek třináctého nebyl šťastným dnem 

pro jednadvacetiletého řidiče z Jablonce, kterému v případě odsouzení hrozí za přečin 

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání trest odnětí svobody až na dva roky.  

ÚTERÝ 17. 11. * V den státního svátku se v Jablonci poprvé představila veřejnosti 

zajímavá historická tramvaj Gotha T2-62, kterou zrenovoval a zprovoznil Boveraclub 

Liberec. První oficiální jízdu historické tramvaje na trati Liberec – Jablonec bylo možné 

poprvé živě sledovat díky virtuálnímu videopřenosu na facebooku Boveraclubu. Na 

virtuální jízdu si šlo zakoupit i pamětní jízdenku a podpořit tak záchranu a 

provoz historických tramvají, o které dobrovolníci klubu pečují. 
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STŘEDA 18. 11. * V souvislosti s povolenou prezenční výukou žáků prvních a 

druhých ročníků základních škol byl v Jablonci obnoven provoz školních linek MHD.   

ČTVRTEK 19. 11. * Výjimečnou událostí v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie bylo 

odhalení unikátní skleněné plastiky (viz foto Aleše Kosiny) světoznámého výtvarníka 

Mariana Karla. Byla vytvořena ´na míru´ do 

muzejního parku, aby aktivně komunikovala s 

muzejní přístavbou. „Vážím si toho, že mě 

muzeum s nevšední nabídkou oslovilo. 

V Jablonci jsem jako student strávil čtyři 

krásné roky a tuto výzvu jsem i proto 

velice rád přijal,“ řekl autor.  * Muzeum skla 

a bižuterie je sice z důvodu vládních opatření 

uzavřeno, přesto zve zájemce na prohlídky a 

nic tím neporušuje. Do jeho sídla totiž 

mohou lidé nahlédnout, aniž by museli 

otevřít jeho dveře. Muzeum láká na 

online návštěvy na svém webu, kde 

nabízí virtuální kiosek. Když do něj lidé 

v pohodlí domova vlezou, mohou si 

prohlédnout celou budovu s expozicemi 

prostřednictvím fotografií, popisků či 

informačních textů. Zvolit se dá poslech 

mluveného slova, které tak dost dobře 

nahradí průvodce. 

PÁTEK 20. 11. * Po nucené sportovní 

pandemické pauze se jako první 

rozběhly profesionální soutěže. Dnes 

v regionálním fotbalovém derby Fortuna 

na zeleném pažitu u Nisy v Jablonci 

porazil po pěkném výkonu FK Jablonec 

tým FC Slovan Liberec 3:1.  

PÁTEK 27. 11. * Letošní rok je vše 

jinak. Svět zachvátila nepoznaná nákaza, která nás uzavřela do domovů a budí v nás 

neklid. Rozdělila rodiny i přátele. Přesto, nebo možná právě proto toužíme po vánoční 

pohodě, klidu, rodinné vzájemnosti a lidské pospolitosti. Bohužel chybět budou tradiční 

městská setkání u vánočního stromu, u Primátorského svařáku i na vánočních trzích. 

Proto se představitelé radnice rozhodli setkat se s Jablonečany alespoň na dálku a 

prostřednictvím monitorů počítačů vstoupit do jejich domovů. Město tak přichystalo 

sérii přímých přenosů, které nazvalo JABLONECKÝ ADVENT ONLINE. Dnes bylo 

možné sledovat z pohodlí domova v přímém přenosu koncerty z kostela Povýšení sv. 

Kříže na náměstí Boženy Němcové, které mají jednoho společného 

jmenovatele – naladit posluchače na vánoční vlnu. 
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NEDĚLE 29. 11. * Advent v Jablonci nad Nisou začíná vždy rozsvěcením vánočního 

stromu na Mírovém náměstí. Ten na náměstí samozřejmě už stojí, ale kvůli platným 

nařízením vlády nelze pořádat tradiční rozsvícení, při kterém je náměstí vždy úplně plné 

lidí. „Proto strom rozsvítíme online,“ říká primátor Jiří Čeřovský a dodává: „Žádám 

vás všechny, sledujte rozsvícení z pohodlí svého domova. Kdo tak bude chtít být 

u toho, až se v neděli 29. listopadu rozsvítí strom i radnice, stačí, když si zapne 

před osmnáctou hodinou počítač a bude sledovat stránku FB Jablonec nad 

Nisou oficiální.“  * Pod vánočním stromem na Mírovém náměstí v Jablonci hledají děti 

vždy v den jeho rozsvícení schránku na Ježíškovu poštu. Ta zde bude i letos, ale na 

rozdíl od předešlých let nebude k dispozici jen jeden den, ale rovnou celý týden. Dopis 

adresovaný Ježíškovi a opatřený čitelnou zpáteční adresu - to aby mohl Ježíšek dětem 

odpovědět, tak lze vhazovat do schránky pod stromem až do neděle 6. prosince.  * 

BETLÉMY A VÁNOČNÍ POHLEDNICE - Výstava akademického malíře Jiřího Škopka 

(1933–2018), absolventa železnobrodské sklářské školy, měla být zahájena dnes a 

zavést návštěvníky do idylické atmosféry Ladových Vánoc. S ohledem na 

celospolečenské restrikce bylo zahájení odloženo na později. Po znovuotevření bude v 

galerii pokračovat přerušená výstava k výročí jablonecké uměleckoprůmyslové školy. 

Jabloneckým měsíčníkem ohlášená vánoční výstava v Městské galerii MY 

se s ohledem na celospolečenské restrikce odkládá na pozdější termín. 

Nešlo o jedinou zrušenou akci… 
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LISTOPAD 1920: ČÍM ŽIL JABLONEC PŘED 100 LETY? 

Z deníku Gablonzer Tagblatt vybírala Christa Petrásková. 

2. LISTOPADU 1920 * 300, STRANA 4, 5, 6, 7, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. 

Návštěvnost našeho hřbitova byla letos vysoká, i když vládla ledová vichřice. Hroby 

byly všeobecně bohatě vyzdobeny, ale utrpěly vlivem počasí. Sem tam svítily v 

lucernách svíčky. Čestné hroby Dr. Randy a Johanna Kittela byly ozdobeny věnci. 

Teplota klesla dnes na – 5 °C, takže bohužel všechny přírodní květy zmrzly. - Jablonec. 

Spolek vojenských veteránů pořádal u ústředního hřbitovního kříže smuteční slavnost 

na počest padlých vojáků. U hotelu Geling se shromáždily všechny jablonecké spolky a 

prošly ulicemi na hřbitov. Na počátku a na konci slavnosti zazpívaly jablonecké 

pěvecké spolky. Slavnostní řeč pronesl radní, pan Josef Noswitz. Vzpomněl nejen na 

padlé a nezvěstné, ale i na válečné invalidy a zajatce, kteří se dosud nevrátili domů. - 

Kino Fortuna hraje senzační detektivní drama Dům č. 30 o 5 aktech od středy 3. do 5. 

listopadu v 7 a 9 hodin večer. -Inzerát. Dívka, 24 let s výbavou, pozdější dědička 

majetku, hledá seznámení se slušným mužem za účelem sňatku. Značka První výstřel. 

3. LISTOPADU 1920 * 301, STRANA 2, 4, RANNÍ A VEČERNÍ VYDÁNÍ - Praha. 

TGM daruje studentům miliony korun. U příležitosti státního svátku Československa 

bylo z Masarykova fondu uvolněno 15 milionů pro české studenty. Němečtí studenti 

dostanou dva miliony. - Plzeň. Omezení výroby se týká od 26. listopadu 5 000 dělníků 

ve Škodovce. Navzdory všem snahám se nepodařilo zajistit dostatek dodávek uhlí. 

8. LISTOPADU 1920 * 306, STRANA 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Divadlo 

hraje operetu Boccacio od Franze Supéeho. Tato opereta vyžaduje velký počet herců, 

proto doplnil ředitel Weninger stav. Hlavní roli by vlastně měl hrát tenor, ale ponejvíce 

je svěřena první nebo druhé subretě. Tady ji dostala Vilma Damario. Až na malé 

výjimky hrál orchestr příjemně zdrženlivě – díky kapelníkovi Ecklovi byl častý potlesk 

jistě zasloužený. 

10. LISTOPADU 1920 * 308, STRANA 5, 7, 8, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Cesta chřipky 

okolo světa. Teprve teď máme přehled o objemu chřipkové epidemie v letech 1918–

1919. V Evropě si vyžádala 2 500 000 obětí, z toho ve Španělsku 140 000, a v Anglii 

150 000; v USA téměř 500 000, v Britské Indii 6 000 000, v Japonsku 250 000. V roce 

1920 se objevila ještě ve Švýcarsku – tam onemocnělo 140 000 osob, a u 960 se ukázala 

ještě spavá nemoc. - Ze světa módy. Drážďany. Blůzy. Která dnešní žena se bez nich 

obejde? Objevují se v mnoha podobách - jako zcela volné a dlouhé haleny, pak zase 

jako těsný živůtek. Výhodný je střih kimono, který nevyžaduje tolik látky, je 

jednoduchý, slušivý a blůzku si ušijí i ručky začátečnice. - USA. Jubileum. 11. listopadu 

roku 1520 přistáli první angličtí osadníci na lodi Mayflower na americké půdě. O 

prvenství se hádají města Plymouth a Provincetown. Když druhý den přistály veslice na 

pevnině, hádejte, co udělaly ženy jako první věc? Praly prádlo. Obtížnou plavbu přežilo 

102 osob a vznikla první anglická kolonie. Na stejných místech prý přistáli Vikingové 

roku 1004. - Inzerát. Který bohatý pán půjčí hezké slečně 300 K na splátky na výrobu 

apartních módních novinek? Značka Mlčeti zlato. - Inzerát. Magnetofon 

značky Edison s mnoha válečky a dvěma kazetami prodám za směšnou cenu. 
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- Inzerát. Prima husy, připravené k pečení, cena 28 K/kg. Prodá Franz Krejza, Radniční 

10. - Inzerát. USA. Američan, toho času v Berlíně, hledá spolupráci s velkovýrobcem 

jabloneckého zboží. Značka L.E. 7707, pan Rudolf Mosse, Berlín SW19. 

11. LISTOPADU 1920 * 309, STRANA 3, 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Praha. Noví 

generálové. Plukovníci Šnejdárek, Karel Voženílek a Kamil Holly budou povýšeni na 

generály. Na plukovníky jsou povýšeni legionářští důstojníci Vojtěch Klecanda, 

generální ubytovatel sibiřské armády, později zástupce generála Peléeho, a Rudolf Janů, 

vojenský velitel Bratislavy. - Praha. Podle úřední statistiky je 40 000 lidí bez bytu. 

24. LISTOPADU 1920 * 322, STRANA 6, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonecké 

divadlo má na programu drama Žárlivost, veselohru Má žena, dvorní herečka a 25. 11. 

bude uvádět premiéru japonské operety Yuschi tančí. 

25. LISTOPADU 1920 * 323, STRANA 3, 8, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Liberec. Kůň v 

kavárně. Opilý muž, který hledal ustájení pro svého koně, jej přivedl do kavárny U 

korunního prince na Bismarckově náměstí – k všeobecnému veselí hostů. Jen s obtížemi 

se podařilo dostat oba ven na ulici. - Rychnov. Dne 22. 11. se zde konala schůze 

včelařů. Pan učitel Hans Langer přivítal značný počet členů i včelařů z okolí, kteří chtějí 

pilně spolupracovat na výrobě medu a na chovu zdatných a pracovitých včel. Pan 

Rudolf Ullrich ze Svatého Kříže podal zprávu o kurzu pro včelaře v Liberci, který 

pojednával o zlepšení pastvy pro včely. Pan Albín Ullrich z Pelkovic mluvil o 

královnách a snůšce. Roční příspěvek bude činit 12 K. Na poslední schůzi v Pelkovicích 

se vybralo 45 K pro jednoho válečného slepce. - Kino Fortuna hraje drama o čtyřech 

aktech Králové v exilu s Mercedes Brignone v hlavní roli. Kostýmy pro herce pořídily 

největší pařížské módní firmy. 

26. LISTOPADU 1920 * 324, STRANA 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Smržovka. Majitel 

kina Olympia, pan Otto W. Feix, pojmenoval slavnostní odpoledne pro školní mládež 

Cesta do pohádky. Vypravěčka, paní Josefa Elstnerová z Drážďan, se zhostila svého 

úkolu skvěle. Seděla v křesle v tlumeném světle lampy jako překrásná pohádková 

princezna a upoutala děti svými pohádkami tak, že byly tiše jako myšky. 

27. LISTOPADU 1920 * 308, STRANA 2, RANNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. 

Zásobování. Na 294. týden 

se vydává na chlebenky 

jeden pecen chleba na 

osobu, plus 3/4 kg mouky. 

Hovězí maso: 15 dkg na 

osobu, cena 17 K/kg v 

pondělí u řezníka W. 

Kirschnera, Střelecká 31. 

 

FOTO:  

Živá Reichstrasse (dnes 

Poštovní ulice) v Jablonci nad Nisou v roce 1920 

 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100714&x=677&y=444&hash=c086239df62deab41e16651ac02026c8&ratio=1
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PROSINEC 2020 
TESTOVÁNÍ NÁRODA ZAČALO: PEDAGOGOVÉ PRVNÍ NA ŘADĚ  

ČESKO I SVĚT * 1. 12. SMUTNÉ PROGNÓZY SE NAPLNILY: Křivka úmrtí v Česku 

vyletěla strmě vzhůru. - Epidemie covidu-19 si vyžádala už více než osm tisíc životů. 

Podle dat Českého statistického úřadu stoupla celková úmrtnost ze všech příčin ve 

43. týdnu o 1,5 tisíce nad normální hodnoty. - DETAILY ZE ZÁKONA O OČKOVÁNÍ 

NA COVID: Návrh zákona počítá s variantami jednoho nebo dvou očkování. Případnou 

újmu na zdraví má stát uhradit stejně jako u povinných vakcín. Chce tím přispět 

k ochotě lidí nechat se očkovat. Cílem je proočkovat dvě třetiny dospělých. - NEJSI 

NAOČKOVANÝ? Tak to si pivo nedáš. Britové uvažují o covidových pasech: 

Restaurace, bary a kina by mohly v budoucnu zákazníky odmítnout v případě, že 

nebudou naočkováni proti covidu-19. Naznačil to nový britský ministr pro dohled nad 

vývojem vakcín Nadhim Zahawi - HORKO V BRUSELU: Nepovolené sex party se 

zúčastnil i Orbánův europoslanec. Policie v Bruselu měla o víkendu napilno. 

Zasahovala v centru města v prostoru nad jedním z místních barů. Případ má ale 

pikantní příchuť – šlo podle médií o orgie, jichž se měl zúčastnit i jeden z členů 

Evropského parlamentu. – RUSKÁ POLICIE ZADRŽELA V KAZANI MUŽE 

podezřelého ze série vražd důchodkyň. Osmatřicetiletý Radik Tagirov měl v letech 

2011–2012 zavraždit a oloupit až 32 ruských stařenek. Všechny oběti byly brutálně 

uškrceny. * 2. 12. TESTOVÁNÍ ZDARMA ZAČNE 18. PROSINCE, možná až na tisíci 

místech - Testování pro veřejnost má být k dispozici před Vánoci všem, kdo projeví 

zájem. - V Juřince unikla hustší bezbarvá látka. Zemřelo malé množství ryb, není však 

jisté, že důvodem byl únik látky. - BRITÁNIE ZAČNE JAKO PRVNÍ ZEMĚ PŘÍŠTÍ 

TÝDEN OČKOVAT: Spojené království jako první západní země schválilo k použití 

vakcíny proti novému koronaviru. Vakcína od firem Pfizer/BioNTech se může používat 

v nouzovém režimu a první dávky dostanou vybrané skupiny lidí už na počátku příštího 

týdne.  - RAKOUSKO BEZ OHLEDU NA EVROPU OTEVŘE LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA a 

od 24. prosince umožní provozování venkovních zimních sportů včetně lyžování 

a bruslení. * 3. 12. ŽIVOT V ČESKU SE PROBOUZÍ. S některými omezeními se 

otevírají restaurace, obchody i sportoviště. - TESTOVÁNÍ VŠECH UČITELŮ? Termín je 

nereálný. Liberecký kraj se obává, že nestihne v termínu otestovat všechny učitele. - 

Premiér Babiš vyzývá k opatrnosti po rozvolňování. Ministr Blatný je striktní, říká: 

Nezkazme si to, ať se nevrátí zákazy. – FOTBALISTÉ SLAVIE PORAZILI Beer Ševa 

3:0 a postoupili do jarní vyřazovací části Evropské ligy. Naopak Sparta a Liberec 

skončily už ve skupině. - COVID OPĚT NAHLODÁVÁ NHL. Ani start 1. ledna se 

nestihne. * 4. 12. VAKCÍNU PROTI CHŘIPCE letos dostal každý, kdo chtěl: I když to 

vypadalo jako nemožné, podařilo se českým lékařům očkovat proti chřipce téměř 

každého, kdo projevil zájem. Svět se bojí, aby se chřipka nespojila s covidem. - 

LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA otevřou 18. prosince: Konkrétní opatření, za 
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jakých se otevřou, by měla být známa v pondělí, a to po jednání vlády. - COVID DRTÍ 

USA: Rekordní jsou počty nakažených, hospitalizovaných i mrtvých. Experti varují, že 

Američany čeká těžká zima. Nákaza se v zemi se zhruba 328 miliony obyvatel 

prokázala už u více než 14 milionů lidí. * 5. 12. SÁZEJÍCÍ Z PRAHY VYHRÁL VE 

SPORTCE: Při pátečním slosování sázkové hry Sportky padl jackpot přes 93,8 milionu 

korun. Vítězem je sázející z Prahy. Jde o druhou vysokou výhru v loterii během pěti 

dní, v neděli jiný sázející z jižních Čech vyhrál přes 60 milionů korun – DVA TÝDNY 

DO ZAČÁTKU LYŽOVÁNÍ. Ve skiareálech se teď místo toho bobuje. – Testování 

národa začalo, první jsou na řadě pedagogové. Zájem má třetina z nich – ROK 2038: 

KONEC UHLÍ V ČESKU. - VAKCÍNA PRO PĚT KRUHŮ: Někteří olympionici se hlásí 

o očkování. V Tokiu však nejspíš povinné nebude. – Do čela žebříčku italských 

bestsellerů pronikla kniha obsahující jen bílé stránky. Titul ´Proč si Salvini zaslouží 

důvěru, respekt a obdiv´ si tak svérázným způsobem střílí z vůdce krajně pravicové 

Ligy Mattea Salviniho. * 7. 12. JAK ČEŠI ZMĚNILI ADVENTNÍ NÁKUPY: Plná 

parkoviště, ale obchody bez front. Druhá adventní neděle byla ve znamení prvního 

nákupního víkendu po uvolnění opatření. Podle obchodních center přišlo o pětinu méně 

lidí než loni touto dobou. Zákazníci to nepřehánějí, víc rozmýšlejí, kam a kdy jít. 

VIRUS SE NEVZDÁVÁ: POČET NAKAŽENÝCH OPĚT ROSTE, lidé přestávají 

dodržovat nařízená omezení. - RESTAURACE MUSÍ ZAVŘÍT UŽ VE 20 HODIN: 

Restaurace nesmí prodávat po zavírací době ani ve výdejních okénkách. Dosud mohly 

mít tyto podniky otevřeno do 22 hodin. * 8. 12. TŘETÍ VLNA PŘIJDE BRZY A BUDE 

DLOUHÁ a vyčerpávající, varují experti: Světová zdravotnická organizace varuje před 

třetí vlnou pandemie. Podle WHO bude Evropa na začátku roku 2021 čelit dalšímu 

masivnímu nárůstu infekcí. * 9. 12. Po třech týdnech se denní počet nakažených znovu 

dostal na šest tisíc, přesně jich bylo 6 412. - KAM NA LYŽE? Tatry s testem, na Alpy 

můžou letos Češi zapomenout: Poprvé za roky existence cestovních kanceláří budou 

hrát prim v prodeji lyžařských zájezdů nabídky last minute. Cestovky hlásí meziroční 

propad horských zájezdů o celých devadesát procent. - MIMOZEMŠŤANÉ JSOU TADY, 

ale lidstvo není připraveno, tvrdí exšéf izraelského vesmírného úřadu. Zneklidňující 

odhalení, nebo prachsprostá reklama na novou knihu? * 10. 12. KRAJSKÁ 

NEMOCNICE V LIBERCI zveřejnila podrobnosti k případu smrti prvního dítěte v České 

republice s potvrzenou nákazou koronavirem. Celkový počet obětí souvisejících 

s covidem-19 se v zemi zatím vyšplhal na 9 136. - Co nám udělají? Postaví nás ke 

zdi? ptá se majitel hospody, která odmítla zavřít v osm. – VELKÁ ČESKÁ PAŘBA: 

Lidé navzdory zákazu popíjejí policii přímo ´pod nosem´. Policejní prezident Švejdar:  

Na jaře se lidé víc báli a chovali se odpovědněji.  Na Vánoce opět budou platit 

protiteroristická opatření a uvidíme v ulicích policisty se samopaly a zátarasy. 

– FOTBALOVÁ CHOBOTNICE: Kauza Berbr narůstá do obrovských rozměrů. Co ještě 

skrývá policejní spis? - JAK DLOUHO UŽ TU STOJÍTE? EVROPA JE PLNÁ 
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FRONT DO OBCHODŮ.  Jeden ven, druhý dovnitř. Opatření proti šíření nového 

koronaviru znovu učí obyvatele starého kontinentu trpělivosti. Fronty se v předvánoční 

době nákupů dárků tvoří napříč Evropou. * 11. 12. VLÁDNÍ VÁNOČNÍ PORADNA: 

Pod stromeček respirátory a dluhopisy. Kupte babičce a dědovi k Vánocům respirátory, 

nabádá ministr zdravotnictví a zároveň říká: Pokud nedojde k zázraku, příští týden opět 

zavřou hospody či hotely. * 12. 12. V LEDNU HROZÍ EXPLOZE COVIDU-19, varují 

propočty statistiků. – Zavřené hospody, lyžování na otočku. Česko míří zpět do čtvrtého 

stupně PES, vláda rozhodne o zpřísnění zákazů. – „Jsme v průšvihu a už ´to ale 

nedáváme´. Nečekejte do Vánoc, zavřete,“ vyzývá německý ministr. Čísla jsou 

rekordní. - VÍTĚZEM EVROPSKÝCH FILMOVÝCH CEN se stal Chlast, novinka 

dánského režiséra Thomase Vinterberga. * 13. 12. BOD ZLOMU: ČESKÝ BYZNYS 

UMÍRÁ, hoteliéři zvažují nepokoje v ulicích. Je to silný krok a je z něj cítit 

zoufalství. Unie cestovního ruchu vyzvala vládu, aby jednala o skutečných 

kompenzacích pro hotely, restaurace, horská střediska, cestovní kanceláře a další firmy. 

– Havlíček chce zavřít hospody v pátek, Hamáček už ve středu. Pokud vláda v pondělí 

schválí přesun Česka do 4. stupně rizika protiepidemického systému, můžou se koncem 

týdne znovu zavřít restaurace a hotely. - MERKELOVÁ VYHLÁSILA LOCKDOWN 

NĚMECKA. Na Vánoce bude výjimka, na silvestra ne. Tento rok tak Němci vynechají 

například novoroční ohňostroj. * 14. 12. VOLITELÉ POTVRDILI BIDENA: Joe Biden 

byl formálně zvolen prezidentem USA, když jeho vítězství potvrdili volitelé. Jejich 

hlasování se obvykle považuje za formalitu, ale letos se mimořádně sledovalo, protože 

prezident Donald Trump výsledky voleb zpochybnil. * 15. 12. NOVÝ PES JE KROK 

OD TŘETÍHO STUPNĚ. Ministerstvo zdravotnictví v úterý poprvé uveřejnilo paralelně 

vedle sebe dva indexy rizika v rámci protiepidemického systému PES. Nový index, 

který počítá i s antigenními testy, má hodnotu 61, což je těsně nad hranicí třetího 

stupně. - KVŮLI ALERGIKŮM LETOS VÁNOCE BEZ POPELKY. NOROVÉ UVĚŘILI 

SATIRICKÉMU ČLÁNKU. S vánočními svátky je už tradičně spjatá pohádka Tři oříšky 

pro Popelku a zdaleka to neplatí jen v Česku. Norská televizní stanice NRK musela 

vyvracet článek satirického webu Nyhetshjulet, který uvedl, že pohádku letos televize 

kvůli lidem s alergií na oříšky nebude vysílat. 

VÁNOČNÍ EVROPA ZPŘÍSŇUJE OPATŘENÍ: ZÁKAZY VYCHÁZENÍ, zavřené 

restaurace. Počty nakažených koronavirem v Evropě stoupají a vedení jednotlivých 

států po krátkém rozvolnění opatření proti šíření nákazy je zase zpřísňují. Znemožňuje 

se cestování, zavírají se školy, omezují nákupy, zavírají služby. Zimní svátky budou 

v Evropě výrazně komornější. * 16. 12. ZAČÍNÁ DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ Čechů 

antigenními testy. Je zdarma a zopakovat ho lze jednou za pět dní. Počet potvrzených 

případů překonal hranici 600 tisíc. Zároveň je už přes deset tisíc obětí. - První den 

testování zdarma: Někteří mají podezření, jiní chtějí ´jistotu´. Ve středu začalo plošné 

antigenní testování. Ačkoli kritici plošného testování tvrdí, že je k ničemu, protože dává 

záruku zdraví jen v daný moment a člověk se může nakazit v MHD cestou 

z odběru, v první den testování zdarma se našla řada lidí, kteří možnost rádi 
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využili. - CHAOS V TESTECH: Nic není propojeno a neseženeme místo, zní 

stížnosti lidí. Podle údajů z rezervačních systémů by ve středu mělo test v hlavním 

městě absolvovat asi 1 300 lidí. Spoustě zájemců se ale nedaří sehnat termín do Vánoc. 

- „Lidi, to jste si vážně mysleli, že se na všechny dostane?“ První ostrý den 

dobrovolného antigenního testování doprovázejí zmatky a frustrace zájemců. - VLÁDA 

KAPITULOVALA: Nad pandemií prý zvítězí zdravý rozum. Po tři čtvrtě roce, kdy se 

nás vláda pokouší cepovat epidemickými vyhláškami, není snadné se s tím smířit, ale 

stalo se: Ve středu to vzdala. Kapitulovala. * SLOVENSKO ZAVÁDÍ ZÁKAZ 

VYCHÁZENÍ od soboty, platit bude do 10. ledna. Důvodem je zhoršování pandemické 

situace v zemi. - V OSMAČTYŘICETI ZNOVU NA LEDĚ! Hlásaly novinové titulky 

poté, co v posledním prosincovém zápase druhé nejvyšší hokejové soutěže nastoupil 

Jaromír Jágr, majitel kladenských Rytířů, proti Jihlavě. Návrat do hry sice plánoval až 

v novém roce, ale marodka v mužstvu jeho start uspíšila. Ve vítězném utkání srovnal se 

zemí jednoho z protihráčů a poté novinářům s úsměvem vysvětloval, že to od něj nebyl 

bodyček a že na stará kolena nezačal hrát na tělo. Je mi skoro padesát, nehrál jsem 

devět měsíců, mám 120 kilo bez výstroje, 130 s výstrojí. Chudák kluk se mi 

připletl do cesty a já prostě nedokázal zastavit… * 17. 12. ČÍNSKÁ SONDA 

ČCHANG-E 5 se vrací na Zemi se vzorky horniny z Měsíce. * 18. 12. ČESKO se vrací 

do 4. stupně systému PES. Zavírají restaurace a sport, otevřené zůstávají obchody a 

služby. Ministr zdravotnictví oznámil, že první várka vakcíny k nám dorazí 26. nebo 27. 

prosince. – POSLANCI SCHVÁLILI ROZPOČET NA PŘÍŠTÍ ROK se schodkem 320 

miliard korun. Vládě pomohli komunisté, kteří prosadili odebrání deseti miliard korun 

armádě. Pro rozpočet hlasovali poslanci ANO, ČSSD a KSČM. - U BRNA NAŠLI 

STŘÍBRNÝ POKLAD Z 15. STOLETÍ: Malý stříbrný poklad našli pomocí detektoru 

kovů lidé v lesích v okolí Brna. Nález z místa vyzvedli odborníci z Ústavu 

archeologické památkové péče Brno a Moravského zemského muzea. V keramické 

nádobě bylo 274 mincí. - ŠPINDLERŮV MLÝN: ZAČÍNÁ LYŽAŘSKÁ SEZONA. I přes 

pandemii koronaviru se dnes v Česku rozjely lanovky a vleky. Co čeká lyžaře? Zatím 

teplé počasí, málo sněhu a řada opatření. Začátek sezony zachraňuje umělý sníh. 

Sjezdovky jsou bílé, okolní kopce zelené. - POLITICI SE VYMLOUVAJÍ JAKO DĚTI A 

ČEŠI OTUPĚLI. Hláška „best in covid“ nezestárla dobře. Nedokázali jsme 

ochránit rizikové skupiny obyvatel, řadíme se tím mezi nejhorší státy v počtu 

na obyvatele. Tento týden Česko zaznamenalo v boji s koronavirovou pandemií 

dva významné milníky. Zaprvé začátek antigenního testování a zadruhé počet 

lidí zemřelých na koronavirus, který přesáhl 10 tisíc. - TO MÁTE Z TÉ 

BENEVOLENCE K ČECHŮM: Benevolentní přístup saské vlády k cestování z České 

republiky je podle německého bulvárního deníku Bild jednou z příčin, že má Sasko 

v současnosti nejvíce nových případů koronavirové infekce na sto tisíc obyvatel ze 

všech spolkových zemí. Připomíná, že ještě začátkem října, kdy v ČR rychle rostl počet 

nakažených, saský premiér Michael Kretschmer sázel i přes varování 
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odborníků na osobní zodpovědnost jednotlivců. - PROTILÁTKY PO PRODĚLÁNÍ 

KORONAVIRU vydrží v těle nejméně půl roku. Podle studie barcelonského 

výzkumného ústavu IrsiCaixa mají lidé, kteří prodělali koronavirus, protilátky proti této 

nemoci nejméně půl roku. Ke stejnému závěru došli minulý měsíc i britští vědci 

v podobné studii. * 20. 12. V ČESKU ZAČÍNÁ TŘETÍ VLNA: „Nový kmen viru 

situaci zhoršuje. Je třeba co nejdřív zpřísnit opatření na základě pátého stupně 

protiepidemického systému,“ říká Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky 

Akademie věd - VLÁDA PROBERE NOVÁ OPATŘENÍ. Nakažlivější typ viru je riziko. 

Kvůli novému nakažlivějšímu typu koronaviru musí lidé cestující z Velké Británie do 

karantény. Vláda bude řešit, zda a kdy zpřísnit protiepidemická opatření - Jehel se 

bojím. Očkovat se ale nechám. Jen bez šaškáren, uvedl prezident a vyzval ke 

strávení Vánoc v úzkém rodinném okruhu slovy: Neprskejte na sebe. - Svátky 

nabourají boj s covidem 19. Ministr slíbil testy. Řada míst ale neotevře. - MUTACE 

VIRU NENÍ POD KONTROLOU, přiznala Británie. Evropa reaguje. Mutace koronaviru, 

která se šíří na jihu Anglie, není pod kontrolou a bude velmi složité její rozmach 

potlačit. Vývoj sleduje Světová zdravotnická organizace a začínají reagovat i některé 

státy EU včetně Česka. - PAPEŽ FRANTIŠEK NENÍ NADŠEN futuristickými jesličkami 

před svým sídlem. * 21. 12. PES 5: Česko míří k tvrdým zákazům. Počty nakažených 

rostou. Vláda bude rozhodovat, zda znovu ´utáhne šrouby´. Protivládní demonstrace 

autobusů. – První lyžování s rouškou a dohledem. Skiareály mohly poprvé otevřít. Bez 

hospod a hotelů, zato s lyžařskými patrolami. - Kvůli novému kmeni koronaviru 

zakázala vláda, podobně jako několik dalších států, lety z Británie. * 22. 12. 

NOUZOVÝ STAV SE PRODLOUŽÍ DO 22. LEDNA, výjimky o Vánocích nebudou. - 

K OSTATNÍM ČELEM, K BRITÁNII ZÁDY. Nová mutace viru zavírá hranice zemí. - 

Zavřené francouzské hranice. V noci z neděle na pondělí se Paříž na 48 hodin uzavřela. 

Více než 40 zemí již učinilo důležité rozhodnutí a „přibouchlo dveře“ Velké Británii 

kvůli obavám z nové mutace koronaviru. - Bez vody i toalety. Čeští řidiči uvízlí na cestě 

z Británie jsou zoufalí. - SPORTOVCEM ROKU SE STAL HOKEJISTA David Pastrňák. 

Za ním skončily lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká a rychlobruslařka Martina 

Sáblíková. Kolektivem roku je biatlonová štafeta, do síně slávy vstoupil bývalý 

fotbalista Antonín Panenka. * 23. 12. SPÁNEK JAKO ZBRAŇ PROTI COVIDU. Nemoc 

mu ale zároveň škodí. Spánkový hormon melatonin by mohl pomoci v léčbě 

nakažených covidem-19. U vyléčených osob se ale i po delší době objevují poruchy 

spánku. Vzájemné působení nemoci a spánku momentálně zkoumá hned několik 

vědeckých týmů. - PŮLNOČNÍ NA HRADĚ HLÁSÍ PLNO, lidé lístky rozebrali během 

pár hodin. Lidé si během úterý rozebrali vstupenky na štědrovečerní půlnoční mši 

v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, na kterou letos kvůli koronavirovým 

opatřením může přijít jen omezený počet účastníků. * 25. 12. MIMOŘÁDNÝ 

VÁNOČNÍ KONCERT z Tereziánského sálu Břevnovského kláštera. Účinkují přední 

český houslista Václav Hudeček, sopranistka Nikola Uramová, varhanice 
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Eva Bublová a Barocco sempre giovane. - Kněz Halík: Nepatrný virus otřásl 

planetou a ukázal, že nejsme pány světa. Mnohým lidem otrnulo a začali se 

chovat jako idioti. Do toho přichází masáž fake news, které lidem servírují to, 

čemu rádi věří, i když to odporuje evidentním faktům. Bohužel, mnoho lidí není 

schopno myslet kriticky a chovat se ukázněně. Počet mrtvých a nakažených je 

vysvědčení nejen vládě, ale nemalému procentu občanů… * 28. 12. NA 

HORÁCH JE SNĚHU DOST, ALE SJEZDOVKY ZEJÍ PRÁZDNOTOU: Prakticky všechna 

česká lyžařská střediska se v uplynulém měsíci připravovala na zahájení lyžařské 

sezóny. Sněhu je tedy na svazích dost, kvůli zpřísnění vládních opatření proti šíření 

nemoci covid-19 však od neděle zejí sjezdovky prázdnotou. - PO KRKONOŠÍCH 

VYJELA PROTESTNÍ RAKEV: Ubytovatelé a podnikatelé v Krkonoších vyjeli v neděli 

po horách se symbolickou rakví na protest proti vládnímu uzavření lyžařských areálů 

a podnikání ve službách na horách. Akci nazvanou Rakev za Krkonoše zahájili v neděli 

ráno v Harrachově a s rakví uloženou na vozíku za autem objeli během dne další 

střediska hor, včetně Špindlerova Mlýna, Pece pod Sněžkou, Malé Úpy, Janských Lázní 

i Vrchlabí. - BRITŠTÍ VĚDCI VOLAJÍ PO CELONÁRODNÍM LOCKDOWNU KVŮLI 

ZMUTOVANÉMU KORONAVIRU: Zmutovaný koronavirus, který je nakažlivější, 

a proto se snáze šíří, se objevil o víkendu v dalších evropských zemích včetně 

Španělska, Švédska a Švýcarska. I když se na východě a jihovýchodě od Štěpána 

zpřísnila opatření na nejvyšší čtvrtý stupeň, britští vědci z vládní poradní skupiny pro 

krizové situace SAGE vyzývají k celonárodnímu lockdownu. * 29. 12. HASIČI vytáhli 

z odpadků ve spalovně bezdomovce, vysypal ho tam popelářský vůz: Pražští hasiči 

zachránili ze šachty hluboké dvacet metrů ve spalovně v pražských Malešicích muže. 

Toho tam i s odpadky vysypal popelářský vůz. Asi šedesátiletého muže vyprostili 

pomocí lezecké techniky. - STATISTICI HLÁSÍ NEBÝVALE VYSOKÉ POČTY ÚMRTÍ. 

V druhé polovině listopadu, konkrétně ve 47. týdnu, zemřelo v České republice 3 239 

osob. Je to už několikátý týden v řadě, kdy počty výrazně převyšují čísla z předchozích 

let. Čísla korespondují s nárůstem počtu nakažených koronavirem na přelomu října 

a listopadu, na podrobnější analýzu je však podle statistiků zatím brzy. - 

CHORVATSKÉ ZEMĚTŘESENÍ CÍTILI LIDÉ V CELÉM ČESKU: Obyvatelé prakticky 

po celé České republice hlásili seismologům zemětřesení, které zaznamenali v úterý po 

poledni. Šlo o otřesy spojené s otřesy v Chorvatsku, které měly 6,3 stupně. * 30. 12. 

EPIDEMIE ZRYCHLUJE. Ministr poslal Čechům vzkaz kvůli Silvestru. Index rizika 

epidemie covidu-19 v Česku se před koncem roku vrací na nejvyšší, pátý stupeň 

pohotovosti, který značí kritický stav. V úterý testy v Česku odhalily 16 329 tisíc 

případů nákazy koronavirem. Jde o dosavadní rekord. Podle ministra zdravotnictví Jana 

Blatného byl růst nakažených očekávatelný, znepokojuje ho ale nárůst 

hospitalizovaných. O dalším vývoji podle něj rozhodne první lednový týden. - Očkovat 

jen učitele ZŠ? Neopomeneme žádné pedagogy, dohodla se ministerstva. Mezi 

prioritními skupinami pro očkování proti covidu-19 budou všichni učitelé, a to včetně 

těch z mateřských a speciálních škol. Po středečním jednání s resortem 
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zdravotnictví to oznámilo ministerstvo školství. - ČESKO ČEKÁ NEZVYKLÁ OSLAVA 

KONCE ROKU: se zákazem vycházení po 21. hodině, zavřenými restauracemi a bez 

ohňostrojů. Ministr zdravotnictví vyzval Čechy, aby kvůli zdraví svému i dalších lidí 

upustili od tradičních oslav. - PŮLNOČNÍ PŘÍPITEK BUDE JINÝ. Po 23 letech jsem 

nervózní, říká šéf továrny na sekt. Kvůli pandemii a restrikcím se zhruba každý šestý 

Čech rozhodl neslavit příchod nového roku. Krize dopadla i na výrobce sektu v Česku. 

Přesto šéf společnosti Bohemia Sekt očekává pokles příjmů jen o zhruba deset procent. 

- OD VÁNOC ROSTE POČET HOSPITALIZOVANÝCH S COVIDEM-19. Někde jich je 

dvakrát tolik. S dalším prudkým nárůstem nakažených s covidem-19 přibývají 

v nemocnicích znovu nemocní. - České nemocnice se před koncem roku 2020 začaly 

znovu potýkat s nárůstem počtu pacientů s koronavirem. Aktuálně je podle údajů 

Ministerstva zdravotnictví hospitalizováno 5 777 lidí s covidem-19. A počty nejspíše 

dál porostou. Důvodem je prudký nárůst počtu nakažených: v úterý odhalily testy 

16 419 lidí s koronavirem, ve středu jich bylo dokonce 17 008. - ZHORŠENÍ PO 

SVÁTCÍCH hlásí Německo, Francie i Británie. Povánoční zhoršení pandemické situace 

se netýká jen Česka, ale i jiných evropských zemí a také zámoří. Například Velká 

Británie nebo Francie už chystají zpřísnění již tak přísných protipandemických restrikcí. 

Německé Sasko bude od čtvrtka pro vstup vyžadovat negativní test na koronavirus. Pro 

návštěvníky z rizikových oblastí, mezi které patří i Česko, platí povinnost nanejvýše 

24 hodin starého testu. Spolková země je aktuálně ohniskem nákazy v celém Německu.  

- ZASTAVENÉ VLEKY NEVADÍ, SJEZDOVKY ZNOVU OBSADILY DĚTI. Sjezdovky 

v některých lyžařských areálech opět obsadily děti, které je spolu s rodiči sjíždějí na 

bobech a sáňkách. Stejně jako v předchozích dnech nemohou návštěvníci využít vleky, 

neboť zimní střediska jsou na základě rozhodnutí vlády kvůli koronaviru mimo provoz. 

* 31. 12. NÁKAZA PRUDCE ZRYCHLUJE. Všechny naděje se v roce 2021 upínají na 

vakcinaci, která by mohla umožnit získání kontroly nad nákazou covid-19. Začne 

očkování. Do Liberce dorazila první dávka vakcín. - ZA POSLEDNÍ DEN V ROCE 

V ČESKU přibylo 13 274 nových případů koronaviru z 26 547 testů. - Místo oslav 

hněv. V Praze se demonstrovalo na Václavském náměstí proti opatřením. V Praze, 

Ostravě nebo Olomouci lidé večer protestovali proti vládním koronavirovým opatřením. 

V hlavním městě se podle policie demonstrace zúčastnilo několik desítek lidí. 

* 1. 1. 2021 * ČESKO DO NOVÉHO ROKU VSTOUPILO S REKORDNÍM SKÓRE. 

Index rizika je na 90 ze sta a zůstává v nejvyšším pátém stupni pohotovosti.  Zavřené 

jsou restaurace i obchody. I přestože byla silvestrovská noc nejklidnější za roky, 

epidemie v Česku neutichá. * OČEKÁVÁNÍ OD ROKU 2021: ZKROTIT VIRUS…  

 
 

MOTTO:  

Před námi jsou lepší věci než ty, které jsme nechali za námi… 
Clive Staples Lewis, irský spisovatel   
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JABLONEC NAD NISOU 

ADVENT: INVENTURA ŽIVOTNÍCH HODNOT A LIDSKÝCH VZTAHŮ 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK, ÚVODNÍK: VÁNOCE V ROCE „0“ - Vážení čtenáři, milí 

spoluobčané, blížíme se ke konci mimořádného roku, který vejde do učebnic 

dějepisu a kronik měst. V paměti lidí bude zapsán jako rok obrovské nečekané 

zkoušky v podobě pandemie koronaviru, které jsme byli nuceni čelit. Máme 

štěstí, že žijeme v prosperující zemi a městě. Dokázali jsme v bezprecedentní 

situaci zmobilizovat systémové prostředky, městské materiální, finanční i 

lidské zdroje. Především se ve většině Jablonečanů probudila sounáležitost, 

obětavost, odpovědnost a kreativita. Takto zafungoval náš společný „imunitní 

systém“ proti pohromám, na který se zjevně můžeme spolehnout. Prokázalo se, 

v jak skvělé kondici je naše nemocnice a jak by se nám nevyplatilo, kdybychom 

se k ní chovali macešsky a zanedbávali její kvalitu a rozvoj. Příroda nám dala 

velmi tvrdou lekci, ale věřím, že zodpovědný přístup všech bude znamenat i 

slábnoucí pandemii. S tím je spojený optimismus a blížící se Vánoce jsou 

dobrou konstelací pro to, abychom si v tradičním duchovním čase adventu 

každý v sobě udělali malou inventuru životních hodnot a lidských vztahů. Pro 

každého z nás by mohl být letošní rok v nějakém ohledu rokem „0“, protože 

mnohé nebude úplně stejné jako dřív. Vánoce jsou ale hluboko v nás a těšíme se 

na ně. Letos by se mohly víc podobat těm, které slavili naši předci. V kruhu 

rodiny, skromněji, ale blíž jejich smyslu. Jablonec i letos zažije krásnou vánoční 

atmosféru. Bohužel přijatá opatření nedovolí zorganizovat akce, na kterých 

bychom se mohli sejít všichni. Mám na mysli vánoční trhy, tradiční 

Primátorský svařák či společné rozsvěcení vánočního stromu. Ten ale 

samozřejmě i letos bude stát před radnicí jako hlavní symbol jabloneckých 

Vánoc. Internetovými přenosy uměleckých vystoupení z jednoho z 

jabloneckých kostelů se budeme snažit nás všechny propojit. A rodí se další 

nápady, jak co nejlépe vytvářet a společně sdílet byť netradiční atmosféru 

Vánoc v Jablonci. Přeji vám všem krásné, klidné a opravdové Vánoce, pevné 

zdraví a v novém roce mnoho štěstí. David Mánek, náměstek primátora 

STŘEDA 2. 12. * Ředitelky devatenácti mateřských škol v Jablonci převzaly z rukou 

náměstka primátora pro humanitní oblast Davida Mánka na 280 vitamínových balíčků a 

nanoroušky. Balíčky jsou určené pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům. Město 

tímto způsobem chce podpořit prevenci proti nákaze covid-19 a uvolnilo na jejich 

nákup téměř 120 tisíc korun. * Statutární město Jablonec podpořilo částkou 50 tisíc 

korun sérii online koncertů kapel Libereckého kraje pořádaných v rámci projektu 

´Kultura přežije´. Živě tak mohly být z Kulturního centra Vratislavice streamovány i 

koncerty jabloneckých skupin Ladybirds a Divoký Astma. 
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ČTVRTEK 3. 12. * Muzeum skla a bižuterie v Jablonci se opět po delší době otevřelo 

návštěvníkům, na které čekaly nejen novinky ve stálých expozicích, ale také tři nové 

výstavy. Dvě z nich ukončují projekt Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 

2020. Ta větší z nich se jmenuje Designova 10⁰ a mapuje přírůstky současného designu 

do muzejní sbírky za posledních deset let. Druhá z výstav, nazvaná Reflexe, představuje 

v přístavbě muzejního krystalu deset zajímavých sklářských umělců tří generací z 

různých koutů světa tvořících v České republice. Poslední výstavou je Kaleidoskop 

vkusu, kde je k vidění luxusní bižuterie ze světových výstav v době budování 

socialismu. Všechny uvedené výstavy bude možné navštívit až do 5. září 2021. Do 

neděle 6. 12. je pro všechny návštěvníky vstup zdarma, současně je nutné počítat s tím, 

že návštěvnický režim bude omezen na 60 osob. Návštěvu muzea lze ale využít třeba 

jen k nákupu zajímavých exkluzivních vánočních dárků. Dnes navíc obohatil nabídku 

živý streamový koncert Ondřeje Rumla z noční osvětlené muzejní přístavby.  

PÁTEK 4. 12. * Dnes se částečně uzavřelo Mírové 

náměstí v Jablonci, protože meteorologové 

předpovídají na víkend silný vítr. Preventivní 

opatření je z důvodu bezpečnosti kolemjdoucích. 

Silný vítr totiž způsobuje v centru města víry, které 

mohou zlomit vánoční strom, což se už v minulosti i 

stalo. Připomeňme si, že v prosinci 2013 zlomila 

vánoční strom před radnicí noční vichřice. Z nádherného smrku tehdy zůstal jen pahýl 

trčící z dlažby. Strom spadl asi půl hodiny po půlnoci, nikomu se tehdy naštěstí nic 

nestalo. Desetimetrový smrk pichlák se zlomil nad stojanem a na dvou dalších místech 

se naštípl, takže město muselo zajistit strom nový. Navíc bylo nutné dokoupit osvětlení, 

které se pádem zničilo. Silný vítr poškodil vánoční strom v Jablonci také v roce 2017. 

Mohutná jedle tehdy nevydržela silné poryvy větru, naklonila se a hrozilo, že spadne. 

Navíc se při kontrole ukázalo, že kmen stromu je narušený. Vedení města se proto s 

ohledem na bezpečnost lidí rozhodlo strom odstranit. Nový nechala radnice postavit až 

po vánočních trzích. * Letos jsou kvůli koronavirové pandemii Vánoce v Jablonci 

skromnější, radnice zrušila trhy i tradiční sbírku Primátorský svařák. Od pondělí 7. do 

neděle 20. prosince ale bude na Mírovém náměstí čekat na zákazníky alespoň šest 

stánků, prodejcům je město nabídlo zdarma. Ve dvou bude drobné občerstvení, jako je 

třeba svařené víno, ve zbylých nabídnou trhovci tradiční řemeslné zboží.  

PONDĚLÍ 7. 12. * Změna podmínek konání sňatků. Mimo jiné začalo platit, že účast 

na svatbě bude umožněna maximálně 30 osobám ve vnitřních prostorách nebo padesáti 

venku. Do toho se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící 

se obřadu v zákonem stanovených případech. Ačkoli v průběhu obřadu není nutno mezi 

účastníky dodržovat dvoumetrové rozestupy, Jablonec doporučoval, aby matrikářka i 

oddávající od svatebčanů tento odstup v situaci, kdy je to možné, dodržovali. Pokud se 

svatebčané pohybují po vnitřních prostorách radnice, mají povinnost nosit roušky. 

STŘEDA 9. 12. * Když město zrekonstruovalo pěšinu vedoucí kolem areálu 

plaveckého bazénu z ulice Svatopluka Čecha do ulice Pod Skalkou, vysadilo 

podél ní v roce 2017 březovou alej. Tu v nedávných dnech zničil neznámý 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=86247&x=800&y=575&hash=734a47342f811c7574307e91f645b49b&ratio=1
https://www.facebook.com/events/805041483388699?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A336713959731507%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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pachatel. O své koruny přišlo pět ze sedmi bříz, pachatel zkrátil stromy na polovinu, 

čímž je zcela zničil. Výsadba jednoho zdravého stromu stojí 8 tisíc korun. Vzhledem k 

tomu, že vyměněno jich bude muset být pět, vznikla městu čtyřicetitisícová škoda. Celý 

případ nyní řeší Policie ČR. * Jablonecké divadlo je jedním z kulturních stánků, které se 

rozhodly, že budou příznivcům zprostředkovávat zážitky i v době pandemické. I přes 

různé vládní restrikce vznikl Projekt pro 100, na který dnes navazuje večer s názvem 

Láska, víra, naděje. V rámci online koncertu se představí řada osobností české kulturní 

scény. V prvé řadě Jan Smigmator a Dasha, bez jejichž swingu by to prostě v 

předvánočním čase nešlo. Šansony přednese Zlatka Bartošková. Muzikálové melodie 

zazpívá Magda Malá. Popovou scénu zastoupí David Deyl, Michal Kindl, Milan Šatník 

a Leona Machálková. Chybět nebude autor a interpret burcujícího hitu, majícího přes 

milion zhlédnutí na YouTube, Sundej si roušku a pusu mi dej – Jiří Koběrský, jehož 

doprovodí hobojista Vilém Veverka. Zakoupením elektronické vstupenky bude 

podpořeno divadlo. Sestřih večera zařadila do vánočního programu televize Barrandov. 

VÍKEND 12. – 13. 12. * Vládní opatření související s pandemií covid-19 zasáhla také 

do letošní 34. ročník celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, 

tanec Jablonec. Protože nemohla být ve svém obvyklém říjnovém termínu, konala se v 

jiné formě a za přísných hygienických opatření až nyní. Oba přehlídkové večery byly 

streamovány, představení se konala bez přítomnosti diváků, některé choreografie byly 

uvedeny ze záznamu a počet porotců byl výjimečně ponížen na tři. Tradiční součástí 

přehlídky je také Cena města tance, kterou na základě doporučení poroty udílí statutární 

město Jablonec nad Nisou. Jeho 

letošní cena putuje do ZUŠ 

Vodňany za výrazný umělecký 

počin a osobitou výpověď. 

Ocenění je spojené s finančním 

darem dvacet tisíc korun, který je 

určený k vytvoření nového 

autorského díla a následně jeho 

uvedení na přehlídce 

Tanec, tanec… 2021. 
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ČTVRTEK 17. 12. * Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání v roce 2020 

rozhodlo o likvidaci dvou společností, Jabloneckého kulturního a informačního centra a 

Eurocentra Jablonec, na jejichž práci naváže nová společnost Kultura Jablonec. Ta 

vznikla v říjnu 2020 a v jejím čele bude dočasně stát Petr Vobořil. Spojením obou 

společností v jednu novou si město slibuje mimo jiné úsporu ve výši 4,7 mil. korun na 

provozních dotacích. Nové příspěvková organizace zahájí činnost od 1. ledna 2021.  

PÁTEK 18. 12. * Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se opět uzavřelo pro 

návštěvníky. Tradiční a oblíbené „Vánoční tvoření“, ale i další zajímavé dílny tak 

budou přístupné jen z domova prostřednictvím 

muzejních webových stránek. K nahlédnutí je 

zde například další rukodělné video, tentokráte 

s výrobou geometrických ozdob z dutých 

trubiček inspirovaných přístavbou muzea. 

Vzhledem k pandemické situaci zůstane 

muzeum pro návštěvníky o vánočních svátcích 

uzavřené. Stálé expozice včetně tří nových 

výstav je možné si prohlédnout virtuálně.  

ČTVRTEK 31. 12. * V Jablonci v platnost 

vstoupila nová obecně závazná vyhláška o nakládání se zábavnou pyrotechnikou a 

lampiony štěstí, jejichž vypouštění zcela zakazuje. K používání pyrotechniky je udělena 

výjimka na silvestrovskou noc od 18 hodin 31. prosince do 2 hodin Nového roku. 

Vyhláška platí od 9. prosince a městští strážníci i státní policie vyjížděli již k mnoha 

případům jejího porušení. O silvestrovské noci se však kontroly zpřísní i kvůli 

nařízenému nočního vycházení od 21 do 5 hodin. Jablonec tak vydal jednu z 

nejpřísnějších vyhlášek týkající se pyrotechniky z celého Libereckého kraje. Iniciovala 

ji zastupitelka Michaela Tejmlová, která připravila dvě varianty vyhlášky i komentář: 

„Svoboda jednoho začíná tam, kde končí svoboda druhého. Na rachejtlích, 

které lítají kolem, když jde člověk na procházku, nevidím nic prospěšného, 

spíše negativa. Důvodem vyhlášky je fakt, že tato ´zábava´ škodí 

lidem i zvířatům, a to nadměrným hlukem i nečekaným světlem…  
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PROSINEC 1920: ČÍM ŽIL JABLONEC PŘED 100 LETY? 

Z deníku Gablonzer Tagblatt vybírala Christa Petrásková. 

1. PROSINCE 1920 * 329, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Praha. Národní 

shromáždění. Odpověď ministra pro veřejné práce na interpelaci poslance Simma 

ohledně regulace řečiště Bílé Desné po katastrofě z roku 1916 zněla, že se má 

prozkoumat terén nad jezem Emanuela Simma s ohledem na výstavbu nové přehrady a 

úpravu břehů. - Jak se daří našim rekrutům. Zpráva ze Spišské Bělé. Po našem odjezdu 

do Olomouce jsme vyfasovali na cestu půl chleba, trochu marmelády, kus salámu a 

krabici sušenek. To byla menáž na dva dny a dvě noci. Dojeli jsme do Bělé a šli hladoví 

spát, bez snídaně jsme pochodovali dvě hodiny do Jatrahazy a zpět, pak jsme dostali 

menáž v podobě polévky a zelí. 

Nejhorší je, že spíme na holé podlaze a 

každý týden nám slibují slamníky. Je 

tu zima a my si kupujeme otop, lampy 

a petrolej. Uniformy jsou děravé, boty 

v cárech. Sláma, která chybí na 

podestlání, se nachází spolu s kukuřicí 

v našem chlebu. Poznamenávám, že 

tyto řádky nepíši proti českým šaržím, 

protože tu žijeme Češi, Němci a 

Slováci pohromadě. * Novoroční 

pozdrav vám z Petřína zasílají všichni účastníci tehdejších zimních radovánek 

3. PROSINCE 1920 * 331, STRANA 4, 6, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. V divadle 

se hraje Verdiho opera Maškarní ples, dvaadvacáté dílo skladatele. - Jablonec. Městské 

kino Metropol hraje největší výpravný film této sezóny Madame Recamier s Fern Andra 

a Berndem Aldorem. Jen 4 dny! 

4. PROSINCE 1920 * 332, STRANA 3, 4, 5, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Jablonec. Svaz 

válečných invalidů, vdov a sirotků připravuje senzační masopustní ples na 9. 1. 1921, 

který se bude odehrávat na dvou různých místech s mottem Nebe a peklo. Nebe včetně 

zahrady Eden bude umístěno v restauraci Střelnice, peklo s Luciferem vás přivítá v 

tělocvičně. -Jablonec. Kino Fortuna hraje senzační milostné drama Cirkusová krev o 4 

aktech s Milly Wessely a Lotte Neumannovou. - Mšeno. Češi a sociální demokraté ruku 

v ruce. Na poslední schůzi bylo rozhodnuto, že budova výboru bude také sídlem pošty, 

zatím co česká škola bude umístěna do budovy chudobince. Chudobinec se přestěhuje 

do hospodářské budovy, kterou zakoupil pan Karl Hübner. - Čtenáři nám 

píší. Vrkoslavice. Zápasy dam v Langově Varieté (později Dělnický dům) probíhají 

každý den a jsou vyprodány. Vždyť je to tak neobvyklé vidět zápas ženy proti muži! 

Slečna Waltherová, saská Němka, je v těžké pozici proti zdejšímu panu Schinderovi s 

vynikající technikou. Obecenstvo se těší na pondělní rozhodující zápas. V neděli 

vystoupí pan Schinder v masce proti slečně Staahové z Hamburku. Také program 

varieté je výborný. Zajistěte si okamžitě místa! - Zásobování. V městské prodejně se 

prodává čerstvé venkovské máslo – 1 kg za 54 K. Potravinové lístky na chléb 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1761&x=480&y=337&hash=28e7d33b3419b59009480c76ced3823b&ratio=1
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a cukr se vydávají 16. 12. od 9 do 12 hodin. Inzerát. Hostinec v Zeleném údolí pořádá v 

neděli 5. 12. v 5 hodin odpoledne velkou valčíkovou mikulášskou zábavu. 

6. PROSINCE 1920 * 334, STRANA 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Katastrofální sucho v 

Německu. Řeky jsou – tak jako u nás v Krkonoších – zcela vyschlé, čímž trpí zejména 

lodní doprava. Vodní elektrárny se brzy zastaví. Tepelné elektrárny mají citelný 

nedostatek uhlí. 

7. PROSINCE 1920 * 335, STRANA 1, 4, VEČERNÍ VYDÁNÍ -  USA. Komisař pro 

imigraci sdělil, že se do USA chce přistěhovat 5 milionů osob z Itálie, 6 milionů z 

Německa a další emigranti z Polska, ČSR a Jugoslávie jsou již na cestě. 

18. prosince 1920, 346, strana 3, večerní vydání 

Zásobování. Stále ještě čekáme na chleba a mouku. Navzdory slibům nemáme už 14 dní 

chleba. Zdražení obilí mělo zajistit pravidelné zásobování a odstranit černý trh, kterému 

se však daří jako nikdy předtím. 

22. PROSINCE 1920 * 350, STRANA 3, VEČERNÍ VYDÁNÍ - 

Zásobování. Nestravitelný chléb. Konečně chleba! Pekaři ale dostali mouku smíchanou 

ze všech možných substancí. Kůrka je dobrá, ale vnitřek tak vlhký, že jím nůž sotva 

pronikne. Všude se poměry zlepšují, ale v našem agrárním státě se situace zhoršuje. - 

Brno. Rozbroje ve Svazu legionářů. Ve staré sněmovně se sešlo na 80 zástupců 

legionářských poboček z Moravy a Slezska. Dosavadní taktika ústředního výboru byla 

označena za bolševistickou a republice nebezpečnou. 

24. PROSINCE 1920 * 352, STRANA 2, 15, 16, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Severní 

Čechy. Kurzarbeit v severočeských přádelnách. Poměry se zhoršily natolik, že na 6 

týdnů – tedy od 1. 1. 1921 do 15. 2. 1921 bude zastavena výroba v každý pátek a 

sobotu. Jedná se o osm přádelen v Liberci a okolí. - Inzerát. Oznamujeme, že náš 

syn, popř. bratr Otto Kiesewetter je již osm dní mimo domov a my jsme se ho 

zřekli. Dluhy za něj nebudeme platit. R. Kiesewetter s rodinou. - 

Inzerát. Anonym, který mi stále posílá pohledy, je u mne šupák, dokud mi nesdělí svou 

správnou adresu. E. Rössler. - Inzerát. Café Koruna v Jablonci oznamuje, že na oba 

vánoční svátky zajistilo koncert Borise Gulazeva, houslového virtuose z baru Coulton 

ve Vídni. Ve vinárně Zlato Rýna hostuje originální vídeňský šraml. - Inzerát. Horská 

restaurace Nickelkoppe (Petřín) pořádá 25. 12. odpoledne dětskou nadílku při smyčcové 

hudbě. O uctivou návštěvu prosí budař J. John. - Inzerát. Maškarní ples na motto 

Shromáždění národů na březích Nisy se koná v neděli 6. 2. 1921 ve všech 

sálech jablonecké tělocvičny. 

27. PROSINCE 1920 * 353, STRANA 1, VEČERNÍ VYDÁNÍ - Praha. Národní politika 

sděluje, že až do Štědrého dne večer bylo zajištěno 1 010 komunistů. - Praha. Politik Dr. 

Kramář slaví 60. narozeniny. V rámci oslav daruje 125 000 K různým českým 

vlasteneckým spolkům. 

31. PROSINCE 1920 * 329, STRANA 1, RANNÍ VYDÁNÍ - Restaurace Lesní zátiší 

v Proseči zve na Nový Rok ve tři hodiny odpoledne na velkou tancovačku! Přeji 

p. t. návštěvníkům a příznivcům vše nejlepší do Nového roku! Uctivě 

vás zve váš hostinský ze Zátiší! 
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NA ZDRAVÍ! ANEB 20. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE  

 

Slavnostní vyhlášení jubilejního ročníku literární soutěže se vzhledem 

k pandemické situaci neuskutečnilo. Vítězové byli vyhlášení na webu a ocenění 

dostali poštou…  
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PETR STACH, JABLONECKÝ RODÁK, český herec - například 

představitel kapitána Anděla z úspěšného detektivního seriálu Případy 

1. oddělení či film Hořící keř, Tobruk - se měl ve čtvrtek 3. prosince 

účastnit slavnostního vyhlášení výsledků a číst úryvky z úspěšných 

prací. Ceny měli spolu s ním předávat náměstek primátora David Mánek a členové 

odborné poroty. „Moc nás to mrzí, ale protiepidemická opatření setkání 

účastníků s organizátory soutěže nedovolila. Přišli jsme tak nejen o samotné 

slavnostní vyhodnocení, ale i o divadelní vystoupení a především o příjemnou 

atmosféru, která vždy při této akci panovala. Ceny jsme nejlepším autorům 

zaslali poštou,“ říká Dana Foltýnová, organizátorka z Městské knihovny Jablonec. 

Aktuální téma soutěže Na zdraví! bylo zveřejněné začátkem října na webových 

stránkách v rámci kampaně Týden knihoven. Se stále se zhoršující epidemickou situací 

s výzvou k veřejnosti vyzkoušet si svůj literární um a schopnosti pomohl regionální tisk 

i rozhlas. Zájemci tak mohli využít i prodloužený termín uzávěrky a své práce posílat 

poštou, e-mailem nebo je předat i přes bibliobox do pátku 13. listopadu. Pro někoho 

nešťastný to den, ale knihovně se tento krok vyplatil, neboť do soutěže přišlo 135 prací 

od 108 autorů. Navíc výrazně vzrostl počet těch mimojabloneckých. Do soutěže přišla 

dílka literátů z 26 českých měst. Kromě míst v Libereckém kraji třeba ze Židlochovic, 

Olomouce, Uherského Brodu, Mělníku, Příbrami, Velkého Meziříčí, Křenovic či 

Němčic nad Hanou. Odborná porota ve složení Olga Novotná, Jiřina Polanská, Jiřina 

Řehořová, Jan Štol a Dana Foltýnová rozdělila soutěžní práce do čtyř věkových 

kategorií a podkategorií próza, poezie, úvaha a ocenila následujících 31 autorů:  

 I. kategorie – 1. stupeň ZŠ: diplomy za účast - Eliška Supernatová (Zásada), 

Vendula Dostrašilová (Jablonec n. N.), Martin Dostrašil (Jablonec n. N.). 

 II. kategorie – 2. stupeň ZŠ * Próza: 1. Kateřina Kašparová (Jablonec n. N.), 2. 

Ha VY NGO (Jablonec n. N.), 2. Andrea Pravcová (Jablonec n. N.), 3. Linda 

Procházková (Jablonec n. N.). * Úvaha: 1. Klára Bubeníková (Rychnov u 

Jablonce nad Nisou), 2. Prokop Čermák (Maršovice- Čížkovice), 3. Anna 

Petrýdesová (Rádlo). * Poezie: 1. Adam Šarközi (Jablonec n. N.), 2. Nikola 

Havlíková (Jablonec n. N.), 3. Lucie Nádvorníková (Jablonec n. N.). 

 III. kategorie – střední školy * Próza: 1. Lada Vyorálková (Židlochovice), 2. 

Monika Šťavová (Chrudim), 3. Denisa Ramseidlová (Liberec 1). * Úvaha: 1. 

Anna Hollmanová (Jablonec n. N.), 2. Matyáš Paulíny (Praha 10). * Poezie: 1. 

Lucie Tůmová (Tanvald), 2. Klára Vitvarová (Janov nad Nisou), 3. Lenka 

Raclavská (Olomouc). 

 IV. kategorie – dospělí * Próza: 1. Irena Bátrlová (Praha 9 - Černý Most), 2. 

Marie Bradáčová (Velké Meziříčí), 3. Petr Liška a Sabina Dočekalová (oba 

Jablonec nad Nisou). * Úvaha: 1. Alena Čunátová (Sepekov), 2. Zuzana 

Mrázová (Jablonec n. N.), 3. Magdalena Borovičková (Rychnov u Jbc n. N.). * 

Poezie: 1. Jindra Lírová (Mělník), 2. Evelína Kolářová (Sušice), 3. Viola 

Jíchová (Zdice).  

Na dalších stranách kroniky jsou ukázky některých vítězných prací 

především od jabloneckých autorů…  
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II. kategorie: * POEZIE * 2. místo 

NIKOLA HAVLÍKOVÁ: NA ZDRAVÍ! 

V roce 2019 bylo všechno normální, 

Někdo si kýchl, a já řekla NA ZDRAVÍ! 

Teď je to jinak, 

Když lidé slyší kýchnutí, 

Pro mnohé je to leknutí … 
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https://knihovna.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1433152&x=566&y=800&hash=8b47439497e5ac1ff1c6bb5895a3077e&ratio=1
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LIDÉ 
POČTY OBYVATEL, VĚKOVÉ SLOŽENÍ, PŘISTĚHOVALÍ, 

ODSTĚHOVALÍ, SŇATKY, ROZVODY  
ÚVODEM: ČESKO, LIBERECKÝ KRAJ, JABLONECKO 

ČESKÁ REPUBLIKA měla k 31. prosinci 2020 celkem 10 700 155 obyvatel. 

Oproti loňskému roku se zvedl počet o 30 831 lidí, protože v roce 2019 žilo 

v Česku 10 669 324 (v roce 2018: 10 626 430 * 2017: 10 589 526). Pro 

zajímavost: v roce 2016 přibylo 24 242 osob a počet tak byl nejvyšší od konce 

2. světové války. Od tohoto roku počet roste, až na současných 10 700 155. 

K čemuž přispěli i nově přistěhovalí.   

STĚHOVÁNÍ OBYVATEL V ROCE 2020  

o Přistěhovalo se 55 661 lidí (v roce 2019: 65 571 * 2018: 58 148 * 2017: 45 957 

* 2016: 37 503), 

o vystěhovalo se 28 734 lidí (v roce 2019: 21 301 * 2018: 19 519 * 2017: 17 684 * 

2016: 17 439), 

o přírůstek/úbytek stěhováním 26 927 (v roce 2019: 44 270 * 2018: 38 629 * 

2017: 28 273 * 2016: 20 064), 

o celkový přírůstek 7 838 lidí (v roce 2019: 44 139 * 2018: 39 745 * 2017: 31 235 

* 2016: 24 977). 

SŇATKY, ROZVODY V ROCE 2020 

o Bylo uzavřeno nejméně sňatků za posledních pět let, ´ano´ zaznělo pouze na 

45 415 svatbách (2019: 54 870 * 2018: 54 470 * 2017: 52 567 * 2016: 50 768), 

o rozvedeno bylo 21 734 manželství (2019: 24 141 * 2018: 24 313 * 2017: 25 755 

* 2016: 24 996). 

ROK 2020: MIMINKA, ZEMŘELÍ  

o Narodilo se 110 631 dětí (v roce 2019: 112 633 * 2018: 114 419 * 2017: 

114 789 * 2016: 113 083), potratů bylo 30 368 (2019: 31 797 * 2018: 32 952 * 

2017: 35 012 * 2016: 35 921).  

o Zemřelo 129 289 lidí (v roce 2019: 112 362 * 2018: 112 920 * 2017: 111 443 * 

2016: 107 750). 

o Přirozený přírůstek/úbytek -19 089 (2019: -131 * 2018: 1 116 * 2017: 2 962 * 

2016: 4 913). 

Nárůst počtu zemřelých za rok 2020 v Česku byl podle Českého statistického 

úřadu (ČSÚ) zhruba patnáctiprocentní. Tak výrazná meziroční změna je 

v historii po roce 1950 zcela výjimečná. Podle výše uvedených údajů 
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zemřelo 129 289 lidí, což je o 16 927 více než v roce 2019. Důvody nárůstu úmrtnosti 

statistiky neuvádějí, pravděpodobně k němu ale přispěla epidemie nemoci covid-

19. Podle ministerstva zdravotnictví zemřelo v souvislosti s koronavirem 11 872 lidí. 

Nejvíce se umíralo v listopadu a nárůst úmrtí postihl nejvýrazněji věkovou kategorii od 

75 do 84 let a více muže než ženy. Z regionů má největší relativní nárůst počtu 

zemřelých Zlínský kraj, kde počet zemřelých v roce 2020 převýšil počet z roku 

2019 téměř o jednu čtvrtinu, konkrétně o 24 procent. „K nejvíce úmrtím došlo 

v listopadu, kdy jich bylo 15 700. Dalších 14 200 obyvatel zemřelo v říjnu a 

14 tisíc v prosinci. Přes 14 tisíc zemřelých za měsíc bylo přitom naposledy 

registrováno v prosinci 1995,“ zní z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Během 

listopadu - konkrétně ve 44. a 45. týdnu, dosahovala úmrtí dvojnásobku obvyklého 

počtu v této části roku. Jde konkrétně také o týdny, ve kterých ministerstvo 

zdravotnictví uvádí nejvyšší počet úmrtí v souvislosti s nákazou covidem-19. Po tomto 

vrcholu se nadměrný počet ustálil na 40 % meziročního navýšení a po zbytek roku již 

dále neklesl. Po očištění dat od vlivu pokračujícího stárnutí obyvatel se podle ČSÚ 

ukazuje, že pokud by loni byla stejná úmrtnost jako v roce 2019, počet zemřelých by 

vzrostl pouze o 2 000 lidí. * Nižší naděje dožití: „První odhad naděje dožití při 

narození pro rok 2020 ukazuje na 75,3 roku pro muže a 81,4 roku pro ženy. Ve 

srovnání s rokem 2019 jde o pokles o jeden rok u mužů a o 0,7 roku u žen. 

Nepříznivá epidemická situace v roce 2020 se tak projevila více u mužů. 

Naděje dožití z roku 2020 odpovídá zhruba situaci v roce 2013, jde tedy 

o návrat o sedm let zpátky,“ upozorňuje oddělení demografické statistiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF: DATA ČSÚ * AUTOR RYN 

EPIDEMIE: TISÍCE MRTVÝCH NAVÍC - Do konce listopadu 2020 zemřelo v Česku 

114 781 lidí, což je více, než bývá za celý rok. Za 11 měsíců roku počet úmrtí překonal 

i celý rok 2015, který byl s více než 113 000 mrtvými za posledních deset let rekordní. 

Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. K nárůstu zřejmě přispěla 

epidemie koronaviru, do konce listopadu zemřelo s nemocí 8 400 lidí. Počet 
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zemřelých byl v první polovině roku 2020 podobný jako loni, nicméně počet úmrtí 

začal výrazně narůstat na přelomu září a října, kdy se začala epidemiologická situace 

zhoršovat. Koronavirus se v Česku objevil sice již v březnu, přesto však počet mrtvých 

s touto nemocí začal stoupat právě až na konci září. V září se ještě čísla meziročně lišila 

o 100 až 200 úmrtí týdně, v říjnu už to bylo o více než tisíc a v posledním říjnovém 

týdnu se počet mrtvých zdvojnásobil z 2066 na 4 207. Přes 4000 úmrtí zaznamenal i 

první listopadový týden. Smutné datum je 3. listopadu, kdy zemřelo v tuzemsku s 

covidem nejvíce lidí, tedy 262. Do konce roku si covid v Česku vyžádal 11 795 obětí. 

LIBERECKÝ KRAJ (s okresy Česká Lípa, Liberec, Semily a Jablonec nad Nisou) 

měl k 31. prosinci 2020 celkem 442 476 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 

2020 bylo 217 847 mužů (rok 2019: 218 661 * 2018: 217 791 * 2017: 

217 041 * 2016: 216 556) a 224 629 žen (2019: 225 029 * 2018: 224 565 * 

2017: 224 259 * 2016: 224 080).  

MIMINKA, ZEMŘELÍ  

o Narodilo se 4 574 dětí (v roce 2019: 4 675 * 2018: 4 741 * 2017: 4 770),  

o potratů bylo 1 621 (2019: 1 618 * 2018: 1 702 * 2017: 1 629).  

o Zemřelo 5 252 lidí (2019: 4 607 * 2018: 4 705 * 2017: 4 707). 

o Přirozený přírůstek/úbytek – 695 (2019: 52 * 2018: 20 * 2017: 46). 

STĚHOVÁNÍ - Nejvíce se do našeho kraje lidé stěhovali v roce 2007, kdy jich 

přibylo 7 349. Jak tomu bylo v roce 2020: 

o přistěhovalí 4 922 (v roce 2019: 5 647 * 2018: 5 560 * 2017: 4 960), 

o vystěhovalí 5 441 (v roce 2019: 4 365 * 2018: 4 524 * 2017: 4 342), 

o přírůstek/úbytek stěhováním -519 (2019: 1 282 * 2018: 1 036 * 2017: 618), 

o celkový přírůstek/úbytek -1 214 (v roce 2019: 1 334 * 2018: 1 056 * 2017: 664). 

JABLONECKO – Celý okres měl k 31. prosinci 2020 celkem 90 198 obyvatel (v roce 

2019: 90 667 * 2018: 90 528) z toho 42 154 mužů (průměrný věk 41,2) a 48 044 žen 

(průměrný věk 44,3). Narodilo se zde 928 dětí, zemřelo 1 086 lidí, což je o 160 více 

oproti loňskému roku (2019: 926) lidí. Přistěhovalo se sem 1 365 lidí a odstěhovalo se 

jich 1 676. Bylo uzavřeno 397 sňatků a rozvedeno 197 manželství. 

ČÁSTEČNÝ PŘEHLED POČTU NAKAŽENÝCH COVID-19 v Libereckém kraji, okrese 

Jablonec nad Nisou a ve městě Jablonec nad Nisou: 

 26. 3. 2020, 08:45 – v Libereckém kraji 34 případů, v okrese Jablonec nad Nisou 

9, z toho ve městě Jablonec nad Nisou 1, 

 30. 3., 12:00 – v kraji 88 případů, v okrese Jablonec 28, z toho Jablonec 4,  

 1. 4., 09:45 – v kraji 108 případů, v okrese Jablonec 40, z toho Jablonec n. N. 4, 

 02. 4., 11:45 – v kraji 129 případů (2 uzdravení), okres Jablonec 53, 

z toho Jablonec 4, 
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 6. 4., 09:50 – v Libereckém kraji 154 případů (3 uzdravení), okres Jablonec 58, 

z toho Jablonec 4, 

 7. 4., 12:15 – v kraji 158 případů (3 uzdravení), okres Jablonec 61, z toho město 

Jablonec nad Nisou 15, 

 8. 4., 11:45 – kraj 167 případů (3 uzdravení), okres Jablonec 68, Jablonec 16, 

 9. 4., 12:00 – kraj 169 případů (8 uzdravených, 2 zemřelí), okres Jablonec 69, 

z toho ve městě Jablonec 20, 

 14. 4., 09:25 – kraj 179 případů (28 uzdravených, 2 zemřelí), okres Jablonec 73, 

z toho ve městě Jablonec n. N. 20, 

 15. 4., 09:45 – v Libereckém kraji 184 případů (33 uzdravených, 2 zemřelí), 

v okrese Jablonec nad Nisou 78, z toho ve městě Jablonec n. N. 21, 

 16. 4., 08:15 – kraj 186 případů (33 uzdravených, 2 zemřelí), okres Jablonec 80, 

z toho ve městě Jablonec n. N. 22, 

 22. 4., 08:25 – kraj 191 případů (87 uzdravených, 4 zemřelí), okres Jablonec 83, 

z toho ve městě Jablonec n. N. 22, 

 13. 5., 06:15 – kraj 198 případů (162 uzdravených, 32 nemocných, 4 zemřelí), 

v okrese Jablonec nad Nisou 84, 

 18. 5., 19:00 – v kraji 200 případů (174 uzdravených, 22 nemocných, 4 zemřelí), 

z toho v okrese Jablonec nad Nisou 86 případů, 

 4. 6. – v Libereckém kraji 201 případů (188 uzdravených, 9 nemocných, 4 

zemřelí), z toho v okrese Jablonec nad Nisou 86 případů, 

 17. 7. – v Libereckém kraji 318 případů (229 uzdravených, 84 nemocných, 5 

zemřelých), z toho v okrese Jablonec nad Nisou 108 případů, 

 20. 8. – v Libereckém kraji 490 případů (pozitivní test 99, zemřelých 5), z toho v 

okrese Jablonec nad Nisou 155 případů. 

 

STATISTIKA V SAMOTNÉM JABLONCI NAD NISOU 
POČTY OBYVATEL – K  31. prosinci 2020 žilo v Jablonci nad Nisou 45 317 * 

obyvatel (v roce 2019: 45 773 * 2018: 45 802 * 2017: 45 771 * 2016: 45 702 * 2015: 

45 510 * 2014: 45 594 * 2013: 45 453 * 2012: 45 305). Z toho bylo 21 711 mužů (v 

roce 2019: 21 995 * 2018: 21 975 * 2017: 21 895 * 2016: 21 863 * 2015: 21 764 * 

2014: 21 885 * 2013: 21 793 * 2012: 21 736) a žen bylo 23 606. Jak ze statistiky 

vyplývá, počet obyvatel po několika letech klesl, oproti loňsku o 456 osob.  

HUSTOTA OBYVATELSTVA (osoby/km
2
) v roce 2020 byla 1 444 (2019: 1 459 * 2018: 

1 460 * 2017: 1 459 * 2016: 1 456 * 2015: 1 4520 * 2014: 1 453 * 2013: 1 448 * 2012: 

1 444 * 2011: 1 440 * 2010: 1 445).  

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL JABLONCE NAD NISOU  

 Do čtrnácti let 7 493 (v roce 2019: 7 447 * 2018: 7 478 * 2017: 7 475 * 2016: 

7 352 * 2015: 7 184 * 2014: 7 076),  

 věk 15-64 let 28 104 (2019: 28 637 * 2018: 28 789 * 2017: 29 031 * 2016: 

29 317 * 2015: 29 644 * 2014: 30 132),  
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 nad 65 let 9 720 (v roce 2019: 9 659 * 2018: 9 535 * 2017: 9 265 * 2016: 9 033 

* 2015: 8 682 * 2014: 8 386).  

 Index stáří (65+ / 0-14) v roce 2020: 129,7 (v roce 2019: 130,1 * 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 * 

2020: 42,7.  

SŇATKY, ROZVODY 

 Zatímco v roce 2010 bylo uzavřeno 176 sňatků, v roce 2020 slovo ´ano´ zaznělo 

stejně jako vloni na 225 svatbách. Dále platí, že nejvíce sňatků v posledních 

letech bylo uzavřeno v roce 2007/276 a nejméně ve zmíněném  roce 2010/176. 

 V roce 2020 bylo rozvedeno celkem 95 manželství, což je nejméně oproti 

předcházejícím letům a prvenství tak ztratil rok 2018 s 98 rozvedenými páry. 

Rok 2019: 123 * 2018: 98 * 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.   

PŘISTĚHOVALÍ, ODSTĚHOVALÍ 

 Stejně jako vloni a v letech předchozích více než porodnost zvedli počet 

obyvatel v Jablonci nově přistěhovalí. V roce 2020 se jich k nám přistěhovalo 

939, zatímco v roce 2019 jich bylo 1 042 (2018: 1 035 * 2017: 1 012 * 2016: 

1 095 * 2015: 1 056 * 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 1 281 osob, v roce 2019 to bylo 1 145 osob, 

(2018: 1 028 * 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 2020 byl -342 (v 

roce 2019: -103 * 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). 

 

PŘIROZENÝ PŘÍRŮSTEK (ÚBYTEK) obyvatel v Jablonci nad Nisou: 2020/-143 * 

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 nad Nisou v roce 2020 

byl -456. Pro srovnání, jak to vypadalo v předcházejících letech: rok 2019/-29 * 

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. 
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ZEMŘELÍ, HŘBITOVY, HROBY, KŘÍŽKY 
Do řádků o lidech patří i údaje o zemřelých. Podívejme se nejprve na statistiku, 

pak si připomeňme některé významné osobnosti, které v roce 2020 odešly.  

 Rok 2020: 588 zemřelých (rok 2019: 454 * 2018: 468 * 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). 

Jak z úvodní statistiky vyplývá, počet zemřelých byl nejvyšší za posledních 

patnáct let.  Dá se předpokládat, že k tomu přispělo onemocnění na covid-19. 

HŘBITOVY, HROBY - Statutární město Jablonec nad Nisou vlastní tyto hřbitovy:  

o hlavní a urnový v ulici Na Roli,  

o Jablonecké Paseky - ulice Tichá, 

o Vrkoslavice – ulice U Čertova kamene,  

o Kokonín – ulice Schovaná,  

o Rýnovice – ulice Pod Vodárnou, 

o Proseč – ulice U Zahradnictví.  

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE * Zdroj Jablonecký měsíčník, autor Petr Nový * 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. 

Brána hřbitova v ulici Na Roli se poprvé otevřela v sobotu dne 1. července 

1899, v deset hodin dopoledne. Hřbitov oficiálně předal starostovi města 

Adolfovi H. Posseltovi stavitel Johann Schwalm. Doplňme, že dnešní smuteční 

síň tehdy sloužila pouze 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…  

FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU na správu, údržbu a provoz 

hřbitovů v roce 2020 dosáhly 3 568 000 Kč – mimo jiné bylo na hřbitově v Rýnovicích 

opraveno oplocení (vloni zde byla repasována vstupní brána), ve smuteční 

síni na hlavním hřbitově byly opraveny vstupní dveře a na rozptylové loučce 



   KRONIKA roku 2020                                                                                 198  

 

byly kompletně opraveny kamenné prvky, nevzhledný porost na západní straně 

rozptylové loučky byl nahrazen novými dřevinami.  

Pro srovnání: v roce 2013 vynaložilo město finanční prostředky ve výši 1 754 000 * 

2014: 1 754 000 * 2015: 1 754 000 * 2016: 1 754 000 * 2017: 1 754 000 * 2018: 

2 127 000 - příspěvek navýšily opravy na hlavním hřbitově, oprava dlažby a klempířské 

prvky na objektu smuteční síně * 2019: 1 895 000.   

 Počet hrobů v roce 2020 byl stejný jako vloni 8 279 (v roce 2013: 8 199 * 2014: 

8 209 * 2015: 8 209 * 2016: 8 209 * 2017: 8 209 * 2018: 8 279 * 2019: 8 279). 

 Na jeden metr čtvereční hrobového místa přispěl Jablonec nad Nisou v roce 

2020 částkou 85,00 Kč, což je nejvíce za posledních patnáct let (v roce 2019: 

43,83 * 2018: 43,83 * 2017: 44,84 * 2016: 53,87 * 2015: 55,20 * 2014: 54,73 * 

2013: 60,11 Kč). 

SPRÁVU, PROVOZ A ÚDRŽBU HŘBITOVŮ zajišťuje pro město firma Ladislav Kopal.   

KREMATORIUM NEBUDE - Magistrát města Jablonec nad Nisou 25. února 2019 

obdržel petice ve věci nesouhlasu se záměrem výstavby rodinného krematoria 

v prostoru za hřbitovem a ulicemi Na Roli a Tovární. Petenti požadovali 

projednání záměru zastupitelstvem, což se stalo na březnovém jednání, kdy 

zastupitelé projekt soukromé osoby Ladislava Kopa nepodpořili. Pod petici se 

podepsalo 389 obyvatel města, záměr již před obdržením petice projednával 

výbor pro územní plánování a rozvoj města a vydal k němu nesouhlasné 

stanovisko. Argumenty petentů a výboru se z velké části shodovaly. Není 

snahou zavádět novou dopravu do klidné obytné ulice Okružní ani rušit 

zahrádky, které zajišťují dostatek zeleně a přírodní diverzitu v oblasti. Místní 

obyvatelé se zároveň obávali kácení stromů a exhalací z provozu krematoria. 

TRADICE OPRAV DROBNÝCH PAMÁTEK - V pondělí 21. září se sešli milovníci 

historie u opraveného křížku v ulici Prosečská. Křížek restauroval regionální kameník 

Petr Verich, s nímž město dlouhodobě a úspěšně spolupracuje. Za sebou má práci na 

rekonstrukci Panny Marie v Rýnovicích, v současnosti pracuje na křížku Na Úbočí a 

chystá se i na hrob Roberta Hemmricha, známého jabloneckého stavitele. 

Zrekonstruovaný křížek je na pozemku města a náklady na jeho zrestaurování dosáhly 

částky necelých 46 tisíc korun. Jablonec se obnově drobných památek systematicky 

věnuje již od roku 2013. Jako první se veřejnosti představila kaple na Proseči a každý 

rok přibývají další křížky a pomníčky. Letos na podzim byly požehnané dva křížky, 

které jsou shodou okolností oba na 

Proseči. Opravují se také dva památníky - 

jeden v Jabloneckých Pasekách a druhý na 

Vrkoslavicích. Na opravy některých se 

daří získat peníze z dotací ze státního 

rozpočtu, jiné jsou financovány z 

městského rozpočtu. * Vpravo: inzerát 

nové pohřební služby u nás. 
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ODEŠLI: PETR ŠTROBL, JAROSLAVA BRYCHTOVÁ, PETR HAUBOLD   

PONDĚLÍ 6. 4. * VE VĚKU 79 LET ZEMŘEL V NĚMECKU PETR ŠTROBL, který 

vyrůstal u svého otce v Jablonci nad Nisou. Bývalý vynikající československý tenista 

vyhrál v roce 1958 tenisovou pardubickou juniorku a v 60. letech reprezentoval 

Československo v Davis Cupu společně s Janem Kodešem a Milanem Holečkem. V 

daviscupovém týmu odehrál v 60. letech minulého století pět dvouher a čtyři čtyřhry. S 

Motorletem Praha několikrát ovládl mistrovství republiky družstev. V srpnu roku 1968 

emigroval do Německa, stal se jedním z nejlepších trenérů TC Amberg am Schanzl. Žil 

v bavorském Ambergu, kde s místním týmem v letech 1978–1982 pětkrát za sebou 

vyhrál Bundesligu. Petr Štrobl byl považován za tvrdého a přísného, ale velmi citlivého 

trenéra. Také je označován jako nejúspěšnější jablonecký tenista před rokem 1989. 

 

STŘEDA 8. 4. * JAROSLAVA BRYCHTOVÁ, SKLÁŘSKÁ VÝTVARNICE * V 

požehnaném věku odešla ze světa dáma, která měla respekt sklářského a uměleckého 

světa. Ve věku 95 let opustila své blízké, přátele, obdivovatele sklářského umění jedna z 

největších ikon světového sklářství, paní Jaroslava Brychtová. Její osobní i tvůrčí život 

byl spojený s Železným Brodem, kde se 

narodila 18. července 1924 v rodině 

sochaře Jaroslava Brychty (1895–1971). 

Ten se v rodišti své dcery usadil ve 

dvacátých letech minulého století a stal se 

pedagogem a později i ředitelem místní 

sklářské školy. Práce Jaroslavy Brychtové 

budou připomínat nejen díla rozesetá po 

celém světě, ale i galerie Libenský – 

Brychtová, která je v areálu někdejšího 

podniku společnosti Kolora v Železném Brodě. * Stanislav Libenský přišel do 

Železného Brodu v roce 1954 jako ředitel sklářské školy. Setkání s ním bylo pověstným 

osudovým momentem, který rozhodujícím způsobem ovlivnil život Jaroslavy 

Brychtové. Spolupráce sochařky s malířem začala v polovině 50. let dvacátého století 

nejprve tvorbou menších plastik. Podobně jako pro mnohé další umělce, také pro tvůrčí 

dvojici Libenský – Brychtová byla důležitým krokem na společné tvůrčí cestě 

prezentace v rámci československé expozice skla na Expo 58 v Bruselu. Poté následoval 

bezpočet realizací spojených s architekturou u nás i v cizině. V seznamu mnoha míst, 

kde vznikla díla Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, nechybí ani samotný 

Jablonec nad Nisou či Liberec. V letech 1958–59 vznikala vitráž Pták s třešní pro 

liberecký hotel Zlatý lev. Do vstupní části budovy podniku zahraničního obchodu 

Jablonex v Jablonci nad Nisou, postavené v letech 1959–1961, navrhli vitráž Oheň a 

sklo. Mezi nejvýznamnější realizace patří skleněné objekty Spad meteoritů v interiéru 

hotelu a televizního vysílače Ještěd v Liberci (1971–73). Pro obřadní síň jablonecké 

radnice, budované na začátku 70. let dvacátého století, byly určeny vitráže a světelné 

plastiky. Zůstává však smutnou skutečností, že se díla Libenského a 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99753&x=719&y=519&hash=4c6365388e2a388b5dae5d397d3a2990&ratio=1
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Brychtové v Jablonci nedochovala. - Tolik z informací galeristy Jana Strnada, který 

přidává osobní vzpomínku: V roce 2002 se měla konat v Městské galerii MY v 

Jablonci nad Nisou výstava kreseb Stanislava Libenského. Krátce před jejím 

zahájením pan profesor zemřel. Očekával jsem, že Jaroslava Brychtová výstavu 

z pochopitelných důvodů zruší, ale nestalo se tak. Vždyť tolik lidí se na výstavu 

upřímně těšilo! A ona věděla, že pozemský život jednou skončí, ale život 

výtvarného umělce díky dílu, které vytvořil, pokračuje dál… 

P. S.: V květnu 2019 zastupitelé města 

schválili darování uměleckého díla, které v 

minulosti tvořilo skleněnou výzdobu 

obřadní síně v budově radnice. Jednalo se 

o soubor skleněných částí od autorů prof. 

Stanislava Libenského a Jaroslavy 

Brychtové. Tehdy naplánovaný převod 

díla do majetku Muzea skla a bižuterie v 

Jablonci nad Nisou nedopadl. Koncem 

prosince 2020 jablonečtí radní schválili 

trvalou zápůjčku uvedeného díla Jaroslavu 

Zahradníkovi, synu uvedených tvůrců, který je společně se svými sourozenci správcem 

odkazu výtvarného díla rodičů. Pan Zahradník projevil ochotu soubor zahrnující 

mozaiku i plastiku převzít do trvalé zápůjčky, postarat se o další vhodné umělecké 

zpracování do nové podoby a najít pro ni důstojné umístění… 

PONDĚLÍ 13. 7. * PETR HAUBOLD, LEGENDA WINDSURFINGU * Vážení 

sportovní přátelé, s nesmírnou bolestí v srdci oznamujeme všem blízkým a přátelům 

smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš kamarád Petr Haubold. Zemřel po těžké 

nemoci ve věku 76 let. Odešla legenda českého windsurfingu a nestor tohoto krásného 

sportu. Petr byl průkopníkem a jedním ze zakladatelů závodního windsurfingu v 

Československu, zúčastnil se historicky prvního závodu pořádaného na našem území v 

roce 1975 na Jesenici a zorganizoval 2. závod v rámci Ski regata na jeho domácí 

jablonecké přehradě. Během bohaté kariéry se zúčastnil stovek závodů jak doma, tak v 

zahraničí, ještě vloni startoval na Mistrovství Evropy Racerboard. I pro letošní 45. 

sezonu byl připraven pokračovat, bohužel mu to již nebylo dopřáno. Byl matadorem 

windsurfingu, který nadevše miloval, několikanásobným vítězem Českého poháru, 

mistrem ČR a bojovníkem, který se nikdy nevzdával a bojoval do posledních sil. Svojí 

pracovitostí, smyslem pro pořádek a pílí výrazně přispíval k rozvoji Jachetního oddílu 

TJ Delfín Jablonec, řadu let se staral jako zodpovědný správce o naši loděnici, pořádal a 

organizoval mnoho sportovních akcí a dlouhá léta pracoval ve výkonném výboru TJ 

Delfín. Byl trenérem, vynikajícím závodníkem, všestranným sportovcem a spolehlivým 

kamarádem, nikdy se nevyhýbal tvrdé práci a neustále na sobě pracoval, svými postoji a 

upřímností si získal velký respekt a obdiv. Petře, budeš nám chybět. Čest tvé 

památce. - Honza Štěpánek, předseda TJ Delfín Jablonec. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=97311&x=843&y=663&test=ccc
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PRVNÍ MIMINKO I TA DALŠÍ 
Do statistiky o lidech v Jablonci nad Nisou patří i údaj o těch, kteří se 

nenarodili, a potom již veselejší řádky nejen o prvních miminkách, která přišla 

na svět na Nový rok…  

o POTRATY v roce 2020: 181 potratů (rok 2019: 212 * 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). 

o ŽIVĚ NAROZENÍ v roce 2020: 474 živě narozených (rok 2019: 528 * 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 2020 

LIBERECKÝ KRAJ - Prvním miminkem roku 2020 narozeném v Libereckém kraji se 

stal hoch Kristián Pešek (2,310 kg, 44 cm). Na svět přišel v českolipské porodnici v 

10:47 hodin. Stejně jako loni tak i letos se v České Lípě narodilo vůbec první miminko 

v celém kraji. První narozenou holčičkou v kraji byla Kateřina, která přišla na svět na 

Nový rok v 12:45 v jilemnické nemocnici. První chlapeček i holčička narození v 

Libereckém kraji dostali od krajského hejtmana pamětní zlatý dukát, šeky na 

5000 korun a balíček kosmetiky pro miminko. Prvním novorozencem, který má 

trvalé bydliště na území Libereckého kraje, je také chlapec. Radovali se z něj v Jablonci 

nad Nisou. Jmenuje se Teodor Dlouhý a jeho rodiče do jablonecké porodnice přijeli ze 

Stráže nad Nisou (podrobnosti viz níže). Nejdéle čekali na první miminko roku v 

Krajské nemocnici v Liberci. Malý Samuel se zde narodil až 1. ledna v 19:27 hodin, 

vážil 3090 g a měřil 50 cm.  

JABLONEC NAD NISOU - První miminko 

roku 2020 se narodilo v jablonecké porodnici 

1. 1. v 14:23 hodin. Chlapeček Teodor Dlouhý 

přišel na svět s mírami 3,575 kg a 51 cm. 

Rodiče Alena Dlouhá Miklóšová a otec Jiří 

Dlouhý jsou ze Stráže pod Ralskem. Pro 

maminku je to třetí dítě, má již dvě holčičky, 

10 a 13 let. Mladší desetiletá dcera se shodou 

okolností narodila ve stejný den, 1. 1. 2010. * K narození dítěte rodičům ve čtvrtek 

2. 1. blahopřál primátor města Jiří Čeřovský a 

předal jim zlatý dukát k narození dítěte 

z emise České mincovny pro rok 2020 

společně s květinami a plyšovou hračkou.   

ROKY PŘEDCHÁZEJÍCÍ:  

o 1. 1. 2019 ve 3:40 * holčička 

Zuzanka (3,325 kg / 49 cm), 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99047&x=855&y=590&hash=8d0d89a22a8fe1eb317adab0cf1ce5f2&ratio=1
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o 1. 1. 2018 v 6:58 hodin * kluk Šimon (3,70 kg / 49 cm), 

o 1. 1. 2017 v 16:31 hodin * kluk Oliver (4,01 kg / 50 cm), 

o 1. 1. 2016 v 1:17 hodin * holčička Dominika (3,05 kg / 46 cm), 

o 1. 1. 2015 v  15:18 hodin * chlapeček Aleš (3,75 kg / 54 cm), 

o 1. 1. 2014 ve 2:54 hodin * holčička Štěpánka (3,45 kg / 50 cm).  

V JABLONECKÉ PORODNICI V ROCE 2020 přišlo na svět 1 439 dětí (v roce 2019: 

1 552 * 2018: 1 493 * 2017: 1 464 * 2016 rekordních 1 580 * 2015: 1 363). Z toho  

 chlapců bylo 743 (2019: 786 * 2018: 787 * 2017: 771 * 2016: 808 * 2015: 717), 

 dívek 696 (2019: 766 * 2018: 706 * 2017: 693 * 2016: 772 * 2015: 646), 

 dvojčat 8 (2019: 7 * 2018: 13 * 2017: 8 * 2016: 12 * 2015: 8).  

ZAJÍMAVOSTI: Nejtěžším dítětem byla v roce 2020 holčička s váhou 4,6 kg (v roce 

2019: kluk 5,27 * 2018: 5,16 * 2017: 5,16 kg * 2016: 4,79 kg *, 2015: 4,90 kg). * Na 

Silvestra se v jablonecké nemocnici narodilo 5 dětí, 3 holčičky a 2 chlapečci. Poslední 

miminko roku 2020 přišlo na svět 31. 12. v 20:34 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 loňský, 

byť se narodilo oproti roku 2018 o 59 dětí více. No a rok 2020 v počtu narozených dětí 

klesl na počet 1 439. 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 letošní miminko narozené sice v Jablonci, ale rodiče mělo ze 

Stráže pod Ralskem. Naposledy předloni zavládla u nás oprávněná radost z toho, že 

prvním narozeným miminkem byl malý Jablonečan. * 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 z akce ´Vítání občánků´. 

https://www.nemjbc.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1444392&x=725&y=356
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ zorganizoval Sbor pro občanské záležitosti v Jablonci 

tradičně v obřadní síni radnice v roce 2020 za účasti 139 miminek s jejich rodiči (v roce 

2019: 335 * 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. Při srovnání statistiky je zřejmé, že účast byla nižší. Důvodem bylo 

vyhlášení nouzovému stavu v souvislosti s onemocněním covid-19, takže některé jarní 

termíny byly zrušené a neuskutečnilo se původně plánovaných jedenáct vítání nových 

občánků. Zajímavostí je, že v září jablonečtí radní na svém zasedání schválili dvě nové 

obřadnice, a to Jitku Balákovou a Janu Pastuchovou s tím, že obě nově jmenované 

obřadnice budou mít na starosti právě vítání občánků.  

SEZNAM DĚTÍ, které se v roce 2020 slavnostního uvítání zúčastnily:   

SOBOTA 11. 1. 2020 * Richard Němec, Tea Tryznová, Josef Zalabák, Attila Moc, 

Markéta Pumrlová, Oliver Kafka, Anna 

Kousalová, Lilith Svobodová, Vojta Halík, 

Kryštof Bláha, Vojtěch Culek, Julie 

Červenková, Josefína Štemberová, Adéla 

Pivničková, Evelyn Landová, Filip 

Korbelář, Robin Blail, Oskar Hnilička, 

Prokop Volf, Josefína Horčičková, Rozálie 

Svačinová, Kristián Pavel Kocián, Lada 

Štíchová. Foto: Vítání dětí v obřadní 

síni jablonecké radnice 11. a 25. ledna. 

SOBOTA 25. 1. 2020 * Anežka 

Strnadová, Kryštof Váňa, Viktorie 

Chlebcová, Vojtěch Veselý, Laura 

Plívová, Václav Zíma, Tamara Dvořáková, 

Sofie Králová, Nela Černá, Marie 

Grundzová, David Skála, Markéta 

Nollová, Sofie Fetrová, Jan Pucholt, Aneta 

Beldová, Mariana Dudová, Karolína 

Kučerová, Rozálie Hauerová, Klára Mlynková, Sofie Bukáčková, Isabela Štimová. 

SOBOTA 8. 2. 2020 * Eliška Köhlerová, Lilly Kassem, Anna Francová, Josef Šefr, 

Zara Laurin, Kristýna Davidová, Jakub Řezáč, Karolína Malá, Jakub Vonšovský, 

Stanislav Horák, Eliška Petrová, Dominik Fejfar, Tadeáš Kašše, Viktorka Vasková, 

Tobiáš Lux, Matyáš Řejha, Kryštof Micka, Jonáš Mokráň, Tereza Novotná, Emma 

Nováčková, Kristián Hormandl, Anežka Drápalíková, Jiří Rozporka. 

SOBOTA 20. 6. 2020 * Filip Škorpík, Lea Janečková, David Ritter, Martina Baldová, 

Robin Olejár, Daniel Polák, Tereza Košťáková, Jiří Váňa, Rozárie Pluhařová, Jaroslav 

Mikyška, Antonín Abraham, Čeněk Semelka, Matyáš Černý, Pavel Štryncl, Jan Bursa, 

Mariana Skálová, Damián Brož, Barbora Urbanová, Sofie Hrubá, Veronika Štrynclová, 

Lilian Poláková, Daniel Tomko, Sofie Stuchlíková. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99101&x=855&y=566&hash=7f6cd3539cf8fd4cd35be014eacf6108&ratio=1
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99223&x=855&y=592&hash=b287eb914a139d3c667e61bc2e31a0a1&ratio=1


   KRONIKA roku 2020                                                                                 204  

 

SOBOTA 25. 7. 2020 * Filip Blažek, 

Joachim Egon Jelínek, Tomáš 

Barchánek, Tomáš Suchánek, Filip 

Šábrt, Ester Svobodová, Matyáš 

Landfeld, Štěpán Šilhán, Ema 

Štymáková, Klára Kratinová, Sebastian 

Stránský, Michaela Francová, Ema 

Brožová, Štěpán Zemánek, Petr Brožek, 

Samuel Tasinger, Kateřina Marika 

Korosová, Kateřina Chladová. * Vítání občánků fotografovala: Zdeňka Vokatá. 

SOBOTA 8. 8. 2020 * Barbora Jedličková, Marie Vyštejnová, Sofie Petrů, Tereza 

Harmanošová, Daniel Šaroun, Samuel David Erös, Jasmína Horká, Anežka Nováková, 

Matěj Fríbl, Karolína Cimbálová, Linda Nalezená, Štěpán Havlík, Kateřina Kubátová, 

Magdaléna Vaňková, Josefína a Rosálie Volemanovy, Denis Gina, Magdaléna 

Hrašnová, Nina Hrabovská, Valeria Negru. SOBOTA 3. 10. 2020 * Laura Rokosová, 

Viktorie Volšičková, Štěpánka Šimonová, Jakub Klein, Tereza Hemková, Elena 

Koťátková, Marie Jindrová, Nela Daničková, Emma Šikolová, Zbyněk Skalník, Jakub 

Vincenec, Sofie Žváčková, Eliáš Šábrt, Amálie Zmeškalová, Viktor Vavřich, Anna 

Karbanová, Milan Hynek, Kristýna Dvořáková, Adam Ráček, Anna Rolníková, Michal 

Preisler, David Matějček, Jiří Poustecký. 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:  JUBILANTI A OBŘADY 
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) řídí z jabloneckého magistrátu tajemnice. Té 

v roce 2020 bezplatně pomáhalo 28 dobrovolnic (v roce 2019: 31 * 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 2020 vyvěšovala aktuální informace v 

osmi 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. Řada dalších tradičních aktivit se vzhledem k onemocnění covid-19 

nekonala nebo pouze v omezené míře. 

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 2020 obdrželo:  

 1 081 osob domů do poštovní schránky gratulaci k 70. a 75. narozeninám (v roce 

2019: 1 050 * v předcházejících letech to bylo ´pouze´ k 70. narozeninám - 

2018: 636 * 2017: 611, 2016: 583, 2015: 526, 2014: 510), 

676 jubilantů slavících půlkulatiny a kulatiny od osmdesátky výše dárek s gratulací 

(2019: 940 * v předcházejících letech to bylo od 75 let výše – rok 2018: 1 283 * 2017: 

1 187 * 2016: 1 124 * 2015: 1 055 * 2014: 1 060). Dlužno dodat, že 

někteří jubilanti obdrželi z důvodu epidemie covid pouze gratulaci. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100158&x=960&y=636&hash=3abd7ba0e30fd2a14f72207780456d21&ratio=1
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Z téhož důvodu se také nekonala oslava žádné zlaté, smaragdové, diamantové 

ani kamenné svatby a nebyla předána na radnici žádná maturitní vysvědčení. 

SPOZ ve spolupráci s ČČK naopak uskutečnil dvoje předávání stříbrných a 

zlatých medailí a zlatých křížů dárcům krve. 

JUBILANTKY V ROCE 2020: TŘI STOLETÉ ŽENY  

JARMILA BERNARDOVÁ se narodila 29. června 1920 v Jaroměři. Vystudovala reálné 

gymnázium, když byla v prvním ročníku na medicíně, 

nacisté zavřeli vysoké školy. „Tehdy mi jeden primář 

jaroměřské nemocnice nabídl práci, a tak jsem během 

války působila v té nemocnici spolu s dalšími třemi 

mediky a nemuseli jsme na práci do Říše,“ vzpomíná a 

prozrazuje, že právě tam se seznámila se svým 

pozdějším manželem a odstěhovala se s ním do Prahy, 

kde on coby lékař pracoval v Nemocnici na Bulovce. 

Ona se lékařkou nestala, první polovinu svého života 

byla v domácnosti, pracovat začala až po padesátce, kdy se odstěhovala z Prahy do 

Jablonce nad Nisou. Do důchodu definitivně odešla ve svých 73 letech. Ještě před třemi 

měsíci žila sama ve svém jabloneckém bytě, starala se o sebe a vařila si, nyní je u dcery 

v Pěnčíně. Paní Jarmila je vdova, matka syna a dcery, má tři vnoučata, pět pravnoučat a 

na cestě je první prapravnouče. Aby se udržovala v mentální kondici, stále se učí. 

„Vždycky jsem se ráda učila. Můj otec vyučoval francouzštinu, kterou jsme spolu 

mluvili, a já z ní maturovala. Tu jsem už zapomněla, ale německy ještě umím. Nyní se 

učím dějiny židovského náboženství a hebrejštinu,“ svěřuje se a prozrazuje, že jí vadí, 

že už nevidí na čtení, ale poznámky do sešitů si pořád zapisuje. Dříve hrávala nadšeně 

ochotnické divadlo, získala cenu na Jiráskově Hronově, věnovala se baletu a byla 

členkou Sokola. * První červencovou středu jí ke stým narozeninám přišel blahopřát 

s kyticí a dárkem také jablonecký primátor Jiří Čeřovský: „Paní Benardová je v 

obdivuhodné kondici a zdravotním stavu. Je to velmi příjemná dáma a strávit s ní čas 

bylo pro mě potěšení. Co přát stoleté dámě víc, než opravdu pevné zdraví.“  

LIDMILA BEDNÁŘOVÁ slavila sice sté 

narozeniny už v červnu, v té době ovšem 

osobnímu blahopřání bránily přísné 

hygienické předpisy související s pandemií. 

Usměvavá dáma, která život prožila v 

Jabloneckých Pasekách, proto přivítala 

primátora Jiřího Čeřovského v zahradě 

Domova pro seniory U přehrady až začátkem 

července. „Ty roky strašně letí,“ povzdechla 

si Lidmila Bednářová a zavzpomínala na svůj život prožitý v Jabloneckých Pasekách, 

na to, jak ji bavila práce účetní, i na své dětství v Kadani. „Tam byl takový krásný 

stadion a my jsme tam hodně běhali. Tatínek nás nenechal v klidu, žádné 

lenošení nám nepovoloval.“ Návštěva primátora v jabloneckém Domově 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100416&x=1024&y=683&hash=25edcafc7b984acf7ac50a366da1b6eb&ratio=1
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seniorů U přehrady probíhala s dodržováním hygienických opatření, přesto to bylo 

velmi milé setkání. „Je to prostě obdivuhodné, tolik let a tak čilá mysl. Nezbývá nic 

jiného, než přát opravdu hodně zdraví. Škoda, že není víc času, protože lidé v tomto 

věku by nám určitě měli hodně co sdělit,“ konstatoval primátor Čeřovský, který i sem 

dorazil s kyticí a dárkovým balíčkem.  

Další stoletá jubilantka měla gratulaci od svých blízkých v 

Jabloneckém měsíčníku: HANA DOBEŠOVÁ slaví 100 let! 

Rodačka z Rychnova nad Kněžnou, která přežila věznění v 

Terezíně, našla po druhé světové válce nový domov v našem 

Jablonci nad Nisou. Významného jubilea se Hana Dobešová 

dožívá s úsměvem a v plném duševním zdraví. Za všechny 

gratulanty jí přejí hodně zdraví vnučky Petra a Soňa. 

SVATBY PO SPOLEČNĚ PROŽITÝCH LETECH * Zlatá/50 společně prožitých 

let, smaragdová/55, diamantová/60, kamenná/65, platinová/70 - V roce 2020 

většinu z nich (mimo platinové - naposledy v roce 2016) slavilo v Jablonci v úzkém 

rodinném kruhu několik manželských párů (rok 2019: 6 * 2018: 11 * 2017: 14 * 2016: 

6 * 2015: 12). Jablonecký měsíčník zveřejnil gratulace od některých rodin: 

 V červnu oslaví 60. výročí svatby manželé ERIKA A JAN PELCOVI, kteří byli 

oddáni 4. června 1960 ve Znojmě. Diamantovou svatbu šťastného manželství 

oslavili v kruhu rodinném v Jablonci nad Nisou. Dcera Dana Pelcová s 

manželem Jiřím jim do dalších společných let přejí mnoho lásky, radosti a 

zejména pevného zdraví.  

 Zlatou svatbu oslaví v kruhu rodinném ve čtvrtek 9. července manželé 

VLADIMÍR A VLADIMÍRA CHARVÁTOVI z Jablonce nad Nisou. Nejbližší 

rodina jim přeje mnoho krásných společných dnů. 

 Před 55 lety se vydali na cestu manželstvím DAGMAR A JAROSLAV 

RÖSLEROVI z Kokonína. Své jubileum smaragdové svatby Röslerovi oslaví dne 

21. července. Dcery s rodinami přejí rodičům mnoho dalších let společného 

života, hodně zdraví, pohody a životního optimismu. „Máme vás rádi a 

děkujeme za všechno,“ dodává za všechny dcera Jaroslava.  

 Ve čtvrtek 13. srpna oslaví manželé JOSEF A JAROSLAVA SLUKOVI 60 let 

společného života. Svazek manželský uzavřeli na městském úřadu a letošní 

jubileum oslaví spolu se svými nejbližšími. Do dalších společných láskyplných 

let vše nejlepší, mnoho zdraví, radosti z vnoučat a pravnoučat přejí dcera Jitka a 

syn Pavel s rodinami, vnoučata a pravnoučata Krištůfek a Robin.  

 Ve středu 23. září oslavili 70. výročí svatby manželé ALŽBĚTA A MILOSLAV 

HAVRDOVI z Jablonce nad Nisou, kde prožili celý svůj společný život a 

vychovali čtyři děti. Miloslav Havrda byl známý cukrář, se kterým jsme se 

setkávali v bývalé Jizeře. Svůj významný den prožili společně s rodinou a 

spolubydlícími v Domově Benevita na Sychrově. Dcery s rodinami přeji 

rodičům do dalších společných let mnoho zdraví, radosti a lásky. 
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 V sobotu 21. listopadu oslaví 50 let společného žití manželé JANA A JIRKA 

JUKLÍČKOVI. „Ať vám slunce stále na cestu svítí, ať vaše láska pučí jako 

jarní kvítí. Je to váš velký den, 50 let pospolu, to je život a ne sen,“ 

gratulují a zdraví, lásku a štěstí přejí dcery Petra a Andrea a vnoučata Alexandra, 

Thomas, Kristýna, Vanessa a Adriana. 

 Ve čtvrtek 10. prosince oslaví krásných a neuvěřitelných 60 let společného 

života manželé MARIE A MIROSLAV KASÍKOVI. Byla to 

léta radostí a občas i starostí, ale vždy plná lásky a 

vzájemné podpory. Gratulujeme a moc vám za všechno 

děkujeme. Přejeme vám hodně zdraví a těšíme se na ještě 

spoustu krásných společných chvil. Dcera Zuzka s rodinou.  

 V předvánočním čase 22. prosince oslaví diamantovou 

svatbu manželé FRANTIŠKA A JOZEF JAŠKOVI z Jablonce 

nad Nisou. Synové Petr a Pavel, vnoučata Petra, Eva, 

Martina, Vojtěch a Štěpán i pravnoučata Jonáš, Kryštof a 

Eduard jim do dalších let společného života přejí hodně 

zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a lásky.  

 

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. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=75162&x=597&y=713&test=ccc
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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. 

1. 1. 2019 za rok 2018:  

o Dobroslava Kricklová - Za dlouhodobé poskytování náhradní rodinné péče.  

1. 1. 2020 za rok 2019:  

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. 

ROK 2020: Cena za rok 2020 kvůli pandemii koronaviru udělená nebyla. Statutární 

město Jablonec nad Nisou začalo počátkem roku 2021 shromažďovat od veřejnosti 

návrhy osobností k možnému udělení ceny Pro Meritis 2021. 

PRO MERITIS 2019: IVAN ULLSPERGER, TOMÁŠ POSPÍŠIL 
Zastupitelé schválili udělení dvou medailí Pro Meritis, které byly předány 1. ledna 

2020. Novými držiteli se stali sportovec (in memoriam) a sbormistr. 

IVAN ULLSPERGER se narodil 20. prosince 1931 

v bulharském Svilengradu. Jeho matka pocházela 

z Lublaně, otec byl Čech. Přes slovinský Maribor, kde 

zahájil školní docházku, a Rakousko se v roce 1944 

dostal do Jablonce nad Nisou. Inspirován knihou o 

Paavo Nurmim (devět zlatých a tři stříbrné medaile na 

olympijských hrách v letech 1920 až 1928) začal po 

válce s běháním. Specializoval se na střední a dlouhé 

tratě. Byl jediným československým běžcem, který 

dokázal opakovaně porazit Emila Zátopka v době jeho 

největší sportovní kariéry. Závodil za Jiskru Jablonec nad Nisou (1949-52), ÚDA-

Duklu Praha (1953-58) a LIAZ Jablonec (1975-83). Byl držitelem československého 

rekordu v oddílové štafetě 4x1500 metrů časem 15:26,4 (1954), 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99037&x=855&y=623&hash=bae0452b628a4ed731722cb1b156d8e0&ratio=1
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reprezentoval v šesti mezistátních utkáních (1954-57). Všechny jeho osobní rekordy 

jsou z roku 1955, kdy měl životní formu. Zvlášť ten na „desítku“ budí respekt: 1500 

metrů za 3:50.4 /3000 metrů za 8:12.8/5000 m 14:09.8 /10 000 m 29:29.2. * Ivan 

Ullsperger zemřel 7. června 2017 ve věku 86 let. Medaili Pro Meritis, která mu byla 

udělena in memoriam, převzal jeho vnuk Miroslav Ullsperger, který zavzpomínal: 

„Pamatuji si, že dědeček byl sportovcem do poslední chvíle. Když už nemohl 

chodit, alespoň jezdil doma na rotopedu každý den kolem třiceti kilometrů.“  

MGA. TOMÁŠ POSPÍŠIL se narodil v Jablonci nad Nisou. Po skončení docházky do 

základní umělecké školy absolvoval konzervatoř v 

Teplicích, obor klavír. Poté pokračoval ve studiích na 

pražské AMU, obor skladba. Již tehdy vyučoval hru na 

klavír na jablonecké ZUŠ. Současně působil, a dosud 

působí, i jako varhaník a sbormistr při chrámu 

Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v 

Jablonci nad Nisou. Je ženatý, má tři syny a jednu dceru. 

Letos oslaví 45 let. Od roku 2005 je sbormistrem 

dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude! a čtyř jeho 

přípravných sborů. Koncertní pěvecký sbor na 

sborových olympiádách World Choir Games získal už celkem šest zlatých a jednu 

stříbrnou medaili. Dále vybojoval titul Mistra světa sborového zpěvu 2011 a absolutní 

vítězství v Grand Prix 2011 v rakouském Grazu, a v roce 2016 v polské Toruni. Za 

soutěžní úspěchy na sborových olympiádách World Choir Games byl jmenován sbor 

Iuventus, gaude! Sborem roku 2012 a v roce 2016 byl pozván k uspořádání 

celovečerního koncertu na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro.  V roce 2009 

byl sbor vybrán k doprovodu setkání papeže Benedikta XVI. s dětmi při jeho návštěvě 

Prahy. V roce 2016, v rámci oslav 150. výročí povýšení Jablonce na město, obdržel 

Tomáš Pospíšil cenu Gratias Tibi Ago. * Při přebírání ceny Pro Meritis z rukou 

primátora Tomáš Pospíšil na otázku, zda je práce s dětmi těžká, řekl: „Hlavně je velmi 

krásná. Děti nejsou horší, než byly dříve, jak se někdy říká. Naopak. Práce s 

nimi mě stále nesmírně těší a nabíjí. Doufám, že to tak bude hodně dlouho…“ 
 

PRO MERITIS 2021 - Navrhněte kandidáty, vyzvalo 

statutární město Jablonec nad Nisou v lednu 2021 

veřejnost a začalo shromažďovat návrhy osobností 

k možnému udělení této městské ceny. Návrh mohl podat 

každý občan města, poslat jej bylo nutné do 30. června. 

Cena za rok 2020 udělená nebyla kvůli pandemii, ze 

stejného důvodu se ani nesešla komise nad nominovanými 

kandidáty. Pokud se epidemická situace zlepší a život se 

vrátí do normálního stavu, pak se cena za rok 2021 bude předávat opět v obvyklém 

termínu, a to v rámci Novoročního koncertu v Městském divadle v Jablonci.  

 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99038&x=525&y=520&hash=f4edad143a50a474c977be280b143856&ratio=1
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=82256&x=800&y=529&hash=2ad0cbdc7dde974bce12085a93edc167&ratio=1
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OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE: MEDAILE, PLAKETY A KŘÍŽE  

Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s jabloneckým spolkem Českého 

červeného kříže uskutečnil v roce 2020 dvoje předávání ocenění dárcům krve. 

STŘEDA 4. 3. * Stříbrnou plaketu za dvacet odběrů a zlatou plaketu MUDr. Janského 

za 40 odběrů krve si na jablonecké radnici převzali bezpříspěvkoví dárci krve z okresu 

Jablonec nad Nisou. „Děkuji vám, že dáváte to nejvzácnější ze sebe a doufám, že 

nebudu dlouho vaším příjemcem,“ konstatoval v úvodu primátor Jiří Čeřovský s tím, 

že sice nestojí před bezplatnými dárci poprvé, avšak vždy znovu si klade otázku, co říci 

nového: „Rozhodli jste se dobrovolně dát kus svého těla někomu jinému a 

zachránit mu tak život. A za to vám děkuji, protože, pokud vím, krev je stále 

nenahraditelná, vědci ještě neobjevili nic jiného.“  Ředitelka oblastního spolku 

Českého červeného kříže Kateřina Havlová svůj vděk dárcům vyjádřila recitací básně 

Pocta dárcům. K poděkování se připojila také místopředsedkyně spolku Lenka 

Klimentová, která vyslovila přání: „Až půjdete příště na transfúzní stanici, 

vezměte s sebou někoho nového, ukažte mu, kde může parkovat, a odvezte ho 

potom zpět domů. Tím rozšíříte naše řady.“ Posledním členem čestného 

předsednictva, které předávalo ocenění a drobné dárky bezpříspěvkovým dárcům krve, 

byl plk. Petr Šikola, vedoucí územního odboru PČR Semily, sám držitel Zlaté plakety 

MUDr. Janského. „Rád vidím další kolegy dárce. Jako člen složek IZS dorážím 

většinou jako první na místa, kde se krví vyloženě plýtvá. A tu drahou tekutinu 

ztrácí z drtivé většiny těm, kteří se do té situace dostali bez vlastního přičinění. 

A tak jsem rád, že pomáháte právě jim, těm nevinným.“ 

o STŘÍBRNÁ PLAKETA MUDR. JANSKÉHO, 20 ODBĚRŮ * Libor Müller, 

Jablonec nad Nisou * Jan Smeták, Jablonec nad Nisou * Iveta Kořenská, Zásada 

* Jan Libenský, Jablonec nad Nisou * Daniel Polman, Držkov * Jiří Knejfl, 

Desná v Jizerských horách * Miroslav Dušek, Tanvald * Michael Jareš, Železný 

Brod * Monika Němcová, Jablonec nad Nisou. 

o ZLATÁ PLAKETA MUDR. JÁNSKÉHO – 40 ODBĚRŮ * Jan Košťál, Jablonec 

nad Nisou * Tadeáš Vodseďálek, Příchovice * Kateřina Valečková, Smržovka * 

Miroslava Valešová, Jablonec nad Nisou * Michal Kovář, Rychnov u Jablonce 

nad Nisou * Vladimír Ledecký, Jablonec nad Nisou. 

STŘEDA 16. 9. * Pět zlatých medailí za 40 odběrů a 14 Křížů III. třídy za 80 odběrů 

krve převzali odpoledne v obřadní síni jablonecké radnice jejich noví držitelé z rukou 

primátora Jiřího Čeřovského, ředitelky Oblastního spolku ČČK Kateřiny Havlové, 

členky výkonné rady ČČK Lenky Klimentové a frýdlantského starosty Dana Ramzera. 

o ZLATÉ MEDAILE ZA 40 ODBĚRŮ * František Přichystal, Petra Raisová, Josef 

Krajník, Ing. Hana Kotková, Michaela Petraková. 

o KŘÍŽE III. TŘÍDY ZA 80 ODBĚRŮ * Radka Vodičková, Daniela Buriánková, 

Miroslav Abraham, Jiří Kujan, Ján Kučo, Václav Matoušek, Pavel Mašek, Lucie 

Boudová, Tomáš Patrman, Zbyněk Plešinger, Michal Surkov, Věra Baťková, 

Jan Klíma, Lucie Fürstová. 
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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 

originální městské medaile vyraženy v roce 2016 u příležitosti 150. výročí 

povýšení Jablonce na město, tehdy je převzalo 57 osobností. Návrh medaile 

vznikl v rámci studentské soutěže Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší 

odborné školy v Jablonci, jejím autorem je tehdejší student VOŠ Jakub Matouš. 

 JAN PŇAKOVIČ Z JABLONCE NAD NISOU převzal medaili v roce 2020 za 

záchranu lidského života. Co se přihodilo, to popisuje následující poděkování 

zveřejněné v Jabloneckém měsíčníku: Chtěli bychom poděkovat za 

záchranu života našeho syna Stanislava Havelky. Ve čtvrtek 3. října 

2019 v odpoledních hodinách náš syn dostal infarkt na odstavném 

parkovišti v ulici Mladoboleslavská v Praze 9, omdlel a zastavilo se mu 

srdce. Naštěstí jsou mezi námi lidé, kteří poskytli synovi první pomoc a 

zachránili mu život. Proto zůstaneme vděční Janu Pňakovičovi z 

Jablonce nad Nisou a jeho synovi Janu Pňakovičovi ml., z Jenštejna u 

Prahy, kteří začali s oživováním a masáží srdce a pokračovali v nich až 

do příjezdu záchranné služby. V nemocnici nám oznámili, že syn přežil 

jen díky této dobře odvedené první pomoci. S díky rodiče Havelkovi 
Jablonecký primátor Jiří Čeřovský přijal ve své pracovně Jana Pňakoviče i s jeho 

synem, kromě medaile jim předal knihy o Jablonci nad Nisou s věnováním. „Syn uviděl 

na parkovišti pána, který zkolaboval. A tak jsme k němu hned běželi, abychom pomohli. 

Proto přišel syn dnes se mnou,“ popsal krátce událost Pňakovič starší.  

CENA 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 počin. Na základě této snahy 

oddělení školství magistrátu zrealizovalo v roce 

2020 již 5. ročník Ceny nadaných žáků a studentů jabloneckých škol.  
Protože i zde zasáhla protikoronavirová opatření, přišel čas ke změnám. Změnila se 

podoba vlastní ceny i místo, kde se předávala. Z divadla se celá událost měla přesunout 

pod širé nebe a stát se tak zahradní slavností, déšť však účastníky zahnal do interiéru 

krásné historické Löblovy vily, kde sídlí restaurace Klub Ex. Zde ve středu 24. června 

náměstek primátora pro věci humanitní David Mánek předal tajemné krychle. Vlastní 

cena se totiž změnila radikálně. Nebroušený krystal nabyl trochu 
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tajemnějších rozměrů a z rozpůleného jablka se přetavil do nitra tmavého skleněného 

kvádru. „Talent či odvaha nebývá často viditelná na první pohled, a tak i diamant uvnitř 

ceny zůstává na první pohled skrytý. Teprve natočením skleněného kvádru světlo 

vykreslí spleť jednotlivých plošek a hran,“ popisuje novou podobu skleněné ceny Lucie 

Kocourková z oddělení kultury a sportu a dodává, že se zachovaly všechny čtyři 

kategorie – sportovní, studium, umění a kategorie za mimořádný počin.  

CENU PRO NADANÉ ZA ROK 2020 PŘEVZALI:  

 KATEGORIE SPORT: Patrik Bílý, Lucie Dobiášová, Martin Florian, Zuzana 

Hnyková, Aneta Hriníková, Lucie Králová, Štěpán Lietava, Kristína Ščerbová, 

Julie Štruplová, Andrea Víznerová, Vojtěch Werani.  

 KATEGORIE STUDIUM: Adam Barbora, Tomáš Bezányi, Adam Blažek, 

Matouš Janda, Barbora, Malíková, Claudia Rocha Pinheiro, Karel Maryško, 

Anna Mašínová, Martina Peklová.  

 KATEGORIE UMĚNÍ: Marie Holá, Michaela Kotková, Lucie Kovářová, Adam 

Liška, Sabina Pourová. 

 CENA ZA MIMOŘÁDNÝ POČIN:  

- Jan Nekvinda, Julie Nesměráková (oba žáci 4. třídy), Anna Širgelová (3. třída) - 

Trojice zachránila lidský život tím, že přivolala záchranku muži, který krvácel, a 

s dispečerkou malí zachránci komunikovali až do příjezdu záchranářů.  

- Jakub Cvejn (Střední průmyslová škola technická Jablonec n. N.) – sluchově 

postižený student, který pomáhá stejně postiženému spolužákovi, spolupracuje s 

asistentkou pedagoga a tlumočí do znakové řeči.  

Všichni ocenění se podepsali do pamětní knihy města a ke skleněné ceně 

dostali certifikát a nabitou kartu do jabloneckých kin. Každý z trojice 

zachránců života navíc dostal dva poukazy do Hop arény Liberec, Jakub Cvejn 

pak paměťovou kartu do telefonu. 

 

JABLONECKÁ PEČOVATELKA 2020 S CHARITOU 

PREAMBULE EVROPSKÉ CHARTY PRÁV: „Lidská důstojnost je nedotknutelná. 

Stáří a nesoběstačnost nemohou být důvodem pro omezování jakýchkoli 

nezcizitelných lidských práv a občanských svobod uznávaných mezinárodními 

normami a zakotvených v demokratických ústavách. Každý, bez ohledu na 

pohlaví, věk či závislost na péči druhých osob, je oprávněn uplatňovat tato 

práva a svobody a každý má právo je hájit….“ 

OCENĚNÍ JABLONECKÁ PEČOVATELKA 2020 převzalo v městském divadle osm 

žen. Stalo se tak v rámci Koncertu proti násilí na seniorech. Jeho již 10. ročník pořádalo 

statutární město Jablonec nad Nisou společně s Centrem sociálních služeb. Pravidelný 

termín daný Světovým dnem proti násilí na seniorech - tedy 15. červen, nebylo 

letos možné dodržet kvůli přísným hygienickým pravidlům souvisejícím s 

pandemií koronaviru. Proto byl koncert přesunut na začátek září.  
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S Diakonií ČCE – středisko Jablonec město spolupracuje na ocenění Jablonecká 

pečovatelka, jejíž 8. ročník 

proběhl v rámci výše zmíněného 

koncertu. Osobnosti na ocenění 

nominují jednotliví poskytovatelé 

sociálních služeb působící na 

území města. I letos oceněné ženy 

převzaly od představitelů města 

květiny a drobné dárky od partnerů: 

Nadace Preciosa věnovala šperk, 

pizzerie Franko poukaz na večeři pro 

dvě osoby a hotel Rehavital poukazy na masáže. K tomu patřil i příjemný zážitek z 

koncertu hudebního sdružení Hradišťan. Nadace Preciosa nabízela v průběhu akce 

náramky na charitativní projekt. Za minimální cenu 50 korun mohli zájemci přispět na 

podporu dvou malých chlapců Tomáška a Pepči, kteří se narodili v nedokončeném 

třicátém týdnu těhotenství a oba měli po porodu krvácení do hlavičky. Tomáškovi na 

kardiologickém vyšetření našli tepennou dučej, šelest a špatnou plícnici.  Od třech 

měsíců má problémy s očima, nyní je mu 2 a čtvrt roku, ale vývojově odpovídá devíti 

měsícům. Nechodí, nemluví a má problémy s kousáním. Podle psychologa má středně 

těžkou retardaci. Pepča má šelest na srdci, od roku začal šilhat, ale díky Vojtově metodě 

začal chodit. Výtěžek z prodeje náramků ve výši 7 580 korun byl předán jejich rodičům, 

kteří tak mohou hochům pořídit kompenzační pomůcky k rehabilitaci.  

JABLONECKÁ PEČOVATELKA 2020 – OCENĚNÍ ZÍSKALY: 

o RENATA KUBÍNKOVÁ * CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JABLONEC, v 

sociálních službách pracuje 11 let. Od původního povolání se odchýlila před 

deseti lety, kdy absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách a byla přijata 

na místo pečovatelky. Podle zaměstnavatele má blahodárný úsměv, pochopení 

pro uživatele a také něco navíc – lidskost. A proč se rozhodla pro sociální práci? 

„Určitě mě nejvíce ovlivnil jeden manželský pár. Když jsem viděla, jak si 

pomáhají a mají se neskutečně rádi i po letech prožitých starostí i 

radostí, řekla jsem si, že tak bych si představovala a přála prožít své 

stáří. Rozhodla jsem se něco změnit. A myslím, že se mi to podařilo.“ 

o PETRA FEJKOVÁ * CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

LIBERECKÉHO KRAJE, v sociálních službách 3,5 roku, a to na pozici asistent 

lidí se zdravotním postižením a seniorů. Ke klientům přináší optimistickou 

náladu, umí naslouchat mnohdy nelehkým životním situacím a trápením. Je 

vždy vstřícná, laskavá a klienty umí nenásilně motivovat a povzbudit. Má dobré 

nápady a postřehy z praxe, jimiž obohacuje a inspiruje i své kolegy. A co ji na 

její práci nejvíce baví? „To, že pomáhám svým klientům tak, aby mohli co 

nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí, se svými blízkými. Proto je 

moje práce tak úžasná a smysluplná.“ 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100438&x=1024&y=687&hash=63746dd64746b210ee7cfad2db4f4420&ratio=1
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JARMILA MACHOVÁ * DIAKONIE ČCE, středisko Jablonec * 13 let praxe. 

Jejího nadhledu, profesních zkušeností i lidského přístupu ke klientům si v diakonii 

velmi váží a hodnotí ji: Paní Jarmila je výbornou pečovatelkou i členkou 

týmu. Díky zkušenostem je oporou všem kolegyním. V roce 2012 získala 

ocenění Pracovník v sociálních službách Libereckého kraje a 

celorepublikový titul Pečovatelka roku. A co ji přivedlo k sociálním službám? 

Pomáhala mamince s péčí o její rodiče. Když děti odrostly, přišel niterný pocit, že 

na službu naváže profesně. Nejčastěji vzpomíná na klientku, ke které chodila asi pět 

let. Její zdravotní stav se zhoršoval, nakonec byla upoutaná na lůžko. I přes závažné 

onemocnění klientky si spolu prožily hodně veselých chvil a vzájemně se obohatily. 

MARCELA TURKOVÁ * DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB * 15 let 

praxe. Paní Marcela je výrazná osoba v týmu domova. Vždy je v dobré náladě, 

smíchem nešetří, nic jí není zatěžko. Uživatelky a kolegyně ji mají rády. Všem 

pomůže, poradí. Je vedoucí domácnosti, kterou perfektně zvládá. O nominaci v 

Domově a centru sociálních služeb vůbec nepřemýšleli, jednoznačně se shodli. Proč 

se rozhodla pro práci v sociálních službách? „Byla jsem už unavená z 

předchozích zaměstnání, kde převládá honba za majetkem a výkony, 

žebříček hodnot je vzhůru nohama, upřímnost a pravda se nenosí. Cítila 

jsem, že musím z toho kola ven. Náhoda či osud mne nasměrovaly do 

Domova pro mentálně postižené ženy v Jabloneckých Pasekách. Zde jsem 

najednou měla pocit, že můj život a práce mají smysl.“ 

RENATA KRYŠTOFOVÁ * DOMOV SENIORŮ U Přehrady * 3 roky praxe. „Paní 

Renata je pracovitá, laskavá, vždy má po ruce dobré slovo, hezkou píseň. Je 

obětavá, loajální, prostě skvělá“ – říkají o ní spolupracovníci. Co ji ovlivnilo při 

výběru povolání? „Už jako mladou mě těšilo, když jsem mohla pomoci starší osobě. 

Později, když babička zůstala na vozíku a matka se o ni 8 let starala, trávila jsem s 

ní hodně času i se svým malým synem. Nejvíce mě na mé práci baví, když klienty, 

kteří k nám do domova přichází s obavou a strachem z neznámého prostředí, 

přesvědčím, že s jejich příchodem k nám nic nekončí, jen něco jiného začíná.“ 

VERONIKA GOROŠOVÁ * HOSPIC SV. ZDISLAVY * 7 let praxe. Paní Veronika 

je ochotná, empatická a zkušená pečovatelka. V rodině klientů je schopna 

odezírat a řešit měnící se potřeby, které přicházejí s postupující nemocí.  A 

co ji ovlivnilo? „Jsou to už dva roky, kdy jsme do péče přijali muže stejně starého, 

jako jsem já. Trpěl vážnou nemocí, která postupně snižovala jeho soběstačnost. 

Trvalo nám skoro měsíc, než jsme si k sobě našli cestu, původně se jevil jako 

introvert i morous. Nemoc pokračovala a musel se přestěhovat do kamenného 

hospice. Jeho maminka si přála, abychom zůstali v kontaktu. Slíbila jsem, a když 

jsem mohla, zaskočila jsem na kus řeči. Nosila jsem mu informace zvenku, on mi 

vyprávěl o svém dětství u dědečka a babičky. O jejich chaloupce, kterou měl rád, o 

dospívání s nejlepším přítelem. Když zemřel a já si povídala s jeho rodiči, divili se, 

kolik mi toho pověděl, mnohé ani netušili. Prý byl veliký introvert.“ 
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VIERA TÓTHOVÁ * DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY * 3,5 let 

praxe. Paní Viera je velmi pracovitá a lidská. Klienti si často na sesternu přichází 

vyžádat právě její pomoc. Nikdy neřekne – teď nemůžu – vždy ze sebe vydá 

maximum a všichni si ji v paseckém domově důchodců za to velmi váží. Říká, že 

práce se seniory ji stále obohacuje a těší, baví ji komunikovat s lidmi, plnit jejich 

osobní přání. Ačkoliv nemůže nahradit rodinu, snaží se osamělým klientům 

zpříjemnit stáří. A její příběh: „Pan K. je u nás v domově již několik let a patří 

mezi starousedlíky Jabloneckých Pasek. Je to nesmírně hodný člověk s 

velkým srdcem a zajímavým životním příběhem. Jeho zdravotní stav se 

během let změnil a podpora péče se navýšila, ale přesto mě setkání s ním 

vždy nabije novou energií, která z něj vyzařuje.“  

VĚRA KOVÁŘOVÁ * RODINA 24 * 7 let praxe. Paní Věra je významným členem 

týmu osobních asistentů. Díky empatii, nadšení, pozitivnímu přístupu, smyslu pro 

týmovou práci a profesní zkušenosti je oblíbená u klientů. Vytváří prostředí důvěry 

a bezpečí. Klienty podporuje v samostatnosti a při činnostech, na které nestačí, je 

jejich prodlouženou rukou. Proč se rozhodla pro práci v sociálních službách? Když 

hledala práci, byly pro ni sociální služby výzvou. A případ, který ji ovlivnil? 

„Napadá mě klientka - je to i dnes velice šarmantní dáma, která si i přes 

svůj skutečně nelehký život a dnes již vysoký věk zachovává nadhled a 

noblesu. Asistence, při nichž si ´jen´ povídáme, jsou velmi obohacující.“  

JANA PÁCALTOVÁ Z JABLONCE: NEJLEPŠÍ ČESKÁ PEČOVATELKA 
Sociální pracovnice z Centra sociálních služeb Jablonec nad 

Nisou Jana Pácaltová získala ocenění v rámci Národní ceny 

sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2020. Odborná porota ji 

vybrala z pracovníků nominovaných do 8. ročníku soutěže, 

jejímž cílem je ocenit pracovníky ve všech druzích sociálních 

služeb, a to ve třech kategoriích: pracovník v sociálních 

službách (pečovatel/ka v terénních, ambulantních a pobytových 

službách), sociální pracovník a manažer sociálních služeb. 

Nominace mohou zasílat uživatelé služeb, rodiny a přátelé, spolupracovníci a vedoucí 

služeb a zařízení. Letošní nominace probíhala od 15. června do 10. října, vyhlášení 

výsledků se konalo 1. 12. na Novoměstské radnici v Praze. „Na jednotlivá ocenění 

národní soutěže mohou být každoročně navrženi mimořádně kvalitně pracující, obětaví 

a zodpovědní pracovníci a pracovnice sociálních služeb. Pravdou je, že v případě 

Jablonce stačí sáhnout do naší databáze již oceněných pečovatelek, které nehledí na své 

pohodlí a svou práci věnují druhým,“ říká náměstek primátora pro sociální oblast David 

Mánek a dodává: „Je skvělé, že pečovatelkou roku 2020 se opět stala sociální 

pracovnice z Jablonce. Letos jsme předávali ocenění Jarmile Machové z 

Diakonie ČCE, která je držitelkou stejného národního titulu z roku 2012, k 

němuž připojila i titul krajský. Svědčí to o tom, že v Jablonci jsou 

skutečně kvalitní pracovnice.“  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100689&x=1024&y=739&hash=0f8f5900ae78f0c7799ff56af9b24c3a&ratio=1
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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 2020 zde žilo 45 317 obyvatel (rok 2019: 45 773 * 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 1 444 osob na km
2
 (2019: 1 459 * 

2018: 1 460 * 2017: 1 459 * 2016: 1 456 * 2015: 1 450 * 2014: 1 453 * 2013: 1 448 * 

2012: 1 444).  V roce 2020 bylo 

u nás obhospodařováno stejně 

jako vloni 891 hektarů 

zemědělské půdy (2019: 891 * 

2018: 893 * 2017: 893 * 2016: 

894 * 2015: 896 * 2014: 902 * 

2013: 904 * 2012: 906), z toho:  

 orná na 115 ha (vloni 

117 hektarů),  

 zahrady zabíraly 270 ha,  

 zbytek 506 ha tvořily 

trvalé travní porosty.  

Převažovala samozřejmě půda 

nezemědělská, jež na 2 247 ha 

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 2020 v rámci 

Programu péče o krajinu dotace ve výši 160 172 Kč (vloni 149 134 * 2018: 125 831 * 

2017: 105 615 * 2016: 142 259 Kč * 2015: 99 831 * 2014: 88 094 * 2013: 86 644),  

 vlastní náklady činily 37 601 Kč (2019: 39 792 * 2018: 55 378 * 2017: 43 864 * 

2016: 18 899 * 2015: 32 219 * 2014: 52 236 * 2013: 139 860),  

 celkem tedy 197 773 Kč oproti loňským 188 926 Kč, pro srovnání roky 

předcházející - 2018: 181 249 * 2017: 149 479 * 2016: 161 158 * 2015: 

132 050 * 2014: 140 330 * 2013:  139 860.  
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V roce 2020 byly 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   

 PRAMEN NISY – k. ú. Nová Ves n. N.  

 PP LUKÁŠOV – k. ú. Lukášov  

OŠETŘENÍ A KÁCENÍ STROMŮ MIMO LESNÍ ZELEŇ - V roce 2020 byly ošetřeny 

4 kusy památných a významných dřevin (2019: 9 * 

2018: 5 * 2017: 5 * 2016: 10 * 2015: 4 * 2014: 7 * 

2013: 4), a to za částku 41 760 Kč (2019: 102 076 * 

2018: 110 625 * 2017: 119 300 Kč * 2016: 154 300 

* 2015: 91 760 * 2014: 83 021 * 2013: 56 991).  

V roce 2020 bylo podáno 218 žádostí o povolení 

kácení dřevin mimo lesní zeleň (rok 2019: 211 * 

2018: 209 * 2017: 221 * 2016: 171 * 2015: 126 * 

2014: 103 * 2013: 85). Zcela vyhověno bylo 209 

žadatelům (2019: 191 * 2018: 195 * 2017: 208 * 

2016: 162 * 2015: 123 * 2014: 97 * 2013: 85), třem 

žadatelům bylo vyhověno částečně, zbývajících šest 

souhlas ke kácení nezískalo. * vpravo JAVOR KLEN 

(Acer pseudoplatanus) ve Mšeně, odhadované stáří přes 150 let. K vyhlášení za 

památný strom vedlo jeho stáří a estetická hodnota. Foto: Miloslava Plešáková 

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU – V roce 2020 bylo vydáno 153 

souhlasů k odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu (2019: 89 * 2018: 72 * 

2017: 225 * 2016: 83 * 2015: 106 * 2014: 112 * 2013: 107), což znamená 6,6011 ha 

(2019: 4,288 * 2018: 2,638 * 2017: 3,4603 * 2016: 1,7715 * 2015: 5,136 * 2014: 

3,2427 * 2013: 2,2473 ha). Z toho: 

- pro bytovou výstavbu 2,2175 ha (2019: 1,131 * 2018: 1,896 * 2017: 2,0445 * 

2016: 1,1573 * 2015: 1,0858 * 2014: 0,5650 * 2013: 1,0126),  

- pro průmyslovou výstavbu 0,555 ha (2019: 0,867 * 2018: 0,115 * 2017: 0,2236 

* 2016: 0 * 2015: 0,9403 * 2014: 1,0185 * 2013: 0,7411),  

- pro dopravu a sítě 2,2141 ha (rok 2019: 1,934 * 2018: 0,196 * 2017: 1,0707 * 

2016: 0, 4772 * 2015: 0,5572 * 2014: 0,7980 * 2013: 0,0158), 

- pro rekreaci a sport 0,2683 ha (2019: 0,128 * 2018: 0,227 * 2017: 0,0964 * 

2016: 0,0585 * 2015: 0,0254 * 2014: 0,0831 * 2013: 0,0998), 

- pro jiné účely 1,072 ha (2019: 0,079 * 2018: 0,112 * 2017: 0,0159 * 

2016: 0,0782 * 2015: 2,5273 * 2014: 0,4781 * 2013: 0,0477). 



   KRONIKA roku 2020                                                                                 218  

 

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. Celková plocha v roce 2020: 796 421 m² (2013: 722 685 * 2014: 732 550 * 

2015: 740 645 * 2016: 745 887 * 2017: 765 554 * 2018: 791 029 * 2019: 784 246), 

 celkové náklady na údržbu dosáhly částky 8 678 581
*)

 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 * 2019: 7 994 172 Kč - Částka za údržbu veřejné zeleně (seče, 

hrabání, tvarování živých plotů byla 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 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.  

STROMY, KEŘE, TRVALKY - V následujících údajích o počtu pokácených, ošetřených 

či nově vysazených dřevin a trvalek nejsou zahrnuta data z akcí realizovaných 

oddělením investiční výstavby. V roce 2020 bylo:  

 pokáceno 119 stromů (v roce 2013: 196 * 2014: 241 * 2015: 317 * 2016: 252 * 

2017: 286 * 2018: 160 * 2019:163),  

 ošetřeno 447 stromů (2013: 315 * 2014: 655 * 2015: 367 * 2016: 193 * 2017: 

631 * 2018: 430 * 2019: 241),  

 nově vysázeno 23
*)

 stromů (2013: 58 * 2014: 91 * 2015: 25 * 2016: 37 * 2017: 

80 * 2018: 48 * 2019: 61)  

 nově vysázeno 714 keřů (2013: 641 * 2014: 335 * 2015: 1 195 * 2016: 595 * 

2017: 2 690 * 2018: 2 888 * 2019: 571),  

 nově vysázeno 438 trvalek (2014: 1 205 * 2015: 163 * 2016: 0 * 2017: 990 * 

2018: 4 454 * 2019: 97). 
*) Na snížený počet vysazených stromů v r. 2020 měla negativní vliv pandemie 

coronaviru. Výsadby byly prováděny pouze v podzimním období. Stejně tak 

došlo z důvodu probíhající pandemie ke snížení rozpočtu na údržbu veřejné 

zeleně, kdy byly některé operace realizované v omezeném rozsahu. 
 

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ – V roce 2020 bylo nakoupeno 37 odpadkových košů (v roce 

2019: 72 * 2018: 21) a 20 schránek na sáčky na psí exkrementy (v roce 2019: 6 žardiniér 

tj. nádoby na okrasné rostliny * 2018: 2 pyramidální květinové nádoby). Dále bylo: 

 zakoupeno 19 nových laviček (v roce 2010: 12 * 2011: 0 * 2012: 2 * 2013: 33 * 

2014: 10 * 2015: 40 * 2016: 5 * 2017: 5 * 2018: 5 * 2019: 11), 

 opraveno 187 kusů laviček (rok 2010: 138 * 2011: 193 * 2012: 136 * 2013: 87 * 

2014: 250 * 2015: 147 * 2016: 113 * 2017: 175 * 2018: 234 * 2019: 257) 
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HŘIŠTĚ - V roce 2020 mělo město stejně jako vloni ve správě 43 dětských hřišť (2012: 

36 * 2013: 36 * 2014: 37 * 2015: 37 * 2016: 38 * 2017: 38 * 2018: 41 * 2019: 43).  

 Jejich údržba a opravy stály městskou pokladnu 443 000 Kč (rok 2012: 215 000 

* 2013: 275 000 * 2014: 755 000 * 2015: 243 000 * 2016: 140 000 * 2017: 

316 000 * 2018: 1 208 000 * 2019: 1 279 000 Kč).  

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 ulicích Nová Pasířská, 

Řetízková a Liberecká. 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 

2020 lze zařadit: demolici WC u prutu a opět opravy veřejných toalet na přehradě.  

PONDĚLÍ 13. 1. – V lesoparku Žižkův Vrch se začalo s částečnou demontáží 

zdejšího mobiliáře. Důvod? Rekonstrukce laviček a mobiliáře. „ Akci máme 

rozloženou zhruba na dva roky a spočívat bude v obnově nátěrů a opravách 

poškozených částí," zní z oddělení správy veřejné zeleně jabloneckého 

magistrátu. Lesopark Žižkův Vrch vznikl v rámci Integrovaného plánu rozvoje 

města - zóna Žižkův Vrch a okolí, oblast revitalizace veřejných prostranství. 

Cílem projektu lesoparku bylo obnovit léta zanedbávaný zpustlý park se zelení 

poničenou sněhovou kalamitou v říjnu 2009. Park byl otevřený v roce 2012.  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: PROJEKTY, DOTACE, PŘÍRODNÍ ZAHRADY 

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 2020 občané Jablonce nad Nisou vyprodukovali 

celkem 11 808 t odpadu (2019: 11 433). Z toho směsný komunální odpad činil 6 435 t 

(vloni: 6 500 t), tzn. zhruba 141 kg (vloni 142) na osobu a rok. Využitelné složky 

komunálního odpadu (papír, kovy, sklo a plasty) představovaly 4 561 tun odpadu (vloni 

3 943). Jak tyto tuny Jablonečané vytřídili? Uvedeno v kg: 

 papír 1 229 894 (vloni: 1 247 982 * 2018: 1 231 181),  

 kovy 1 348 866 (vloni: 1 446 909 * 2018: 1 645 009),  

 skla (barevné, čiré) 737 332 (vloni: 707 698 * 2018: 563 342),  

 plasty včetně nápojových obalů 603 969 (vloni: 540 776 * 2018: 508 574 PET 

lahví a 1 565 nápojových kartonů).  

 Vedle toho se nasbíralo 506 256 bioodpadu (vloni: 411 919) a 132 142 

(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 * 2020: 2/264.  
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KOMPOSTÉRY PRO JABLONEC - Žádost o dotaci byla předložena na jaře roku 2020, 

na podzim byla přidělena dotace. Fyzická realizace v roce 2021. V rámci projektu bude 

pořízeno 500 domácích kompostérů, z toho 300 kusů o objemu jeden tisíc litrů a 200 

kusů o objemu 600 litrů. Výzva pro občany: jaro 2021. Některé kompostéry dostanou 

mateřské a základní školy, které v době přípravy projektu projevily zájem. Operační 

program Životní prostředí, dotace EU 1 570 035 Kč, celkové náklady 1 847 100 Kč. 

KOMPOSTÉRY PRO BYTOVÉ DOMY - Žádost o dotaci ve výši 732 564 Kč ze stejného 

operačního programu byla předložena v létě 2020. Předmětem projektu mělo být 

pořízení 20 kusů (4 ks dvoukomorových a 16 ks tříkomorových) komunitních 

kompostérů do několika lokalit sídlišť v Jablonci. Dotace bohužel nebyla přidělena.  

PŘÍRODNÍ ZAHRADY: MŠ MŠEŇÁČEK - Žádost o dotaci byla předložena v únoru 

roku 2020 do Národního programu Životní prostředí, který byl vyhlášen Ministerstvem 

životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, výzva 

„7/2019 na přírodní zahrady“. V červenci 2020 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí 

finančních prostředků, realizace v roce 2021. Předmětem projektu je revitalizace 

zahrady v přírodním stylu u Mateřské školy Mšeňáček v ulici Josefa Hory v Jablonci. 

Cílem je přeměnit současnou zahradu školky v inspirativní krajinný prostor vhodný pro 

realizaci environmentálních aktivit, k celoročnímu pobytu dětí ve venkovním prostředí, 

jak pro řízenou činnost, tak pro volnou hru dětí. V zahradě budou využity zejména 

přírodní materiály a prostor bude doplněn přírodními prvky – například kameny a 

kmeny stromů. Budou založeny záhonky k výsadbě rostlin, pořídí se kompostéry, mimo 

jiné vznikne herní balanční kopec s tunelem a proutěný tunel s domečkem. Dotace ČR 

499 000 Kč, celkové náklady 896 000 Kč. * MŠ KAPIČKA - Žádost o dotaci byla 

předložena ve stejném termínu a do stejného programu jako je uvedeno u první 

mateřské školy. V červenci 2020 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí finančních 

prostředků. Realizace akce proběhne až v roce 2022, a to z důvodu plánované opravy 

fasády a hydroizolace budovy mateřské školy v roce 2021. V rámci projektu je řešena 

přeměna zahrady Mateřské školy Kapička v jablonecké ulici Husova v zahradu v 

přírodním duchu. Cílem projektu je vytvořit zdravé a inspirující přírodní prostředí v 

prostorách zahrady, které umožní smysluplnou celoroční realizaci každodenního 

programu a pobyt dětí na čerstvém vzduchu. V rámci realizace bude například 

vytvořena terénní modelace, zahrada bude doplněna o přírodní prvky a nový mobiliář, 

dojde k výsadbě nových rostlin. Dotace ČR 181 000 Kč, celkové náklady 431 000 Kč.  

ELEKTROMOBILY PRO MAGISTRÁT -  Žádost o dotaci byla předložena v únoru 

roku 2020 do Národního programu Životní prostředí, který byl vyhlášen Ministerstvem 

životního prostředí prostřednictvím Státního 

fondu životního prostředí ČR, výzva 

´Podpora alternativních způsobů dopravy´. V 

červenci 2020 bylo vydáno rozhodnutí o 

poskytnutí finančních prostředků. 

Předmětem projektu je pořízení dvou vozidel 

s pohonem elektro kategorie M1 

pro statutární město Jablonec. 
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Vozidla budou sloužit jako referentská – zaměstnanci magistrátu je budou 

využívat k zajišťování svých pracovních činností. Realizace projektu přispěje 

ke snížení emisní zátěže z automobilové dopravy a osvětě v rámci využívání 

alternativních pohonů v automobilové dopravě. Oba elektromobily budou 

pořízeny v roce 2021 na základě výsledku výběrového řízení a městu dodány v prvé 

polovině roku 2021. Dotace ČR 356 000 Kč, celkové náklady 911 000 Kč. 

  

PSI, KOČKY I JINÁ ZVÍŘATA - Není povinností města po psech uklízet, ale 

osoby, která psa venčí, říká obecně závazná vyhláška 2014/1. V případě, že někdo po 

svém psovi neuklidí, dopouští se přestupku a může být pokutován až pěti tisíci 

korunami. Pokutu může udělit strážník, osoba pověřená magistrátem a správní orgán.  

STATISTIKA - oddělení rozpočtu a poplatků magistrátu vybralo v roce 2020 

v poplatcích za psy 1 540 000 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 * 2019: 1 404 000).  

NA ÚZEMÍ MĚSTA BYLO V ROCE 2020 ODCHYCENO:  

 33 psů (v roce rok 2012: 138 * 2013: 120 * 2014: 144 * 2015: 115 * 2016: 95 * 

2017: 103 * 2018: 181 * 2019: 73),  

 154 koček (v roce 2012: 160 * 2013: 166 * 2014: 156 * 2015: 206 * 2016: 199 * 

2017: 200 * 2018: 189 * 2019: 173).  

JAK VYSOKÉ JSOU VYNALOŽENÉ NÁKLADY: 

 odchyt zvířat a jejich pobyt v útulcích 600 000 Kč (rok 2012: 387 000 * 2013: 

424 000 * 2014: 393 000 * 2015: 431 000 * 2016: 364 000 * 2017: 381 000 * 

2018: 316 000 * 2019: 469 350),  

 za veterinární péči 333 610 Kč (v roce 2012: 405 000 * 2013: 383 000 * 2014: 

379 000 * 2015: 402 000 * 2016: 492 000 * 2017: 447 000 * 2018: 351 000 * 

2019: 367 000),  

 deratizace a odchyt holubů 181 100 Kč (v roce 2012: 55 000 * 2013: 117 000 * 

2014: 69 000 * 2015: 70 000 * 2016: 148 000 * 2017: 218 000 

* 2018: 63 000 * 2019: 92 050).   

 V roce 2020 byla dále na území našeho města 

odchycena následující zvířata: 4 holubi, 1 kachna, 2 ježci, 

2 andulky, 2 agamy vousaté, 9 morčat a 

také 1 kohout, 1 zakrslý králík a 1 potkan 

(v roce 2019: 1 psík 

mývalovitý, 1 veverka, 2 

holubi, 1 morče * 2017: 

zakrslý 

králík, 

morče, rorýs a kuna * 2018: 

4 zakrslí králíci, morče, 

potkan, 3 gekoni a sele).   
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OCHRANA VODY: INVESTIČNÍ PROJEKTY S DOTACÍ EU - Odbor 

územního a hospodářského rozvoje jabloneckého magistrátu konkrétně jeho 

oddělení dotací předložilo a zrealizovalo mimo jiné následující investiční 

projekty související s ochranou přírody a životního prostředí:  

NOVOVESKÁ VODNÍ NÁDRŽ V JABLONCI NAD NISOU - Žádost o dotaci byla 

předložena v říjnu 2018. Fyzická realizace začala podle 

plánu v září 2019 a byla ukončena v červnu 2020. 

Cílem revitalizace bylo 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. Operační program 

Životní prostředí, dotace EU 2 417 494 Kč, celkové 

náklady 5 554 881 Kč. * 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, kde nejdříve vybudoval 

místní bruslařský spolek kluziště. * VÍCE Z HISTORIE VIZ KRONIKA 2018. 

REVITALIZACE VODOTEČE DOLINA - Žádost o dotaci byla předložena v listopadu 

2018. Fyzická realizace v letech 2020 – 2021. 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 začala 

v roce 2020 a bude ukončena v roce 2021. Již koncem roku 2019 však byla podél 

Dolinského potoka pokácena zeleň v ulici Liliová, po dokončení stavebních prací 

nahradila vykácené dřeviny nová výsadba. Operační program Životní prostředí, dotace 

EU 1 118 780,63 Kč. Celkové náklady 4 529 046,12 Kč.   

RETENČNÍ NÁDRŽ V JABLONCI NAD NISOU - Vybudování retenční nádrže je 

součástí projektu ´Dešťová kanalizace Jablonec n. N. Centrum – II. etapa ulice 

Budovatelů, Soukenná, Dolní náměstí´. V současné době jsou srážkové vody ze 

zájmové oblasti odváděny prostřednictvím jednotné kanalizační sítě, tím dochází k 

častému přeplnění kanalizace, záplavám v okolí Anenského náměstí poblíž vodního 

toku Lužická Nisa a k nepřiměřenému zatěžování čistírny odpadních vod. Projekt si 

klade za cíl odklonit srážkové vody z jednotné kanalizační sítě, část z nich dočasně 

zadržet v retenční nádrži a následně bezpečně odvést do vodního toku Lužická Nisa. 

Vlastní retenční nádrž je doplněna o sedimentační prostor pro předčištění vod a též o 

prostor, ve kterém bude akumulována voda pro zpětné využití. Žádost o dotaci byla 

předložena v listopadu 2020, o jejím přidělení se rozhodne v roce 2021, samotná 

realizace je plánována na duben až září 2022. * Operační program Životní 

prostředí, dotace EU 16 531 000 Kč. Celkové náklady 39 928 000 Kč.  

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. Ve správním 

území ORP (obce s rozšířenou působností) tedy města Jablonce se v roce 2020 

nacházelo 225 (v roce 2019: 223) takto registrovaných památek.   

PODPORA OBNOVY 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 2020 příspěvek ve 

výši 394 000 Kč (rok 2019: 441 000 * 2018: 457 000 * 2017: 473 000 * 2016: 448 000 

* 2015: 449 000). V rámci realizovaných akcí byla vyčerpána celá finanční částka 394 

tisíc korun na obnovu těchto tří kulturních památek: 

 72 000 KČ * OBNOVA PŘÍSTŘEŠKU NAD STUDÁNKOU v areálu barokní 

kaple Navštívení Panny Marie na pozemku st. 351/1 v katastrálním území 

Karlov u Josefova Dolu. 

 222 000 KČ * RESTAUROVÁNÍ PŮVODNÍ ŠABLONOVÉ VÝMALBY 

v kostele Navštívení panny Marie na pozemku st. p. 456 v katastrálním území 

Lučany nad Nisou. 

 100 000 KČ * OBNOVA BALKONU HÁSKOVY VILY – objekt Průběžná č. p. 

449/10 na pozemku st. p. 1670, katastrální území Mšeno nad Nisou, Jablonec. 

 

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY v samotném Jablonci 

podpořilo ministerstvo kultury v roce 2020 částkou:  

 1 355 000 Kč (v roce 2019: 1 845 000 * 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: 

 4 019 076 Kč (v roce 2019: 4 938 354 * 2018: 4 505 299 * 2017: 5 076 753 * 

2016: 10 720 479 Kč).  

V roce 2020 byla finanční kvóta poskytnuta na obnovu těchto kulturních památek:   

o DŮM Č. P. 1971, KOREJSKÁ 17: oprava pláště jižní strany domu včetně 

klempířských prací.  

o KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE – starokatolický, č. 

p. 1560, Husova 2: restaurování varhan.   

FOTO: Vloni v kostele vlastník tohoto svatostánku, 

jímž je starokatolická církev, převzal pamětní desku s 

nápisem PAMÁTKA ROKU 2018 LIBERECKÉHO KRAJE. * 

Projekt kostela vyhotovil jablonecký rodák architekt 

Josef Zasche v roce 1900. Stavba byla dokončena v 

srpnu 1902 – VÍCE VIZ KRONIKA 2019. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98086&x=709&y=469&hash=f8ea8b88dca34af55d4f052bc9c82ff3&ratio=1
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o DŮM Č. P. 2017, LIDICKÁ 20: výměna 21 ks oken na uliční fasádě domu.  

o VILA Č. P. 977, V NIVÁCH 10: obnova vnějšího pláště – oprava 

severovýchodní strany fasády včetně nátěru omítek a doplnění štukových 

ornamentů. 

o SOKOLOVNA Č.P. 1054, FÜGNEROVA 5: obnova 3 ks dveří a mozaikového 

ornamentu terazzové podlahy ve vstupní hale. 

o DŮM Č. P. 1444, HUSOVA 3: obnova oken a vstupních dveří. 

  

PLÁNY NA ROK 2021  - V listopadu 2020 předložilo město Jablonec na Ministerstvo 

kultury ČR žádost o dotaci ve výši 12 018 000 Kč na projekt obnovy s náklady 

26 806 000 Kč. O podpoře rozhodne ministerstvo v roce 2021. Do naplánované akce 

obnovy v příštím roce byly zahrnuté tyto kulturní památky:  

o DŮM Č. P. 1999, KOREJSKÁ 24: obnova oken – výměna původních 

špaletových oken v bytových jednotkách za nová dřevěná špaletová, rozměrově 

a vzhledově totožná se stávajícími.  

o DŮM Č. P. 1564, LIDICKÁ 13: obnova bytové jednotky ve 3. patře - výměna 

původních špaletových oken, obnova dřevěných vlýskových podlahových 

krytin, obnova původních interiérových dřevěných zárubní a dveří. Výměna 

dvou kusů oken na chodbě v mezipatrech.  

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). Výměna střešní krytiny, oprava a 

částečná výměna oplechování.  

o SOKOLOVNA Č. P. 1054, FÜGNEROVA 5: obnova vnějšího pláště budovy, 

terazzové podlahy a kamenných schodišť a nových dveří ve vstupní hale 

(náhrada za stávající nevhodné palubkové).  

o RADNICE Č. P. 3100, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19: obnova oken a vitráží.  

o DŮM Č. P. 1444, HUSOVA 3: oprava fasády včetně klempířských prací, 

obnova dřevěných okenic a sanace vlhkosti prvého patra.  

o VILA Č. P. 977, V NIVÁCH 10: 

svislá hydroizolace obvodového 

základového zdiva všech stran, 

obnova šesti kusů kovaných mříží u 

sklepních oken a výplní z leptaného 

skla s květinovým motivem v 

prosklené stěně ve vstupním 

vestibulu. 

Rekonstrukce jablonecké vily 

V Nivách byla finančně podpořena již v uplynulých letech. 

 Objekt roste před očima do krásy… 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=94223&x=800&y=570&test=ccc
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BUDOVA RADNICE: OPRAVY INTERIÉRU I EXTERIÉRU   
 

 

 

 

 

 

Jablonecká radnice byla 

nejvýznamnější stavbou 

architekta Karla Wintera 

(1894-1964), který 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 na tisíc 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. * Připomeňme, že v loňském srpnu byla v přízemí 

radnice odhalena pamětní deska Karla Wintera – VIZ KRONIKA 2019. 

NA OPRAVÁCH INTERIÉRU A EXTERIÉRU RADNICE se pracuje od roku 2013. 

Zrekapitulujme si, že 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. Od loňského roku 

má radnice kompletně obnovenou fasádu, na špici věže se leskne obnovená měděná 

kupole s hromosvodem, v původním lesku je také galerie velkého zasedacího 

sálu (viz fotografie na další straně). Zcela nová je dvojice luceren ve vstupní 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97518&x=855&y=643&hash=911b25c5102214cb48869419fab1f026&ratio=1
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hale radnice. Na ty při stavbě radnice kvůli nedostatku peněz nikdy nedošlo. Město je 

na místo, které Winter plánoval, přesně podle jeho návrhů usadilo v roce 2017. 

V příštím roce počítá město s další investicí do obnovy oken a vitráží.  

 

Svou premiéru si odbyla 12. prosince 2019 zrekonstruovaná galerie velkého 

zasedacího sálu. Doplnila tak opravenou velkou zasedací síň, která už přes rok 

slouží svému účelu. Rekonstrukce balkonu vyšla na necelých 400 tisíc korun a 

zahrnovala i obnovená sklápěcí sedadla.  

PÁTERNOSTER: OBĚŽNÝ VÝTAH – ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ 

Název výtahu pochází z modlitby Pater noster (česky Otčenáš), která se vkládá 

do modlitby růžence, jehož korálky vzdáleně mechanismus páternosteru 

připomínají… Výtah s nepřetržitým řetězem kabin byl vynalezen v 19. století ve Velké 

Británii a první exemplář se rozjel v Londýně v roce 1880. Do prvorepublikového 

Československa přišel ve dvacátých letech minulého století. V Česku je podle 

dostupných zdrojů v provozu asi 40 páternosterů, v jejich zlaté éře, v letech 1918-1989, 

jich jezdila zhruba stovka. Čtyři z celkového počtu jsou v Libereckém kraji – po dvou 

v Liberci a Jablonci nad Nisou, přičemž jeden je právě v naší radnici. Zde slouží 

páternoster občanům řadu let, není však zcela původní. Ten, který procházel obnovou a 

nahradil původní oběžný výtah z doby vzniku radnice, pochází z osmdesátých let 

minulého století. Originální zařízení bylo vestavěno při rekonstrukci radnice v dobách 

socialismu a vyrobila jej dnes již neexistující firma Transporta Praha. Podle revizní 

knihy byl namontovaný v roce 1987, s tím, že jeho životnost se předpokládala na 20–25 

let. Výtah tedy více jak tři desítky let přesluhoval. Čas od času došlo na opravy, ale 

bezpečnostní prvky se dařilo udržovat v požadovaných standardech. V létě 2019 však 

došlo k poruše, kterou nešlo opravit. Páternoster od 20. srpna 2019 stál a čekala ho 

kompletní rekonstrukce. Trvala rok. Ve středu 12. srpna 2020 stiskl primátor Čeřovský 

tlačítko, kterým po roční generální opravě radniční oběžný výtah uvedl opět do provozu 

a od toho okamžiku ho mohli začít využívat i návštěvníci hlavní budovy magistrátu. 

Úmyslem generálně opravit oběžný výtah se město zabývalo už delší dobu. Vše 

souviselo s postupnými opravami interiéru radnice. Když výtah vypověděl službu, bylo 

vyhlášeno výběrové řízení na generální opravu jako zakázku malého rozsahu s horním 

limitem investice do 6 milionů korun. Zakázku získala společnost Výtahy z Velkého 

Meziříčí, která se výrobou a montáží výtahů zabývá od roku 1957. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=98960&x=960&y=640
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=98958&x=960&y=640
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=98956&x=960&y=640
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PO REKONSTRUKCI VÝTAH VONÍ DŘEVEM A LESKNE SE MOSAZÍ 

 

VLEVO: PORTÁL VÝTAHU PO OPRAVĚ v roce 

2020 a dole ze 70. let 20. století 

KONSTRUKCE KABINY 

- původní a repasované  

 

 

 

 

 

ŘETĚZ  - původní a nový  

 

POLYGON SLOUŽÍCÍ K POHONU 

ŘETĚZU   

- původní a nový  

 

 

 

NOSNÉ POLYGONY S HNACÍ 

PŘEDLOHOU 

- původní a nové  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=100184&x=823&y=960
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=100181&x=875&y=960
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=100185&x=1024&y=683
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=100183&x=1024&y=683
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=100188&x=1024&y=1042
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=100191&x=1024&y=683
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98598&x=855&y=641&hash=1aa309090df030cf86b01a8d1f935826&ratio=1
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=100180&x=856&y=960
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=100189&x=1024&y=736
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=100190&x=1024&y=910
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MAGISTRÁT 
MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU v roce 2020 tvořili primátor, jeho 

tři náměstci primátora, 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.   

V ČELE MĚSTA BYLI V ROCE 2020  

PRIMÁTOR: 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, 

- ING. PETR ROUBÍČEK (1964), ODS, odbor stavební a životního prostředí, 

odbor územního a hospodářského rozvoje, 

- 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 

ŘETĚZ PRIMÁTORA MĚSTA - Řetěz nosí nejvyšší představitel 

města při slavnostních příležitostech. Městská insignie byla 

vyhotovena u příležitosti 140. výročí povýšení Jablonce na 

město. Město Jablonec nad Nisou vypsalo soutěž na umělecký 

návrh městských insignií na návrh Spolku přátel města a 

Městské galerie My na sklonku roku 2005. K účasti v soutěži 

bylo vyzváno osm výtvarníků z okresů Jablonec nad Nisou a 

Liberec. Desetičlenná porota pod vedením profesora pražské 

Akademie Jana Hendrycha vyhodnotila jako nejlepší návrh ak. 

soch. Vladimíra Komňackého z Jablonce nad Nisou. Výsledek byl slavnostně 

vyhlášen 12. dubna 2006 a řetěz byl hotový 24. srpna 2006. 

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
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1458&x=407&y=480
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STRUKTURA ÚŘADU A POČTY PRACOVNÍKŮ  
MAGISTRÁT K 31. 12. 2020 - nutno přičíst 1 pracovníka, a to tajemníka, pak byl  

 plánovaný počet pracovníků 220 (rok 2019: 233,5 * 2018: 226 * 2017: 216,5 * 

2016: 210 * 2015: 210,325 * 2014: 211),  

 skutečný počet pracovníků 215,2875 (v roce 2019: 221,375 * 2018: 217,7125 * 

2017: 205,375 * 2016: 203,075 * 2015: 199,175 * 2014: 205,5)  

+ 4 uvolnění zastupitelé,  

+ veřejně prospěšné práce: plánovaný počet 100 (rok 2019: 100 * 2018: 120 * 

2017: 120 * 2016: 120 * 2015: 110 * 2014: 101), skutečnost 46 (rok 2019: 49 * 

2018: 72 * 2017: 76 * 2016: 99 * 2015: 92 * 2014: 87), rezerva 54 (2019: 51 * 

2018: 42 * 2017: 44 * 2016: 21 * 2015: 18 * 2014: 14) a dohromady máme: 

 plánovaný počet celkem 324 (2019: 337,5 * 2018: 351,5 * 2017: 340,5 * 2016: 

334 * 2015: 324,325 * 2014: 316),  

 skutečný počet celkem 319,2875 (2019: 325,375 * 2018: 342,7125 * 2017: 

329,375 * 2016: 327,075 * 2015: 313,175 * 2014: 310,525).  

ÚSEK PRIMÁTORA MĚSTA JIŘÍHO ČEŘOVSKÉHO  

ODBOR KANCELÁŘE PRIMÁTORA:  

 vedoucí odboru - plánovaný počet pracovníků 1 / skutečný počet pracovníků 1  

 oddělení sekretariátu primátora plán 2 / skutečnost 1,875  

 oddělení krizového řízení 2/1,925  

 oddělení interního auditu a stížností 3/3 

 oddělení právní a veřejných zakázek 6/5,9 

 oddělení pro komunikaci s veřejností 4/4   

 plánovaný počet 18 (v roce 2019: 20,625 * 2018: 17,625 * 2017 17,625 * 

42016: 16,625 * 2015: 19,075 * 2014: 20,5), 

 k 31. 12. 2020 skutečný počet pracovníků 17,7 (v roce 2019: 18,5 * 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 2019: 44 * 2018: 42 * 2017: 41,75 * 

2016: 43,75 * rok 2015: 42,75 * 2014: 40,75),  

 skutečný počet 40,6125 (rok 2019: 40,625 * 2018: 38,7 * 2017: 40,2 * 2016: 

43,025 * 2015: 39,625 * 2014: 38,625). 

SEKRETARIÁT: plánovaný počet pracovníků 1 / skutečný počet pracovníků 1 

ODBOR HUMANITNÍ:  

vedoucí odboru, sekretariát, ekonom - plánovaný počet pracovníků 3/skutečný počet 3 * 

oddělení školství 4/4 * oddělení kultury a sportu 3/3. 

 Plánovaný počet pracovníků 10 (2019: 10 * 2018: 24 * 2017: 24 * 2016: 25 * 

2015: 26 * 2014: 24), 

 k 31. 12. 2020 skutečný počet pracovníků 10 (2019: 8,8 * 2018: 21,8 

* 2017: 22,8 * 2016: 24,875 * 2015: 23,875 * 2014: 22,8). 
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ: vedoucí odboru, sekretariát - 

plánovaný počet pracovníků 2/skutečný počet 2 * oddělení sociálních služeb 4/3,925 * 

oddělení sociální péče 11/11 * oddělení sociálně právní ochrany dětí 16/13,6875.  

 Plánovaný počet pracovníků 33 (rok 2019: 33 * 2018: 17 * 2017: 16,75 * 2016: 

17,75 * 2015: 15,75 * 2014: 15,75), 

 k 31. 12. 2020 skutečný počet 30,6125 (rok 2019: 30,825 * 2018: 15,9 * 2017: 

16,4 * 2016: 17,15 * 2015: 14,75 * 2014: 14,75). 

 

ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA PETRA ROUBÍČKA 

 Celkem plánováno 50 pracovníků (rok 2019: 53 * 2018: 52 * 2017: 49,5 * 2016: 

44 * 2015:42 * 2014:43),  

 skutečný počet 48,45 (2019: 49,625 * 2018: 52,1625 * 2017: 48,25 * 2016: 44 * 

2015: 41,5 * 2014: 42). 

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 6/6,75 * oddělení investiční výstavby 9/9 * oddělení dotací 4/4. 

 Plánovaný počet pracovníků 22 (2019: 23 * 2018: 22 * 2017: 21 * 2016: 17 * 

2015: 15 * 2014: 16), 

 k 31. 12. 2020 skutečný počet pracovníků 21,75 (rok 2019: 21,925 * 2018: 21,5 

* 2017: 20 * 2016: 17 * 2015: 15 * 2014: 16). 

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: vedoucí odboru, sekretariát, 

stanoviska, stavební archiv 3,5/3,5 * stavební úřad 9/8 * oddělení dopravní a silniční 3/3 

* oddělení životního prostředí a státní památkové péče 8,5/8,2 * Vodoprávní úřad 3/3 . 

 Plánovaný počet pracovníků 27 (rok 2019: 29 * 2018: 29 * 2017: 27,5 * 2016: 

26 * 2015: 26 * 2014: 26), 

 k 31. 12. 2020 skutečný počet pracovníků 25,7 (rok 2019: 26,7 * 2018: 29,6625 

* 2017: 27,25 * 2016: 26 * 2015: 25,5 * 2014: 25). 

 

ÚSEK NÁMĚSTKA PRIMÁTORA MILANA KOUŘILA  

 Celkem plánováno 46 pracovníků (rok 2019: 44,5 * 2018: 43,5 * 2017: 43,5 * 

2016: 44,5 * 2015: 44,5 * 2014: 44,5),  

 skutečný počet 43,6 (rok 2019: 43,9 * 2018: 43,425 * 2017: 42,5 * 2016: 42,5 * 

2015: 2,5 * 2014: 44,5).  

SEKRETARIÁT: plánovaný počet pracovníků 1/skutečný počet pracovníků 1 

ODBOR EKONOMIKY: vedoucí odboru, finanční analytik - plánovaný počet pracovníků 

2/skutečný počet pracovníků 2 * oddělení rozpočtu a poplatků 7/6,9 * oddělení účetní a 

majetkové evidence 6/6 * oddělení majetkoprávní 6/4,7. 

 plánovaný počet pracovníků 21 (2019: 20 * 2018: 20 * 2017: 20 * 2016: 21 * 

2015: 21 * 2014: 20), 

 k 31. 12. 2020 skutečný počet pracovníků 19,6 (rok 2019: 19,4 * 

2018: 19,925 * 2017: 19 * 2016: 19 * 2015: 20 * 2014: 20). 
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ODBOR TECHNICKÝ: vedoucí odboru, sekretariát, ekonom, energetik 4/4 * oddělení 

správy komunikací 4/4 * oddělení správy veřejné zeleně 5/5 * oddělení správy bytových 

objektů 5/5 * oddělení správy místního hospodářství 3/2 * oddělení správy nebytových 

objektů 3/3. 

 Plánovaný počet pracovníků 24 (rok 2019: 23,5 * 2018: 22,5 * 2017: 22,5 * 

2016: 22,5 * 2015: 22,5 * 2014: 23,5), 

 k 31. 12. 2020 skutečný počet pracovníků 23 (rok 2019: 23,5 * 2018: 22,5 * 

2017: 22,5 * 2016: 22,5 * 2015: 21,5 * 2014: 23,5). 

ÚSEK TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA JUDR. MARKA ŘEHÁČKA 

 Celkem plánováno 61 pracovníků (rok 2019: 70 * 2018: 70 * 2017: 63 * 2016: 

60 * 2015: 61 * 2014: 61),  

 skutečný počet 62,925 (rok 2019: 67,725 * 2018: 64,925 * 2017: 55,925 * 2016: 

56,925 * 2015: 58,925 * 2014: 59,925). 

ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA: vedoucí odboru, sekretariát - plánovaný počet 

pracovníků 1/skutečný počet 0 * organizační a personální oddělení plán 6/5,925 * 

oddělení vnitřní správy 12/14 * oddělení informačních technologií 3/3 * oddělení 

organizace a personálu veřejných prací 1/1. 

 Plánovaný počet pracovníků 23 (2019: 29 * 2018: 30 * 2017: 27 * 2016: 25 * 

2015: 26 * 2014: 23), 

 k 31. 12. 2020 skutečný počet 23,925 (2019: 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 10/10 * oddělení matriky a 

správních agend 11/12 * živnostenský úřad 6/6 * oddělení přestupků 7/7. 

 plánovaný počet pracovníků 38 (2019: 41 * 2018: 40 * 2017: 36 * 2016: 35 * 

2015: 35 * 2014: 38), 

 k 31. 12. 2020 skutečný počet pracovníků: 39 (rok 2019: 41 * 2018: 39 * 2017: 

34 * 2016: 33 * 2015: 35 * 2014: 38). 

 

ORGÁNY MĚSTA: RADA, ZASTUPITELSTVO, KOMISE, VÝBORY 

RADA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU  

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022 mmá 9 členů. Přestože by se měla či mohla 

scházet na svých neveřejných jednáních zpravidla jednou za měsíc,  

v roce 2020 se sešla 38x (rok 2019: 42x * 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 19x při mimořádné schůzi (vloni 28x * 2018: 33x * 2017: 26x * 2016: 33x * 

2015: 27x * 2014: 18 + 2x).  

Rada přijala 596 usnesení (rok 2019: 627 * 2018: 538 + po volbách 72 * 2017: 501 * 

2016: 501 * 2015: 510 * 2014: 454 + 26).  
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RADA: SLOŽENÍ A ZASTOUPENÍ VOLEBNÍCH STRAN 

K 31. 12. 2020 * 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. 

V ROCE 2020 FUNGOVALY KOMISE: pro výchovu a vzdělávání * kulturní * městské 

památkové péče * prevence kriminality * pro sport a tělovýchovu * pro ochranu zvířat a 

životního prostředí * humanitní péče * dopravní.    

 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. 2020: 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 
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na uplatňování kulturní politiky, sleduje kulturní a společenské akce ve 

městě; projednává kroniku města; zpracovává návrhy na rozdělení 

dotací z rozpočtu.  Složení komise k 31. 12. 2020: předseda Ladislav Novák, 

tajemnice Lucie Kocourková, DiS., pracovnice oddělení školství, kultury a 

sportu. Počet členů 10 + 1 (tajemnice komise), z toho 2 členové ZM, 0 + 1 

pracovníci MMJN, 8 odborníků z řad občanů. 

 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. 2020 bylo složení komise takovéto: předseda Pavel 

Sluka, tajemnice Michaela Kovačová, pracovnice oboru stavebního a životního 

prostředí. Počet členů 11 + 1 (tajemnice komise), z toho 1 člen ZM, 1 + 1 

pracovník MMJN, 9 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. 2020: 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. 2020: 

předseda Vladimír Kopal, tajemník Jiří Kubsch, pracovník oddělení kultury a 

sportu. Počet členů 16 + 1 (tajemník komise), z toho 4 členové ZM, 0 + 1 

pracovník MMJN, 12 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 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. 2020: 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. 
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 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. 2020: 

předsedkyně Michaela Albrechtová, členka ZM. Tajemnice Ivana Slámová, 

DiS., pracovnice oddělení sociálních služeb. Počet členů 10 + 1 (tajemnice 

komise), z toho 2 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 8 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 předloni 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. 2020: 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. Letos jednali zastupitelé 10x, z toho 2x na mimořádném zasedání 

(vloni 9x * 2018: 8x + po volbách 2x * 2017: 11x * 2016: 12x * v roce 2015: 10x) a 

přijali 205 usnesení (vloni 247 * 2018: 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 2020 

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. 2020: 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. 2020: předseda Mgr. 

Vladimír Opatrný, člen ZM. Tajemnice Iveta Landová, pracovnice oddělení 

interního auditu a stížností. Počet členů 11 + 1 (tajemnice výboru), z toho 6 

členů ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 5 odborníků z řad občanů města.  

 VÝBOR PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA - Projednává a 

předkládá radě města návrhy na zveřejňování objektů, pozemků, bytů a 

nebytových prostorů k nájmům a převodům ve smyslu zákona o obcích, 

provádí výběrová řízení a předkládá doporučující stanoviska k 

rozhodnutí zastupitelstvu a radě, kontroluje plnění podmínek 

obsažených v kupních, směnných, darovacích a nájemních smlouvách v 

souladu s usnesením zastupitelstva nebo rady a se zájmy města, iniciuje 

a navrhuje metodiky v oblasti nakládání s nemovitostmi města, 

projednává případy na úseku majetkoprávních operací. Složení výboru 

k 31. 12. 2020: předseda Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora. Tajemnice 

Petra Musilová, pracovnice oddělení majetkoprávního. Počet členů 11 + 1 

(tajemnice), z toho 4 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 7 odborníků z řad 

občanů města.  
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 VÝBOR PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STRATEGII ROZVOJE MĚSTA - Výbor 

projednává nové náměty týkající se rozvoje území, formuluje vyjádření 

ke koncepcím, zejména v rámci pořizování nového Územního plánu 

Jablonec nad Nisou, iniciuje nové náměty a koncepce týkající se rozvoje 

města. Složení výboru k 31. 12. 2020: 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 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. 2020: 

předsedkyně PhDr. Daniela Korunková, tajemnice Mgr. Hana Krámská, 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. Platí 

pro ně i některá ustanovení dotýkající se výborů obecně.  

V Jablonci se stalo dobrým zvykem, že členové osadních výborů spolupracují s 

místními spolky a organizují třeba sousedská setkání, rozsvěcení vánočního stromu či 

sázení stromů. Platí pravidlo: není to povinnost výboru, další aktivity závisí výhradně 

na tom, co členy zajímá a baví. V roce 2018 fungovaly u nás dlouhodobě čtyři osadní 

výbory – Proseč, Mšeno, Kokonín, Rýnovice a Lukášov, které zprostředkovávaly radě a 

zastupitelstvu vhled do situace v jejich čtvrtích. Vloni nové vedení města podpořilo 

vznik dalších a tak k těm existujícím přibyly v květnu 2019 tyto osadní výbory: 

Novoveská, Centrum, Paseky a Šumava, Vrkoslavice a Dolina. V letošním roce přibyl 

osadní výbor Žižkův Vrch, který byl schválen zastupitelstvem dne 20. února 2020, a to 

– stejně jako ty předcházející, na funkční období, které je totožné s funkčním obdobím 

zastupitelstva města v letech 2018-2022.  
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OSADNÍ VÝBORY V JABLONCI NAD NISOU 

 PROSEČ NAD NISOU (od října 2008): předseda Tomáš Kohout, počet členů 8, 

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 

11, 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.  

 CENTRUM (od května 2019): předseda Lukáš Pleticha, počet členů 12, z toho 1 

člen ZM. 

 NOVOVESKÁ (od května 2019): předseda Miloš Zahradník, počet členů 14.  

 ŠUMAVA A JABLONECKÉ PASEKY (od května 2019): předseda Josef Hurt, 

pracovník MP. Počet členů 17, z toho 1 pracovník MP. 

 VRKOSLAVICE A DOLINA (od května 2019): předsedkyně Lenka Klimentová, 

počet členů 8. 

 ŽIŽKŮV VRCH (od 20. 2. 2020): předseda Jiří Vondráček, počet členů 7.  

 

ABY SE OSADNÍM VÝBORŮM V JABLONCI 

lépe pracovalo, zavedlo město v loňském roce 

pro ně podporu v následující podobě. 

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. Nechyběla také 

setkání předsedů osadních výborů s představiteli 

města, jedno se uskutečnilo 1. července 2020. Na programu 

byl participativní rozpočet města, kdy byli předsedové 

osadních výborů seznámeni s finanční situací města silně 

ovlivněnou pandemií covid-19. Již schválené projekty 

z loňska budou postupně realizovány, jen co budou ukončena 

místní šetření za účasti osadních výborů. Původně alokovaná 

částka pro letošek byla vlivem krizových opatření spojených s pandemií přesunuta do 

rezervy města. V budoucnu, bude-li příznivá ekonomická situace, město s realizací 

počítá s tím, že by osadní výbory měly převzít funkci koordinátora. Na programu 

zmíněného setkání se projednávalo ještě mnohé další od spojení aktivit jednotlivců s 

prací osadních výborů, přes setkávání občanů až k zadržování vody v krajině či sekání 

trávy. Probírána byla bezpečnost ve městě a problémy s bezdomovci, ale 

došlo i na zdobení a rozsvěcení vánočních stromů v jednotlivých okrscích.   

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100147&x=300&y=292&hash=7c4e5d9668920445d11a068071db6d8d&ratio=1
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STATISTIKA: CO OVLIVNIL COVID A NOUZOVÝ STAV   

KANCELÁŘ PRIMÁTORA: NOVÝ ODBOR byl vytvořen v loňském roce, 

funguje od 1. března 2019, kdy byla vytvořena oddělení sekretariát primátora 

a oddělení pro komunikaci s veřejností. Nyní odbor tvoří následující oddělení:  

 sekretariát primátora, 

 pro komunikaci s veřejností, 

 právní a veřejných zakázek, 

 interního auditu a stížností, 

 krizového řízení. 

V ROCE 2020 v oddělení sekretariát primátora pracovali: asistentka primátora se 

zaměřením na agendu partnerských měst, asistentka primátora se zaměřením na běžnou 

agendu, tajemnice Sboru pro občanské záležitosti, pracovnice zabývající se přípravou a 

organizací společenských akcí a pietních aktů. V rámci restrukturalizace a úsporných 

opatření související s onemocněním covid-19 byl personální stav oddělení snížen o 

jednu pracovnici. Práce redaktora Jabloneckého měsíčníku byla zajišťována externě. V 

souvislosti s šířením covid-19 a vyhlášeným nouzovým stavům byla činnost sekretariátu 

značně omezena. Nekonaly se prakticky žádné mezinárodní akce, řada společensko-

kulturních akcí byla zrušena, pietní akty probíhaly dle platných nařízení komorně s 

omezeným počtem přítomných osob. Oddělení zajišťovalo především chod sekretariátu 

a komunikaci napříč magistrátem zaměřenou na realizaci opatření vyhlášených kvůli 

onemocnění covid-19. Oddělení koordinovalo také distribuci ochranných prostředků.  

CO SE NEKONALO? Tradiční cyklus setkání s občany byl vzhledem k nouzovému 

stavu zrušen, proběhl na podzim pouze formou zaslaných dotazů a odpovědí v podobě 

zápisů z jednotlivých částí města. V prosinci se nekonal Primátorský svařák s charitní 

sbírkou, nedošlo ani na štědrovečerní posezení s osamělými občany a v obřadní síni 

radnice se nepředávala maturitní vysvědčení, školy je absolventům předaly samy.  

ZAHRANIČNÍ PARTNERSTVÍ * V lednu byl primátor Jiří Čeřovský na dvoudenní 

oficiální návštěvě partnerského města Zwickau v Německu, kam ho pozvala tamní 

primátorka Pii Findeiss. V rámci novoročního přijetí byl na programu koncert v 

koncertní a plesové hale Neue Welt, který vždy otevírá mladý místní umělec. Tím letos 

byla patnáctiletá violoncellistka Wiebke Mehnert, která hrála se cvikovsko-paluenskou 

filharmonií Clary Schumann. Nechybělo setkání s bývalými primátory Zwickau i 

prohlídka města. Samozřejmě se hovořilo o společných plánech na rok 2020. Ne vše 

naplánované se kvůli pandemii podařilo uskutečnit, spolupráce s partnerskými městy 

byla omezena hlavně na písemnou komunikaci. U nás se podařilo zrealizovat veletrh 

cestovního ruchu Euroregion Tour 2020, kde se na společné expozici partnerských měst 

Jablonce prezentovalo z Německa město Zwickau, z Polska Jelenia Góra (Jelení Hora) a 

Powiat Jeleniogórski (jelenohorský okres). Jsme-li u partnerství, připomeňme červnový 

on-line koncert z kostela Dr. Farského, společný projekt katolíků a evangelíků z 

Jablonce a z německého Kaufbeuren k dvoustému výročí první evangelické bohoslužby 

v Jablonci plus listopadové vydání knihy ´Humor Němců z Jizerských hor´ 

autorky Petry Laurin z Domu česko-německého porozumění v Rýnovicích. 
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ODDĚLENÍ PRO KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ  - V roce 2020 bylo vydáno 396 

tiskových zpráv (v roce 2019: 330 * 2018: 273 * 2017: 294 * 2016: 321 * 2015: 353 * 

2014: 331 * 2013: 287), což je průměrně 33 zpráv měsíčně. Uspořádány byly dvě řádné 

tiskové konference po zasedání zastupitelstva, z nichž jedna byla v on-line formátu a 

další pak k mimořádné události otevření Judo arény a po dokončení generální opravy 

oběžného výtahu v budově radnice. 

WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA (WWW.MESTOJABLONEC.CZ) - V roce 2020 byl 

jejich celkový počet návštěv 591 720. Uživatelů, kteří v daném období iniciovali 

alespoň jednu návštěvu, bylo 239 192 (vloni 203 786 * 2018: 165 738). Unikátní 

zobrazení stránek představující počet návštěv, během kterých byla alespoň jednou 

zobrazena stránka, bylo 2 334 120 (vloni 2 120 348 * 2018: 1 148 675).  

EPIDEMIE KORONAVIRU COVID-19 se v roce 2020 projevila i na webových 

stránkách města. Čtvrtek 12. března byl po vyhlášení nouzového stavu dnem s 

nejvyšší návštěvností webu (5 497 uživatelů). Změna nastala i v navštíveném 

obsahu, kromě úvodní strany webu zůstal mezi nejnavštěvovanějšími stranami 

Magistrát a Úřední deska, následovala nová sekce Koronavirus, přehled stavu 

žádostí o řidičské průkazy a Rezervace termínu. Naopak Kalendář akcí se kvůli 

zákazu konání propadl v návštěvnosti výrazně dolů. V aplikaci OTÁZKY A 

ODPOVĚDI bylo zodpovězeno celkem 333 dotazů (vloni 408 * 2018: 373 * 2017: 380 * 

2016: 274 * 2015: 301 * 2014: 495 * 2013: 368). MOŽNOST OBJEDNÁNÍ SE NA 

ÚŘAD prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace využilo letos 4 903 osob (vloni 

3 600 * 2018: 4 415). Počet rezervací dle jednotlivých služeb vypadal následovně:  

 799 žádostí o občanský průkaz, 

 244 žádostí o cestovní doklad, 

 491 - výdej výše uvedených dokladů,  

 221 evidence obyvatel, 

 1 496 registr řidičů, 

 1 652 registr vozidel. 

VIDEOPŘENOSY ZE ZASTUPITELSTVA -  V roce 2020 byla dvě mimořádná zasedání 

zastupitelstva 8. 10. a 5. 11. Z důvodu koronavirových opatření se nekonalo 

zastupitelstvo v březnu a dubnu. Sledovanost videopřenosů a počet stažení zvukových 

záznamů (ke dni 6. 1. 2021) ukazují následující čísla uváděná v pořadí: datum – přenos 

– záznam. 23. 1. 2020: 67 - 365 * 20. 2. 2020: 115 - 118 * 21. 5. 2020: 149 - 118 * 25. 

6. 2020: 137 – 175 * 17. 9. 2020: 182 - 159 * 8. 10. 2020: 197 – 126 * 22. 10. 2020: 

132 – 104 * 5. 11. 2020: 146 - 73 * 19. 11. 2020: 212 - 130 * 17. 12. 2020: 108 – 117.  

MOBILNÍ APLIKACE NABÍZELA SLUŽBY: aktuality, RSS kanál, kalendář akcí, úřední 

desku, kontakty, životní situace a rezervace termínu na úřad (viz výše) Pro operační 

systém Android si aplikaci v roce 2020 stáhlo 882 uživatelů (vloni 640), přičemž 798 ji 

aktivně používalo (vloni 1 180). Do mobilních telefonů s iOS si aplikaci stáhlo 387 

uživatelů (vloni 220) a aktivně ji používalo 512 uživatelů (vloni 329). 
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LEPŠÍ JABLONEC V MOBILU - Pro občany byla předloni spuštěna v rámci 

aplikace ´Jablonec v mobilu´ nová služba ´Lepší Jablonec´. Nahradila aplikaci ´Lepší 

místo´, na kterou byli Jablonečané předtím 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 2020 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 

letos 576 podaných stížností (v roce 2019: 864 * 2018: 532 * 2017: 525 * 2016: 475 * 

2015: 428 * 2014: 295 * 2013: 297 * 2012: 364 * 2011: 275 * 2010: 259), z toho:   

 53 písemných (v roce 2019: 44 * 2018: 52 * 2017: 71 * 2016: 54 * 2015: 69 * 

2014: 89 * 2013: 297 * 2012: 364 * 2011: 275 * 2010: 259) a z tohoto množství 

bylo 11 stížností vyhodnoceno jako oprávněné, 18 neoprávněné a 24 částečně 

oprávněné. Na činnost úřadu, města nebo organizací městem zřízených či 

založených směřovalo 14 stížností, z toho bylo 12 vyhodnoceno jako 

neoprávněných a 2 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.  

 110 ústních (z nichž se ve 21 případech jednalo o podnět na tzv. Zelenou linku, 

tzn. podání prostřednictvím bezplatné telefonní (v roce 2019: 155 * 2018: 157 * 

2017: 154 * 2016: 172 * 2015: 202 * 2014: 195 * 2013: 205 * 2012: 238 * 

2011: 183 * 2010: 189),  

 410 podnětů bylo zaslaných prostřednictvím mobilní aplikace Lepší Jablonec 

(2019: 658 * 2018: 321 * aplikace Lepší místo v roce 2017: 297 * 2016: 248 * 

2015: 152),   

 3 petice (v roce 2019: 6 * 2018: 1 * 2017: 3 * 2016: 1 * 2015: 3 * 2014: 2 * 

2013: 2 * 2012: 4 * 2011: 5 * 2010: 7),  

 0 referendum (v roce 2019: 1 * 2018: 1 * 2011: 1),  

 0 hromadné připomínky (v roce 2019: 1 * 2014: 2),  

 0 stížnosti na ražbu štoly (v roce 2015: 2 * 2014: 7 * 2013: 14 * 2012: 36). 

Ze statistiky vyplývá, že aplikace Lepší Jablonec funguje, byť letos nedošlo k navýšení 

počtu podnětů. Přesto příležitost využily na čtyři stovky lidí, kteří vyfotili například 

rozbitou silnici, lavičku nebo černou skládku a odeslali 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, 

nejčastěji správa komunikací, správa veřejné zeleně, 

oddělení veřejně prospěšných prací a městská 

policie. Podněty se prověřují a dle závažnosti 

vyřizují. Kde to jde, tak ihned, složitější jsou 

zařazena do plánů konkrétního oddělení.  
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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 oddělení spadající pod odbor kanceláře primátora a 

poskytující právní servis celému úřadu, orgánům města i jeho organizacím. 
Zabývá se komplexním právním poradenstvím - 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 2020 bylo vyhlášeno 34 zadávacích řízení 

(vloni 56 * 2018: 65 * 2017: 50), mimo dvou, kde se podílely na administraci externí 

společnosti (vloni 56 * 2018: 60 * 2017: 49) byla administrována a soutěžena 

oddělením právním a veřejných zakázek. Informace o vyhlášených výběrových řízení 

jsou uveřejňovány na Profilu zadavatele. Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky jsou v 

souladu se zákonem zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek. 

STATISTIKA ROKU 2020 – CELKOVÝ PŘEHLED:  

 599 (vloni 594) - počet soudních sporů evidovaných k 31. 12., 

 121 (vloni 109) - úkony vůči soudu, z toho 15 (vloni 8) žalob, 

 4 (vloni 8) - schválených obecně závazných vyhlášek předložených právnímu 

oddělení, 

 1 438 (vloni 1 001) - počet připomínkovaných nebo vytvořených smluv.  

SEKCE EXEKUCE:  

 474 (vloni 272) vyrozumění o daňovém nedoplatku, 

 99 - počet přijatých žádostí o povolení splátek,  

 86 (vloni 32) rozhodnutí o povolení splátek, 

 19 (vloni 9) rozhodnutí o zrušení splátek, 

 75 (vloni 121) - počet případů předaných exekutorům, 

 685 (vloni 1 193) - počet případů předaných celní správě, 

 7 (vloni 10) - přihláška pohledávky do insolvenčního řízení, 

 1 (vloni 6) - přihláška pohledávky do exekučního řízení prodejem nemovitostí. 

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.  
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PROSTŘEDNICTVÍM VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK je zajišťována bezpečnost 

návštěvníků vodní nádrže Mšeno. Nedílnou součástí je plnění úkolů města na úseku 

obrany státu a jeho území. Hlavní činností oddělení v roce 2020 bylo řešení nouzového 

stavu a plnění vydaných mimořádných opatření. Z dalších činností lze uvést:  

o aktualizace nejen Havarijního plánu Libereckého kraje, a to částí vztahujících se 

k oblasti Jablonce, ale i plánu nezbytných dodávek a regulačních opatření;  

o byl zpracován Dílčí plán obrany obce s rozšířenou působností;  

o aktualizace digitálního Povodňového plánu Jablonce n. N., města a ORP. 

o Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU a vydaných mimořádných 

opatření nebyly provedeny povodňové prohlídky vodních toků s vyhlášeným 

záplavovým územím a území ohrožených přirozenou povodní a nekonala se ani 

tradiční akce Den 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. V roce 2020 bylo oddělení 

krizového řízení úspěšné v dotačních programech pro požární jednotky následovně: 

 625 000 Kč - Dotační fond Libereckého kraje, z čehož byla zajištěna především 

rekonstrukce nástavby velkokapacitní automobilové cisterny u jednotky z 

Jabloneckých Pasek. Dále byly nakoupeny různé ochranné prostředky.  

 80 000 Kč - Dotace z Ministerstva vnitra ČR přispěla k zajištění akceschopnosti 

jednotek uvedených sborů dobrovolných hasičů.  

JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY JSOU AKCESCHOPNÉ, k čemuž přispívá i 

pravidelná účast 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 2020 měli hasiči 99 zásahů, z toho: 

 Jablonecké Paseky 70 zásahů (v roce 2011: 23 * 2012: 31 * 2013: 31 * 2014: 32, 

2015: 36 * 2016: 66 * 2017: 64 * 2018: 74 * 2019: 71), 

 Kokonín 12 zásahů (v roce 2011: 11 * 2012: 4 * 2013: 19 * 2014: 13 * 2015: 9 * 

2016: 16 * 2017: 13 * 2018: 11 * 2019: 14), 

 Proseč nad Nisou 17 zásahů (rok 2011: 14 * 2012: 7 * 2013: 7 * 2014: 17 * 

2015: 14 * 2016: 17 * 2017: 18 * 2018: 20 * 2019: 19).  

STŘEDA 7. 10. 2020 * Profesionální hasiči ze stanice Jablonec spolu s dobrovolnými 

hasiči z Pasek, Proseče a Janova nad Nisou vyjely v 16:43 k nahlášenému požáru 

´stoupaček´ v 10. patře panelového domu v ulici Mšenská v Jablonci nad Nisou, kde 

hořela elektroinstalace ve společných prostorách. Chodby ve vyšších patrech byly po 

příjezdu hasičů již plné kouře, záchranáři proto zahájili okamžitou evakuaci 36 obyvatel 

domu, z toho 12 osob vyvedli pomocí vyváděcích masek. Na požár jednotky nasadily 

jeden vodní proud, likvidaci požáru hasiči ohlásili dvě hodiny od nahlášení 

události, tedy v 18:43 hodin. Během události nebyl nikdo zraněn. 
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MĚSTSKÁ POLICIE JABLONEC * ŘEDITEL MICHAL ŠVARC, bývalý voják, 

policista i strážník, mimo jiné válečný veterán za službu v Iráku. * Předcházející 

ředitel městské policie Roman Šípek ukončil pracovní poměr dohodou ke dni 

31. 10.  Od 1. listopadu jablonečtí zastupitelé pověřili vedením městské policie 

dosavadního zástupce ředitele Michala Švarce, který už část koordinačních 

úkolů zastával a pro vedení policie splňuje kvalifikační předpoklady. Jen 

pracovněprávní a platové kompetence v přechodném období řešil primátor. 

MĚSTSKÁ POLICIE V ROCE 2020 zaměstnávala 48 osob, z toho  

 45 strážníků s osvědčením Ministerstva vnitra ČR, 

 4 civilní zaměstnance * 1 ekonom – logistik a 2 asistenti prevence kriminality. 

ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - Rok 2020 byl posledním rokem víceletého 

projektu, na který v roce 2018 jablonecká městská policie získala dotaci od 

Ministerstva vnitra ČR ve výši 1,7 milionu korun. Hlavním úkolem asistentů 

prevence kriminality je pod vedením mentora - strážníka Městské policie 

Jablonec, pracovat s obyvateli ohroženými sociálním vyloučením. Mezi 

nejčastěji kontrolované lokality patří autobusové nádraží, Tyršovy sady, Dolní 

a Mírové náměstí, ul. Saskova, dětská hřiště v ul. Nová Pasířská a Havlíčkova a 

bezprostřední okolí jablonecké přehrady. V době nouzového stavu asistenti 

především distribuovali ochranné a dezinfekční prostředky do sociálně slabých 

rodin a pomáhali tak zamezit dalšímu šíření viru v rodinách i celém městě. 

STATISTIKA * V ROCE 2020 strážníci řešili celkem 6 419 přestupků (2019: 8 576 

* 2018: 6 468 * 2017: 6 990) a udělili 3 920 pokut příkazem na místě v celkové hodnotě 

1 826 500 Kč (2019: 1 876 156 * 2018: 1 796 495 * 2017: 1 811 350). Z toho: 

 369 přestupků (vloni 740 * 2018: 278 * 2017: 418) bylo odhaleno při narušení 

veřejného pořádku či při porušení obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. 

Z toho 898 bylo řešeno napomenutím a 1 630 přestupků strážníci předali k 

dalšímu řízení.  

 Bylo zadrženo 24 osob podezřelých ze spáchání trestného činu (v roce 2019: 16 

* 2018: 36 * 2017: 42).   

 Městský kamerový dohlížecí systém zaznamenal 319 (2019: 390 * 2018: 1 215 

* 2017: 712) skutků, některé záznamy využila Policie ČR a správní orgán.  

 Při 90 případech spolupracovali strážníci s Policií ČR.   

 Strážníci odhalili a následně řešili nebo předali k vyřízení 74 (v roce 2019: 45 * 

2018: 38 * 2017: 41) vraků vozidel.  

 V 239 případech byla použita tzv. botička za porušení bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu. 

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY – V průběhu roku 2020 se městská policie 

podílela na mnohých aktivitách, prezentačních a preventivních akcích pořádaných 

policií či jinými subjekty, a to za účasti 282 osob (vloni: 2 047). Věnovala část 

preventivních materiálů jako odměny pro děti na akcích, kterých se městská 
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policie sama neúčastnila – např. dětský den ZŠ, pobytový tábor. V rámci svého 

programu prevence kriminality pořádá městská policie především besedy a přednášky 

určené předškolákům, školákům, učňům i studentům. Činnost byla v průběhu roku 2020 

výrazně omezena uzavřením škol dle nařízení vlády ČR jako opatření proti covid-19. 

Což dokumentuje i následující statistika:  

 mateřské školy - 23 besed s účastí 1 280 dětí (vloni: 29 besed a 1 527 dětí);  

 základní školy - 17 besed s účastí 421 žáků (v roce 2019: 40 besed, 909 žáků);  

 střední školy a učiliště - 8 besed s účastí 250 studentů (vloni: 6 s 260); 

 senioři a zdravotně postižení – 1 besedy s účastí 80 osob vloni: 2 s 80). 

SENIOŘI V DOPRAVĚ – Začátkem března se ve Spolkovém domě v Jablonci sešel Spolek 

seniorů ČR, pro který městská policie připravila přednášku tematicky zaměřenou na 

účastníky provozu - chodce a cyklisty, jejich povinnosti, výbavu kola a nebezpečné 

situace spojené s provozem na pozemních komunikacích, do kterých se mohou všichni 

účastníci a tedy i senioři dostat. Interaktivní přednáška obsahovala rovněž část 

věnovanou novému dopravnímu značení a vycházela z aktuálního znění zákona o 

silničním provozu. Závěrem pak městská policie věnovala všem zúčastněným seniorům 

malý dárek z materiálů prevence kriminality, jako jsou informační etikety či lupy. 

STRÁŽNÍCI OKRSKÁŘI pokračovali v realizaci projektu Police Labelling. Koncem 

roku bylo 404 (vloni 414 * 2018: 411) objektů označených nálepkou a evidovaných v 

informačním systému městské policie. Tato změna je spojená s aktualizací údajů, 

fluktuací provozoven a v souvislosti s opatřeními proti onemocnění covid-19, které 

vedly ke zrušení či uzavření části provozoven.  * Jablonecký primátor Jiří Čeřovský 

přijal v lednu ve své pracovně OKRSKÁŘE ROKU 2019 MIROSLAVA SOUKUPA ze 

mšenského obvodního oddělení Policie ČR. Poděkoval mu za práci a předal drobný 

dárek. Přijetí se zúčastnil také vedoucí jabloneckého Územního odboru PČR plk. Pavel 

Langr a tajemník magistrátu Marek Řeháček. Cílem soutěže Okrskář roku Libereckého 

kraje je snaha o intenzivnější kontakt s občany přímo v terénu, projekt funguje šest let a 

za tu dobu si vítězný titul odnesl poprvé zástupce Jablonce. Miroslav Soukup titul získal 

díky tomu, že se mu vloni podařilo zmonitorovat osoby bez domova a vykázat je z 

problematických oblastí. Zajistil, že les, který znečistili, také uklidili. Aktualizoval a 

rozšířil seznam domovních důvěrníků, mezi kterými úspěšně šířil projekt ´Zabezpečte 

se´. Věnoval se prevenci krádeží věcí z vozidel. * OCENĚNÍ ZA ODSLOUŽENÁ LÉTA 

v řadách Městské policie Jablonec nad Nisou převzali tito strážníci.  

 10 let * Lubomír Bartoš, Ivana Bohuslavová, Vladimír Khol, Vladislav Rázek, 

Petr Stránský a Stanislav Svatý,  

 20 let odsloužili Jiří Šimůnek a Petr Vaňura,  

 25 let nosí uniformu městského strážníka Josef Penz.  

ZÁZEMÍ PRO STRÁŽNÍKY * Městská policie otevřela koncem září novou okrskovou 

místnost, která vznikla rekonstrukcí bývalého domku pro správce Tyršových sadů 

v Jablonci. Přestavbu za 362 tisíc korun financovalo statutární město. 

Policisté rekonstrukcí objektu získali zázemí pro dvojici strážníků - okrskářů 
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a pro asistenty prevence kriminality, kteří jsou v parku přítomní každý den od čtrnácti 

do dvaadvaceti hodin, proto možnost ohřát se a použít sociální zařízení uvítali. Své 

´úřední´ hodiny zde budou mít také 

okrskáři, za nimiž mohou lidé přijít se 

svými problémy či návrhy na zlepšení. 

Existenci okrskové místnosti městské 

policie vítají i obyvatelé, kteří v okolí 

parku žijí či jím procházejí. Jak se zmínili 

při otevření, přítomnost strážníků v parku 

je pozitivní zpráva, neboť právě tato 

lokalita dlouhodobě při výzkumu 

veřejného mínění zaujímá poslední místo v hodnocení pocitu bezpečí. Domek po 

rekonstrukci září novým žlutým odstínem fasády, a aby bylo jasné, jaká služba se zde 

nachází, je opatřený nápisy městská policie a telefonním číslem. Kromě samotné 

okrskové místnosti a sociálního zařízení jsou zde k dispozici také skladové prostory. 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ v ulici Podskalí spravuje městská policie 

dlouhodobě. Během školního roku na hřišti probíhá dopravní výchova pro žáky třetích a 

především 4. tříd základních škol z celé spádové oblasti Libereckého kraje. Letos výuku 

ovlivnila pandemie a vládní opatření v podobě restrikcí, takže počet účastníků byl oproti 

předcházejícím letům nižší. Za přísných hygienických opatření se otevřelo hřiště až 

v květnu, v čase postupného rozvolňování. Výuku tak absolvovalo 525 dětí z 3. tříd a 

1 438 žáků 4. tříd (vloni: 4 247 * 2018: 3 246 * 2017: 3 154).  

LIBERECKÝ KRAJ podpořil dopravní výchovu na Dětském dopravním hřišti v Jablonci 

částkou 71 400 korun, což se rovná stokorunovému příspěvku za jednoho žáka 4. třídy 

základní školy, který se účastní závěrečné zkoušky završené vydáním průkazu cyklisty. 

Z krajské dotace jablonecká městská policie pořídila venkovní nůžkový stánek, nový 

projektor k interaktivní tabuli a nářadí pro údržbu a provoz na dopravním hřišti. Další 

dotaci týkající se výuky dopravní výchovy dle tematického plánu Ministerstva dopravy 

ČR poskytuje Centrum služeb pro silniční dopravu, což je příspěvková organizace 

ministerstva. Příspěvky 200 Kč jsou za výukovou hodinu a 150 Kč za hodinu přípravy. 

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 2020 letní 

nabídky využilo 1 434 (vloni: 1 609) osob. * STALO SE V ŘÍJNU 2020 * Dětské hřiště 

v Jablonci ničili vandalové ve věku 11 a 12 let. Poškození zjistil okrskář městské policie při 

pravidelné kontrole svého okrsku. Viníky 

označila pracovnice školy, která byla svědkem 

toho, jak dva žáci úmyslně poškodili oplocení i 

herní prvky. Na výsledné částce závisí, jaká 

bude právní kvalifikace skutku, městská policie 

případ předala k vyšetřování Policii ČR. 

Vzhledem k nízkému věku pachatelů budou 

muset škodu uhradit rodiče. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99785&x=960&y=640&hash=b5d5d2b10b9d62cba24318cf21c3bd74&ratio=1
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100567&x=1024&y=683&hash=70a75b1db05d98c5afcf936a6c2a4b58&ratio=1
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POLICEJNÍ STŘÍPKY (NEJEN) Z ČERNÉ KRONIKY * Hlídka městské 

policie vybavená přístrojem AED (Automatizovaný externí defibrilátor) vyjela ve 

čtvrtek 14. 5. do ulice Dalešická k muži v bezvědomí. Po příjezdu bylo zjištěno, že muž 

má slabší formu šoku, ale samostatně dýchá, proto nebylo třeba použít přístroj. Strážníci 

mu poskytli první pomoc, provedli protišoková opatření a zajistili základní životní 

funkce až do příjezdu záchranky. Během zásahu zkolabovala jedna z přihlížejících žen, 

také jí strážníci poskytli první pomoc do doby, než ji ošetřili záchranáři. * 

JABLONEČTÍ POLICISTÉ ukončili v květnu vyšetřování případu čtyř brutálně ubitých 

koček. Obviněnému M. K. (27 let) z Jablonce hrozí tři roky vězení. K odhalení činu 

došlo v polovině února letošního roku, kdy v popelnici vedle domu v ulici 28. října, ve 

kterém muž bydlí, našli policisté a zástupci Ligy pro ochranu zvířat mrtvé kočky. Jedna 

byla svázána lepicí páskou a měla rozlomenou čelist, druhá rovněž vykazovala známky 

zlomenin. Další dvě mrtvé kočky policisté nalezli přímo v bytě uvedeného muže. 

Kriminalisté vyšetřováním zjistili, že muž kontaktoval hlavně pomocí sociálních sítí lidi 

po celé republice, kteří nabízeli kočky k adopci. * JABLKO NEBO CITRON * Tradiční 

dopravně preventivní akci zaměřenou na rychlost vozidel ve městě zorganizovalo 

v červnu oddělení prevence a vzdělávání Městské policie Jablonec nad Nisou. Se 

samotnou realizací pomáhali žáci 5. tříd základních škol Rýnovice a Janáčkova – 

Vrkoslavice. Během dvou dnů zastavili strážníci v ulici U Přehrady 116 vozidel a děti 

rozdaly řidičům 74 jablek a 42 citronů. Ze strany samotných řidičů se akce setkala s 

kladným ohlasem a mnohdy přinesla výchovnější charakter než represivní pokuta. Do 

oblasti prevence v dopravě se strážníci vrátili opět v červenci, kdy se zaměřili na 

cyklisty. * Od poloviny června a první červencový týden zaznamenala Městská 

policie v Jablonci doslova alarmující výsledky 

nezodpovědného chování lidí ovlivněných 

alkoholem. Muži s hodnotami přes dvě promile 

sedali bez skrupulí za volant. Ženám 

nezabránily v nadměrném pití ani jejich malé 

děti, které měly s sebou. Že je množství vypitého 

alkoholu v kombinaci s horkým počasím 

nebezpečné pro samotné konzumenty, je jasné. 

Co by mohli způsobit svému okolí je nepředstavitelné. Následující zprávy by 

měly být velkým vykřičníkem. * Ve 23 hodin přijala městská policie telefonické 

oznámení, že v ulici Na Úbočí jezdí bílý Ford a zřejmě naráží do zaparkovaných vozů. 

O pět minut později hlídka našla Ford havarovaný a v něm řidiče ukrajinské národnosti, 

který nadýchal 1,45 promile alkoholu v krvi. Řidiče hlídka zadržela pro podezření ze 

spáchání trestného činu a předala Policii ČR. * O pár dnů později v 19:45 hodin byla 

městská policie telefonicky informovaná o tom, že od Rádla jede na Jablonec tmavě 

šedé BMW, které přejíždí z pruhu do pruhu do protisměru a zpět a ohrožuje tak ostatní. 

Díky spolupráci s oznamovatelem, který strážníky navigoval, bylo vozidlo nalezeno v 

19:56 hodin v ulici Podhorská, kde dechová zkouška ukázala 2,16 promile 

alkoholu v krvi řidiče. * Jiný den dvě hodiny po poledni zastavila hlídka 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=72748&x=640&y=474&hash=b895544b32030c139a5155709f2d8389&ratio=1
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policie v ulici Havlíčkově šedý Renault, jehož řidiče podezírala, že je opilý. Krátce 

předtím ho totiž stejná hlídka řešila právě za požívání alkoholických nápojů na místě, 

kde je to obecně závaznou vyhláškou zakázáno. Proto řidiče po ověření totožnosti 

vyzvala, aby se podrobil dechové zkoušce. Zjištěná hodnota byla více než zarážející – 

dotyčný měl 2,65 promile alkoholu v krvi. Strážníci jej zadrželi a odvezli přes jeho 

odpor v poutech na Policii ČR. * V ulici Dvorská koncem června krátce před devátou 

hodinou ráno přistoupila hlídka okrskářů k červenému Fiatu obklopeného skupinou 

osob zjevně pod vlivem alkoholu. Jakmile zahlédly hlídku, vůz zamkly a předstíraly 

odchod. Strážníci však předpokládali, že se někdo ze skupiny k vozu vrátí a bude se 

snažit s autem odjet. O své podezření se strážníci podělili s kolegy v terénu a sami 

nedaleko místa čekali na další vývoj situace. A nečekali dlouho. Už deset minut po 

deváté zastavila jiná hlídka Fiat na křižovatce ulic Dvorská a Lidická. Řidič na výzvu k 

zastavení reagoval okamžitě. Strážníci si ověřili totožnost jeho i tří spolujezdců a 

zaznamenali zpožděné reakce i špatnou artikulaci řidiče. A tak ho vyzvali k dechové 

zkoušce, která ukázala hodnotu 1,75 promile alkoholu v krvi. * Krátce po poledni na 

začátku července přijal dispečink městské policie telefonické oznámení, že v ulici 

Dvorská je podnapilá žena s malým dítětem. Hlídka byla na místě tři minuty po ohlášení 

a kromě ženy s pětiletou dcerou tu našla také jejího kamaráda. Právě on přivolal hlídku. 

Žena nadýchala 3,86 promile alkoholu v krvi. Kamarád opilé matky zavolal babičce 

holčičky, která si obě odvezla domů. * Jiná silně podnapilá žena se dvěma dětmi byla 

nahlášená krátce po 16 hodině v ulici U Přehrady a kromě hlídky strážníků na místo 

dorazil také vůz záchranné služby. Jednačtyřicetiletá žena nadýchala 3,48 promile, proto 

ji Policie ČR převezla do nemocnice. To vše sledovaly její dvě děti – šesti a osmileté. * 

HROZIL VÝBUCHEM * Ve středu 28. října v 13:30 hodin na čerpací stanici v 

Palackého ulici zastavil řidič BMW, který vzal tankovací pistoli a začal své vozidlo 

polévat benzínem. Z hadice vytekly skoro dva litry, než se podařilo obsluze čerpací 

stanice zastavit přívod paliva. Na varování obsluhy, co hrozí, muž reagoval tím, že vzal 

do ruky zapalovač a začal vyhrožovat zapálením auta. V tu dobu kolem náhodou 

procházel vrchní komisař z krajského ředitelství policie Lukáš Ruth, který začal 

s mužem vyjednávat. Ten se záhy zklidnil a začal nejen komunikovat, ale po chvíli byl 

ochoten se vzdálit od vozidla. Společně odešli k lavičkám, kde se muž policistům již 

dobrovolně vzdal. Uvedl, že má psychické problémy a je rozrušený. Policisté v jeho 

dechu naměřili 1,25 promile, muž jednal nejen pod vlivem alkoholu, ale také pod 

vlivem drog. Dalším šetřením bylo navíc zjištěno, že se jedná o cizince, který pobývá na 

našem území nelegálně. * ZÁCHRANA * Když hlídka městské policie po telefonickém 

oznámení vyjela ten listopadový den do ulice Palackého, měla v přilehlém parčíku najít 

silně podnapilého muže. Vše ale bylo jinak. Strážníci na místě opravdu nalezli muže, 

který byl malátný a chvílemi upadal až do bezvědomí. Policisté přístrojem Dräger 

zkontrolovali dech a přístroj alkohol vyloučil. Muž stačil sdělit, že má problémy 

s tlakem. Strážníci proto neprodleně přivolali rychlou záchrannou službu. Lékař muže 

vyšetřil a nechal ho převézt do nemocnice. Strážníkům sdělil, že každé další prodlení by 

dotyčného zřejmě stálo život, takže svým zásahem přispěli k jeho záchraně.   
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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 opět závěry hodnocení finanční kondice města od Vzdělávacího 

centra pro veřejnou správu ČR. Společnost udělila Jablonci osvědčení s 

hodnocením v kategorii „A“ za finanční kondici města v letech 2014–2018.  

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, o. p. s., je nevládní, 

nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, která byla 

založena v roce 1991. Jednou z činností společnosti je i benchmarkingová iniciativa, do 

které je od roku 2005 zapojený i Jablonec. Benchmarking znamená srovnání s ostatními 

a pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich 

vyhodnocováním a analýzou lze získat informace o výkonnosti a finanční efektivnosti. 

Hodnocení, které centrum pro města a obce v rámci benchmarkingové iniciativy 

zpracovává, se dá nazvat ratingem.  

HODNOCENÍ „A“, které bylo Jablonci uděleno, vyjadřuje optimální finanční stabilitu i 

dostatečnou a přiměřenou finanční aktivitu. Dílčími ukazateli v rámci ratingu jsou 

o ukazatel finančního zdraví,  

o saldo běžného rozpočtu,  

o podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech,  

o ukazatel krytí dluhové služby,  

o zadluženost na obyvatele,  

o kapacita samofinancování kapitálových výdajů,  

o ukazatel investiční aktivity 

o a podíl kapitálových výdajů, prostředků na opravy i udržování a odpisů.  

V období let 2014–2018 dosahoval Jablonec nad Nisou i v dílčích ukazatelích téměř 

pokaždé hodnocení „A“, výjimkou byl ukazatel investiční aktivity, který měl hodnocení 

„B“ v letech 2014 a 2016, hodnocení „C“ v roce 2017. Podrobnosti dodává za magistrát 

RENATA VÍTOVÁ, VEDOUCÍ ODBORU EKONOMIKY: V roce 2017 činily kapitálové 

výdaje 108 milionů Kč, město investiční projekty připravovalo s tím, že v roce 2018 

proběhla realizace. Dále ukazatel samofinancování kapitálových výdajů měl hodnocení 

„B“ v roce 2015 a toto hodnocení měl ukazatel zadluženosti na obyvatele v roce 2018, 

kdy došlo k načerpání úvěru ve výši 150 milionů Kč, a celková zadluženost vzrostla na 

200 milionů. Investiční aktivita města souvisí s přípravou projektů a vyhlášenými 

dotačními projekty. Jablonec je úspěšný v získávání dotačních prostředků, v letech 

2014–2018 město obdrželo investiční dotace ve výši téměř 211 milionů korun, které 

byly využity ke krytí rozvojových projektů. Do obnovy směřuje významný 

objem financí a město výrazně budovalo a modernizovalo svůj majetek.  
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Za poslední čtyři roky, od roku 2015 do roku 2018, město vložilo do majetku 

neuvěřitelných 1 070 milionů korun a na pouhou reprodukci by dostačovalo cca 274 

milionů. Troufám si odhadnout, že i hospodaření roku 2019 bude hodnoceno kladně. 

Ukazatel provozního salda činí solidních 20 %. Na opravy bylo vynaloženo přes 76 

milionů korun a na investice 373 miliony. Dlouhodobé úvěrové závazky město splácelo 

dle splátkových kalendářů, k 31. 12. 2018 

činily zůstatky úvěrů 200 milionů Kč, k 

31. 12. 2019 to bylo 158,3 milionů Kč, 

přičemž úvěr přijatý v roce 2018 ve výši 

150 milionů Kč byl určený na výstavbu 

pavilonu intenzivní medicíny v areálu 

nemocnice, k jehož otevření došlo 

začátkem letošního roku. Daly by se 

jmenovat další významné investiční 

akce… Renata Vítová, vedoucí odboru 

ekonomiky (na snímku Jiřího Endlera 

s diplomem hodnotícím finanční kondici města v letech 2014-2018) uzavírá: 

´Áčkové´ hodnocení finanční kondice Jablonce vnímám jako pozitivní zprávu 

nejen pro občany našeho města, ale i pro naše partnery. Jablonec plnil a plní 

svoje závazky včas, nemá problémy s likviditou a je finančně zdravé město… 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vloni získal Jablonec nad Nisou ´áčkové´ ocenění za období let 2013-2017  

- VIZ KRONIKA 2019 

 

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  
ROK 2019 * Ve čtvrtek 12. prosince zastupitelé schválili rozpočtové provizorium, 

podle kterého se bude řídit hospodaření města do 

schválení nového rozpočtu pro rok 2020. Ten se bude 

projednávat v únoru příštího roku, do té doby bude 

město hospodařit dle pravidel rozpočtového 

provizoria, kde jsou přesně stanovené maximální 

limity měsíčních neinvestičních výdajů pro jednotlivé 

odbory magistrátu, příspěvkových organizací a 

dalších právnických osob financovaných z rozpočtu 

města. Tato praxe platí v Jablonci už 26 let. 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. Magistrát a 

městská policie po dobu rozpočtového provizoria mohou utratit maximálně 75 milionů 

na neinvestiční výdaje měsíčně. Limit vychází z upraveného rozpočtu roku 2019 a ze 

skutečného čerpání v lednu a únoru roku 2018 a 2019. 

ROK 2020 * VE ČTVRTEK 20. 2. zastupitelé schválili rozpočet města Jablonec nad 

Nisou pro rok 2020 v celkovém objemu 1 243 406 000 Kč. Schodek ve výši 150,8 

milionu korun je kryt zapojením prostředků minulých let, což jsou zůstatky na běžných, 

spořících a fondových účtech města a prostředky ve správě aktiv. Jak je již uvedeno 

v úvodu, finanční zdraví Jablonce je aktuálně hodnoceno nejvyšší možnou známkou. 

ČTVRTEK 19. 3. * Rada statutárního města Jablonec přijala rozpočtová opatření, která 

byla původně na programu jednání zastupitelstva. Materiál byl upraven tak, aby ho dle 

pravidel pro provádění rozpočtových opatření mohla projednávat rada. Odrazila se 

v něm opatření vyvolaná pandemií koronaviru. Radní například rozhodli o 

vytvoření nové rezervy na restriktivní opatření ve výši 120 milionů Kč v souvislosti 

s vyhlášeným nouzovým stavem a předpokládaným nenaplněním příjmů města, a to 

zejména příjmů daňových. Taktéž schválili přečerpání rezervy na krizové situace o pět 

milionů korun, respektive její čerpání na nutné výdaje k řešení povinností města v době 

mimořádných opatření s tím, že na příští jednání rady města má náměstek pro 

ekonomiku předložit soupis položek, ze kterých budou obě rezervy naplněny. 

Předmětem jednání bylo také zařazení dotací ve výši 3 474 tis. Kč na 41 pracovníků 

veřejně prospěšných prací do příjmů a výdajů rozpočtu nebo poskytnutí stotisícové 

individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje. Odsouhlasen byl také peněžní 

dar ve výši 20 000 Kč na pořízení služebního automobilu pro společnost Rytmus 

Liberec a pětitisícovou individuální dotaci Lince bezpečí na zajištění telefonické 

krizové pomoci. Z nevyčerpaných prostředků původně určených na zimní údržbu bylo 

převedeno 952 000 Kč na rekonstrukci parkových cest u domu zvláštního určení 

Novoveská 5 a na demolici WC v Tyršových sadech. Z rezervy na opravu 

památek bylo uvolněno 240 000 Kč na opravu hrobky architekta Zascheho. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=81641&x=640&y=450&hash=88e986b9963ec872d6d91526acd5c4aa&ratio=1
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020  
SKUTEČNOST - Zastupitelstvo města schválilo na rok 2020 rozpočet v celkovém 

objemu 1 243 406 000 Kč. Po 16 rozpočtových změnách byla jeho skutečná výše 

1 305 808 000 Kč. Hospodaření města skončilo se schodkem ve výši 23 937 000 Kč. 

Následující řádky nabízejí pro zajímavost srovnání s předchozími lety. Uváděno 

v pořadí:  rok - schválený rozpočet - rozpočtové změny - výsledek:  

 2019: 1 260 556 000 * 10 * 1 484 600 000 * schodek 41 930 000 Kč  

 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 2020: 

schváleno 1 243 406 / skutečnost 1 106 706 

(rok 2019: 1 260 556 / 1 255 118 * 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 782 312 / 

skutečnost 708 809 (v roce 2019: 742 766 / 764 315 * 2018: 696 146 / 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 132 763 / skutečnost 140 769 (rok 2019: 116 598 / 

147 168 * 2018: 116 145 / 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 13 083 / skutečnost 11 643 (rok 2019: 7 000 / 25 124 

* 2018: 17 000 / 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 119 352 / skutečnost 266 959 (rok 2019: 123 500 / 

231 241 * 2018: 85 086 / 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 195 896 / skutečnost -21 475 * (rok 2019: 270 692 

/ 87 270 * 2018: 280 689 / 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). 
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ODDĚLENÍ ROZPOČTU A POPLATKŮ vybralo v roce 2020 tyto poplatky (v tis. Kč):  

 poplatek ze psů 1 540 * rok 2019: 1 404 * 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, 

 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 * v roce 2019: 162 * 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 1 919 * rok 2019: 2 196 * 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 145 * rok 2019: 603 * 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 2019: 0 * 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 ZA ROK 2020: CELKEM 659 574 000 KČ 

(v roce 2019: 705 362 * 2018: 649 702 * 2017: 577 730 * 2016: 529 806 * 2015: 

482 964 * 2014: 467 831 * 2013: 509 713) a z toho (v tis. Kč):  

 z příjmu fyzických osob placená plátci 170 797  

- rok 2019: 181 643 * 2018: 162 060 * 2017: 141 061 * 2016: 123 309 * 2015: 

107 465 * 2014: 105 087 * 2013: 101 392, 

 z příjmu fyzických osob placená poplatníky 2 629  

- rok 2019: 4 723 * 2018: 3 577 * 2017: 3 766 * 2016: 8 760 * 2015: 4 297 * 

2014: 2 664 * 2013: 7 926, 

 z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 16 039 

- rok 2019: 15 929 * 2018: 14 137 * 2017: 12 417 * 2016: 12 470 * 2015: 

12 264 * 2014: 11 434 * 2013: 10 008, 

 z příjmu právnických osob 120 040  

- rok 2019: 148 368 * 2018: 129 821 * 2017: 132 233 * 2016: 128 862 * 2015: 

113 852 * 2014: 109 428 * 2013: 98 329, 

 DPH 329 265  

- rok 2019: 333 995 * 2018: 319 390 * 2017: 268 038 * 2016: 236 161 * 2015: 

225 077 * 2014: 222 486 * 2013: 210 187, 

 z nemovitosti 20 804  

- rok 2019: 20 704 * 2018: 20 717 * 2017: 20 215 * 2016: 20 244 * 2015: 

20 009 * 2014: 16 486 * 2013: 22 589. 
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VÝDAJE: INVESTICE, PŘÍSPĚVKY 
VÝDAJE (V TIS. KČ) ZA ROK 2020: 

schváleno 1 243 406 / skutečnost 1 255 118 

(rok 2019: schváleno 1 260 556 / skutečnost 

1 255 118 * 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 914 490 / 835 978  

- rok 2019: 825 982 / 835 978 * 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 283 829 / 373 800  

- rok 2019: 389 174 / 373 800 * 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 45 087 / 45 340  

- rok 2019: 45 400 / 45 340 * 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. 

 

VÝDAJE INVESTIČNÍ (v tis. Kč) 229 804  

- (2019: 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) 831 490  

- (2019: 835 978 * 2018: 724 383 * 2017: 664 921 * 2016: 633 163 * 2015: 

635 500 * 2014: 608 166 * 2013: 639 476)  

CELKEM 1 061 294  

- (2019: 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 2020: 4,24 * 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.  

INVESTICE DO ROZVOJE MĚSTA * Než dojde na rekapitulaci - 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 2020 

bylo vydáno 108 těchto smluv a 218 vyjádření. Vedle níže uvedených akcí a 

projektových příprav byla zrealizována projektová příprava pro dalších 27 

investičních akcí v celkovém finančním objemu 3 545 000 Kč. 
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 Níže uváděné náklady byly vynaložené v roce 2020 

REKONSTRUKCE * MOST V POŠTOVNÍ ULICI pro budoucí využití pro objízdné trasy 

či jednosměrný provoz. Náklady na realizaci 2 660 554,88 Kč. Zahájení březen 2020, 

dokončení červenec 2020. * OSTRÝ ROH * Realizace chodníků, veřejného osvětlení a 

zeleně v rámci výstavby kruhové křižovatky. Náklady 2 697 454,62 Kč. Termín 

zahájení: květen 2020, dokončení říjen 2020. * V ALEJI * Kompletní rekonstrukce - 

chodníky, komunikace, parkovací stání, včetně veřejného osvětlení, obnovy stromové 

aleje a zeleně. Náklady na přípravu 14 465 347,93 Kč. Termín zahájení duben 2020, 

dokončení říjen 2020. * ŠUMAVA * Realizace první části revitalizace sídliště - výměna 

povrchů, rozšíření parkovacích stání, rekonstrukce kontejnerových stání, rekonstrukce 

veřejného osvětlení, sadové úpravy, umístění herních prvků a revitalizace hřišť, 

přeložky inženýrských sítí v ulicích Spojovací a Březová. V roce 2020 provedeny 

provizorní povrchy vozovek po pokládce inženýrských sítí. Náklady 987 916 Kč. 

Zahájení 6/2020, dokončení 10/2020. * VODOHOSPODÁŘSTVÍ * 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 vod do retenční nádrže v 

ulici Budovatelů s přepadem do Lužické Nisy. Náklady na přípravu 25 501 209,19 Kč. 

Termín zahájení březen 2020, dokončení říjen 2020. * II. ETAPA * Vybudování 

dešťové kanalizace v ulici Soukenná, Dolní náměstí, část ulice Dvorská, zpětná větev 

do Budovatelů a vybudování retenční nádrže pod Anenským náměstím s odtokovou 

stokou do Lužické Nisy. Náklady 4 306 628,48 Kč. Zahájení červenec 2020, dokončení 

12/2020. * ÚPRAVA POVRCHŮ v ulici Poštovní a okolí, a to v návaznosti na výstavbu 

dešťové kanalizace centrum – I. etapa. Náklady 8 436 221 Kč. Zahájení červenec 2020, 

dokončení prosinec 2020. * NOVOVESKÁ NÁDRŽ * Rekonstrukce, při které bylo 

nainstalováno nové výpustné zařízení a napouštěcí potrubí z Černostudničního potoka 

se sedimentační nádrží, zajištěné opravy návodního opevnění hráze, zdí, svahy části 

břehu, odtěžení sedimentů, z nichž použitelná část byla využita na navýšení dna v 

nejhlubší části nádrže. Na akci byla poskytnuta dotace z Operačního programu Životní 

prostředí ve výši 2 418 tisíc Kč. Náklady 5 836 259,92 Kč. Termín zahájení listopad 

2019, dokončení březen 2020. * VODOTEČ DOLINA * Úprava koryta Vydřího potoka 

a okolí na Dolině. Náklady 507 196,96 Kč. Zahájení v září 2019, dokončení 2021. * 

ŠKOLSTVÍ * MATEŘSKÁ ŠKOLA 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 poskytnuta dotace IPRÚ ve výši 30 635 000 Kč. 

Náklady na realizaci 17 819 263,18 Kč. Zahájení 1. 7. 2019, dokončení 30. 4. 2020. * 

MŠ 28. ŘÍJNA * Výměna oken ve staré budově mateřské školy a příprava projektové 

dokumentace na další etapu. Náklady 2 713 693,80 Kč. Zahájení červenec 2020, 

dokončení 12/2020. * MŠ HUSOVA * Projekt na výměnu oken, opravu fasády, sanace 

a úpravu suterénu. Rozpočtované finance určeny pouze na výměnu oken. 
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Poskytnuta dotace z Ministerstva kultury 375 000 Kč. Náklady 1 625 143,23 Kč. 

Termín zahájení 06/2020, dokončení 08/2020. * MŠ MONTESSORI * Zahájení 

realizace přístavby k původnímu objektu mateřské školy za účelem navýšení kapacity 

školky. Součástí je i úprava zahrady a vybavení interiérů. Na akci bude poskytnuta 

dotace. Náklady 5 420 082,05 Kč. Termín zahájení červenec 2020, dokončení 2021. * 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOKONÍN – RYCHNOVSKÁ * K objektu ZŠ Rychnovská čp. 216 

přistavěna přístavba s novými šatnami, sociálním zařízením a dílnami. V hlavní budově 

je místo bývalých šaten umístěna jazyková učebna. Zároveň došlo k revitalizaci zahrady 

na školní pozemky. Náklady 22 331 523,50 Kč. Zahájení 06/2019, dokončení 08/2020. 

* ZŠ KOKONÍN – JANÁČKOVA * Úprava zahrady u ZŠ Janáčkova na venkovní 

didaktickou učebnu s novým výukovým altánem. Na akci společně s akcí ZŠ Kokonín – 

Rychnovská poskytnuta dotace z IPRÚ ve výši 20 625 000 Kč. Náklady 8 565 664,31 

Kč. Termín zahájení červen 2020, dokončení 10/2020. * ZŠ PASÍŘSKÁ * V roce 2019 

byly zmodernizovány dvě učebny včetně zpřístupnění druhého nadzemního podlaží a 

úpravy cvičebního sálu v pavilonu ´F´. V roce 2020 provedeny dodatečné drobné 

úpravy související s touto akcí. Náklady na realizaci 288 856,51 Kč. Zahájení 12/2019, 

dokončení 01/2020. * ZŠ NA ŠUMAVĚ * Projektová příprava akce ´Moderní 

inovativní škola´, kde bude realizována přístavba dvou výtahů u pavilonů ´A´ a ´C´, 

rozšíření učebny jazyků, rekonstrukce odborných učeben chemie a cvičné kuchyně, 

úprava WC na bezbariérové, novostavba venkovního pavilonu přírodovědy včetně 

obnovy ovocného sadu. Náklady na přípravu 1 543 873,00 Kč. Na akci bude poskytnuta 

dotace. * ZŠ ARBESOVA * aktualizace projektové dokumentace na realizaci 

sportovního areálu u této základní školy. Náklady na realizaci 532 400 Kč. * SPORT * 

JUDO ARÉNA * Realizace nástavby 3. nadzemního podlaží a rekonstrukce 1. a 2.NP 

stávajícího objektu na Střelnici včetně vyřešení bezbariérovosti provozně spojených 

sousedních objektů. Dále pořízeno vybavení judo arény, šaten, kanceláří, cvičebních 

sálů a posilovny. Na akci byla poskytnuta dotace z MŠMT ve výši 18 807 000 Kč. 

Náklady na realizaci 29 618 637,26 Kč. Zahájení: 04/2019, dokončení: 09/2020. * 

SOCIÁLNÍ OBLAST * DPS PALACKÉHO * Úpravy v objektu DPS Palackého, které 

nebyly součástí projektu v loňském roce realizované akce (podhledy, zakrytování, 

vzduchotechnika a další) a vyplynuly též z požadavku Centra sociálních služeb. 

Náklady 2 560 604,28 Kč. Termín zahájení 03/2020, dokončení 06/2020. * 

ZDRAVOTNICTVÍ * NEMOCNICE * Výstavba nového pětipodlažního objektu 

pavilonu intenzivní medicíny v areálu Nemocnice Jablonec, ve kterém je oddělení ARO 

a JIP, zázemí pro vedení nemocnice, lékařů a technické prostory. Součástí stavby je i 

napojení nového objektu na areálové rozvody, úpravy komunikací, přeložky areálových 

inženýrských sítí a sadové úpravy. Náklady 25 722 498,26 Kč. Termín zahájení duben 

2018, dokončení leden 2020. * Pavilon intenzivní medicíny – 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. 



   KRONIKA roku 2020                                                                                 257  

 

Na akci byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Náklady 16 675 

339,47 Kč. Zahájení 08/2019, dokončení 01/2020. * HAVÁRIE * SKALNÍ MASIV 

V ULICI PODHORSKÁ – MLÝNSKÁ * Zajištění havarijního stavu skalního masivu nad 

bytovými objekty číslo 299/73 a 45/73 a v ulici Podhorská. Náklady 2 961 640,35 Kč. 

Termín zahájení červenec 2020, dokončení 10/2020. * DOPRAVNÍ TERMINÁL * 

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA STAVBY dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou. 

Náklady na přípravu 11 334 941,20 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.  

PROSTŘEDKY Z ROZPOČTU MĚSTA na běžnou údržbu bytů pro rok 2020 získalo 

oddělení 10 169 000 Kč (v roce 2019: 9 415 000 * 2018: 7 513 000 * 2017: 8 538 000 * 

2016: 9 619 000 * 2015: 9 283 000 * 2014: 3 998 000 * 2013: 4 345 000).  

POČET OBJEKTŮ ve správě oddělení zůstal stejný jako vloni a předloni tj. 59 (v roce 

2015: 60 * 2016: 60 * 2017: 59 * 2018: 59 * 2019: 59) 

POČET BYTŮ zůstal také stejný jako vloni tj. 798 (v roce 2015: 801 * 2016: 801 * 

2017: 809 * 2018: 809 * 2019: 798). 

PRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ - V roce 2020 bylo vypsáno 20 (vloni 21 * 2018: 11 * 

2017: 23 * 2016: 36) výběrových řízení na pronájem obecních bytů, do nichž se 

přihlásilo 46 zájemců (vloni 57 * 2018: 27 * 2017: 41 * 2016: 54), podáno 107 žádostí.  

MĚSTSKÉ UBYTOVNY 

o Ubytovna v objektu Březová 27 byla obsazována a provozována v roce 2020 bez 

větších problémů.  

o Ubytovna v objektu Střelecká 7, která byla z důvodu špatného stavu budovy 

ještě vloni uzavřena, byla připravena jako rezerva pro potřeby nemocnice 

v důsledku covid-19. V objektu byla v roce 2020 mimo jiné opravena kotelna.  

o 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 poplatek a poškozují zařízení ubytovny. 
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ODDĚLENÍ SPRÁVY BYTOVÝCH OBJEKTŮ realizovalo v roce 2020 následující 

větší opravy v MĚSTSKÝCH BYTOVÝCH DOMECH:   

o 284 000 Kč • Dlouhá 25A – oprava bytu č. 1  

o 119 000 Kč • Komenského 11 - výměna plynového kotle včetně vyvložkování 

komínu 65 000 Kč, oprava střechy 54 000 Kč 

o 590 000 Kč • Lidická 12 - rekonstrukce bytu č. 1 

o 1 191 000 Kč • Lidická 14 - rekonstrukce bytu č. 7 a 9 ve výši 1 014 000 Kč, 

oprava balkónů ve výši 177 000 Kč  

o 413 000 Kč • Lípová 9 - opravy bytů č. 22 a 23  

o 1 437 000 Kč • Mírové náměstí 14 - opravy oken  

o 415 000 Kč • Na Úbočí 14 - oprava bytů č. 3 a 55  

o 251 000 Kč • Na Úbočí 21 - oprava bytu č. 47  

o 457 000 Kč • Opletalova 35 - oprava bytů č. 10 a 12  

o 193 000 Kč • P. Bezruče 54 - oprava bytu č. 1  

o 868 000 Kč • Podhorská 5 - výměna plynového kotle včetně vyvložkování 

komínu u bytů č. 3 a č. 4 za 184 000 Kč, rekonstrukce bytu č. 5 za 684 tisíc Kč.  

o 278 000 Kč • Proseč 210 - oprava střechy 

o 814 000 Kč • Střelecká 7 - oprava ubytovny a rekonstrukce kotelny  

DOMY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ  

o 166 000 Kč • Novoveská 5 - oprava bytu č. 4 ve výši 95 000 Kč a oprava 

balkónové terasy ve výši 71 000 Kč  

o  828 000 Kč • Palackého 63 - oprava bytů č. 12,13,15,21,34,44,45,49 ve výši 

641 000 Kč a výměna PVC na chodbách za 187 000 Kč 

o 995 000 Kč • Palackého 65 - oprava bytů č. 8,11,18,19,22,26,27,29,34,49,56 za 

663 000 Kč, oprava dlažby ve vestibulu za 118 000 Kč a výměna PVC na 

chodbách ve výši 214 000 Kč  

ODDĚLENÍ SPRÁVY NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ realizovalo mnohé větší opravy ve 

školství - Základní školy včetně školních jídelen a tělocvičen i Základní školy speciální 

- mateřské školy včetně Speciální mateřské školy, střední školy SUPŠ a VOŠ. 

Zapomenuto nebylo na městské organizace pro oblast kultury a sportu. 
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PŘÍSPĚVKY, DOTACE, DARY 
DOTACE V ROCE 2020 – Rozpočet počítal s výší podpory do následujících oblastí: 

 8 185 000 Kč – sport, 

 3 740 000 Kč – kultura, 

 9 511 000 Kč - humanitní a sociální péče včetně sociálních služeb, 

 400 000 Kč - výchova a vzdělávání.  

 

POROVNÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ u městských organizací a společností 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (P. O.):  

 Základní školy 39 249 000 Kč (v roce 2018: 35 024 000 * 2019: 38 424 000) 

 Mateřské školy 20 787 000 Kč (v roce 2018: 18 741 000 * 2019: 20 170 000) 

 Základní umělecká škola 925 000 Kč (v roce 2018: 852 000 * 2019: 875 000) 

 Dům dětí a mládeže Vikýř 1 369 000 Kč (2018: 1 018 000 * 2019: 1 392 000) 

 Městská knihovna 10 167 000 Kč (2018: 8 962 000 * 2019: 9 520 000) 

 Nemocnice 500 000 Kč (2018: 500 000 * 2019: 500 000 + investiční příspěvek ve 

výši 4 178 000) 

 Centrum sociálních služeb 20 988 000 Kč (2018: 18 081 000 + investiční 

příspěvek 265 000 * 2019: 20 056 000) 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI (O. P. S.): 

 Městské divadlo 10 912 000 Kč (2018: 10 726 000 * 2019: 11 080 000) 

 Jablonecké kulturní a informační centrum 12 166 000 Kč (2018: 12 249 000 * 

2019: 12 389 000) 

SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM (S. R. O.) 

 Eurocentrum 14 069 000 Kč (2018: 14 102 000 * 2019: 17 759 000) 

 Sport 28 862 000 Kč (2018: 25 436 000 * 2019: 27 062 000) 

 

TŘÍLETÉ DOTACE pro 32 subjektů sportovních, kulturních, sociálních, 
zdravotních, výchovných a vzdělávacích skončily vloni. Radní v říjnu 2019 
projednali systém víceletých dotací uvolňovaných z rozpočtu od roku 2020 
včetně návrhu příjemců podle předem stanovených kritérií. Podmínkou je, že 
subjekty, kterým bude schválena víceletá nebo jednoletá dotace, nebudou 
žádat o dotaci na činnost, ale mohou požádat o dotaci na akce. Ostatní 
subjekty mohou dát žádost do všech programů schválených zastupitelstvem.  

VÍCELETÉ DOTACE PRO LÉTA 2020-2023 pro subjekty z oblasti 

tělovýchovy, kultury, sociální a zdravotní péče, výchovy a vzdělávání schválili 

zastupitelé ve čtvrtek 20. 2. 2020 v celkovém objemu 24,4 miliony korun. Zatímco 

jednoleté dotace čerpají subjekty kulturní, ty víceleté jsou určené subjektům, které 

získávaly podporu i v minulosti každoročně, svou činnost vykonávají na území města 

minimálně po dobu pěti let, systematicky pracují s dětmi a mládeží do 18 let a například 

v oblasti sportu se starají o významné sportovní areály na území města.  

 V oblasti sociální tak město víceletým dotačním programem podpoří Český 

červený kříž, Jablíčko – centrum pro rodinu a Hospic sv. Zdislavy.  
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 V oblasti výchovy a vzdělávání získal podporu Junák – český skaut.  

 Z tělovýchovných subjektů město podpoří například FK Jiskra Mšeno, Ski klub, 

TJ Bižuterie či Fotbalovou akademii Jablonec.  

 Na údržbu běžeckých tratí získaly víceleté dotace SKP Kornspitz a Jizerská. 

 Jednoleté dotace se rozdělují v oblasti kulturní, a to mezi Dům česko-

německého porozumění, Jabloneckou kulturní obec a Městskou galerii MY. 

Na individuální dotace na činnost (jednoleté pro oblast kultury a čtyřleté pro ostatní 

oblasti) budou v letech 2020 – 2023 uvolněny následující finanční prostředky: 

 3 820 000 Kč (ročně 952 000 Kč) – sociální péče a zdravotnictví, 

 400 000 Kč (ročně 10 000 Kč) – výchova a vzdělávání, 

 17 652 000 Kč (ročně 4 413 000 Kč) – tělovýchova a sport plus údržba 

běžeckých tratí pro veřejnost, 

 1 420 000 Kč (1 420 000 Kč) kultura. 

 

DOTAČNÍ PROGRAMY MĚSTA  

ODDĚLENÍ DOTACÍ odboru územního a hospodářského rozvoje magistrátu v roce 

2020 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 1 000 000 Kč (vloni: 1 500 000). Bylo podpořeno 5 (vloni 8) žádostí o 

dotace, zbývalo vyhodnotit a předložit 9 žádostí o dotace orgánům města. 

 PROGRAM OBNOVY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY JABLONEC - obnova 

objektů, které nejsou kulturní památkou, alokace 1 000 000 Kč (vloni: 

1 500 000), byly podpořeny 4 žádosti (vloni a předloni 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 zpracovány pravidelné monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů.  Vedle toho je 

průběžně poskytováno poradenství fyzickým a právnickým osobám. 

DOTACE EVROPSKÉ UNIE * Realizované a předložené projekty v roce 2020  

INVESTIČNÍ PROJEKTY * Revitalizace - Novoveské vodní nádrže a vodoteče Dolina.  

 Retenční nádrž coby součást projektu Dešťová kanalizace Jablonec n. N. 

Centrum – II. etapa ulice Budovatelů, Soukenná, Dolní náměstí.    

 Školství - Modernizace ZŠ Kokonín a ZŠ Šumava, navýšení kapacity MŠ 

Arbesova a MŠ Montessori.  

 Zodolnění hasičské zbrojnice Kokonín - stavební úpravy a vybavení, 

NEINVESTIČNÍ PROJEKTY * Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného 

rozvoje v Jablonci. Jednou z aktivit projektu je vypracování Strategického plánu města 

Jablonec pro roky 2021–2030 a Akčního plánu města na období 2022–2024.  

 Pořízení dalších kompostérů pro město Jablonec nad Nisou. 

 Kompostéry pro bytové domy – Cílem bylo pořízení komunitních kompostérů 

do několika lokalit sídlišť, dotace bohužel nebyla přidělena.  



   KRONIKA roku 2020                                                                                 261  

 

DOTACE ČESKÉ REPUBLIKY * Realizované a předložené programy v roce 2020  

NEINVESTIČNÍ PROJEKTY * Přírodní zahrada MŠ Josefa Hory a MŠ Husova. 

 Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2020 - Finanční kvóta byla městu poskytnuta na 

realizaci obnovy 6 kulturních památek.  

 Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2021 - Ministerstvo kultury rozhodne o přidělení 

finanční kvóty v 1. čtvrtletí roku 2021.  

INVESTIČNÍ PROJEKTY * Judo aréna v Jablonci - Realizace projektu včetně vybavení 

byla ukončena v září 2020, dne 16. 9. 2020 se slavnostního otevření zúčastnil i 

olympijský vítěz, mistr světa a Evropy Lukáš Krpálek – VIZ KRONIKA 2019.  

 Pořízení elektromobilů pro Magistrát města Jablonec nad Nisou. 

 Modernizace interiéru tělocvičny ZŠ Na Šumavě 43. 

 

DOTACE MĚSTU JABLONEC V ROCE 2020 dosáhly částky 248 489  000 KČ  

 2019: 211 462 000  

 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 48 675 000 KČ *  

v roce 2019: 45 311 000 * 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 199 814 000 KČ  

v roce 2019: 166 151 000 * 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 199 814 000 KČ  

(v roce 2019: 166 151 000 * 2018: 138 810 000 * 2017: 50 340 000 * 2016: 82 041 000 

* 2015: 75 198 000) z toho (srovnání v závorkách uváděno v tis. Kč):  

 Aktivní politika zaměstnanosti 5 473 000 Kč (v roce 2019: 9 749 * 2018: 7 737 

* 2017: 7 184 * 2016: 1 151) 

 Sčítání lidu 66 Kč 

 Volby kraj, senát 1 538 000 Kč (2019: do Evropského parlamentu 1 632 * 2018: 

zastupitelstvo a senátu 2 177, prezident ČR 1 335 * 2016: volby zastupitelstev 

1 034 * 2017: do Parlamentu ČR 1 128) 

 Sociálně-právní ochrana dětí 8 478 000 Kč (v roce 2019: 8 185 * 

2018: 6 930 * 2017: 7 828 * 2016: 7 203) 
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 Na výkon sociální péče 1 693 000 Kč (2019: 1 397 * 2018: 1 853 * 2017: 

1 599 * 2016: 1 287)  

 Veřejně prospěšné práce - SR 355 000 Kč, EU 1 659 000 (2019: 20 * 2018: 812 

* 2017: 1 029 * 2016: 2 096), EU 1 659 000 (2019: 92 * 2018: 2 000 * 2017: 

4 810 * 2016: 9 800)  

 Veřejnoprávní smlouvy 130 000 Kč (2019: 96 * 2018: 60 * 2017: 54 * 2016: 40)   

 Dopravní výchova 71 000 Kč (2019: 80 * 2018: 80 * 2017: 76) 

 Prevence kriminality: asistent prevence kriminality 550 000 Kč, systém včasné 

intervence 267 000 Kč, kamerový bod Tyršův park 227 000 Kč (2019: 545 * 

2018: neinvestiční 43, investiční 1 083, asistent prevence kriminality 513 * 

2017: 343 + osvětlení rizikových lokalit 427 * 2016: 455 + systém včasné 

intervence 486, příměstský tábor 50  

 Rekonstrukce požárních zbrojnic – investice 391 000 Kč (2019: investice 882) 

 Vybavení jednotek požární ochrany – kraj 147 000 Kč, MV 59 000 (2019: kraj 

302, MV 419)  

 Péče o krajinu 160 000 Kč (2019: 149 * 2018: 126 * 2017: 106 * 2016: 142)  

 Program regenerace městské památkové rezervace 1 355 000 Kč (2019: 1 845 * 

2018: 1 695 * 2017: 1 610 * 2016: 1 435)  

 Mateřské školy: potravinová pomoc CZ 21 000, EU 120 000 (2019: CZ 19, EU 

106  - kraj 96 * 2017: 54 * 2016: 142) * (2019: šablony CZ 1 033 * 2018: 354 * 

2017: 529), EU 5 848 (2018: 2 000 * 2017: 604) 

 Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská: neinvestiční SR 48 000 a EU 813 000, 

investice SR 272 000 a EU 4 629 000 (2019: SR 611 a EU 10 374) 

 DDM Vikýř - kraj 63 000 Kč (2019: 180 * 2018: 120 * 2017: 98 * 2016: 72) - 

aktivity EU 20 * (2018: šablony CZ 216, EU 1 222)  

 ZUŠ 55 000 Kč (2019: šablony CZ 309, šablony EU 1 756 - kraj 4002018: kraj 

500 * 2017: 215 * 2016: 346)  

 Městská knihovna – kraj 1 235 000 Kč a SR 17 000 Kč (2019 - kraj: 1 184 * 

2018: 1 160 * 2017: 1 042 * 2016: 1 020)  

Výčet není úplný, podpořeny byly samozřejmě jako v letech předcházejících 

základní školy – modernizace (ZŠ Liberecká, Mozartova, Pasířská, Šumava) 

navýšení kapacity (ZŠ Arbesova), strategický plán města, CSS - pečovatelská a 

odlehčovací služba, Nemocnice Jablonec – pohotovost, vzdělávání zdravotníků 

a mnohé další.  

Výraznou položkou byly příspěvky vynaložené v souvislosti s pandemií a 

ONEMOCNĚNÍM COVID-19, a to následovně: 

 57 216 000 Kč * jednorázový nenávratný příspěvek obcím, 

 55 768 000 Kč * nemocnice sociální lůžka 107 000, lůžková péče 55 005 000, 

testování a další související náklady 656 000, 

 1 197 000 Kč * Centrum sociálních služeb pečovatelská a odlehčovací služba 

1 104 000, zvýšené provozní výdaje 93 000 Kč 

 318 000 Kč * MHD - ochranné chemické prostředky, desinfekce.  
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KDE A KOLIK MĚSTO FINANČNĚ PŘISPÍVALO   
ŠKOLSTVÍ * na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ včetně bývalé MŠ speciální 

44,52 Kč (v roce 2019: 72,33 * 2018: 72,33 * 2017: 63,46 * 2016: 31,25 * 2015: 31,16 

* 2014: 33,57 * 2013: 33,45)  

- na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ speciální v roce 2019: 76,92 * 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 30,89 Kč  

v roce 2019: 47,48 * 2018: 47,48 * 2017: 38,86 * 2016: 26,28 * 2015: 37,41 * 

2014: 38,25 * 2013: 39,66  

 na jeden den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 2,76 Kč  

v roce 2019: 2,59 * 2018: 2,59 * 2017: 2,52 * 2016: 1,98 * 2015: 2,05 * 2014: 

1,79 * 2013: 1,99 

 na jeden den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 5,29 Kč  

v roce 2019: 6,82 * 2018: 6,82 * 2017: 4,14 * 2016: 4,84 * 2015: 5,26 * 2014: 

9,74 * 2013: 3,80 * pozn.: u MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM započteny pouze neinvestiční výdaje 

SOCIÁLNÍ OBLAST * na jeden den a uživatele terénní pečovatelské služby 148 Kč  

2019: 134,98 * 2018: 134,98 * 2017: 84,50 * 2016: 75,47 * 2015: 59,78 * 2014: 

51,34 * 2013: 44,47  

KULTURA * na jednoho návštěvníka knihovny 99,07 Kč  

v roce 2019: 93,69 * 2018: 93,69 * 2017: 71,56 * 2016: 73,58 * 2015: 70,37 * 

2014: 65,24 * 2013: 64,70 Kč 

 na jednoho návštěvníka divadla 152,76 Kč 

rok 2019: 149,23 * 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 108,92 Kč 

rok 2019: 50,03 * 2018: 50,03 * 2017: 100,71 * 2016: 100,48 * 2015: 83,62 * 

2014: 112,99 * 2013: 73,82 Kč 

 na jednoho návštěvníka Domu Scheybalových 83,32 Kč 

rok 2019: 89,34 * 2018: 89,34 * 2017: 96,85 * 2016: 100,18 Kč 

 na jednoho návštěvníka kina 43,61 Kč 

v roce 2019: 52,35 * 2018: 52,35 * 2017: 47,55 * 2016: 46,81 * 2015: 54,43 * 

2014: 59,34 * 2013: 53,74 Kč 

 na 1 vstupenku na kulturní a společenskou akci Eurocentra 92,36 Kč 

rok 2019: 104,26 * 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 173 Kč  

rok 2019: 117,16 * 2018: 117,16 * 2017: 77,25 * 2016: 113,08 * 2015: 120,18 

* 2014: 123,03 * 2013: 117,14 Kč  

 na 1 hodinu sportujícího na zimním stadionu 124 Kč  

rok 2019: 48,06 * 2018: 48,06 * 2017: 41.42 * 2016: 31,08 * 2015: 45,24 * 

2014: 53,78 * 2013: 58,03 Kč 
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 na 1 vstupenku do bazénu 81 Kč  

rok 2019: 43,98 * 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 14,26 Kč  

rok 2019: 8,29 * 2018: 8,29 * 2017: 8,64 * 2016: 4,27 * 2015: 4,27 * 2014: 4,40 

* 2013: 4,46 Kč 

 v tramvaji 22,40 Kč  

rok 2019: 10,64 * 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 85 Kč  

rok 2019: 43,83 * 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 2019: 9,46 * 2018: 9,71 * 2017: 9,63 * 2016: 9,22 Kč 

TECHNICKÉ SLUŽBY JABLONEC, s. r. o., vybrané výdaje v roce 2020 (v tis. Kč):  

 údržba a opravy komunikací za rok celkem 19 206  

2019: 15 727 * 2018: 23 009 * 2017: 22 422 * 2016: 20 162 * 2015: 18 362,  

 zimní údržba 20 500  

2019: 21 000 * 2018: 16 931 * 2017: 21 000 * 2016: 20 100 * 2015: 16 000, 

 čištění města 11 000 

2019: 9 433 * 2018: 9 757 * 2017: 8 233 * 2016: 8 233 * 2015: 8 233, 

 provoz veřejného osvětlení 26 728 

2019: 23 228 * 2018: 13 656 * 2017: 16 000 * 2016: 16 000 * 2015: 16 000, 

 smluvní údržba městské zeleně 12 274 

2019: 12 312 * 2018: 9 217 * 2017: 8 620 * 2016: 8 513 * 2015: 8 474. 

 Svislé dopravní značení včetně zábradlí 1 945 Kč * Vodorovné dopravní značení 

1 200 * Čištění kašen 90 * Výzdoba města – vánoční strom 105 * Provoz 

veřejných WC 1 819 * Úklid černých skládek, úklid okolí přehrady 582 * 

Údržba psích košů 838 * Vývoz košů na komunální odpad 3 447. 

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY, DOTACE, DARY: 100 000 Kč Technická univerzita Liberec 

* 950 000 Kč TJ LIAZ * 80 000 Kč Okresní hospodářská komora * 300 000 Kč 

Muzeum skla a bižuterie Jablonec * 100 000 Kč Svaz výrobců skla a bižuterie  

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2020:   

 250 000 Kč - Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory 

 230 000 Kč - Euroregion Nisa  

 181 000 Kč - Turistický region Jizerské hory 

 150 000 Kč - Svaz měst a obcí 

 60 000 Kč - Sdružení obcí Libereckého kraje 

 30 000 Kč - Zájmové sdružení správců městských komunikací  

 4 000 Kč - Mikroregion Jizerské hory  

 3 000 Kč - Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje * 2 000 Kč - Svaz 

lesů * 1 000 Kč -  Sdružení cestovního ruchu Libereckého kraje 
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A+A: ZNÁMKA FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA 
ZÁVĚREM * 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 2018 a 2019 finanční kondice města posílila na nový rekord provozního 

salda, a to na částku převyšující 200 milionů korun. V roce 2020 - i přes pokles výkonu 

české ekonomiky, posílila finanční kondice Jablonce na historicky nejlepší výsledek 

provozního salda – viz níže. STATISTIKA (V TIS. KČ) v pořadí:  

ROK * BĚŽNÉ PŘÍJMY * BĚŽNÉ VÝDAJE * PROVOZNÍ SALDO  

o 2004: 897 885 * 836 633 * 61 252  

o 2005: 768 144 * 658 160 * 109 984  

o 2006: 779 853 * 682 950 * 96 903 

o 2007: 906 782 * 748 883 * 157 899 

o 2008: 915 760 * 806 860 * 108 900  

o 2009: 854 656 * 872 425 * -17 769 

o 2010: 862 464 * 815 691 * 46 773 

o 2011: 836 575 * 759 251 * 77 324 

o 2012: 704 808 * 611 078 * 93 730  

o 2013: 734 827 * 606 984 * 127 843 

o 2014: 725 800 * 608 166 * 117 634 

o 2015: 743 937 * 617 283 * 126 654  

o 2016: 795 003 * 633 053 * 161 949  

o 2017: 848 954 * 663 618 * 185 336 

o 2018: 939 945 * 712 882 * 227 063 

o 2019: 1 021 120 * 816 201 * 204 919  

o 2020: 1 070 451 * 831 490 * 238 961 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=97518&x=855&y=643&hash=911b25c5102214cb48869419fab1f026&ratio=1
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ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020 probíhalo v Jablonci v souladu se 

schváleným rozpočtem a následujícími rozpočtovými opatřeními. Průběžným 

sledováním rozpočtových příjmů, především daňových, a odpovídajícím postupným 

čerpáním výdajů, bylo dosaženo stabilního finančního prostředí. Přes bankovní účty 

města vedené u Komerční banky, a.s., byly realizovány téměř veškeré peněžní operace 

města. Využíváno je elektronické bankovnictví Profibanka, čímž je přehled o 

okamžitém stavu bankovních účtů. U tohoto peněžního ústavu jsou vedeny nejen 

bankovní účty města, ale i městských organizací, které jsou zapojeny do cash poolingu.  

ROZPOČET NA ROK 2020 schválili zastupitelé dne 20. 2. ve výši 1 243 406 000 Kč. 

Rozpočtová opatření byla radě města a zastupitelstvu města předložena šestnáctkrát. 

První tři rozpočtová opatření se týkala především vytvoření nové rezervy na restriktivní 

opatření ve výši 106 202 000 Kč v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a 

předpokládaným nenaplněním příjmů města zejména příjmů daňových. Bylo schváleno 

přečerpání rezervy na krizové situace o pět milionů korun na nutné výdaje v souvislosti 

s nouzovým stavem. Zrušen byl Fond na zlepšení úrovně bydlení jako peněžního fondu 

včetně z něj poskytovaných zápůjček. V pátém rozpočtovém opatření byla schválena 

redukce finančních příspěvků či dotací organizací zřízených a založených městem 

(vyjma školských zařízení a nemocnice) minimálně o 10 %. Rozpočtová opatření v září 

zahrnovala zejména jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu v souvislosti s 

krizovými opatřeními s výskytem koronaviru ve výši 57 milionů Kč, převod finančních 

prostředků do rezervy ´Covid´ v celkové výši 37 807 000 Kč, která byla vytvořena na 

základě reklasifikace v rozpočtech jednotlivých odborů. V těchto rozpočtových 

opatřeních byl schválen také převod prostředků z důvodu organizačních opatření 

spočívajících ve snížení počtu pracovníků v rámci optimalizace struktury magistrátu 

města Jablonce. V prosinci u rozpočtových opatření došlo k úpravě daňových příjmů dle 

skutečnosti o -88 milionů Kč a dále také k úpravě v rámci přesunu movitého majetku na 

nově vzniklou příspěvkovou organizaci Kultura Jablonec. Poslední rozpočtová opatření 

se týkala dotací – příjem nových včetně jejich použití a úprav dle skutečnosti. Ostatní 

rozpočtová opatření zahrnovala zejména přijaté dotace ze státního rozpočtu či Evropské 

unie, přijaté a poskytnuté dary, příjmy z poskytování služeb a výrobků, opravy a údržbu 

městského majetku, investiční akce, zajištění provozu a další změny. 

 

Město si i v roce 2020 nechalo zpracovat finanční analýzu od Ing. Luďka 

Tesaře, odborníka na hospodaření měst a obcí. Závěr finanční analýzy je 

pozitivní: Jablonci se v minulosti podařilo skvěle sanovat své finance a zároveň 

připravit projekty k rozvoji. Město těží ze svého finančního zdraví. Finanční zdraví 

Jablonce je aktuálně hodnoceno nejvyšší možnou známkou A+A+. 

 první A+ za kondici,  

 druhé A+ za momentální stav financí. 

 

Závěrečný účet roku 2020 schválilo 6. zasedání zastupitelstva města 

 v Jablonci nad Nisou dne 20. května 2021 
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JABLONEC NAD NISOU: MĚSTO PRO BYZNYS 

MĚSTO PRO BYZNYS je srovnávací výzkum, do kterého se města nepřihlašují, 

ale jsou hodnocená automaticky. Cílem výzkumu je diskuzní platforma, jaké 

možnosti malého a středního podnikání nabízí samosprávy. Do výzkumu je 

automaticky zapojených 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských 

částí Prahy. Město pro byznys zahrnuje všechny oblasti, které mají pro 

podnikatele a firmy strategický význam. V roce 2020 vstoupil výzkum do svého 

dvanáctého ročníku. Organizátoři z Týdeníku Ekonom s podporou společnosti Eurovia 

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. 

VÝSLEDKY SROVNÁVACÍHO VÝZKUMU byly vyhlášeny v rámci krajského setkání 

Svazu měst a obcí ČR
*)

 v pátek 4. 9. 2020. První místo v Libereckém kraji za statutární 

město Jablonec nad Nisou převzal primátor Jiří Čeřovský. „Jablonec nad Nisou je ve 

srovnávacím výzkumu dlouhodobě 

úspěšný, a to nejen v krajském hodnocení, 

ale i v tom celorepublikovém, což mě jako 

primátora pochopitelně těší. V loňském 

roce nám byl udělen titul Město pro 

byznys desetiletí,“ připomenul primátor, který 

už vloni řekl, že jde o skvělý úspěch, ale stále 

je co zlepšovat. Průměrné umístění Jablonce v 

letech 2009-2019 bylo 1,9. K silným stránkám 

našeho města pak patří podpora webových 

stránek, počet podnikatelů a stabilita krajiny. 

*) SVAZ MĚSTA A OBCÍ je celostátní, nepolitickou a nevládní organizací, která 

sdružuje na 2 700 obcí a měst České republiky. Mimo 

jiné se podílí 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 

je dlouholetým členem. Zastupitelé vloni na listopadovém zasedání rozhodli, že 

město bude ve svazu nově zastupovat primátor Jiří Čeřovský. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100408&x=1024&y=683&hash=fa618b00ece73ef32624cf2b7d3387b7&ratio=1
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98773&x=300&y=228&hash=40244d2008a8c5a856abf9f3b55008b8&ratio=1
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EKONOMICKÉ SUBJEKTY, PODNIKATELÉ 
PŘEHLED FIREM SE 100 A VÍCE ZAMĚSTNANCI (k 31. 12. 2020),  

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. CLEAN – AIR, s. r. o., Jablonec nad Nisou, Luční 1391/11 

8. ČESKÁ MINCOVNA, a. s., Mšeno n. N., U Přehrady 3204/61  

- v roce 2018: 25 let od vzniku – viz KRONIKA 2018 

9.  DEVINN, s. r. o., Jablonec n. N., Skřivánčí 4769/38 

10.  INTERNATIONAL METAL PLAST, spol. s r. o., Kokonín, Rychnovská 326 

11.  JabloPCB, s. r. o., Mšeno n. N., U Přehrady 5129/67  

12.  JABLOTRON ALARMS, a. s., Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 4567/33 

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.  TECHNICKÉ SLUŽBY JABLONEC nad Nisou, s. r. o., Souběžná 2349/7 

23.  TI AUTOMOTIVE AC, s. r. o., a TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, s. r. 

o., Rýnovice, Belgická ulice 4727/17 

24. TRW AUTOMOTIVE CZECH, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Na Roli 2405/26 

25.  UNITHERM, s. r. o., Mšeno, Vedlejší 88/25 

26.  VINOLOK, a. s., Jablonec n. N., Opletalova 3197/17 

27.  ZF AUTOMOTIVE CZECH, s. r. o., Jablonec n. N., Na Roli 2405/26 
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ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD JABLONECKÉHO MAGISTRÁTU v roce 2020 evidoval 

19 392 podnikatelů (v roce 2019: 19 156 * 2018: 18 862 * 2017: 18 485 * 2016: 

18 159 * 2015: 17 862 * 2014: 17 594 * 2013: 17 314 * 2012: 17 255) a  

 650 nově vzniklých živnostenských oprávnění  

(2019: 617 * 2018: 641 * 2017: 588 * 2016: 636 * 2015: 565 * 2014: 913 * 

2013: 680 * 2012: 711), 

 299 zrušených živnostenských oprávnění
1) 

 

(rok 2019: 307 * 2018: 254 * 2017: 341 * 2016: 315 * 2015: 343 * 2014: 388 * 

2013: 356 * 2012: 332).  
1) 

Od 1. 7. 2008 byly živnostenské listy a koncesní listiny nahrazeny tzv. Výpisem ze 

živnostenského rejstříku, kterým podnikatelé prokazují svá živnostenská oprávnění. 

 1 636 změn v živnostenských oprávněních  

(2019: 1 644 * 2018: 1 563 * 2017: 1 733 * 2016: 2 127 * 2015: 1 759 * 2014: 

2 608 * 2013: 2 435 * 2012: 2 064),  

 57 poskytnutí výpisů ze živnostenského rejstříku  

(2019: 64 * 2018: 65 * 2017: 65 * 2016: 40 * 2015: 105 * 2014: 150 * 2013: 

221 * 2012: 322), 

 412 správních řízení  

(2019: 437 * 2018: 369 * 2017: 484 * 2016: 475 * 2015: 477 * 2014: 896 * 

2013: 718 * 2012: 506), 

 520 kontrolních zjištění  

(2019: 501 * 2018: 501 * 2017: 633 * 2016: 598 * 2015: 598 * 2014: 502 * 

2013: 559 * 2012: 590), 

 110 registrovaných
2)

 zemědělských podnikatelů  

(2019: 107 * 2018: 103 * 2017: 103 * 2016: 97 * 2015: 98 * 2014: 79 * 2013: 

79 * 2012: 76).    
2) 

K 1. 5. 2009 zanikla osvědčení vydaná samostatně hospodařícímu rolníkovi podle 

zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 

Sb. a zákona č. 455/1991 Sb. 

 

EKONOMICKÉ SUBJEKTY PODLE PRÁVNÍ NORMY - V roce 2020 jich v Jablonci 

působilo celkem 12 177 (v roce 2019: 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 9 504 (2019: 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 2 673 (2019: 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 

 9 010 fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona a nezapsaných 

v obchodním rejstříku  

(2019: 9 089 * 2018: 9 091 * 2017: 9 026 * 2016: 8 903 * 2015: 8 872 * 2014: 

8 831 * 2013: 8 738 * 2012: 9 402), 
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 311 fyzických osob podnikajících dle jiných zákonů než živnostenského a 

zákona o zemědělství a nezapsaných v obchodním rejstříku  

(2019: 311 * 2018: 516 * 2017: 551 * 2016: 677 * 2015: 756 * 2014: 851 * 

2013: 1 035 * 2012: 409), 

 46 zemědělských podnikatelů – fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 

(2019: 45 * 2018: 44 * 2017: 45 * 2016: 41 * 2015: 40 * 2014: 34 * 2013: 34 * 

2012: 35), 

 51 veřejných obchodních společností  

(2019: 51 * 2018: 51 * 2017: 49 * 2016: 51 * 2015: 52 * 2014: 54 * 2013: 54 * 

2012: 55), 

 1 501 společností s ručením omezeným  

(2019: 1 454 * 2018: 1 411 * 2017: 1 345 * 2016: 1 286 * 2015: 1 204 * 2014: 

1 213 * 2013: 1 183 * 2012: 1 186), 

 1 komanditní společnost  

(2019: 1 * 2018: 1 * 2017: 1 * 2016: 1 * 2015: 1 * 2014: 1 * 2013: 1 * 2012: 1), 

 6 nadací  

(2019: 6 * 2018: 6 * 2017: 6 * 2016: 6 * 2015: 6 * 2014: 5 * 2013: 5 * 2012: 5), 

 10 nadačních fondů  

(2019: 9 * 2018: 8 * 2017: 7 * 2016: 6 * 2015: 5 * 2014: 5 * 2013: 5 * 2012: 5), 

 42 akciových společností  

(2019: 43 * 2018: 43 * 2017: 40 * 2016: 45 * 2015: 42 * 2014: 45 * 2013: 48 * 

2012: 49), 

 7 obecně prospěšných společností 

 (2019: 7 * 2018: 7 * 2017: 7 * 2016: 7 * 2015: 8 * 2014: 8 * 2013: 8 * 2012: 7), 

 377 společenství vlastníků jednotek (2019: 364 * 2018: 342 * 2017: 333 * 2016: 

324 * 2015: 310 * 2014: 293 * 2013: 275 * 2012: 270), 

 5 ústavů (2019: 5 * 2018: 4 * 2017: 7 * 2016: 4 * 2015: 2 * 2014: 0 * 2013: 0 * 

2012: 0), 

 67 družstev (2019: 68 * 2018: 71 * 2017: 71 * 2016: 72 * 2015: 72 * 2014: 73 * 

2013: 65 * 2012: 64),   

 0 státní podnik (2019: 0 * 2018: 0 * 2017: 0 * 2016: 0 * 2015: 1 * 2014: 1 * 

2013: 1 * 2012 až 2008: 3 * 2007: 5), 

 46 příspěvkových organizací (2019: 45 * 2018: 45 * 2017: 45 * 2016: 45 * 

2015: 45 * 2014: 45 * 2013: 45 * 2012: 45), 

 388 spolků a 88 pobočných spolků – transformováno z právní formy sdružení tj. 

svazy, spolky, kluby apod. (2019: 387 spolků a 90 pobočných * 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). 

DÁLE V JABLONCI PŮSOBILO:  

 14 církevních organizací,  

 3 zájmová sdružení právnických osob, 
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 2 evropské společnosti a 2 svazky obcí, 

 1 městská část, 

 1 honební společenstvo, 

 1 stavovská organizace, profesní komora,  

 1 komora (s výjimkou profesních komor).     

VYBRANÉ UKAZATELE NEZAMĚSTNANOSTI – K 31. 12. 2020 bylo evidováno:   

 1 116 uchazečů o zaměstnání  

(v roce 2019: 846 * 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 636 (2019: 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 1 045 (2019: 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. 

 Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 - 64 let činil 3,65 % (2019: 2,67 * 2018: 

3,26 * 2017: 3,45 * 2016: 4,68 * 2015: 5,42 * 2014: 6,41 * 2013 a 2012 to bylo 

shodných 6,00).  

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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ZAJÍMAVOSTI: KRYSTAL - STAVBA ROKU, PERLE, ZLATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAVBA ROKU 2020 – Do letošního 28. ročníku jedinečné celorepublikové soutěžní 

přehlídky bylo přihlášeno 84 staveb. Uděleno bylo 8 hlavních titulů, jeden z nich získala   

 PŘÍSTAVBA budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 

Další ocenění: Dostavba malé haly O2 arény na konferenční centrum v Praze 9 * 

Firemní sídlo Lasvit Nový Bor * Společenské centrum Sedlčany * Rekonstrukce 

železničního mostu na trati Pňovany – Bezdružice * Vodárenská věž Veolia Smart 

Control Tower-Kladno * Přístavba rodinného domu na Kojetíně * Rezidence Park 

Masarykova v Liberci. Dále bylo uděleno 17 zvláštních cen, Ceny veřejnosti a titul pro 

stavbu v zahraničí. Cenu hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel získal  

 PAVILON intenzivní medicíny v areálu jablonecké nemocnice. 

Držitelé titulů letos poprvé získali unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má 

podobu razítka v designu Ronyho Plesla vyrobené sklárnou Rückl. Razítko symbolicky 

představuje ten poslední ´štempl´ v procesu celé realizace stavby. Na rozdíl od ostatních 

ho oceněný získá již za čtyři měsíce. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro 

rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. 
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KULTURNÍ DĚDICTVÍ: SKLENĚNÉ PERLE - Ručně vyráběné ozdoby z 

foukaných skleněných perel zdobí nejeden vánoční stromeček. Koncem 

letošního roku se staly foukané skleněné perle sedmou českou položkou na 

reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO s tím, že 

se jedná o specifický druh sklářského řemesla spojeného s vánočními 

tradicemi. Jeho nositelem je rodinná dílna Rautis v Poniklé v Podkrkonoší a foukači 

perlí a navlékači, kteří s dílnou spolupracují. Poniklá je jediným místem na světě, kde se 

dodnes toto tradiční perlařské řemeslo zachovalo. Za to, že se právě v Poniklé foukají 

skleněné korálky, mohou vděčit skláři HEJNOVI Z JABLONCE NAD NISOU. Zamiloval 

se do dívky z Poniklé, usadil se tam a přijal několik tkalců, aby pomáhali vyfouknout 

skleněné korálky. Řemeslo se ve vsi rychle rozšířilo. Výrobou foukaných perlí se často 

živily celé rodiny. V roce 1902 založil podnikatel 

Stanislav Horna v Poniklé firmu na foukání 

skleněných korálků. Dodával suroviny 

řemeslníkům a ti mu vraceli polotovary k dalšímu 

zpracování. Na začátku 20. století bylo v Poniklé 

až 400 výrobců skleněných korálků. Několik 

jabloneckých společností vyváželo korálky do 

celého světa. Využití našli v bižuterii a zdobení 

oděvů. V roce 1912 byl představen nový produkt: 

vánoční ozdoby ze skleněných korálků… 

MADE IN JABLONEC - DOUBLE FANTASY 

nesla název módní přehlídka, která se konala ve 

čtvrtek 9. ledna v jabloneckém Eurocentru. Dvě 

představení navštívilo přes tisíc diváků a partnerů 

Svazu výrobců skla a bižuterie, organizátora akce. 

O rozsahu v pořadí již jedenáctého ročníku módní 

show svědčí i statistika. Bylo prezentováno 61 

modelů od jednadvaceti týmů z 36 firem, škol a 

designérů. Navíc šlo o úvodní akci projektu 

KŘIŠŤÁLOVÉ ÚDOLÍ - CRYSTAL VALLEY. 

Projekt otevřel i v roce 2020 návštěvníkům na tři 

desítky sklářských a bižuterních podniků a ateliérů 

v celém Libereckém kraji. Většinu z nich se 

vstupem 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 

lákat do regionu turisty na tradiční výrobu skla, 

bižuterie a šperků, v loňském květnu zakoupil od 

firmy Preciosa ochranné známky Crystal 

Valley a Křišťálové údolí. Preciosa, 
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coby největší sklářský výrobce v kraji, značku Crystal Valley zaregistrovala před šesti 

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 

třeba. Liberecký kraj se zavázal podpořit rozvoj značky v příštích třech letech dvanácti 

miliony korun. V našem regionu je na 160 sklářských, bižuterních a šperkařských firem, 

živnostníků, muzeí a škol, do projektu je zapojena zatím zhruba třetina. Preciosa na 

svých webových stránkách 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 Preciose i mnoha dalším firmám…  

Můžete si na něj sáhnout, pokochat se, pomazlit. Můžete ho 

mít vystavené, zamčené v trezoru nebo zakopané na 

zahradě. Drahé kovy pořád patří mezi oblíbené komodity 

konzervativních investorů i sběratelů. „Zlato si přes 

občasné poklesy drží dlouhodobou odolnost, za posledních 15 let jeho cenová 

křivka neustále roste, proto často slouží k udržení hodnoty majetku inflaci 

navzdory,“ zní z vedení akciové společnosti Česká mincovna, která v Jablonci nad 

Nisou už přes čtvrt století razí všechny oficiální oběžné mince pro Českou republiku, 

pamětní mince pro ČNB a také vlastní investiční mince i pamětní medaile. Vzhledem k 

tomu, že zlato funguje hlavně jako uchovatel hodnoty a pojistka na horší časy, bývá 

největší poptávka v dobách nejistoty a počínající krize, kdy tak jeho cena 

roste. Zlaté mince lidé nakupovali i v době pandemie.  „V každém případě 
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je třeba počítat s tím, že investice do drahých kovů je dlouhodobá záležitost. 

Nevyplácí se spekulovat a překotně reagovat na cenové výkyvy. Jde o 

konzervativní investiční nástroj s delším investičním horizontem,“ zní 

z mincovny s tím, že pokud chceme drahé kovy fyzicky vlastnit, je možné pořídit je 

jako mince, medaile nebo slitky. Mince a medaile mají sběratelskou hodnotu a tím i o 

něco větší investiční potenciál. Nová pamětní zlatá mince o váze desetiny troyské unce 

(3,11 g) s emisním nákladem 300 kusů se 

dá pořídit za necelých osm tisíc korun, 

vzácnější (emise 200 kusů a hmotnost celé 

unce – 31,1 g) už za šedesát tisíc. Česká 

mincovna nabízí i zlatou desetiuncovou 

investiční minci Český lev, kterých je v 

emisi jen 45 – každá stojí přes půl milionu. 

Také slitky jsou dostupné v různých 

hmotnostech a velikostech. Gramová zlatá 

cihlička stojí necelé dva tisíce, za zlatou 

cihličku o hmotnosti troyské unce zaplatíte 

kolem 50 000 korun. Ceny stříbrných 

investičních cihel jsou pochopitelně nižší – 

dvacetigramová se dá pořídit za necelou 

tisícovku, kilová za zhruba třicet tisíc.  

EMISNÍ PLÁN * Je již tradicí, že Česká 

mincovna v Jablonci nad Nisou před koncem roku zveřejňuje plány pro příští období. 

Nejinak tomu bylo na sklonku roku 2020, kdy mincovna představila emisní plán 2021. 

Lze prozradit, že nově ražené pamětní mince a medaile potěší nejen zapálené sběratele a 

numizmatiky, ale také milovníky literatury, historie nebo mytologie. Stejně jako v 

letošním roce se mohou sběratelé těšit na 

nové zlaté i stříbrné mince s motivy 

bájných tvorů. Novinky jsou připraveny 

také do série Kytice, vyobrazující motivy 

ze slavných Erbenových balad, a nově 

mincovna přichází se sérií Legenda o králi 

Artušovi. Firma nezapomněla ani na 

nejmenší sběratele a milovníky pohádek. 

Na série Čtyřlístek a Ferda Mravenec tak 

nově naváže Jen počkej, zajíci!, 

připomínající slavný ruský seriál. Vedle 

sběratelských kousků je v emisním plánu 

možno najít také dárkové medaile sloužící 

jako připomínka významných životních 

událostí, jako jsou například narození 

dítěte nebo svatba, na něž je 

možno nechat připsat věnování. 
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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: Mgr. Jana Horáčková  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  

 

Do mateřské školky v ulici 28. října se 

nemohly 1. září vrátit děti, jelikož firma, 

která měla do konce srpna vyměnit 

všechna okna za repliky, termín 

nedodržela kvůli vyhlášenému nouzovému 

stavu. Pro děti se tak školka otevřela až 

koncem září, do té doby zajistil 

magistrát náhradní zařízení. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98722&x=855&y=570&hash=3d2ea220cc76618ea8478418eba66a9c&ratio=1
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 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: Bc. Renata 

Kolischová  neoficiální název: ŽLUTÁ ŠKOLKA  odloučené pracoviště: 

Nemocniční 15a 

 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 / 

Mgr. Michala Marešová  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  neoficiální název: MŠ NA KOPEČKU 

 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  neoficiální název: MŠ HLÁSKA – Zařízení určené pro 

děti zdravé, děti s vadami řeči, se sluchovými a zrakovými vadami, s autismem, 

děti s tělesným postižením a kombinovanými vadami, které lze vřadit do 

speciálních tříd na základě doporučení školského poradenského zařízení  

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  
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Na základě rozhodnutí hejtmana o 

vykonávání péče o děti a mládež od 3 

do 10 let za nouzového stavu otevřel 

Jablonec nad Nisou od března jednu 

školu základní - Liberecká 26 - a tři 

mateřské školy - Jugoslávská 13, Tichá 

19, Hřbitovní 10 - pro děti rodičů 

vybraných profesí, a to včetně obcí 

ORP Jablonec nad Nisou…  

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  

 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  

 

Základní umělecká škola v Jablonci zahájila 11. května 2020 provoz, který byl 

na několik dlouhých týdnů kvůli pandemii přerušen. Vše se vrátilo do ´běžného´ 

života ovšem za daných hygienických 

opatření… I přes mnohá omezení 

připravila ZUŠ zápis žáků na školní 

rok 2020/2021, který se konal v 

týdnu od 8. do 12. června pro 

všechny obory a studijní zaměření s 

výjimkou tanečního oboru. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99818&x=960&y=693&hash=0e420b869810a4ed476233684809d738&ratio=1
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=83796&x=800&y=573&hash=218c16ddedaf9d9e90b288c1e0cf0217&ratio=1
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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 

2020 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.  

ROK 2020 * V Jablonci bylo v provozu 6 soukromých předškolních zařízení (vloni: 5 

* 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 zaregistrovalo subjekty pořádající příměstské tábory pro 

děti předškolního věku a děti ze základních škol. Předškolním dětem a žákům 1. tříd, 

kteří mohli využít služby 12 subjektů, město přispívalo na příměstský tábor 500 Kč. 

Nejsou to zdaleka jediné příspěvky města do školství. Svědčí o tom následující řádky.  

VÝDAJE MĚSTA NA ŠKOLSTVÍ (V TIS. KČ) dosáhly v roce 2020 celkem částky 

57 415 (2019: 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:  

 předškolní zařízení 20 334 (v roce 2019: 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 35 210 (v roce 2019: 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),  
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 základní umělecká škola 702 (2019: 1 029 * 2018: 869 * 2017: 829 * 2016: 704 

* 2015: 665 * 2014: 637 * 2013: 792 * 2012: 571 * 2011: 367)),  

 dům dětí a mládeže 1 169 (2019: 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 2020 měly opět využitou kapacitu, dokonce se 

podařilo přijmout i 144 dětí mladších tří let (vloni 146 * 2018: 169 * v roce 2017: 140 * 

2016: 50).  

Celkově docházelo ve školním roce 2020/2021 do jabloneckých školek a jejich oddělení 

1 568 dětí (vloni 1 617), z toho do MŠ Palackého 47 dětí ve speciálních třídách (vloni 

45 * 2018: 47 * 2017: 47 * 2016: 56) a 45 dětí (2019: 45 * 2018: 46 * 2017: 46 * 2016: 

24) ve 2 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 25 dětí. Stejně jako v předešlých letech školky 

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 jim nabízel 

po dobu tří týdnů aktivity. Tyto prázdninové týdny s Vikýřem využilo letos 50 dětí 

(vloni 130 * 2018: 150). V mateřských školách v roce 2020 pracovalo celkem 278 

pracovníků (vloni: 270), z toho  

 157 učitelek mateřských škol (151,85 přepočtených úvazků),  

 15 asistentů pedagoga (12,75 přepočtených úvazků),  

 59 kuchařů či kuchařek (41,14 přepočtených úvazků),  

 47 provozních pracovníků (36,13 přepočtených úvazků).  

Obdobně jako v minulých letech zůstala v mateřských školách poměrně velká skupina 

dětí s odkladem školní docházky. Od září 2020 zůstalo kvůli odkladům 129 dětí.  

ZMĚNY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - Statutární město Jablonec nad Nisou 

začalo již v roce 2017 - v důsledku zavedení povinného předškolního roku, vzhledem k 

navyšování počtu dětí cizinců a také většího počtu narozených dětí, 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   

 v roce 2019 byly otevřeny dvě nové třídy s celkovou kapacitou 48 míst, 

 v roce 2020 navyšování pokračovalo v MŠ Arbesova, která díky nové přístavbě 

získala dvě nové třídy pro 44 dětí. 
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POČET DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH letos a v předcházejících letech. Školní 

rok 2020/2021: 1 568 * 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 * 

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 uvedeného počtu 1 568 bylo v roce 2020:  

- předškoláků 439 (v roce 2013: 493 * 2014: 509 * 2015: 507 * 2016: 508 * 

2017: 474 * 2018: 515 * 2019: 496),  

- dětí čtyřletých 454 (2013: 494 * 2014: 478 * 2015: 461 * 2016: 413 * 2017: 

466 * 2018: 454 * 2019: 422),  

- tříletých 402 (2013: 433 * 2014: 405 * 2015: 381 * 2016: 415 * 2017: 415 * 

2018: 376 * 2019: 423),  

- mladších (podzimních) 91 (2013: 113 * 2014: 78 * 2015: 97 * 2016: 93 * 

2017: 99 * 2018: 117 * 2019: 97), 

- mladších (leden-srpen) 53 (2013: 0 * 2014: 41 * 2015: 40 * 2016: 51 * 2017: 

42 * 2018: 52 * 2019: 49),  

- odklady povinné školní docházky v počtu 129 (v roce 2013: 87 * 2014: 102 

* 2015: 127 * 2016: 127 * 2017: 129 * 2018: 130 * 2019: 130). 

POČTY CIZINCŮ * Do mateřských škol v roce 2020 docházelo 56 dětí cizinců  

(v roce 2019: 60 * 2018: 67 * 2017: 

58 * 2016: 47 * 2015: 49 * 2014: 44 

* 2013: 41 * 2012: 45) a z toho bylo  

17 dětí ze Slovenska,  

14 z Ukrajiny,  

9 z Vietnamu,  

7 z Bulharska, 

2 z Maďarska a 2 z Ruska, 

1 -  Polsko, Moldavsko, Makedonie, 

Rumunsko, Spojené státy.   
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SOUHRNNÁ DATA A PODROBNOSTI O MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH – ve školním 

roce 2020 až 2021 navštěvovalo mateřské školy v Jablonci 1 568 dětí z toho ve 

speciálních třídách 42. Otevřených tříd 76 a z toho speciálních tříd 4. 

o Průměrný počet - v běžné třídě 22,44 dětí, ve speciálních třídách 10,5. 

o Nepřijatých dětí 39, nepřijatých dětí do speciálních tříd 0.  

o Počet míst na výjimku z počtu dětí 1. 

STATISTIKA POČTU DĚTÍ – uváděno v pořadí: Mateřská škola, ulice, kde sídlí a 

následuje: školní rok 2016-2017 / školní rok 2017-2018 / školní rok 2018-2019 / školní 

rok 2019-2020 *) školní rok 2020-2021 

 MŠ v ulici Palackého: 35/47/47/48 *) 46 a její odloučené pracoviště (OP) U 

Přehrady: 45/46/46/45 *) 43, 

 MŠ 28. října: 72/72/72/72 *) 68,  

 MŠ Lovecká:  80/80/80/80 *) 80 a její OP v Sokolí: 30/30/30 *) 29,  

 MŠ Husova: 55/55/55/55 *) 55, 

 MŠ Střelecká: 70/70/70/70 *) 69, 

 MŠ Havlíčkova: 75/75/75/75 *) 70 a její OP Pasířská: 20/20/20/20 *) 20, 

 MŠ Jugoslávská: 66/66/66/66 *) 66 a OP Nemocniční: 40/40/40/40 *) 36,  

 MŠ Čs. Armády: 67/67/67/67 *) 67, 

 MŠ Zámecká: 60/60/60/60 *) 50, 

 MŠ Švédská: 94/94/98/88 *) 84 a OP Vítězslava Nezvala: 63/68/64/59 *) 61,  

 MŠ Hřbitovní: 100/100/100/100 *) 96, 

 MŠ Mechová: 104/104/104/113 *) 97 a OP Mozartova 20/20/20/0/0 *) 0, 

 MŠ Arbesova: 56/56/56/49 *) 84, 

 MŠ Dolní: 50/50/68/88 *) 86 a OP Rychnovská: 22/22/22/0 *) 0, 

 MŠ Nová Pasířská: 102/102/102/111 *) 103, 

 MŠ Slunečná: 70/70/70/70 *) 66, 

 MŠ Tichá: 106/106/107/90 *) 84, 

 MŠ J. Hory 31: 105/105/105/94 *) 90 a OP J. Hory 31 - rok 2019-2020: 24 *) 

školní rok 2020-2021: 18. 

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 a děti s mentálními, tělesnými nebo 

kombinovanými vadami. * Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 15 494, výnosy 

15 499, provozní příspěvek města 1 939 (rok 2013: 2 393 * 2014: 1 785 * 2015: 1 911 * 

2016: 1 917 * 2017: 1 804 * 2018: 1 780 * 2019: 2 032). 

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 6 364, výnosy 5 739, příspěvek města 679 (v roce 2013: 649 * 2014: 614 

* 2015: 612 * 2016: 542 * 2017: 580 * 2018: 751 * 2019: 776). 



   KRONIKA roku 2020                                                                                 283  

 

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 10 587, výnosy 

9 639, příspěvek města 959 (2013: 830 * 2014: 767 * 2015: 870 * 2016: 811 * 2017: 

880 * 2018: 973 * 2019: 834). 

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 6 755, výnosy 6 058, příspěvek města 647 (2013: 577 * 2014: 525 

* 2015: 585 * 2016: 554 * 2017: 742 * 2018: 632 * 20019: 750). * Rok 2020: na 

zahradě školky společně s rodiči vybudována ´blátivá´ kuchyň pro děti. Tvoří se 

plán na revitalizaci školní zahrady, která bude realizována v příštím roce. 

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 7 856, výnosy 6 

986, příspěvek města 870 (v roce 2013: 804 * 2014: 722 * 2015: 741 * 2016: 705 * 

2017: 704 * 2018: 746 * 2019: 882). 

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 14 102, výnosy 12 490, příspěvek města 1 612 (rok 2013: 1 376 * 2014: 1 168 

* 2015: 1 242 * 2016: 1 340 * 2017: 1 561 * 2018: 1 431 * 2019: 540). 

JABLŮŇKA * Mateřská škola Jablonec, Hřbitovní 10, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Hana Hušková. Právní subjekt od 1. 1. 2012. * Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

Náklady 8 677, výnosy 7 869, příspěvek města 838 (v roce 2013: 1 145 * 2014: 962 * 

2015: 1 006 * 2016: 1 024 * 2017: 965 * 2018: 882 * 2019: 847). 

U PĚTI VEVEREK * Mateřská škola Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Zuzana Křivancová. Právní subjekt od 1. 1. 2012. * Finanční ukazatele (v tis. 

Kč): Náklady 8 414, výnosy 7 386, provozní příspěvek města 1 069 (v roce 2013: 811 * 

2014: 642 * 2015: 714 * 2016: 696 * 2017: 530 * 2018: 638 * 2019: 684). 

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 6 082, výnosy 5 356, příspěvek města 852 (v roce 2013: 800 * 

2014: 657 * 2015: 862 * 2016: 1 014 * 2017: 1 072 * 2018: 999 * 2019: 1 092). * 

V roce 2020 byla zahájena výměna dřevěných oken v celé budově.  

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 (uváděno v tis. Kč): Náklady 11 304, 

výnosy 9 713, příspěvek města 1 719 (2013: 1 485 * 2014: 1 393 * 2015: 1 445 * 2016: 

1 451 * 2017: 1 710 2018: 1 714 * 2019: 1 667). 

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): 
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Náklady 8 215, výnosy 7 472, příspěvek města 764 (v roce 2013: 743 * 2014: 702 * 

2015: 768 * 2016: 608 * 2017: 752 * 2018: 676 * 2019: 678).  

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 10 259, výnosy 9 209, příspěvek města 1 175 (rok 2013: 

1 043 * 2014: 877 * 2015: 954 * 2016: 1 123 * 2017: 1 040 * 2018: 948 * 2019: 1 463). 

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 9 720, výnosy 8 866, příspěvek města 854 (2013: 1 257 * 

2014: 919 * 2015: 1 053 * 2016: 982 * 2017: 789 * 2018: 866 * 2019: 925). 

MUCHOMŮRKA * Mateřská škola Jablonec - Mšeno, Mechová 10 + odloučené 

pracoviště Mozartova 22, příspěvková organizace. Ředitelka: Irena Šolcová. Právní 

subjekt od 1. 1. 2010. * Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 9 840, výnosy 8 845, 

příspěvek města 1 020 (v roce 2013: 1 070 * 2014: 910 * 2015: 931 * 2016: 804 * 2017: 

835 * 2018: 1 108 * 2019: 980). * V roce 2020 MŠ opustila prostory školní družiny 

ZŠ Mozartova, kde bylo odloučené pracoviště v podobě jedné třídy. Školka se 

tak vrátila k původním 4 třídám provozovaným pouze v objektu Mechová 10. 

Dokončeny byly opravy plotu a vstupních branek areálu školní zahrady.  

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 11 287, výnosy 10 264, příspěvek města 1 045 (2013: 906 * 2014: 

925 * 2015: 902 * 2016: 811 * 2017: 768 * 2018: 1 492 * 2019: 1 325). * Rok 2020: 

Byl úspěšně podán projekt na rekonstrukci zahrady, v přírodní podobě bude  

realizována v roce 2021. Byla otevřena zahrada u nové třídy v objektu J. Hory 

33, kde jsou nové herní prvky včetně pěstebních záhonků. V oblasti vzdělávání 

bylo největší změnou zavedení povinné distanční výuky pro děti v posledním 

roce docházky do školky a modrá třída získala novou interaktivní tabuli. 

SLUNEČNICE * Mateřská škola Jablonec, Slunečná 9, příspěvková organizace. 

Ředitelka: Mgr. Michala Marešová (od 1. 8. 2020). Právní subjekt od 1. 1. 2012. * 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 6 750, výnosy 5 957, příspěvek města 796 

(2013: 780 * 2014: 718 * 2015: 782 * 2016: 759 * 2017: 747 * 2018: 762 * 2019: 852).  

Mateřská škola Slunečnice má od 1. srpna novou ředitelku. V konkurzním řízení, které 

proběhlo v květnu, uspěla Michala Marešová. „K 

přihlášení mě vedly ambice, potřebné vzdělání 

a hlavně ráda pracuji s dětmi a mám své 

představy, jak se podílet na jejich výchově,“ 

sdělila nová ředitelka, která v minulosti působila v 

MŠ Lovecká, ve třídě se zaměřením na němčinu a 

podílela se na družbě jablonecké a německé školky. 

Pracovala také ve speciální mateřské školce, kde 

získala zkušenosti například s logopedií. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100324&x=960&y=642&hash=ad02583b71af90bb1ceb23a20c81b003&ratio=1
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Její vize, kterou sdělila i při konkurzu, je dostat dětí více do přírody. Ráda by v areálu 

vybudovala přístřešek, kde by mohlo probíhat vzdělávání dětí. Líbí se jí 

waldorfská pedagogika a ráda by některé její prvky uplatnila v praxi.   

POD LESEM * Mateřská škola Jablonec - Rýnovice, Čs. armády čp. 37, příspěvková 

organizace. Ředitelka: Mgr. Jana Horáčková (od 1. 8. 2020). Právní subjekt od 1. 1. 

2010. * Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 6 272, výnosy 5 658, příspěvek města 

643 (2013: 572 * 2014: 501 * 2015: 545 * 2016: 607 * 2017: 640 * 2018: 676 * 2019: 

647). * Jana Horáčková je od 1. srpna novou ředitelkou Mateřské školy Pod Lesem 

v Rýnovicích. „Učit děti v mateřské škole je moje celoživotní poslání. Už jako 

malá jsem doma často hlídala a hrála si s mladší 

sestrou, takže volba mého povolání byla jasná,“ říká 

Jana Horáčková, která v minulosti působila v Mateřské 

škole Mšeňáček, odkud přešla do MŠ Pod Lesem. V nové 

funkci by ráda navázala na přístup bývalé ředitelky, která 

zůstává ve stavu a dál bude učit ratolesti, které do školky 

docházejí. „Vždy se mi líbil její demokratický přístup, 

její vstřícnost, otevřenost a směr, jakým se školka 

vydávala. To vše bych chtěla zachovat a také v tom 

pokračovat. Samozřejmě pokud přijdou zajímavé a rozumné podněty ze strany 

kolegyň či rodičů, ráda je uvedu do praxe,“ nebrání se nápadům nová ředitelka.  

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 5 501, výnosy 4 788, příspěvek města 857 (v 

roce 2013: 637 * 2014: 571 * 2015: 561 * 2016: 516 * 2017: 573 * 2018: 542 * 2019: 

783). K náročným akcím patřila v roce 2020 příprava a červnová realizace 

vystěhování celé budovy do náhradních prostor v Jiráskově ulici. Tento krok 

byl realizován kvůli přestavbě stávajícího objektu mateřské školy ve 

Vrkoslavicích. Do nových prostor se děti vrátí v září 2021, kdy sem bude moci 

docházet z původních šesti desítek nově 76 dětí. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY: POČET TŘÍD, ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ  
V oblasti základního vzdělávání nedošlo v roce 2019 k žádným zásadním 

změnám. V devíti základních školách zřizovaných statutárním městem 

Jablonec nad Nisou se vzdělávalo 3 943 žáků (vloni 3 910 * předloni 3 889, v roce 

2017: 3 861). Vyšší počty žáků se postupně přemísťují na II. stupně základních škol. ZŠ 

Jablonec nad Nisou, 5. května 76 nadále pokračovala v několika třídách ve vzdělávání 

žáků uplatňováním Montessori pedagogiky. Na území města Jablonce nad Nisou v 

oblasti základního vzdělávání nadále nabízely své služby dvě školy, obě příspěvkové 

organizace, jiných zřizovatelů, a to:  

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, Kamenná ulici 404/4,    

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Liberecká 1734/31. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100325&x=960&y=685&hash=66b20b6f1b19ca5b371d1cc2a4b9ab5c&ratio=1
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STATISTIKA NEJEN ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 - 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, 2017: 494 dětí, 2018: 435, 2019: 451. V roce 2020 do prvních tříd nastoupilo o tři 

děti více než v loňském roce a oproti loňskému roku v prvních třídách ubyly 3 třídy. 

Celkově přibylo v ZŠ ve všech ročnících 33 žáků a celkový počet tříd vzrostl o 1 třídu. 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 bylo v Jablonci otevřeno celkem 18 prvních tříd  

(ve školním roce 2019/2020: 21 * 2018/2019:17 * 2017/2018: 19 * 2016/2017: 21 * 

2015/2016: 20 * 2014/2015: 21) a to: (v závorce čísla  

za školní rok 2019/2020 * 2018/2019 * 2017/2018 * 2016/2017 * 2015/2016 * 2014/2015) 

o ZŠ Liberecká 26 * 3 třídy (3 * 3 * 3 * 3 * 3 *3), 

o ZŠ 5. května 76 * 2+1 Montessori (2+2 * 2 * 2 * 2+2 Montessori * 2 * 2+1 

Montessori), 

o ZŠ Na Šumavě 43 * 2 (3 * 2 * 3 * 3 * 3 * 3), 

o ZŠ Pasířská 72 * 2 (2 * 2 * 2 * 3 * 2 * 2), 

o ZŠ Mozartova 24 * 2 (3 * 2 * 3 * 2 * 3 * 3), 

o ZŠ Pivovarská 15 * 1 (1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 2), 

o ZŠ Rychnovská 215 * 2 (2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2), 

o ZŠ Arbesova 30 * 2 (2 * 2 * 2 * 2 * 3 * 2), 

o ZŠ Pod Vodárnou 10 * 1 (1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1). 

DEVĚT ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE MĚSTĚ s celkovou kapacitou 5 050 míst 

navštěvovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 3 943 žáků  

(ve školním roce 2019/2020: 3 910 * 2018/2019: 3 889 * 2017/2018: 3 861 * 

2016/2017: 3 744 * 2015/2016: 3 673 * 2014/2015: 3 523),  

 tříd bylo 171 (2019/2020: 170 * 2018/2019: 170 * 2017/2018: 168 * 2016/2017: 

161 * 2015/2016: 157 * 2014/2015: 152),  

 což je průměr 23,06 žáků na třídu (23 * 22,88 * 23 * 23,25 * 23,39 * 23,2), 

 roční úbytek/přírůstek žáků +33 (+21 * +38 * +114 * +71 * +150 * +104).  

NAPLNĚNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 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  

2019/2020 * 2018/2019 * 2017/2018 * 2016/2017 * 2015/2016 * 2014/2015)  

o ZŠ Liberecká 26: kapacita školy 700 * počet žáků 672 (651 * 662 * 663 * 668 * 

657 * 663) * počet tříd 27 * průměr žáka na třídu 24,89 

o ZŠ 5. května 76: 500 * počet žáků 340 (325 * 321 * 338 * 307 * 305 * 283) * 

počet tříd 21 * průměr žáků na třídu 16,19 

o ZŠ Na Šumavě 43: 700 * 575 (585 * 582 * 593 * 567 * 539 * 504) * 25 * 23  

o ZŠ Pasířská 72: 720 * 490 (483 * 476 * 64 * 447 * 430 * 411) * 19 * 25,79 

o ZŠ Mozartova 24: 900 * 535 (541 * 506 * 497 * 472 * 474 * 434) * 23 * 23,26  

o ZŠ Pivovarská 15: 280 * 253 (266 * 280 * 275 * 276 * 278 * 280) * 11 * 23 

o ZŠ Rychnovská 215: 420 * 380 (371 * 363 * 353 * 341 * 344 * 340) 

* 17 * 22,35 
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o ZŠ Arbesova 30: 560 * 499 (490 * 487 * 484 * 475 * 459 * 442) * 19 * 26,26 

o ZŠ Pod Vodárnou 10: 270 * 199 (198 * 211 * 194 * 191 * 187 * 187) * 9 * 

22,11 

 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 ukončilo povinnou školní docházku 364 žáků (ve 

školním roce 2019/2020: 364 * 2018/2019:  353 * 2017/2018: 335 * 2016/2017: 382 * 

2015/2016: 320), z toho bylo přijato:  

o na čtyřleté gymnázium 52 žáků (57 * 64 * 72 * 71 * 53) tj. 14,1 %,  

o na střední odbornou školu 237 žáků (215 * 231 * 192 * 232 * 179) tj. 64,4 %,  

o na střední odborné učiliště 81 žáků (90 * 58 * 64 * 79 * 88) tj. 22 %,  

o na konzervatoř 2 žáci tj. 0,5 %. 

o Maturitní obory začalo studovat 291 žáků tj. 79,1 % z vycházejících,  

o učební obory začalo studovat 81 žáků tj. 22 % z vycházejících žáků,  

o bez přihlášky k dalšímu vzdělávání 2 žáci 0,5 % z vycházejících žáků. 

 Na víceletá gymnázia odešlo po 5. ročníku studovat 31 žáků, tj. 6,52 % z celkového 

počtu žáků v pátých ročnících. 

 Cizím jazykům se učilo celkem 3 494 žáků (3 479 * 3 415 * 3 347 * 3 309 * 3 241), z 

toho pak 3 494 zvolilo anglický jazyk (3 479 * 3 415 * 3 347 * 3 309 * 3 241), 1 143 se 

učilo současně německy (1 074 * 1 014 * 1 008 * 964 * 991) a 7 žáků francouzštinu. 

 Individuální vzdělávací plány sepsaly školy pro 176 žáků. 

 Povinnou školní docházku formou domácího vzdělávání plnilo 68 žáků - velký podíl 

mají žáci učící se dle programu Montessori (35 * 6 * 23 *19 * 14) a povinnou školní 

docházku v zahraničí plnilo 21 žáků (16 * 18 * 23 * 22 * 23).  

 Na základních školách plnilo povinnou školní docházku 409 (395 * 342 * 285 * 155 * 

123) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení, s jiným 

zdravotním znevýhodněním, odlišnost kulturního prostředí…), tj. 10,37 % z celkového 

počtu žáků zapsaných na ZŠ. 

 Na základní školy docházelo 165 dětí cizinců (167 * 165 * 150 * 152 * 134), z toho:  

- 58 žáků ze Slovenska, 54 z Ukrajiny, 16 z Vietnamu, 9 - z Polska a 

z Bulharska, 5 z Rumunska, 3 ze Sýrie, 4 z Maďarska, 2 - z Moldavska a 

z Ruska, 1 - z Lotyšska, Gruzie a Německa  

 Školní družinu navštěvovalo 1 152 žáků (1 171 * 1 202 * 1 192 * 1 176 * 1 109), tj. 

51,7 % z celkového počtu žáků I. stupně ZŠ. 

 Ve školních jídelnách se stravovalo 3 667 žáků (3 517 * 3 444 * 3 432 * 3 328 * 

3 214), tj. 93 % z celkového počtu žáků ZŠ a bylo uvařeno 684 700 obědů (681 800 * 

667 700 * 648 000 * 614 000 * 596 000).  

 Základní školy měly v pedagogickém sboru 271 učitelů (263 * 249 * 246 * 219 * 215) 

a z toho 225 žen a 46 mužů (249,2 přepočtených úvazků), 60 asistentů pedagoga (39,95 

přepočtených úvazků), 44 vychovatelek školní družiny (37,57 přepočtených úvazků), 59 

kuchařek školní jídelny (51,64 přepočtených úvazků), 88 provozních pracovníků (58,01 

přepočtených úvazků). Základní školy v Jablonci v roce 2020 zaměstnávaly 522 lidí 

(vloni 495 * 2018: 481 * 2017: 471 * 2016: 370 * 2015: 362).  
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FINANCOVÁNÍ: NÁKLADY, PŘÍSPĚVKY MĚSTA 

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 32 751, 

výnosy 32 802, příspěvek města 3 481 (v roce 2013: 2 961 * 2014: 2 770 * 2015: 2 805 

* 2016: 2 574 * 2017: 2 527 * 2018: 2 850 * 2019: 3 152). * Rok 2020: upraveny 

nové kabinety pro učitele a přestavba bývalé sborovny na další odbornou 

učebnu. V budově 1. stupně v Sokolí ulici byla nově vybavena počítačová 

učebna. Byla zakoupena interaktivní technika do dalších dvou učeben. 

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 47 165, výnosy 

42 480, příspěvek města 4 767 (v roce 2013: 5 572 * 2014: 4 850 * 2015: 5 206 * 2016: 

5 185 * 2017: 5 095 * 2018: 5 145 * 2019: 5 582). * V roce 2020 byla v přípravách 

modernizace obložení stěn a povrchu v tělocvičně, realizace je naplánována na 

léto 2021. Povinná byla distanční výuka na platformě Google Classroom.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, PASÍŘSKÁ 72, příspěvková 

organizace. Ředitelka: Mgr. Jitka Šťovíčková (od 1. srpna 2019). Právní subjektivita od 

1. 1. 2003. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 38 767, výnosy 38 812, příspěvek 

města 3 563 (rok 2013: 4 084 * 2014: 3 009 * 2015: 3 069 * 2016: 3 270 * 2017: 3 227 

* 2018: 3 311 * 2019: 3 661). * Rok 2020: Z důvodu covidu-19 byla organizace 

výuky nastavena na kombinaci distanční a prezenční výuky s rotačním 

principem paralelních tříd po týdnech. Pro úspěšnou online výuku byla 

modernizována počítačová síť a zakoupena nová digitální technika pro 

učitele. Ve škole působí od ledna 2020 školní psycholog. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC – MŠENO, MOZARTOVA 24, příspěvková 

organizace. Ředitel: Mgr. Karel Opočenský. Právní subjektivita od 1. 1. 2003. Finanční 

ukazatele (v tis. Kč): Náklady 43 543, výnosy 43 602, příspěvek města 4 755 (v roce 

2013: 5 252 * 2014: 4 527 * 2015: 4 931 * 2016: 4 853 * 2017: 4 788 * 2018: 4 726 * 

2019: 4 740). * Žáci, rodiče i učitelé se museli v roce 2020 přizpůsobit zcela 

neočekávaným podmínkám, kdy vyučování bylo vedeno distančním způsobem. 

Vedle toho probíhala modernizace IT vybavení pro žáky i učitele. V budově 

školní družiny byla po rekonstrukci navýšena kapacita o jedno oddělení a pro 

vychovatelky vytvořeno odpovídající zázemí. 

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 23 946, výnosy 21 807, příspěvek města 2 185 (v roce 

2013: 2 101 * 2014: 1 968 * 2015: 2 009 * 2016: 1 901 * 2017: 1 854 * 2018: 2 138 * 

2019: 3 223). * Přechod na distanční výuku si vyžádal urychlené dokončení 

obnovy ICT vybavení školy a využívání nástrojů on-line vzdělávání. 
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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 30 400, výnosy 27 093, příspěvek města 3 599 (v roce 2013: 2 755 * 

2014: 2 527 * 2015: 2 615 * 2016: 2 741 * 2017: 2 654 * 2018: 2 926 * 2019: 3 307). * 

Rok 2020: Zavedení distanční výuky umožnilo výrazně vylepšit technické 

vybavení školy a zavést řadu nových věcí - žákovské účty, Google Classroom, 

sdílené dokumenty. V materiálním zázemí školy došlo k dokončení nové 

budovy v Rychnovské 216 a vzniku didaktické zahrady na Vrkoslavicích. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC – MŠENO, ARBESOVA 30, příspěvková 

organizace. Ředitel: Mgr. Tomáš Saal. Právní subjektivita od 1. 1. 2003. Finanční 

ukazatele (v tis. Kč): Náklady 39 054, výnosy 39 078, příspěvek města 3 649 (v roce 

2013: 5 165 * 2014: 4 413 * 2015: 3 948 * 2016: 3 390 * 2017: 3 458 * 2018: 3 509 * 

2019: 3 870). * K událostem roku 2020 patřily harmonizační pobyty nově 

vzniklých třídních kolektivů a cyklistické soustředění sportovní třídy. 

Pedagogové školy prošli intenzivním proškolením v oblasti ICT tak, aby mohli 

realizovat distanční vzdělávání žáků. Do prostoru hlavního vchodu byl 

nainstalován kamerový systém, který pomůže především bezpečnému 

vyzvedávání žáků ze školní družiny. 

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 19 827, výnosy 17 620, příspěvek města 2 267 (v roce 

2013: 2 258 * 2014: 1 853 * 2015: 1 847 * 2016: 1 953 * 2017: 2 016 * 2018: 2 252 * 

2019: 2 477). * Rok 2020: Zavedení distanční výuky zvýšilo počítačovou 

gramotnost žáků i pedagogů. Pro budoucí prvňáčky připravena interaktivní 

virtuální prohlídka školy s úkoly. Škola se zapojila do projektu ISIC školám. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, LIBERECKÁ 26, příspěvková 

organizace. Ředitel: Mgr. Martin Chytka (od 1. 8. 2020). Právní subjektivita od 1. 1. 

2003. Finanční ukazatele (v tis. Kč): Náklady 50 547, výnosy 46 580, provozní 

příspěvek města 4 057 (v roce 2013: 4 594 * 2014: 3 387 * 2015: 3 786 * 2016: 3 713 * 

2017: 3 687 * 2018: 4 315 * 2019: 4 166). * Rok 2020: Do druhé třídy byla formou 

metody CLIL nově zařazena výuka německého jazyka v hodinách matematiky. 

I ve složitých podmínkách se uskutečnily harmonizační pobyty žáků 2. třídy a 

ekologické výjezdy žáků 7. tříd. Podařilo se 

vytvořit nové odpočinkové zóny. Do funkce 

ředitele školy nastoupil Mgr. Martin Chytka (na 

snímku), který v této škole učil od roku 1988 

matematiku a zeměpis. Od 2005 byl zástupcem 

ředitele. Letos v květnu vyhrál výběrové řízení a 

od srpna se ujal funkce ředitele.    
 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100323&x=960&y=650&hash=547b6578e620ff829dc668a8352d17f8&ratio=1
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OSTATNÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ: DDM, ZUŠ  
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 11 639, výnosy 10 552, příspěvek 

města 1 086 (v roce 2013: 940 * 2014: 925 * 2015: 867 * 2016: 994 * 2017: 1 282 * 

2018: 1 012 * 2019: 1 227).   

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - Ve školním roce 2020/2021 nabízel Dům dětí a mládeže 

Vikýř celkem 84 zájmových útvarů (vloni 96 * 2018: 87 * 2017: 92 * 2016: 87 * 2015: 

79), které navštěvovalo 684 klientů (vloni 802 * 2018: 842 * 2017: 837 * 2016: 805 * 

2015: 711), z toho  

 168 předškolních tj. dětí z mateřských škol (2019: 207 * 2018: 232 * 2017: 193 

* 2016: 183 * 2015: 193),  

 445 žáků základních škol (2019: 513 * 2018: 525 * 2017: 551 * 2016: 542 * 

2015: 460), 

 71 klientů tvořili dospělí (v roce 2019: 82 * 2018: 85 * 2017: 93 * 2016: 80 * 

2015: 58).  

 Dále zde fungovaly dva zájmové útvary pro děti se zdravotním znevýhodněním. 

STATISTIKA AKCÍ - Vedle 7 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: 

 59 táborových a dalších činností spojených s pobytem (2019: 67 * 2018: 71 * 

2017: 55 * 2016: 46 * 2015: 55), kterých se zúčastnilo 919 osob (2019: 1 359 * 

2018: 1 249 * 2017: 1 055 * 2016: 895 * 2015: 951), 

 10 soutěží a olympiád s účastí 346 žáků. 

 Vedle běžné činnosti byly omezené příležitostné zájmové akce, kterých se 

v předcházejících letech uskutečnilo - v roce 2019: 181 * 2018: 168 * 2017: 190 

* 2016: 220 * 2015: 199, a to za účasti - v roce 2019: 12 849 osob * 2018: 

16 560 * 2017: 18 792 * 2016: 13 617 * 2015: 11 658. 

 I přes covidová opatření bylo v roce 2020 realizováno 25 projektových dnů, 

kterými pokračovala realizace naplánovaných aktivit v rámci projektu Šablony 

II. V průběhu letních prázdnin bylo uspořádáno 41 příměstských a pobytových 

táborů, kterých se zúčastnilo 809 dětí a žáků. 

OCHRANNÉ ROUŠKY * Statutární město Jablonec nad Nisou 

vyzývalo v počátcích pandemie dobrovolníky, aby šili ochranné 

roušky, kterých byl nedostatek. Byla zřízena dvě sběrná místa, kde 

si lidé roušky mohli vyzvednout – v domě dětí Vikýř a v budově 

radnice. V době, kdy také městská nemocnice neměla dostatek 

ochranných zdravotnických prostředků, šily roušky pro dětské oddělení i dobrovolnice 

v DDM Vikýř. „O víkendu se ženy rozhodly, že kromě šití začnou také péct pro 

zdravotníky, kteří slouží téměř nepřetržitě. Chceme tak alespoň trochu 

pomoci,“ řekla v sobotu 21. března ředitelka Martina Šípková. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=99571&x=900&y=675&test=ccc
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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 31 321, výnosy 31 348, příspěvek města 566 (rok 2013: 

589 * 2014: 494 * 2015: 575 * 2016: 688 * 2017: 790 * 2018: 790 * 2019: 930).  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021 Základní uměleckou školu Jablonec navštěvovalo 

1 032 žáků a studentů (v roce 2019: 1 066 * 2018: 1 083 * 2017: 1 091 * 2016: 1 066 * 

2015: 1 083 * 2014: 1 089) ze základních a středních škol, z toho: 

 689 hudební obor (2019: 703 * 2018: 713 * 2017: 708 * 2016: 715 * 2015: 722),  

 207 výtvarku (2019: 219 * 2018: 225 * 2017: 230 * 2016: 219 * 2015: 225), 

 83 taneční obor (2019: 93 * 2018: 92 * 2017: 97 * 2016: 82 * 2015: 87),  

 53 literárně-dramatický (2019: 51 * 2018: 53 * 2017: 56 * 2016: 50 * 2015: 49). 

 ZUŠ pokračovala v projektu Libereckého kraje s názvem Akademie umění a 

kultury pro seniory. Od září se zapojilo 88 seniorů pod vedením 21 pedagogů 

(vloni 90 seniorů pod vedením 23 pedagogů * 2018: 59/21). 

 V ZUŠ pracovalo 40 učitelů (32,8 přepočtených úvazků), 4 provozní pracovníci 

(z toho 1 pracovní místo bylo zřízeno v rámci projektu ESF). 

UDÁLOSTI V ROCE 2020: Ještě před uzavřením divadel se podařilo v říjnu realizovat 

odloženou divadelní přehlídku tanečního oboru ´Podzimní koktejl´. Akce se tak stala 

jediným veřejně přístupným uměleckým představením roku 2020. Výuka dále probíhala 

distanční formou s použitím informačních technologií. K dalším významným 

rozvojovým aktivitám patřilo zapojení ZUŠ do výzvy Piana do škol nadace manželů 

Komárkových. Škola se dostala do úzkého výběru uchazečů o nový klavír značky Petrof 

s nadějným výhledem na jeho získání. * PO NÁHLÉM UZAVŘENÍ ŠKOL, které 

následovalo po jarních prázdninách, se muselo vedení v čele s Vítem Rakušanem začít 

intenzivně zabývat myšlenkou, jak prezenční výuku nahradit. „Byla to naprosto nová 

situace, která nás na začátku postavila před nelehký úkol vymyslet, jak na 

dálku vyučovat uměleckým oborům a disciplínám. Upřímně řečeno jsem si 

nedovedl představit, jestli to vůbec bude možné,“ přiznává ředitel ZUŠ a doplňuje: 

„Dnes už vím, že to jde a mnozí kolegové se nové role výuky na dálku zhostili 

velice elegantně. Vznikala téměř profesionální výuková videa, učitelé 

komunikovali s žáky prostřednictvím audio a video techniky, snažili se každý 

podle svých možností a schopností být svým žákům nablízku. Obecně se dá říci, 

že to byla velká příležitost naučit se pracovat jinak a osvojit si úplně nové 

postupy, včetně zdokonalení práce s technikou.“ Byť výuka v novém modelu 

probíhala, tradiční akce byly zrušené, ty internet zkrátka nahradit nedokázal. Jablonečtí 

diváci tak o ně nenávratně přišli. Výuku ve škole bylo možné obnovit od 11. května. 

Byly stanoveny hygienické, bezpečnostní a provozní podmínky. „Mohli jsme se sami 

rozhodnout, zda budeme schopni zajistit a zahájit výuku. My jsme se, možná 

trochu odvážně, přiklonili k variantě výuku s předepsanými omezeními zahájit 

a jsme za to rádi,“ kvituje rozhodnutí jablonecké ZUŠ její ředitel.  
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MIMOŘÁDNÁ SITUACE: VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ PANDEMIE 

ROK 2020 * Oblast vzdělávání na všech stupních 

vzdělávací soustavy ČR byla ovlivněna mimořádnou 

situací s rozsáhlými protikoronavirovými opatřeními. 

Ty zasáhly do činnosti škol a školských zařízení, které 

si prošly obdobím, kdy vládní nařízení, nouzový stav a 

neustálé změny v opatřeních nadřízených orgánů působily nemalé obtíže při 

zajišťování jejich hlavní činnosti. Do školského zákona byla zcela nově 

zakotvena distanční výuka, prostřednictvím které školy vzdělávaly své žáky a 

studenty dálkovým přístupem bez jejich osobní přítomnosti ve škole. Nejinak 

tomu bylo i v Jablonci, kde rekapitulace dění a akcí se letos lišila oproti 

předcházejícím letům významně. Připomeňme si, že úderem 16. března a 

vyhlášením nouzového stavu v České republice se uzavřely také u nás všechny 

základní a mateřské školy. Otevřené byly jen tři mateřské a jedna základní, aby 

zabezpečily péči o děti rodičů z vybraných profesí. Do ´běžného´ provozu se 

školy vracely od 11. května. Nejprve mateřské, posléze i základní. 

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ HEJTMANA o vykonávání péče o děti a mládež od 3 

do 10 let za nouzového stavu otevřel Jablonec jednu základní a tři mateřské školy. Pro 

školáky mladší než 10 let byla určena Základní škola Liberecká 26. Pro děti 

předškolního věku: MŠ Hřbitovní 10 – maximálně 2 skupiny po 15 dětech, MŠ 

Jugoslávská 13 – jedna skupina pro 15 dětí, MŠ Tichá 19 – skupina pro 15 dětí. 

Uvedená zařízení zajišťovala péči od pondělí do pátku v době od šesté hodiny ranní do 

20 hodin. Jak již bylo zmíněno, škola a školky byly určené pro děti, jejichž rodiče nebo 

zákonní zástupci jsou zaměstnanci/příslušníci, tedy: bezpečnostních sborů, obecní 

policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, 

ozbrojených sil, veřejné dopravy a technické infrastruktury, zaměstnanců určené školy, 

centra sociálních služeb, magistrátu. Péči o děti výše uvedených zaměstnavatelů 

zajistilo statutární město i pro obce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou 

působností, tedy pro Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Maršovice, 

Lučany nad Nisou, Josefův Důl, Bedřichov, Dalešice, Nová Ves, Janov nad Nisou. 

ZÁPISY DO ŠKOL * Letošní zápisy do mateřských a základních škol byly 

smutné, poprvé v historii se konaly bez osobní přítomnosti dětí. Vzhledem k 

nouzovému stavu a mimořádným vládním opatřením byly děti, ale i jejich 

rodiče ochuzeni o významný okamžik, který je spojen se zápisem do školky 

nebo školy. - Koncem dubna se za mimořádných opatření konal elektronický zápis do 

devíti základních škol zřizovaných městem Jablonec nad Nisou. K 31. květnu 2020 bylo 

přijato 462 budoucích prvňáčků a 103 dětem byl povolen odklad povinné školní 

docházky. Aby bylo možné dodržet veškerá hygienická a bezpečnostní opatření, která 

byla doporučena ministerstvem zdravotnictví i ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, realizoval se zápis v jabloneckých ZŠ poprvé formou 

elektronického zápisu. „Předpoklad menší administrativní zátěže 
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související se zápisem do ZŠ se při pilotním elektronickém zápisu do ZŠ 

nepotvrdil,“ posteskla si Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství. Ředitelé škol 

museli v mnoha případech kontaktovat zákonné zástupce, upozorňovat je na nedostatky 

v žádostech, vyzývat je k doplnění chybějících údajů a v případě žádostí o odklad 

povinné školní docházky i o doložení povinných příloh. - Ve druhém květnovém týdnu 

proběhly zápisy do jabloneckých mateřských škol rovněž v naprosto odlišné podobě než 

v minulých letech a stejně jako v případě základních škol musela být dodržena přísná 

hygienická opatření. Zákonní zástupci měli více variant, jak podat žádost o přijetí k 

předškolnímu vzdělávání. Naprostá většina zvolila způsob vhození žádosti s přílohami 

do schránky školky, část rodičů využila osobní podání po předchozí domluvě s vedením 

mateřské školy. Podání prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo poštou využilo 

minimum rodičů. Rodiče podávali žádosti především v dopoledních hodinách a až na 

pár výjimek ji podali včetně předepsaných příloh. Pouze v několika případech se 

vyskytlo, že rodiče nepřinesli žádost kompletní. Do školek bylo k 31. květnu přijato 435 

dětí ze spádové oblasti Jablonce nad Nisou. Nenaplnil se tak předpoklad, že se k zápisu 

dostaví více dětí. Jedním z faktorů, který celkový počet ovlivnil, je skutečnost, že v MŠ 

Montessori letos zápis neprobíhal z důvodu rekonstrukce stávajícího objektu v ulici 

Zámecké 11 a školka se na celý příští školní rok stěhuje do náhradních prostor. Po 

mnoha letech tak mohly některé školky přijmout i děti, které nemají trvalé bydliště 

v Jablonci, což je základním kritériem přednostního přijetí.  

KARANTÉNA * Středou 1. 7. počínaje byla uzavřena ´mateřinka´ U Pěti veverek 

v Arbesově ulici. Důvod? Pozitivní test na koronavirus u jednoho dítěte. V karanténě se 

ocitlo sedm zaměstnanců školky. „V školce jsme provedli epidemiologické šetření a 

vyhledali úzké kontakty, a to jak mezi dětmi, tak personálem. Těmto osobám 

jsme nařídili karanténní opatření a naplánovali odběry na PCR vyšetření,“ říká 

MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka z krajského protiepidemického odboru, s tím, že 

zavřená mateřská škola projde důkladnou dezinfekcí a pokud bude vše v pořádku, 

otevře se dle plánovaného prázdninového provozu na poslední dva týdny v srpnu.  

JAK ŠEL ROK V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH * HLÁSKA - Mateřská škola speciální 

v Palackého ulici patřila k těm, kde se podařilo aplikovat ve všech třídách kvalitní 

distanční výuku pro všechny děti včetně poskytování logopedické péče online.  

o ADÉLKA - Mateřská škola sídlící v ulici 28. října také poprvé zahájila distanční 

vzdělávání pro povinné předškoláky, přičemž spolupráce s rodiči byla prý 

vstřícná a přátelská. V roce 2020 zde byla vyměněna okna v hlavní budově, což 

přispělo k bezpečnosti i k úspoře energie.  

o POD PEŘINKOU v Havlíčkově ulici probíhala distanční výuka, do které se zapojily i 

paní učitelky dětí z malé a prostřední třídy. Prázdná školka byla využita k vymalování 

některých prostor, nově bylo zajištěno parkování pro rodiče před školní budovou. 

o ŽLUTÁ ŠKOLKA v Jugoslávské ulici po dobu devíti týdnů vzdělávala děti 

pracovníků Integrovaného záchranného systému. Pro rodiče dětí s povinným 

předškolním vzděláváním bylo zajištěno vzdělávání ´Připravujeme se na 

školu´. Úspěchu dosáhla tato mateřinka i ve výtvarné oblasti, získala ocenění 
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v mezinárodní výtvarné soutěži za společnou keramickou práci nazvanou ´Vývoj 

slunečnice´. Ve spolupráci s městem byla započata příprava projektu přírodní 

zahrady z dotace EU, realizace je naplánována na příští rok.  

o POD LESEM - Mateřská škola z Rýnovic od března úspěšně provozovala 

distanční výuku pro předškoláky. Zapojena byla do vzdělávacího programu 

´Naše školička je pilná jako včelička´, zaměřeného na využití digitálních 

technologií ve výuce. Na jaře byly ve dvou třídách vyměněny podlahové krytiny 

a zakoupeny nové koberce. 

o ČTYŘLÍSTEK ve Švédské ulici také plnil úkoly ´určené mateřské školy´, kdy 

zde byla zajištována péče o děti rodičů zaměstnaných v Integrovaném 

záchranném systému a dalších vybraných profesích. Zakoupen byl další 

Multiboard, který pomohl při realizaci nově zavedené distanční výuky. V období 

uzavřených škol probíhaly v obou budovách MŠ opravy, výmalby a 

modernizace vnitřních prostor.  

o U PĚTI VEVEREK - Mateřská škola ve Mšeně z důvodu mimořádných 

covidových opatření vypracovala kladně hodnocený program distančního 

vzdělávání pro všechny děti. V období uzavření škol se podařilo vymalovat 

nejen třídy, ale i provozní prostory. 

o KOSTIČKA -  Mateřská škola Kokonín v pandemickém období zajišťovala 

distanční výuku pro děti s povinnou předškolní docházkou. Do učebny byla 

pořízena interaktivní tabule a tablety pro předškoláky. 

o PASTELKA v ulici Nová Pasířská - V době epidemiologických opatření se 

učitelky zúčastnily webinářů k novým technologiím a jejich uplatnění ve 

vzdělávání. Naučily se pracovat s MS Office a s programem pro distanční 

výuku. Úzce spolupracovaly s rodiči i dětmi také přes sociální sítě. 

o SLUNEČNICE v ulici Slunečná - V první vlně pandemie, kdy se zavřely školy, 

pedagogové místo výuky šili v práci roušky. Ve druhé vlně byla výuka 

prováděna formou videí, společných videohovorů a prostřednictvím 

počítačových programů. Vedle toho došlo na nutné opravy a výmalbu tříd. Do 

vzdělávacího programu se začaly implementovat prvky waldorfské pedagogiky, 

zařazena byla hygienická prevence, vytvořeny nové webové stránky.  

o POHODA Jablonecké Paseky - Úspěšně byl realizován projekt ´Vzděláváním 

k prosperitě´. Finanční prostředky z grantu čerpala MŠ k zajištění školního 

speciálního pedagoga, k setkávání rodičů s odborníky a dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Ve škole probíhaly aktivity podporující celkový 

rozvoj dětí i některé tradiční akce školy.  

o JABLŮŇKA ve Hřbitovní zajišťovala péči o děti zaměstnanců Integrovaného 

záchranného systému a dalších vybraných profesí. I přes pandemii covid-19 se 

podařilo zachovat běžný režim pro děti, které tak nepřišly o své oblíbené 

aktivity, například karneval, vánoční nadílku – tentokrát ovšem bez rodičů. 

Obnovena a rozšířena byla nabídka originálních materiálů a didaktických 

pomůcek, které se využívají při individuálních činnostech s dětmi. 
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VÝROČÍ, UDÁLOSTI: MALÍŘI A SOCHAŘI ZA KATEDROU  

CENA NADANÝM ŽÁKŮM A STUDENTŮM  

- VIZ STRANA 211 AŽ 212 

TROJICI UČITELEK ODCHÁZEJÍCÍCH DO DŮCHODU 

pozval v červnu na oběd primátor Jiří Čeřovský společně s 

náměstkem pro oblast školství Davidem Mánkem. Knihu o 

Jablonci s věnováním a kytici předali představitelé města  

 LUDMILE VANCLOVÉ a HELENĚ ŠTĚPÁNKOVÉ z 

Mateřské školy v ulici Mechová, kde obě pracovaly 38 let. Ludmila Vanclová 

práci s dětmi ve školce vždy brala jako poslání a své svěřence pečlivě 

připravovala k nástupu do první třídy. Její kolegyně Helena Štěpánková, 

oblíbená dětmi i dospělými díky své veselé povaze, stála za organizací 

kulturních akcí školky.   

 VLASTĚ BALATKOVÉ ze Základní školy v Mozartově ulici, kde učila 30 let na 

prvém stupni. Pochvalně se o ní zmiňují kolegové i školní inspektoři. Do praxe 

uváděla začínající učitele a zajišťovala například projekt Ovoce a Mléko do škol. 

Kromě jiného pracovala také mnoho let v kulturní komisi města. 

„Šlo o příjemné setkání, hovořili jsme samozřejmě o příhodách ze škol, ale také 

o zajímavých receptech a obecně o životě, plánech do budoucna i rodinách,“ 

konstatoval primátor Čeřovský, který je občanským povoláním pedagog, stejně jako 

jeho náměstek Mánek. I ten se přidal k pozitivnímu hodnocení: „Tyto obědy jsou vždy 

příjemnou příležitostí, vhodnou k poděkování za odvedená léta ve škole.“  

PAMÁTKY A VZDĚLÁVÁNÍ…, tak znělo 

téma letošního ročníku Dnů evropského 

dědictví (European Heritage Days), které 

jsou významnou celoevropskou kulturně 

poznávací, společenskou a výchovnou akcí.  
Den evropského dědictví (DED) i v Jablonci nad 

Nisou otevřel nejširší veřejnosti brány 

nejzajímavějších památek, objektů a prostor, 

včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela 

nepřístupné. U nás to byly konkrétně: Kostel - 

sv. Anny, dr. Farského, Povýšení sv. kříže a 

kaplička sv. Anny * Dům Jany a Josefa V. 

Scheybalových * Městská knihovna * Muzeum 

skla a bižuterie * Radnice – zpřístupněny byly 

věž, obřadní síň, předsálí, salonek, sekretariát a 

pracovna primátora, v provozu byl oběžný výtah 

páternoster a k vidění pak městské 

insignie, pamětní medaile, kroniky 
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města či výstava modelů rozhleden * Střední uměleckoprůmyslová škola * Městské 

divadlo * Galerie N * Dům česko-německého porozumění * Sokolovna * Kantorova 

vila * Státní okresní archiv.  Nejen vybrané památkové objekty lákaly, pro rodiny 

s dětmi byla v nabídce úkolová trasa ve znamení výročí zdejšího školství.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARCHIVNÍ CIMÉLIE SOUČÁSTÍ OSLAV DED * K městským oslavám DED se 

připojil také Státní okresní archiv (SOkA), jehož každoroční prezentaci pořádanou v 

rámci oslav Mezinárodního dne archivů (9. června) letos zhatila pandemie koronaviru. 

Kromě prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů secesní budovy SOkA (někdejší 

městský chorobinec a chudobinec z let 1908–1909) byla návštěva archivu spojena s 

připomínkou řady historických výročí. Jan Kašpar, vedoucí jabloneckého archivu, 

připomíná: Chronologicky nejstarší událostí letošního roku je 500. výročí vzniku 

slavného jáchymovského tolaru - 

přesněji českého stříbrného zlatníkového 

groše, v roce 1520. V Jablonci nad Nisou 

výročí rezonuje, a to nejen s 

odkazem na mincovní a 
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medailérskou tradici průmyslové školy (ostatně i ona slaví kulaté výročí svého 

vzniku roku 1880), ale i proto, že jablonecká Česká mincovna ražbou 

celostátního českého oběživa na provoz té jáchymovské programově navazuje. 
Návštěvníci archivu si mohli prohlédnout nejen jablonecké a jiné repliky tolarů 

jáchymovských, ale i zdejší či přespolní ´duplikáty´ masivní ražby tereziánské. V 

neposlední řadě byl vystaven jedinečný přehled mincí světových mocností, který 

prezentuje nejpoužívanější zlaté a stříbrné mince ve světě v roce 1883.  

DALŠÍ VÝROČÍ: 185 LET od vzniku (a 30 let ukončení provozu) jabloneckého resp. 

vrkoslavického pivovaru. Vznikl jako podnik vrchnostenský, majitel maloskalského 

panství Johann Römisch v něm nechal první pivo uvařit již v roce 1835. Archiv nabízel 

mimo jiné k nahlédnutí vzácné stavební plány prvních pivovarských objektů z třicátých 

let 19. století, dochované historické fotografie, hlavičkové papíry či výroční obchodní 

zprávy společnosti. * Připomenuta byla výročí důležitá pro vývoj demokracie v naší 

zemi, především 100. výročí vzniku první československé ústavy v únoru 1920 a stejně 

staré výročí vzniku státní symboliky nového státu v březnu 1920. Při této mimořádné 

příležitosti jablonecký archiv poprvé ve své historii prezentoval veřejnosti tu část své 

pozoruhodně komplexní sbírky justičních dokumentů, jež se týká zdejší ústavní praxe. 

V LISTOPADU ROKU 1870 byl založen nejstarší český menšinový spolek v Jablonci – 

České besedy, která byla devatenáct let jedinou organizací jabloneckých Čechů. 

Význam její skoro sedmdesátileté činnosti je pro dějiny města nezpochybnitelný. 

Návštěvníci archivu mohli nahlédnout do knihy zápisů z jednání spolkového výboru. 

PŘED 120 LETY začala jezdit pravidelná linka tramvaje z Jablonce do Rychnova u 

Jablonce nad Nisou. Jablonec byl tak sedmým městem v zemích Koruny české, ve 

kterém tramvaje jezdily. Výročí připomenulo 

statutární město Jablonec společně 

s Dopravním sdružením obcí Jablonecka a 

akciovou společností Jablonecká dopravní 

uspořádáním výstavy v přízemí radnice 

(vernisáž v pátek 7. února) i doprovodným 

programem. Archiv navázal a zpřístupnil řadu 

dokumentů v originální podobě, které na 

výstavě nebyla prezentované. 

HISTORICKÉ MEZNÍKY TRAMVAJOVÉ DOPRAVY 

 1892 * první úvahy o zřízení tramvajové dopravy v Jablonci; 

 1895 * továrník Gustav Hoffmann získal předběžnou koncesi pro provoz 

tramvaje; ve stejném roce vznikl první projekt; 

 1898 * začaly přípravné práce na stavbě tramvajové trati; 

 1899 * vznik společnosti Gablonzer Strassenbahn und Elektrizitäts Gesellschaft. 

 1900, 7. února * V Jablonci vyjely první tramvaje, a to na trati spojující dnešní 

Mírové náměstí s Rychnovem u Jablonce n. N. Celý úsek byl jednokolejný s 

výhybnami, měl rozchod 1000 mm a měřil přibližně 9,3 km. 

 1900, duben * Byl zahájen provoz na trati od divadla přes Mírové 

náměstí na náměstí Boženy Němcové. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99629&x=855&y=570&hash=d289740814d583a000f03608e805b814&ratio=1
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 1900, květen * Trať z Mírového náměstí do Rýnovic k poště a od divadla do 

Brandlu (trať byla zrušená v roce 1945). 

 1900, září * Provoz na úsecích Rýnovice, pošta – Janov nad Nisou a z Brandlu 

do Rýnovic (tato trať ukončila provoz v roce 1950). Na konci roku 1900 celá 

tramvajová síť měřila přibližně 21 km a vedla hodně členitým terénem. 

Jablonecké tramvaje měly spíše charakter malodráhy, protože spojovaly s 

Jabloncem obce v blízkém i vzdálenějším okolí. 

 1904 * Prodloužení trati z náměstí Boženy Němcové do Jabloneckých Pasek. 

Dalších 30 let se síť tramvajových tratí neměnila. 

 1902–1904 * Rozmach nákladní tramvajové dopravy; na celé síti vzniklo 

několik nákladišť a vleček do různých podniků. 

 1904 * Pravidelnou přepravu zásilek zahájila pošta, která tramvaje využívala až 

do roku 1945.  * Zdroj: Jablonecký měsíčník -  ze seriálu k výročí dopravy. 
 

JABLONECKÉ ŠKOLSTVÍ ´OSOBNOSTÍ´ DED 2020 * Přestože má škola a 

školství významný vliv na celkovou úroveň společnosti, často zůstává stranou 

zájmu. Tak je chvályhodné, že v rámci letošního ročníku Dne evropského 

dědictví a jeho tématu bylo připomenuto jablonecké školství. Citace z programu 

akce: Díky dlouhodobé dvojjazyčnosti našeho města, která byla jedním z pozitivních 

znaků českého království – je historie jabloneckého školství ještě pestřejší, než si dnes 

uvědomujeme. Dříve se učitelé těšili všeobecné prestiži, přestože to žáci dokázali ocenit 

většinou až mnohem později. Úcta k pedagogům nebyla pochopitelně důsledkem jejich 

moci či bohatství, ale kvalit odborných, duševních a duchovních, včetně zájmu o 

každého jednotlivého žáka. Vždy platilo, že správný učitel společnost nerozděluje, 

nýbrž spojuje. Proto také mezi největší osobnosti naší národní i regionální minulosti 

patřili právě učitelé, ať se již jedná o legendárního starostu Karla R. Fischera či 

největšího předválečného spisovatele 

Gustava Leutelta, ´básníka Jizerských 

hor´. Dnes se, bohužel, z mnoha 

důvodů učitelé takové prestiži netěší. 

A dvě z nejvýznamnějších školních 

budov městské historie – tzv. zelenou 

(viz foto vpravo) a žlutou školu – 

pohltilo nové nákupní centrum. Kéž k 

 připomínce toho, jak důležitou roli 

hrály školy v životě našich předků, 

poslouží pár historických ohlédnutí. 

o 1850 * Jablonecká škola, umístěná na dnešním Mírovém náměstí, byla povýšena 

na hlavní školu. V jejím čele stál Donat Woprschalek, zároveň i první oficiální 

kronikář města Jablonce.  

o 1870 * 16. června byl ve Školní ulici (Schulgasse) položen základní kámen 

chlapecké obecné a měšťanské školy, tzv. žluté. Od roku 1890 byl členem jejího 

učitelského sboru Karl R. Fischer, pozdější starosta Jablonce.       
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o 1880 * Pro potřeby místního průmyslu 

založena Uměleckoprůmyslová škola. 

o 1885 * 1. září byla otevřena dívčí 

měšťanská škola, tzv. zelená. V jejím 

přízemí sídlila školka, v letech 1923 až 

1933 zde byla také umístěna německá 

městská knihovna. 

o 1889-1890 * První školní rok v nově 

založené české matiční škole 

v Jablonci. 

o 1910 * 10. září byla otevřena nová 

školní budova matiční školy (české) 

v Kamenné ulici, vznik dvojtřídní školy 

(v roce 1907 část budovy vyhořela).         

 

MALÍŘI A SOCHAŘI ZA KATEDROU  

140 LET SVÉHO ZALOŽENÍ si připomenula 

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší 

odborná škola Jablonec nad Nisou, která byla založena pro potřeby místního 

průmyslu v roce 1880. Připravovala pracovníky schopné vykonávat náročnější 

profese, zejména takové, u nichž se nebylo možné obejít bez kreslířských a 

modelérských znalostí a dovedností. Sehrála významnou roli v hospodářském a 

společenském vývoji města. Při důležitých událostech byla pověřována 

reprezentací města a její představitelé patřili k místní společenské elitě. Když v 

roce 1906 zavítal do Jablonce nad Nisou císař František Josef I., škola byla 

jedním z nemnoha míst, která navštívil. Tak tomu bylo i při jiných významných 

událostech. Společensky sehrávala podobnou roli, jakou mají v jiných městech 

vysoké školy… I dnes je nedílnou součástí našeho města. Však také její studenti svými 

výtvarnými počiny zpestřují paletu společenského života. Děje se tak zejména v 

posledních letech, kdy se škola více otevřela veřejnosti a snaží se angažovat ve 

veřejném prostoru jednak bezpočtem spoluprací s nejrůznějšími partnery, ale také již 

tradičními výstavami maturitních prací v klasickém formátu s vernisáží a doprovodným 

programem. Letos se poprvé výstava maturitních prací uskutečnila v budově 

Sokolovny. Exkluzivně k výročí si pak škola ve spolupráci s Technickou univerzitou v 

Liberci připravila výstavu nejzajímavějších studentských prací z poslední doby v 

Galerii N, jejíž vernisáž se konala 27. října 2020. V září pak předcházela akce Městské 

galerie MY, která připravila k jubileu školy výstavu nazvanou Malíři a sochaři za 

katedrou. Jak galerie uvedla, výstava nepodávala vyčerpávající přehled volné tvorby 

pedagogů jablonecké uměleckoprůmyslové školy. Představila několik vybraných 

tvůrčích osobností z poslední doby a prezentovala ukázky jejich malířské a sochařské 

práce. Jednalo se o ty, kdo se věnují dlouhodobě a systematicky malířské, grafické a 

sochařské tvorbě, autory žijící i ty, jejichž dílo se již uzavřelo…  
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KULTURA A SPORT 
VE STÍNU PANDEMIE * Stejně jako další oblasti našeho života byly i 

kultura a sport v roce 2020 výrazně ovlivněny epidemií covid-19. Dělo se tak 

samozřejmě nejen u nás v Jablonci, kde byli organizátoři nuceni na základě 

pandemických opatření některé akce termínově přesunout – to prosím v tom 

lepším případě, v tom horším se kulturní program či sportovní aktivity rušily 

nenávratně.  Akce, které se uskutečnily anebo byly termínově přesunuty, se 

mohly konat po rozvolnění epidemiologických opatření především během 

letních prázdnin a částečně na podzim. Platilo, že konání se muselo 

přizpůsobit aktuálním přísným hygienickým podmínkám. V každém případě 

proběhly tak či onak v nějakém omezeném režimu… 

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 2020 byla z rozpočtu města na agendu dotací 

(dotační programy, individuální dotace), darů (odbor humanitní – oddělení kultury a 

sportu) vyčleněna částka 9 251 000 Kč (v roce 2019: 13 687 300 * 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. Odbor zajišťuje podklady pro činnost komisí při rozhodování komu a kolik:   

KULTURA 2 371 000 KČ (vloni 4 716 000 * 2018: 3 635 000), z toho:  

 2 176 000 Kč kulturní komise, včetně jednoleté individuální dotace, 

 30 000 Kč - údržba kostelních hodin – 2 kostely, dar. 

 165 000 Kč – subjekty se sídlem mimo Jablonec, individuální dotace. 

SPORT 6 213 000 KČ (vloni 8 140 000 * 2019: 8 305 000 Kč), z toho: 

 6 005 000 Kč rozdělila sportovní komise, včetně čtyřleté dotace, 

 60 000 Kč - Český svaz orientačních sportů (přípravná fáze MS v orientačním 

běhu 2021 – 2. část), 

 98 000 Kč – individuální dotace (investiční) – 2 subjekty. 

Z výše uvedené částky rozdělovala komise pro výchovu a vzdělávání částku ve výši 

486 000 Kč, zbývajících 231 000 Kč činily dary, individuální dotace /různé 

oblasti/ či návratné finanční výpomoci.  
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KULTURA: SPOLEČENSKÝ ŽIVOT STRÁDAL  
BŘEZEN 2020 * Z nařízení Vlády ČR byly v polovině měsíce s okamžitou 

platností až do odvolání zcela uzavřena sportoviště a kulturní zařízení. To se dotklo i 

městských organizací v Jablonci, které se snažily s nastalou situací nějakým způsobem 

vyrovnat po svém. Leckde byl ´lockdown´ využit třeba k některým opravám a k dalším 

věcem, na které před tím nezbýval čas. V každém případě pandemie překazila mnoho 

připravených programů. O co jsme přišli u nás? Z významných tradičních akcí 

pořádaných městem byly zrušené:  

 Jablonecké tóny -  festival hudby, 

 Velikonoční slavnosti s programem ve folklorním duchu, 

 Vánoční trhy a charitativní Primátorský svařák. 

Organizátoři z kina nemohli divákům nabídnout jedinečný program: 

 Jablonecký kinofest 2020.  

Z důvodů uzavření divadla se neuskutečnila řada zavedených projektů: 

 Podzimní fantazie - festival tance a pohybového divadla, 

 Společně nejen na jevišti - vystoupení handicapovaných a zdravých umělců, 

 Hvězdy nad Ještědem – pěvecká soutěž se konala v omezené míře, kdy se 

uskutečnila pouze výběrová kola. Finálový večer, plánovaný na listopad, byl 

zrušen. Porota proto ocenila vítěze jednotlivých kategorií podle výkonu ve 

výběrových kolech, absolutní vítěz vybrán nebyl. 

Vládním nařízením bylo uzavřeno také turistické infocentrum včetně výstavních prostor 

Domu Jany a Josefa V. Scheybalových. Úplně zrušené byly:  

 cykly Jablonecké kostely otevřeny a Jablonecké tóny,  

 Muzejní noc,  

 Víkend křišťálového údolí,  

 Advent a mnohé další. 

 Zavřeno bylo i ekocentrum poskytující služby především jabloneckým školám. 

Neveselo bylo nejen profesionálům, ale i amatérským seskupením. Smutek zavládl 

například v dětském pěveckém sboru Skřivánek, který měl pozvánku na Mezinárodní 

hudební festival Cantate Amsterdam 2020. Již vloni byl vybrán německou společností 

Music&friends, kterou svým zpěvem nadchnul na zámku Nymphenburg v Mnichově. 

Jako jediný zástupce ze střední Evropy a zároveň reprezentant našeho města a České 

republiky se měl představit se sbory dospěláků ze západní Evropy. Příprava na 

Amsterdam trvala víc jak půl roku a zaplnily ji pravidelné a náročné zkoušky. Děti měly 

v repertoáru české písně, nechyběla ani německá a závěrečný spirituál zpívaly děti i s 

rodiči v angličtině, sólistkou byla Anička Pravcová. „Spolupráce s dětmi a jejich rodiči 

byla perfektní. Náročná příprava a radost se najednou změnily. Koronavirus vše 

zastavil. Nastalo velké zklamání se slzami,“ vzpomíná sbormistryně Věra Pokorná a 

doplňuje, že děti přišly o mnohá další vystoupení - v Praze, ve Vídni, v Lomnici nad 

Popelkou, v Jablonci v nemocnici a v divadle, nekonalo se závěrečné vystoupení a 

rozloučení s budoucími školáky v Klubu Ex ani tradiční Kytička písniček, 

přehlídka dětských pěveckých sborů mateřských škol Libereckého kraje. 
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LÉTO, PODZIM 2020 * Jak bylo řečeno v úvodu, akce se mohly konat po 

rozvolnění epidemiologických opatření 

především během letních prázdnin a částečně 

pak také na podzim. Takže: 

LETNÍ PRÁZDNINY tradičně zahájila oblíbená 

taneční akce ´Léto tančí´, která se uskutečnila od 29. června do 4. července v areálu 

jabloneckého Eurocentra. Pro tancechtivé účastníky připravil Spolek jabloneckých dam 

a pánů společně s profesionálními tanečníky a lektory týden nabitý tancem, hudbou, 

uvolněním a odreagováním, jehož nám bylo setsakra zapotřebí.  

Z MĚSTSKÝCH AKCÍ jsme si dokonale užili Podzimní slavnosti i tradiční akce jako je 

Den evropského dědictví i Setkání seniorů, které se konaly ve svých obvyklých 

podzimních termínech. Také některé odložené akce z června se dočkaly realizace až 

v září. Šlo například o Cenu pro nadané žáky a studenty a Světový den proti násilí na 

seniorech spolu s vyhlášením Jablonecké pečovatelky 2020. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA stihla uskutečnit některé z plánovaných pořadů ještě před svým 

uzavřením, jiné byly odložené na dobu mírnějších protiepidemických opatření. Patřilo 

k nim například Putování po Asii s Dankou Šárkovou, po Švédsku s Michalem 

Přikrylem, Horní a Dolní Lužicí s Janou Vančatovou, po Laosu s Pavlem Chlumem a 

Petrem Kvardou, po polské straně Krkonoš s Luborem Lacinou, po vesmíru s Martinem 

Gembecem. Nakladatel Roman Karpaš představil IV. díl edice Jizerské hory, 

ultramaratonec Miloš Škorpil svou Běžeckou bibli, Klára Mandausová pohovořila o 

psaní, Jitka Nosková o 150. výročí stávky ve Svárově. Od května do konce září 

připravilo hravým čtenářům oddělení pro dospělé Rande naslepo s knihou. 

MĚSTSKÉ DIVADLO - V rámci částečného uvolnění v květnu a v červnu se za přísných 

hygienických podmínek podařilo jabloneckému divadlu, jako vůbec prvnímu divadlu v 

celé České republice, obnovit představení titulem Boss Babiš Divadla RePublika. Na 

tuto produkci pak navázal unikátní projekt Divadlo pro 100 – rozumějte, šlo o 

představení pouze pro sto diváků (v rouškách) v hledišti. Rodáci Jablonecka, projekt 

původně plánovaný na březen se uskutečnil až v září. V programu tří festivalových dnů 

vystoupil mimo jiné jablonecký rodák Petr Matěják s houslovým triem. 

MĚSTSKÁ GALERIE MY se návštěvníkům otevřela 2. června výstavou, která byla 

připravena již v březnu, avšak v den vernisáže byla uzavřena. K vidění byla plátna 

mladých umělců Adama Kašpara a Zdeňka Daňka. Oba malíři už mířili v den plánované 

vernisáže do Jablonce, když nečekaný telefonát obrátil směr jejich cesty. „A tak se stalo 

něco velmi neobvyklého – hotová výstava zůstala čtvrt roku viset v galerii, aniž by ji 

autoři a veřejnost viděli,“ říká galerista Jan Strnad s tím, že pro malíře nejsou zavřená 

kulturní zařízení asi tak velkým neštěstím jako pro divadelníky, hudebníky či filmaře. 

„Malování obrazů je věc velmi osobní a intimní, takže malíři většinou přivítali, že se 

svět trošku pozastavil. Také krajináři Adam Kašpar a Zdeněk Daněk během 

nedobrovolné izolace nezaháleli. Sotva to situace a počasí dovolily, vyrazili malovat do 

přírody,“ kvituje s povděkem vznik nových krajinářských děl Jan Strnad a dodává tip 

na výlet: „Komu už se stýská po krajině, nemusí se vydávat nikam daleko. 
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Ideální trasou může být naučná stezka Scheybalových vedoucí z Jablonce do Turnova. 

Než zájemci vyrazí do přírody, mohou si o stezce přečíst novou knihu Cesta mou 

krajinou a najít v ní nejednu turistickou inspiraci. Také tato obrazová publikace si na 

čtenáře musela delší čas počkat, ale od června si ji lze zakoupit, a to v době postupného 

uvolňování zavedených omezení dočasně za sníženou cenu. Pokud chcete naplnit trošku 

otřepané rčení o tom, že si musíme pomáhat, přijďte si knížku koupit, výstavu si budete 

moci prohlédnout zdarma! Koho v době nouzových opatření neopustila fantazie, a 

vytvořil nápaditou roušku, přineste ji, prosím, do galerie. Bude uchována v galerijní 

sbírce jako zajímavý doklad doby, která už se – doufejme – nebude opakovat…“  

NAVZDORY KORONAVIRU: KONČÍME & ZAČÍNÁME   

Když loni na jaře vyšlo dílo nazvané Projekt Gilgameš, možná ani sám autor 

netušil, jak moc bude jeho románový debut v nynější ´době koronavirové´ 

aktuální. Recenzenti prózu zdobí přízvisky jako podobenství o nepoučitelnosti 

lidstva ústící do kyber-ekologické utopie. Nebo hovoří o mixu pre-

apokalyptické a post apokalyptické sci-fi. JABLONECKÝ SPISOVATEL ŠTĚPÁN 

KUČERA v knize nahlíží na lidské pinožení se pohledem umělé inteligence. Robot(ka) 

jménem SI v něm má vědci zodpovědět přetěžkou a možná nezodpovězenou otázku, jak 

mají lidé žít, aby vůbec přežili. Obrací se přitom do dávnověku i načrtává vizi 

budoucnosti. Kučerův třetí zářez do literatury je nyní vklíněn mezi šestici dalších 

nominovaných 

na prestižní cenu 

MAGNESIA 

LITERA 

v kategorii 

PRÓZA…  

 

 

 

 

 

 

…tolik úvodní citace z článku Mladé fronty Dnes s doplněním, že nominaci spisovatel 

ve vítězství nepřetavil, ale rozhodně nás čtenáře a patrioty Jablonce potěšil. K nominaci 

sám autor říká: Vážím si ji, i když nemyslím, že je nějakým objektivním kritériem 

kvality. Nejlepším, byť nejpřísnějším porotcem je čas – uvidíme, co z dnešní 

literatury přežije za sto nebo pět set let. Nominace na Magnesii Literu nicméně 

pomáhá dostat knížku k více čtenářům. * GALERIE POUZAR&OVÁ V Jablonci 

pořádala v pondělí 27. ledna 2020 literární večer věnovaný románu jabloneckého 

rodáka Štěpána Kučery Projekt Gilgameš. Ukázku z knihy četl autor, poté vystoupil 

kytarista Karel Pazdera s recitálem zhudebněných Kučerových textů a celým 

programem posluchače provedl básník Josef Straka. 
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KONČÍME & ZAČÍNÁME, pod tímto mottem se konal 8. listopadu slavnostní večer, 

kdy byly oficiálně zahájeny restaurátorské práce na největších jabloneckých varhanách 

v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Vyjmutím prvních prospektových píšťal byla 

odstartována dvouletá práce, na jejímž konci budou varhany opět v plné síle a podobě. 

Náročné restaurátorské práce se ujala rodinná firma se stopadesátiletou tradicí 

z německého Budyšína, společnost Hermann Eule Orgelbau GmbH. Zahájení prací se 

konalo za přítomnosti zástupců největších donátorů a především širokého publika. 

Prostřednictvím sbírky Nadačního fondu Jablonecké varhany přispěly stovky lidí. Díky 

populární adopci píšťal se vybraly téměř dva miliony, další milion přislíbilo ještě letos 

statutární město Jablonec nad Nisou. Liberecký kraj přidá pět set tisíc nyní a pět set tisíc 

příští rok. Dirk Eule, jednatel firmy, nastínil časový harmonogram oprav: „K 150. 

výročí narození architekta Josefa Zascheho, tedy 9. listopadu 2021, rozehrajeme první 

dva prospektové rejstříky a k 90. výročí svěcení kostela, které bude 24. dubna 2022, 

bychom rádi rozezněli celé varhany.“ Finální datum ovšem závisí na teplotách v 

kostele, pro intonaci varhan je potřeba teplota nad 15 stupňů Celsia.  

NA KONCI ROKU bylo jasné, že se lidé nebudou moci setkávat mezi sebou 

natož navštěvovat kulturní akce. A proto město připravilo  

 ´Jablonecký advent online´ v rámci kterého se uskutečnilo několik streamů z 

koncertů různých kapel a žánrů. Prvním kapelou, která rozezněla Starokatolický 

kostel Povýšení sv. Kříže na náměstí Boženy Němcové, bylo gospel-

bluegrassové seskupení Flastr, další v pořadí zazpíval v tomto architektonickém 

skvostu Jan Kříž a závěrečným koncertem potěšilo jablonecké obyvatele svým 

adventním vystoupením Rychnovské trio.  

 V omezeném režimu v podobě několika stánku byly nahrazeny Vánoční 

slavnosti, zůstal ale ozdobený stromek a pro děti Ježíškova vánoční pošta…  

 

KULTURNÍ INSTITUCE: PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE I 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 
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. 

 KULTURA JABLONEC, příspěvková organizace (p. o.)  

K INSTITUCÍM SPOLUPRACUJÍCÍM S MĚSTEM v oblasti kultury se řadí každoročně:  

o Základní umělecká škola, ostatní základní a mateřské školy, 

o Dům dětí a mládeže Vikýř,  

o Muzeum skla a bižuterie,  

o Centrum sociálních služeb a mnohé další neziskové subjekty. 
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EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU, S.R.O.  

Jiráskova 4898/9, Jablonec nad Nisou  

Ředitel: Mgr. Jan Zeman   

ROK 2020 * Rada města Jablonce na lednovém zasedání odvolala jednatelku 

Eurocentra Jablonec nad Nisou Janu Pěnčíkovou a na její místo dočasně 

jmenovala Jana Zemana, aby tak zajistila stabilitu společnosti…  
Eurocentrum je dějištěm řady významných akcí. Vedle vlastních kulturních počinů se 

organizačně podílí na městských akcích a slavnostech, spolupořádá plesy, konference, 

veletrhy či módní přehlídky a trhy. V roce 2020 se stačily uskutečnit v době, kdy 

neplatila vládní omezení, desítky akcí v pronájmu. Plesová sezóna byla takřka zaplněna 

a velké procento programu se podařilo přesunout do doby volnějšího režimu. 

Společnost opět získala mimo svůj rozpočet z dotací a sponzorství částku 382 000 Kč 

(vloni: 487 000 * 2018: 570 000 * 2017: 571 000 * 2016: 641 000). Z toho bylo:  

o 100 000 Kč (stejně jako vloni) od Libereckého kraje na podporu veletrhu 

Euroregion Tour 2020, 

o 282 000 Kč obdrželo středisko Kina od prestižní organizace evropských 

kin Europa Cinemas (vloni 193 000 * 2018: 208 000 * 2017: 294 000 * 

2016: 357 000 Kč).  

V souladu s nařízeními a omezeními i přes dlouhodobé celostátní uzávěry kulturních 

objektů se v jabloneckém Eurocentru konalo 51 akcí (vloni 123), na které dorazilo   

 12 000 návštěvníků, což bylo v průměru na 236 lidí na jednu událost (vloni: 

31 000 návštěvníků * 2018: 16 000 * 2017: 14 000 * 2016: 12 000). Z toho  

 1 625 lidí navštívilo 14. ročník Jabloneckého kulturního léta, kde mimo jiné 

vystoupili Korjen (Bosna/Polsko/Slovensko/ČR), Waxwing Theatre (USA/ČR), 

Bran, Galiani Gypsy Jazz, Pirats of the Pubs, Průdušky i Slam Poetry Show.  

 2 923 lidí vyslechlo koncerty či zhlédlo divadelní představení a další akce 

pořádané samotným Eurocentrem.  

EUROCENTRUM pořádá také regionální veletrhy, určené na podporu podnikání a 

zároveň jako nabídka možností pro občany Liberecka. V roce 2020 sem patřil: 

o EUROREGION TOUR 2020 * 20. ročník konaný ve dnech 5. 3. – 7. 3. 

zaznamenal 3 200 návštěvníků, představilo se 41 vystavovatelů cestovního 

ruchu, 54 vystavovatelů regionálních produktů.  

Spolupořadatelé: Liberecký kraj, Statutární město Jablonec nad Nisou a Liberec, 

Okresní hospodářská komora (OHK). Nechyběl doprovodný program, kde část pro 

odborníky byla organizována formou studijní cesty s návštěvou Ekocentra v Brništi, 

zámku v Doksech či IQlandie v Liberci, konalo se setkání informačních center kraje a 

seminář OHK z cyklu Tradiční řemesla. Program pro návštěvníky tvořily prezentace 

novinek cestovního ruchu, hudební a taneční vystoupení, filmové projekce v kině 

Junior, přednáška na téma propagace cestovního ruchu ve spolupráci s blogery a 

fotografy nebo výstavy ´Zaostřeno na Jizerky´ a ´Cestujeme trochu jinak mezi 

Žitavskými a Jizerskými horami´. Na děti čekala výtvarná soutěž ´Moje oblíbené místo 

v kraji´. Do tří věkových kategorií soutěže dorazilo neuvěřitelných 660 prací.   
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o KŘEHKÁ KRÁSA 2020 * Hlavním organizátorem 9. ročníku reprezentativní 

výstavy skla a bižuterie, konané ve dnech 6. – 9. 8., byl jablonecký Svaz 

výrobců skla a bižuterie. Představilo se celkem 42 vystavovatelů, počet 

návštěvníků 7 500 byl výrazně nižší než v roce 2019. Důvodem byly obavy z 

nákazy koronavirem a povinností nosit roušky ve vnitřních prostorách výstavy, 

což znepříjemňovalo v té době  letní tropické vedro.  

JABLONECKÁ KINA * Ačkoliv byly připraveny zajímavé 

tituly a spousta akcí pro diváky, kvůli pandemii covid-19 

se uskutečnil pouhý zlomek plánů. Nákaza a restrikce také 

narušily rozvíjející se spolupráci se základními a středními 

školami v Jablonci a okolí. Příznivé bylo, že mnoho diváků 

jablonecká kina během uzavření podpořila nabitím 

kinokarty nebo nákupem donátorských vstupenek, ale i slovně. Jak zní od ´kinařů´: 

Výsledky všech kin po celém světě za rok 2020 se řadí k jedněm z nejhorších. I 

tak se ale potvrdilo, že je naše divácká základna silná a že do kin v Jablonci 

chodí naši diváci rádi… Navzdory restrikcím kina v Jablonci dosáhla návštěvnosti   

 22 515 diváků (vloni 63 218 * 2018 a 2017: 52 000 * v roce 2016: 62 000).  

Rok 2019 byl v počtu návštěvníků rekordní nejen díky úspěšným titulům, ale i změnou 

dramaturgie a novým způsobům komunikace s diváky a konkrétními cílovými 

skupinami. I v roce 2020 si kina udržela svou pozici na trhu a dále pokračovala v 

projektech pro specifické divácké skupiny jako MimiKino, Rodinné kino, Biosenior, 

Filmový klub, i prestižní projekt přímých projektů z Metropolitní opery New York. Pro 

cyklus Rodinné kino kina navíc připravila speciální benefiční program. Díky pestrosti 

dramaturgie kina setrvávají v organizaci Evropa Cinema. Dramaturgie kin nabízela 

nejen aktuální premiéry, ale i speciály jako ozvěny festivalů a filmové přehlídky 

(Be2Can, Severská filmová zima, iShorts) speciálně pak prestižní festival Tady Vary.  

KINO ZÁŽITEK ON-LINE * I v době, kdy museli své provozy veřejnosti uzavřít, kinaři 

nezaháleli. Prostřednictvím Asociace provozovatelů kin se dala dohromady malá kina, 

která byla nastalou situací často existenčně ohrožená, a vznikl projekt #vašekino. Cílil 

na fanoušky, kteří prostřednictvím zakoupení vstupenky za symbolickou cenu 70 Kč 

mohli podpořit své oblíbené kino. Také 

kino Radnice v Jablonci se po dobu 

nuceného uzavření přesunulo do on-line 

prostředí, aby svým fanouškům dopřálo 

skoro dokonalý kino zážitek. Jablonec se 

připojil proto do společného projektu 

jednosálových kin z celé republiky a 

´rozjel´ poslední březnový pátek virtuální 

kino - se vstupenkami a s programem, kde 

převládaly filmy, které nikde jinde ještě 

nebyly k vidění a mnohé měly dokonce 

svoji premiéru. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=99607&x=526&y=526
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99606&x=1342&y=986&hash=cb4d6b7c163deb4d9b3d7f24e337fdef&ratio=1
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou * Ředitel: Mgr. Zbyněk Duda 

2020 * 100 LET ČESKÉ VEŘEJNÉ KNIHOVNY * 

Vydáním oboustranné knižní záložky v březnu, 

několikaměsíční výstavou Sto let s námi a 

stejnojmennou přednáškou Jitky Noskové v Den evropského kulturního dědictví 12. září 

knihovna veřejnosti připomněla sté výročí otevření české veřejné knihovny v našem 

městě. Celoroční připomínka kulatého výročí v poskytování veřejných 

knihovnických služeb se však nakonec proměnila na rok protiepidemických 

opatření, zabraňujících rychlému šíření koronaviru covid-19, avšak s 

výrazným dopadem na provoz knihovny a nabídku služeb.  
Dne 12. března se knihovna na dlouhou dobu uzavřela veřejnosti a od té doby až do 

konce kalendářního roku byl několikrát měněn provozní režim hlavní budovy i 

poboček, otevírací doba, podmínky půjčování a vracení knihovních dokumentů, 

obnovovaly se i rušily služby či měnily jejich parametry, přesouvaly či odvolávaly se 

kulturní i vzdělávací pořady a omezoval se počet návštěvníků.  

V ČASE UZAVŘENÍ KNIHOVNY proběhla  

 rozsáhlá revize knihovního fondu,  

 opravy záznamů v knihovním systému,  

 úklidové práce v interiéru,  

 úpravy hospodaření s dopadem na omezení akviziční činnosti a obnovy majetku.  

Knihovna i přes nepříznivé podmínky připravila výstavu fotografií Martina Jungera, 

představila snímky účastníků 12. ročníku fotografické soutěže (viz níže) či práce členů 

fotoklubu Nekras na téma Příroda a krajina. V kampani Březen – měsíc čtenářů byla 

titulem Čtenář roku oceněna paní učitelka Jiřina Faltová za podporu čtenářských aktivit 

svých žáků a výbornou spolupráci s pobočkou knihovny v ZŠ Na Šumavě. Celoroční 

vědomostní soutěž byla zaměřena na Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory, 

luštitelská soutěž pak na literární formu komiksu, fotografická soutěž zachycovala 

snímky s nejkrásnějšími okamžiky, to vše i přes vlnu epidemie. Se stejným záměrem 

byla vyhlášena literární soutěž na téma Na zdraví – VIZ STRANA 126.  

 

 

 

 

 

 

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky – bylo téma fotosoutěže na motivy 

citátu spisovatele Karla Čapka. Foto zleva: Anežka Randáková ´Východ slunce u moře´ 

-  1. místo v kategorii do 16 let. Kategorie nad 16 let: 1. místo Martina 

Jirsová ´S tátou v ZOO´, 2. Josef Brožek ´Spolu´. 
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MĚSTSKÉ DIVADLO, O.P.S.   

Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou ředitel: Mgr. Pavel Žur 

ROK 2020 * Divadlo bylo po řadu měsíců zcela 

uzavřeno, v neomezeném plném provozu bylo 

pouze 3 měsíce – v lednu, únoru a září. Jak vidno, téměř celý rok byl 

nepříznivě poznamenán pandemií covid-19 a s tím souvisejícími vládními 

epidemiologickými opatřeními. Přesto divadlo zrealizovalo 67 akcí za účasti 

18 622 diváků, z toho bylo pro veřejnost 40 představení, pro školy 11, v režimu 

pronájmů 4, v částečně uvolněném čase se pak uskutečnilo 6 akcí, zcela bez 

diváků 5 v režimu on-line. Mimo prostory divadla se uskutečnil jeden koncert.  

STATISTIKA: HOSPODAŘENÍ, DIVÁCI A PŘEDSTAVENÍ  
Činnost divadla a jeho hospodaření byly výrazně ovlivněny koronavirovou pandemií. 

Tržby ze vstupného v hlavní činnosti klesly o 63%, tržby z reklamních služeb v 

doplňkové činnosti o 31% a tržby z pronájmů o 62%. Velkou finanční pomocí byla 

dotace z Euroregionu Nisa v projektu ´Evropa – náš domov´, který byl již v roce 2017, 

ale dotace ve výši 452 000 Kč byla připsána na účet divadla až v prosinci 2020. 

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE skončilo v roce 2020 ziskem 61 000 Kč  

(rok 2019: ztráta 1 000 * 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. 2020 tak činil -15 896 000 Kč.  

FINANČNÍ KRYTÍ ČINNOSTI DIVADLA:  

 4 714 000 Kč příjmy z vlastní činnosti (v roce 2019: 12 090 000 * 2018: 

10 485 000 * 2017: 9 243 000 * 2016: 9 019 000 * 2015: 8 406 000).  

Členění podle zdrojů:   

- Hlavní příjmy celkem 4 093 000 Kč (vloni: 10 753 000), z toho: vstupné 

3 815 000 Kč (vloni: 10 293 000), dary 169 000, ostatní 109 000 Kč.  

- Doplňkové celkem 621 000 Kč, z toho reklamní a propagační činnost 

330 000, pronájem budovy a zařízení 291 000 Kč.  

 10 600 000 Kč na činnost přispěl zakladatel statutární město Jablonec, Státní 

fond kultury ČR, Ministerstvo kultury ČR, Liberecký kraj, Euroregion Nisa. 

Z toho 10 055 000 Kč příspěvek od zakladatele (2019: 10 726 000 * 2018: 

11 022 000 * 2017: 10 520 000 * 2016: 10 010 000 * 2015: 9 338 000 Kč). 

 169 300 Kč - prostředky z neveřejných zdrojů v podobě darů. Nejštědřejší dárci: 

42 000 Kč Gerex s. r. o., Liberec * z Jablonce nad Nisou: 60 000 Nadace 

Jablotron, 20 000 Kč Nadace Preciosa, 15 000 Kč Titan Metaplast s. r. o., 

10 000 Lucid spol. s r. o., 10 000 Kč Aleš Ulman.  

DIVÁCI, PŘEDSTAVENÍ - Městské divadlo v Jablonci v roce 2020 

 navštívilo celkem 18 622 diváků - v době plného provozu pro veřejnost 13 028, 

v době částečného uvolnění 600 (v roce 2019: 65 248 * 2018: 64 923 * 2017: 

71 852 * 2016: 72 373 * 2015: 64 340 * 2014: 57 836), z toho bylo  
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- 13 628 diváků (13 028 v době plného provozu, 600 v době částečného 

uvolnění) na akcích pro širokou veřejnost (2019: 36 974 * 2018: 35 504 

* 2017: 37 794 * 2016: 37 574 * 2015: 38 419),  

- 2 844 diváků na představeních pro školy (2019: 17 036 * 2018: 14 235 * 

2017: 17 852 * 2016: 17 173 * 2015: 17 421),  

- 2 000 diváků v rámci pronájmů a agentážních akcí (2019: 10 500 * 2018: 

12 500 * 2017: 11 000 * 2016: 11 000 * 2015: 8 500),  

- 150 na akcích mimo prostory divadla, (2019: 738 * 2018: 1 684 * 2017: 

5 206 * 2016: 6 626 * 2015: 5 120). 

 zrealizovalo 67 akcí - z toho 55 v době možného plného provozu divadla, 6 v 

částečně uvolněném čase, 5 zcela bez diváků v režimu on-line (v roce 2019: 182 

* 2018: 188 * 2017: 205 * 2016: 207 * 2015: 208 * 2014: 174), z toho bylo 

- 40 pro veřejnost (rok 2019: 105 * 2018: 105 * 2017: 111 * 2016: 110 * 

2015: 112 * 2014: 98), 

- 11 pro školní mládež (v roce 2019: 53 * 2018: 47 * 2017: 59 * 2016: 60 

* 2015: 61 * 2014: 58),  

- 4 pronájmy (vloni 20 * 2018: 24), 1 akce mimo prostory divadla (vloni 3 

* 2018: 11)  

 Divácky nejžádanějším žánrem byla již tradičně činohra – uskutečnila se 17krát 

s průměrnou návštěvností 394. Nejvyšší návštěvnost byla u titulů z produkce 

Studia Dva Divadla Praha ´Čtyři sestry´ (542 diváků) a ´Brouk v hlavě´ (537). 

 

V rámci částečného uvolnění 

(v květnu – červnu) se za 

přísných hygienických 

podmínek podařilo 

jabloneckému divadlu, jako 

vůbec prvnímu divadlu v celé 

republice, obnovit produkci a 

uvedlo představení Divadla 

RePublika „Boss Babiš“. Na 

tuto produkci navázal 

unikátní projekt „Divadlo pro 

100“ (pouze pro sto diváků), v 

rámci něhož byly uvedeny 

koncerty Magdy Malé, 

revivalové kapely ABBA, 

Davida Deyla, společně 

vystoupili Tereza Mátlová, 

Daniel Hůlka, Vladimír 

Chmelo, v jejichž podání zazněly nejznámější operní árie a muzikálové 

melodie. Koncerty uváděl ředitel jabloneckého divadla Pavel Žur. 
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JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM , O.P.S. 

Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou, ředitel: Petr Vobořil  

 

 

 

 

 

ROK 2020 * Začátkem roku, kdy provoz ještě probíhal v plném rozsahu, Jablonecké 

kulturní a informační centrum (JKIC) nabídlo návštěvníkům výstavu 

tematicky spojenou se závodem Jizerská 50. V rámci výstavy byly 

slavnostně předány pamětní medaile od jablonecké České mincovny 

rodinám horolezců, kteří zahynuli při expedici Peru 1970.  

Od března, kdy byl vyhlášen nouzový stav, činnost směrem k 

veřejnosti byla limitována vládními nařízeními. Během jara probíhaly přípravy na letní 

sezónu, která se naštěstí v době prázdnin naplno rozběhla. Zájem o Jablonec a Jizerské 

hory byl velký díky uvolnění a následné chuti Čechů cestovat po své zemi. Tematicky 

tak ladila i reprezentativní výstava krajinomalby  

 MÁ VLAST pořádaná ve spolupráci s Nadací Kooperativa. Čítala 170 

výtvarných děl a zastoupeni byli významní čeští krajináři jako Julius Mařák, 

Antonín Chittusi, Antonín a Jan Slavíček nebo Václav Špála. Výstava 

mimořádné hodnoty umělecké i finanční, byla nadstandardně zajištěna po 

stránce propagace, hygienických opatření i bezpečnosti.  

 VÝSTUPY NA RADNIČNÍ VĚŽ nabízelo centrum v době prázdnin.  Mohly se 

konat až od července kvůli uplatněné reklamaci opravy fasády.  

S koncem léta a stoupajícími počty nakažených však opět bylo přednější zdraví a JKIC 

do konce roku od svých aktivit upustilo. Z větších akcí se podařilo uspořádat jen některé 

 Euroregion Tour, veletrh Křehká krása, Den evropského dědictví, Jablonecké 

podzimní slavnosti či komentované prohlídky Kantorovy vily 
*)

. Řada dalších 

akcí byla pak zcela zrušena. 
*) 

Jablonec si v roce 2020 připomínal výročí narození 

významných architektů –  150 let světoznámého Adolfa Loose a 120 let jeho žáka a 

spolupracovníka Jindřicha Kulka, autora Kantorovy vily v Jablonci nad Nisou. 

Důležitou součástí služeb JKIC je zajištění provozu turistického infocentra. V době 

uzavření infocentra – v roce 2020 to bylo celkem 127 kalendářních dnů, byly služby 

poskytovány pouze bezkontaktně přes e-mail, sociální sítě, webové stránky či telefon. 

Naopak v červenci a srpnu bylo turistické infocentrum v Domě Scheybalových otevřeno 

denně a ve všední dny byla provozní doba prodloužena do osmnácti hodin.  

Závěrem roku se prodejem zboží snižovaly skladové zásoby, připravovalo se ukončení 

činnosti a transformace do nové organizace KULTURA JABLONEC.  

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=98995&x=855&y=570&hash=c1ef0adc83300936a8ec861c7edf38fa&ratio=1
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NOVÁ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: KULTURA JABLONEC  
Jiráskova 4898/9, Jablonec nad Nisou, ředitel Petr Vobořil  

ROK 2020 * Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou na svém posledním 

zasedání v prosinci rozhodlo o likvidaci dvou společností - Jabloneckého 

kulturního a informačního centra a Eurocentra Jablonec. Na jejich práci 

naváže nová společnost Kultura Jablonec, která vznikla v říjnu 2020. Spojením 

obou společností v jednu novou si město slibuje mimo jiné úsporu ve výši 4,7 

milionů korun na provozních dotacích. Od vzniku nové příspěvkové organizace 

proběhla celá řada kroků, aby organizace mohla od 1. ledna 2021 plně zahájit 

svou činnost a plynule navázat na činnost obou společností, které ke stejnému 

datu přestanou svou dosavadní činnost vykonávat.  
Zřizovací listina uvádí: Hlavním účelem nově zřízené příspěvkové organizace Kultura 

Jablonec je poskytování služeb veřejnosti v oblasti kultury, cestovního ruchu a 

vzdělávání. Příspěvková organizace prostřednictvím kulturních, výchovných a 

vzdělávacích akcí podporuje kulturní a společenský život občanů a návštěvníků města. 

Předmět činnosti: 

 provozuje kulturní zařízení - Eurocentrum, kino Radnice, kino Junior, Letní 

kino, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostel sv. Anny, 

 provozuje Turistické informační centrum. 

Pořádá, organizuje a zjišťuje 

 kulturní, společenské, vzdělávací, výchovné, volnočasové a jiné akce určené pro 

širokou veřejnost, 

 festivaly, přehlídky a soutěže v oblasti zájmových i profesionálních aktivit.   

 Získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje, odborně zpracovává a 

zpřístupňuje veřejnosti formou výstav, publikací a vzdělávacích programů 

sbírky umělecké a muzejní povahy. 

 Shromažďuje a ochraňuje historické předměty a umělecká díla, která mají 

souvislost s městem Jablonec nad Nisou a okolním regionem. 

 Vydává a rozšiřuje periodický tisk, neperiodické publikace a jiné materiály 

v tiskové a elektronické podobě pro potřeby organizace a akcí pořádaných či 

dotovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou a dalších subjektů, 

realizujících kulturní, výchovné, společenské, vzdělávací a jiné akce. 

  Ve spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou se podílí na propagaci 

města Jablonec nad Nisou a rozvoji cestovního ruchu. 

 Prezentuje statutární město Jablonec nad Nisou na výstavách a veletrzích 

cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí. 

 Zajišťuje provoz a správu turisticko-informačního portálu města Jablonec nad 

Nisou… - tolik ze Zřizovací listiny. Doplním, že v roce 2020 nová organizace 

nepořádala žádné kulturní ani jiné akce. Její činnost byla administrativní, 

spojená s oceněním, převodem majetku, revizí smluvních závazků a optimalizací 

ztrát. Cílem byla příprava na provoz od 1. 1. 2021, kdy přebrala pořádání 

akcí, většiny služeb a dalších činností výše uvedených městských organizací. 
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  SPORT V NOUZI: DĚTI BEZ POHYBU, 

TRIBUNY BEZ DIVÁKŮ 
NOUZOVÝ STAV * Když z nařízení vlády České republiky byly v polovině měsíce 

března 2020 s okamžitou platností až do odvolání zavřena mimo jiné také 

sportoviště, dotklo se to v Jablonci nad Nisou i organizací spravující městský 

majetek. Mnohé využily vynucenou uzávěru různě a snažily se s nastalou 

situací vyrovnat po svém. Co jim jiného také zbývalo, že? Situace to byla ale 

neveselá. Sportoviště ze dne na den osiřela a oněměla. Hlasy sportovců, výskání 

dětí a povzbuzování fanoušků na mnoho dní utichly… 

 

SPORT JABLONEC NAD NISOU, S. R. O. 

U Stadionu 1, Jablonec nad Nisou  

jednatel: Ing. Jan Ullman 

Patří mezi organizace zřizované městem, 

založena byla coby společnost s ručením omezeným 5. 9. 2001 za účelem 

provozování sportovišť v majetku města. Společnosti spravuje: 

 AREÁL STŘELNICE: fotbalový stadion, atletický stadion, atletická hala a 

SRNČÍ DŮL – od roku 2015 nově přičleněn k areálu Střelnice 

 MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA v ulici U Přehrady   

 MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN – pod Sport převeden 1. 9. 2010, před tím o.p.s.  

 MĚSTSKÝ ZIMNÍ STADION v ulici Sadová 

 AREÁL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v ulici ČELAKOVSKÉHO 

 SAUNA SPORT Za Hrází, SKATE PARK 

 DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – provozuje Městská policie Jablonec a společnost 

Sport zajišťuje údržbu a opravy 

ROK 2020 * V pondělí 16. března byli všichni zaměstnanci společnosti Sport v práci a 

například v městské sportovní hale čistili pracovníci údržby palubovku, ženy 

´pulírovaly´ zdejší fitness. Podobným úklidovým činnostem se věnovali i pracovníci 

zbývajících sportovišť. Od 17. března měli všichni lidé pracující ve společnosti 

dovolenou, kterou si dobrovolně vzali.  Za jejich ochotu a vstřícnost se jim dostalo 

poděkování od vedení organizace, odkud v té době zaznělo: Co bude dál, netušíme. 

Nevíme, jaká nová nařízení přijdou a rozhodně nechceme riskovat zdraví 

zaměstnanců ani spoluobčanů. Je pravděpodobné, že sportoviště zůstanou 

uzavřena delší čas a zaměstnanci budou doma, stejně jako mnoho jiných z 

řady českých firem. V každém případě přijdeme řádově o miliony, ale peníze 

jsou ve srovnání se zdravím lidí až na druhém místě…  Jak to dopadlo? 

Během prvního nouzového stavu se společnost Sport rozhodla nezavřít, ale 
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pracovníky po vyčerpání poměrné části dovolené využít ke zvelebení středisek ve své 

správě, k mnoha opravám i různým vylepšením, na něž během roku není tolik času a 

mnohdy ani letní odstávka nestačí. Další zaměstnanci pak byli k dispozici krizovému 

štábu města Jablonec a pomáhali například s dezinfekcí autobusových zastávek. 

SPORTOVIŠTĚ OŽILA V OMEZENÉM REŽIMU 
I sportoviště u nás využily nucenou uzávěru různě a po otevření se snažily s nastalou 

situací v podobě omezeného režimu vyrovnat po svém tak, aby neomezily návštěvnost.   

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 akcí. 

ROK 2020 * Městská hala byla v omezeném režimu otevřená od 4. května, s 

uvolňováním opatření se rozrůstala i nabídka služeb a sportovních činností. Letní 

provoz byl od osmé hodiny ranní do 21 hodin, přičemž se zde denně dezinfikovaly 

prostory a povrchy. Důkazem, že život se zde začal vracet k normálu, byl návrat 

sportovců včetně tréninků volejbalové reprezentace mužů a žen. Nicméně lze říci, že 

neplánovaná odstávka městské hale prospěla. Opravené byly otlučené rohy, rozbité 

sádrokartony a obložení. Zásadní proměnou prošlo fitness centrum včetně podlahy 

zničené od činek. Po malování následoval generální úklid, zvláště linolea po ručním 

drhnutí vypadala jako nová. U vstupu, v šatnách i v sálech se nově objevily dávkovače 

na dezinfekci, v sociálních zařízeních přibyly mýdelníky a ručníkové dávkovače. Hala 

je vymalovaná, jen příprava 75 metrů dlouhé chodby trvala den, samotné malování pak 

téměř celou dobu nucené uzavírky a spotřebovalo se 450 kilogramů barvy. 

Rekonstrukcí prošel i boxerský sál, v němž město nechal vyměnit okna. 

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 nejen technologií.  

ROK 2020 * Po nucené uzavírce se bazén otevřel 10. června. Před tím se malovalo, 

odstraňovala koroze a natíraly se kovové konstrukce ve strojovně, opravovalo se 

schodiště k tobogánu a mnohé další. 

Rozsáhlejší opravou prošly akumulační 

nádrže malého i velkého bazénu, včetně 

oprav nádrží po třiatřiceti letech 

nepřetržitého provozu. Jak zní od 

vedoucího údržby Radka Fišera: 

„Samotná oprava nádrží je časově velmi 

náročná, ale měli jsme štěstí 

na firmu, která ji běžně 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=86312&x=800&y=561&test=ccc
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provádí pro vodárenské společnosti. Obvykle je nutné plánovat dlouho dopředu, ale 

kvůli koronavirové krizi měla společnost volno.“  Jak se říká, neštěstí nechodí po 

horách, ale po lidech, a tak o možnost zaplavat si přišli Jablonečané ještě koncem 

července, kdy v důsledku pozitivních testů na koronavir u dvou zaměstnanců 

plaveckého bazénu bylo zařízení uzavřeno. Běžný provoz byl obnoven opět 4. srpna, 

kdy si návštěvníci mohli přijít zaplavat v pondělí od 13 do 20 hodin, v ostatní dny již od 

10 do 20 hodin. Od 7. srpna byla otevřena také v čase od 10 do 19 hodin sluneční louka.  

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 zaměstnanců. 
Rok 2020 * „Led jsme rozpustili krátce po uzavření zimního stadionu a také zde začala 

důkladná údržba. Jen náklady na materiál činily bezmála 160 tisíc korun. Za sebou 

máme generální úklid a výmalbu šestnácti šaten i sociálního zázemí, pochůzkové zóny, 

vstupního vestibulu a mnohé další,“ sdělil ředitel zimního stadionu Petr Cinibulk po 

znovuotevření a neopomněl dodat, že i tady se dezinfikuje a k dispozici jsou nezbytné 

dávkovače. „Zimák“ s betonovou plochou z roku 1974 a zastřešením i provozní 

budovou z roku 2001 plánoval v roce 2020 akci Den otevřených dveří pro veřejnost. 

JABLONECKÁ SOKOLOVNA * Monumentální neorenesanční budova byla 

otevřena v roce 1898. Vloni si jablonečtí sokolové připomněli nejen Památný 

den sokolstva, ale zároveň i 125. výročí založení místní jednoty. Vytvořen byl 

také kalendář pro letošní rok – VIZ KRONIKA 2019 – zachycující jak 

atmosféru budovy, která patří svou velikostí, vzhledem i historií k 

nejvýznamnějším stavbám v Jablonci, ale zachycující i osobnosti místního 

Sokola, včetně propojení různých generací cvičenců. Úspěchem je, že si 

kalendář z Jablonce zvolila Česká obec sokolská za oficiální pro rok 2020.  

ROK 2020 * Uzavření sokolovny vlivem vládních opatření v době koronavirové 

pandemie využili jablonečtí sokolové k renovaci podlahy velkého sálu. Ta prošla 

poslední úpravou v roce 1974 v rámci rekonstrukce celé budovy. Na počátku letošního 

roku se povrchová úprava palubovky dostala do havarijního stavu a povrchový lak se 

začal masivně odlupovat. Podlahu bylo nutné několikrát zbrousit, vyrovnat, vyspravit a 

nalakovat. Lajnování hřišť nyní kromě basketbalu a volejbalu nabízí i dvě 

badmintonová hřiště. Vzhledem k rozsahu plochy to byla investice ve výši 320 000 Kč, 

kterou sokolové uhradili ze svých úspor. Jak říká Marta Skalická, starostka místního 

Sokola, zrepasovaná palubovka znovu oživila atmosféru tělocvičny, která ve své době 

bývala jednou z největších v Čechách. „Sál od svého vzniku pamatuje hostiny, bály, 

návštěvu císaře Františka Josefa I., cvičení turnerů, sokolů, gymnastek, rodičů i dětí. 

Nejeden Jablonečan tu propotil triko při tréninku či zápase v basketbalu nebo 

volejbalu,“ vzpomíná Skalická s tím, že s uvolněním nařízených opatření mohli 

sokolové znovu zvolat: „Nástup na značky!“ Veřejnost si vyzkoušela 

opravenou podlahu 12. června v rámci celorepublikové akce Noc sokoloven.  



   KRONIKA roku 2020                                                                                 316  

 

Z ROZPOČTU MĚSTA: FINANCE NA ČINNOST I OPRAVY 

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 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 na vstupné do sportovišť. V roce 

2020 byly nejvyšší v posledních letech, což dokládá následující statistika:   

 na hodinu sportování na jednom kurtu v městské sportovní hale 173 Kč (rok 

2019 a 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 124 Kč (rok 2019 a 2018: 48,06 * 

2017: 41,42 * 2016: 31,08 * 2015: 45,24 * 2014: 53,78 * 2013: 58,03 Kč), 

 na 1 vstupenku do bazénu 81 Kč (rok 2019 a 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  

 703 000 Kč (vloni 946 000) * ZIMNÍ STADION * 61 000 Kč oprava 

betonové plochy kluziště, 68 000 výměna protipožárních dveří, 96 000 

oškrábání plísní z trámů střechy, včetně chemického ošetření, opravy - 

232 000 Hardware měření a regulace, 101 000 Software měření a regulace, 

145 000 oprava elektromotoru.  

 1 308 000 Kč (vloni 1 385 000) * PLAVECKÝ BAZÉN * 154 000 doplnění 

zařízení na ničení legionely, opravy – 380 000 vzduchotechniky, 86 000 

elektroinstalace, 223 000 regulátorů ph. chloru včetně výměny dávkovačů, 

108 000 spárování mozaikových podlah epoxidem včetně vstupu 

k tobogánům, 212 000 nádrže na vodu, 65 000 propojení vody z vrtů do 

rekreačního bazénu, 80 000 roční nájemné za třetinu zahrady.  

 987 000 Kč (vloni 516 000) * STŘELNICE * 57 000 výměna termoventilů, 

137 000 emise hořáků kotlů, výměna keramických tyčí, 167 000 plot, opravy 

- 61 000 elektrorozvaděčů, 130 000 pisoárů, 105 000 ozvučení, 62 000 

zavlažování travnatých ploch, 84 000 trhliny ve zdivu objektu/havárie, 

99 000 výměna bojleru a expanzomatu, 85 000 výměna zářivek za Led.      

 713 000 Kč (vloni 874 000) * ATLETICKÁ HALA A STADION * 60 000 

výměna termoventilů, opravy - 161 000 měření a regulace v kotelně, 

201 000 polytanů pro rozběhy dálky, 93 000 prasklin v železobetonových 

podlahách v hale, 136 000 prasklin v podlaze haly polytenem a opravy startů 

sprintu, 62 000 zavlažování travnatých ploch. 

 456 000 Kč (vloni 1 494 000) * MĚSTSKÁ HALA * 52 000 oprava 

vzduchotechniky, 186 000 výměna setů oken, 218 000 oprava atik na střeše.   
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SPORTOVNÍ AKCE * Jejich pořádání a konání bylo v roce 

2020 výrazně ovlivněno a limitováno opatřeními a nařízeními vlády ČR v 

souvislosti s celosvětovou pandemií covid-19. Přesto se mnohé konalo, buď 

ještě před vyhlášením nouzového stavu, nebo po rozvolnění epidemiologických 

opatření především během letních prázdnin a částečně pak také na podzim. 

Podívejme se nejprve do městských organizací, kde se podařilo zorganizovat 

následující významné akce:  

 ATLETICKÁ ARÉNA NA STŘELNICI * červen: Spolu Na Startu ve spolupráci 

s Českým atletickým svazem * srpen: Mladá Evropa, Mezinárodní atletický 

mítink do 19 let * září: Mistrovství České republiky do 22 let.  

 STADION STŘELNICE * Fortuna liga, zápasy 1. české fotbalové ligy.  

 ZIMNÍ STADION * Zápasy 2. hokejové ligy.  

 LYŽAŘSKÝ A BIATLONOVÝ AREÁL BŘÍZKY * Český pohár v biatlonu: 

dorostu v lednu a v únoru žactva * únor: Český pohár v běhu na lyžích dorost, 

dospělí * říjen: Mšenský přespolní běh, 56. ročník.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pozornost pak určitě stojí podzimní akce:  

 4. – 5. 9. * MISTROVSTVÍ ČR VE FOURCROSSU HORSKÝCH KOL, děti a 

dospělí, místo konání:  Areál Dobrá Voda.  

 6. 9. * JABLONECKÁ NEDĚLE, akce na podporu sportování dětí a mládeže 

financovaná z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou.  

 25. 9. * VEČERNÍ BĚH ELEVEN okolo tří jabloneckých přehrad. 

 21. – 27. 9. * JABLONEC OPEN 2020 - Mezinárodní tenisový turnaj mužů 

ITF. Místo konání: Tenisový areál Na Proseči. 

Následující řádky přinášejí podrobnosti o některých výše uvedených akcích, 

jakož i o dalších v režii jiných organizátorů. Takže, čeho jsme byli svědky?  

DNY 17. – 19. 1. * FOTBALOVÝ TURNAJ PRO VŠECHNY GENERACE zval od pátku 

do neděle do Městské haly v Jablonci s tím, že součástí programu budou také 

exhibice walking a freestyle footballu či novinky Teqball. V pátek dopoledne 
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byly připravené semináře o pohybové gramotnosti dětí z mateřských škol společně s 

praktickými ukázkami. Pak již vypukl fotbalový 

turnaj, v němž se jako první na hřiště postavily 

týmy dětí z 3. tříd základních škol Libereckého 

kraje. Kladem sportovního víkendu bylo, že se 

mohly aktivně zúčastnit všechny generace, od 

malých dětí až po seniory. Na snímku Teqball - 

nový druh sportu, který se hraje na zahnutém 

stole s míčem podobným tomu fotbalovému.  

VÍKEND 1. – 2. 2. * VOLLEJBALL SITTING CUP - Jablonecký zapsaný spolek 

Skládačky je velmi aktivní při pořádání veřejných sportovních akcí vesměs pro 

handicapované sportovce ve spojení s veřejností. Podobné složení účastníků se 

představilo i na II. ročníku turnaje ve volejbale sedících pod názvem Vollejball sitting 

cup. V jablonecké sokolovně se sešlo devět týmů včetně loňského vítěze českého 

reprezentačního družstva ve volejbale sedících. Ten své vítězství obhájil i letos. Hrálo 

se na dvou kurtech o šesti hráčích a ti zdraví v jednotlivých týmech museli po celý 

zápas hrát vsedě. Jako vždy byl turnaj i charitativní akcí, při které na startovném, 

občerstvení či darech od účastníků a sponzorů se vybralo 97 710 Kč, které organizátoři 

věnovali handicapovanému Zdeňkovi Vrábelovi na rekonstrukci domu, který nedávno 

koupil se svojí snoubenkou Míšou a přestavují ho na bezbariérový dům. 

18. 1. * JABLONECKÁ HALA – 48. ročník mezinárodního atletického mítinku hostila 

sportovní hala na Střelnici, kde se akce konala již tradičně pod organizační taktovkou 

domácího atletického oddílu TJ LIAZ a za podpory Libereckého kraje a statutárního 

města Jablonec. Zúčastnili se závodníci z dvanácti zemí světa, kteří předvedli kvalitní 

výkony, což potvrzuje dvacet nových osobních rekordů; ve finálovém běhu B na 60 

metrů si osobní rekordy dokonce vytvořili všichni závodníci. Nejkvalitnější byly podle 

pořadatelů oba finálové běhy mužů a žen na 60 metrů. Nedílnou součástí mítinku bylo 

finále běhu žáků prvních tříd jabloneckých škol o nejrychlejšího prvňáka v běhu na 50 

metrů. Kvalifikace na tento závod se konala v pátek 17. 1. za účasti 110 závodníků ze 

sedmi škol. Nejlepších osm si vybojovalo start v hlavním programu mítinku. 

DNY 7. - 9. 2. * JIZERSKÁ PADESÁTKA, 50X JINAK - Jizerské hory zaplnili lyžaři a 

turisté, které sem přilákal třiapadesátý ročník Jizerské padesátky. Od startovní čáry na 

Bedřichově je to do Jablonce zhruba 9 km, což je 15 minut autem. Závodníci, jejich 

přátelé a příbuzní zde stráví téměř tři dny. Přilákat je do našeho města se rozhodli 

nadšenci ze spolku Jablonec Jinak s místními sokoly. Den před hlavním 

padesátikilometrovým závodem se v Jablonci otevřelo symbolických padesát míst, kde 

na diváky čekal program zahrnující výstavy, hudbu, divadlo, 

architekturu i gastronomické zážitky. A co více! Po 

nejzajímavějších zákoutích provázel ´šumný´ herec a architekt 

David Vávra. Vše pod názvem ´Jizerská 50, 50krát jinak´. * 

Foto: Nejen medaili v cíli, která je už běžnou součástí 

Jizerské 50, ale také unikátní pamětní medaili 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=99142&x=853&y=702&hash=c8c665137911498b3ffc83592776c43e&ratio=1
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=98996&x=855&y=570
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od České mincovny získal každý účastník letošního ročníku Jizerské 50. Medaile 

připomíná 50. výročí tragické Expedice Peru 197. Její limitovaná emise podle 

návrhu medailéra a akademického sochaře Jiřího Dostála obsahuje jména 

všech členů expedice na vrchol peruánské hory Huascarán, pod nímž zahynuli. 

13. 2. * IRON FIGHT NIGHT, 5. ročník - galavečer profesionálních bojových sportů, 

který každým rokem táhne čím dál více fanoušků a rozhodně má co nabídnout. Od 19 

hodin na tradičním místě v jablonecké městské hale se opět představili svěřenci Aloise 

Škeříka z domácího klubu Iron Fighters, kteří nastoupili proti zápasníkům českých i 

zahraničních klubů. Bojovalo se podle pravidel K1, MMA a klasického boxu.  

15. 2. * JUMPING MARATON – Charitativní akci pod mottem ´Hýbej se a rozdávej 

radost´ v jabloneckém Eurocentru pořádal SuperFitness ve spolupráci s nadací Preciosa. 

Na účastníky čekalo 45 trampolín a sportovní program doplněný kulturou. 

6. 9. * MNOHO SPORTŮ, JEDNO MÍSTO – pod tímto heslem měly popáté jablonecké 

děti možnost vyzkoušet si nejrůznější sporty a volnočasové aktivity, které jim město 

Jablonec nad Nisou nabízí. Jablonecká neděle je tradičně pro rodiny s dětmi skvělá 

příležitost seznámit se s mnoha možnostmi 

aktivního trávení volného času a přihlásit své 

dítě do některého z oddílů. Akci, která se 

konala v rámci místní Agendy 21, připravila 

jablonecká společnost Sundisk, podílelo se 

statutární město Jablonec nad Nisou, Sport 

Jablonec plus Jablonecké kulturní a 

informační centrum. Dění odehrávající se na 

parkovišti u městské haly, v zahradě 

plaveckého bazénu i na březích přehrady 

vypuklo úderem čtrnácté hodiny. Všechna uvedená místa se proměnila v jedno velké 

sportoviště, kde místní sportovní kluby, oddíly a volnočasové kroužky představovaly 

svoji činnost formou prezentace ve stánku i praktickými ukázkami a exhibicemi. „V 

letošním roce jsme do poslední chvíle nevěděli, zda se pod vlivem 

koronavirových opatření – jak ekonomických, tak hygienických – podaří akci 

uspořádat. Od začátku srpna jsme však udělali vše pro to, aby mohla zdárně 

proběhnout,“ prozradil Martin Bauer ze společnosti Sundisk. Nutno dodat, že pro 

letošek nebyla připravena mokrá varianta ve sportovní hale, a to především s ohledem 

na platná hygienická opatření. Organizátoři spoléhali na dobré počasí a to vyšlo. 

22. 12. * FANOUŠCI FOTBALISTŮ POTĚŠILI - Dva dny před Štědrým dnem se před 

dětskou pediatrií jablonecké nemocnice sešlo několik zástupců z řad fanoušků 

Fotbalového klubu Jablonec. Důvod ozřejmili následovně: „V tomto nelehkém, ale 

zároveň předvánočním čase, jsme se rozhodli uspořádat sbírku a udělat radost 

dětem, které budou bohužel vánoční svátky trávit v nemocnici.“ Fanoušci 

přinesli malým pacientům sladkosti, ovoce, jogurty, plyšáky, knížky a fanouškovské 

kalendáře, šály a trička. Sestřičkám rozdali růže a slovně ocenili jejich práci.   

 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=100329&x=1024&y=735&hash=58c8cf425f822c7c21723cddf285a93e&ratio=1
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ZDRAVOTNICTVÍ 
COVID-19 OMEZIL PLÁNOVANOU PÉČI I OPERACE  

Oproti jiným odvětvím, kde se život doslova ze dne na den zastavil - děti 

nechodily do školy, nekonaly se kulturní ani sportovní akce, zavřené byly 

restaurace, mnoho firem a zařízení fungovalo v omezeném režimu, ve 

zdravotnictví to bylo naopak. Zdravotníci měli práce ´nad hlavu´.  Lidé 

s onemocněním covid-19 zahltili ambulance i nemocnice. Do nového roku 

zdravotníci vstupovali s nadějí, že se proti onemocnění naočkuje většina lidí a 

sníží se počet pozitivních pacientů, kteří potřebují péči v nemocnici. Přáním 

všech bylo vrátit se ke kvalitní ošetřovatelské péči na všech lůžkových 

odděleních a v ambulancích, která byla epidemií zasažena a omezena…     

V PRŮBĚHU ROKU 2020 se i v Jablonci několikrát zastavila péče o pacienty 

s plánovanými výkony a bylo nutno se starat o akutní případy covid-19, kterým byla 

vyhrazena lůžka na oddělení interny, ale i chirurgii či pediatrie. Nechyběla i prohlášení: 

Vážení spoluobčané, v důsledku 

epidemiologické situace je naše 

nemocnice nucena postupně omezovat 

plánovanou péči. Uzavřena jsou 

lůžková oddělení ortopedie, ORL, 

urologie, rehabilitace a CEDR Jablonec. 

Byli jsme nuceni zrušit většinu 

plánovaných operačních výkonů, a to do 

odvolání. Omezujeme provoz i 

některých ambulancí a poraden. Za tuto 

situaci se omlouváme a děkujeme za 

pochopení.  O dalším vývoji vás 

budeme informovat…  Dodejme, že 

v Jablonci naštěstí byla v provozu 

porodnice, alespoň jedno oddělení 

dlouhodobé péče v Tanvaldě, utlumena 

nebyla ani činnost rentgenu a laboratoří.  

Fotografie vpravo:  Zdravotníci 

v rouškách a podivných skafandrech, 

které je chránily před nákazou. 

Typický obrázek roku 2020 nejen u 

nás. Snímky jsou z Výroční zprávy 

Nemocnice Jablonec.  
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NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
Nemocniční 4446/15, Jablonec nad Nisou  

Ředitel MUDr. Vít Němeček, MBA 

Zřizovatel: Statutární město Jablonec nad Nisou  

Jablonecká nemocnice coby třetí největší zdravotnické zařízením v Libereckém 

kraji se nachází nedaleko centra města v malebném prostředí Jizerských hor. 

Odbočka k nemocnici je zhruba 200 metrů nad kruhovým objezdem od směru z 

Liberce. Hlavní vjezd do areálu i k přilehlým parkovištím je od ulice Rýnovické. 

K zařízení směřují také tři linky městské hromadné dopravy…  

Nemocnice Jablonec byla téměř kompletně nově vybudována v letech 1997 až 

2002, v dalších letech investovala do rozvoje a vybavení mnohé miliony korun 

nejen ze svého rozpočtu, ale pravidelně přispívalo město, zbytek získala z 

evropských a státních fondů, od sponzorů i z dotací kraje. Bezesporu 

nejvýznamnější událostí v  rozvoji nemocnice byla v posledních letech stavba 

pavilonu intenzivní medicíny (PIM). Její realizaci jednomyslně schválili 

zastupitelé 9. června 2016 a samotná výstavba pětipodlažní budovy v areálu 

nemocnice začala poklepáním základního kamene 16. května 2018…  
 

 

 

 

 

 

 

 

PAVILON INTENZIVNÍ MEDICÍNY v areálu jablonecké nemocnice získal 

v rámci 28. ročníku celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2020  

Cenu hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel  

ROK 2020 * Ve středu 19. února byl v jablonecké nemocnici slavnostně otevřen 

pavilon intenzivní medicíny. Stavba trvala necelé dva roky a předcházela jí dvouletá 

příprava. Celou ji výlučně financovalo statutární město Jablonec nad Nisou, a to v celé 

výši 165 milionů korun. Na realizaci souvisejících investic za více jak šestnáct milionů 

korun, jako jsou například zpevněné plochy, vjezdové brány, parkování či dva záložní 

generátory, přispěl dotací ve výši 7,6 milionů korun Liberecký kraj. Nákup 

některých zdravotnických přístrojů financovala nemocnice pomocí 
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evropských strukturálních fondů. Z vlastních zdrojů, které dosáhly výše 10,5 milionů, 

pořídila nemocnice další přístrojové vybavení, nábytek, počítačovou techniku a zajistila 

terénní úpravy v okolí nové stavby. Do nového pavilonu se záhy začalo stěhovat vedení 

nemocnice a primáři, sídlící dosud ve 4. patře chirurgického pavilonu, který tak byl 

uvolněn pro rozšíření některého lůžkového oddělení. Poté se stěhovaly chirurgický JIP a 

ARO. Od poloviny března začal nový pavilon postupně sloužit pacientům, jimž zde 

odbornou péči poskytuje 94 zdravotnických pracovníků, z nichž osm nemocnice přijala 

kvůli rozšířené péči. V podobě nového pavilonu intenzivní medicíny získali 

Jablonečané i obyvatelé spádových obcí špičkové zdravotnické pracoviště. Díky 

novému pavilonu byla letos nemocnice schopna pružně reagovat na nutnost 

reprofilizace standardních oddělení na oddělení covidová. Uvolněním prostor po ARO 

pak vzniklo zázemí sloužící jako odběrové místo PCR testů pacientů s doporučením od 

praktického lékaře nebo Krajské hygienické stanice i antigenních testů pro veřejnost.  

Zajímavosti a významné objemové ukazatele stavby:  

 množství spotřebované betonové směsi: 1 785,515 m
3
 betonu, 

 množství spotřebované výztuže: 203,246 t oceli, 

 délka kabelových rozvodů: 32 372 m silnoproud, 15 579 m slaboproud, 480 m 

silnoproudé přípojky, 

 délka VZT (vzduchotechnika) potrubí: 1 346 m pro měděné a pozinkované 

potrubí kruhové, pro čtvercové 3 614 m
2
, 

 finanční náklady na klimatizační jednotky celkem za 2 miliony Kč, 

 samotná ocelová konstrukce jednoho krčku váží cca 14 t, rampa pro sanitky cca 

15 t, nosnost je 5,5 t, 

 cca 2 700 m
2
 zděných příček, 

 plocha střechy cca 600 m
2
, z toho cca 475 m

2
 je zahradní substrát, 

 plocha fasády KZS (kontaktní zateplovací systém) 1 758 m
2
, 

 plocha fasády ze Silbonitu 1 651,36 m
2
 (fasádní „bílé“ desky včetně balkónů – 

podhledy apod.), 

 4 943,24 m
2
 vnitřních sádrových omítek, 

 cca 2 600 m
2
 SDK (sádrokartonových) podhledů, 

 1 263 m
2
 vnitřních obkladů a 254 m

2
 vnitřních dlažeb, 

 311 m
2
 koberců, 

 2 011 m
2
 PVC (+ cca 3 300 metrů běžných fabiónků PVC – vytažení na stěnu), 

 plocha Al oken a Al výplní (požární i nepožární) 1 093,825 m
2

, 

 plocha hrubých podlah 2 470 m
2

, 

 165 m
2
 hřebíkových stěn, 

 165 m mikropilot, 

 650 m
2
 asfaltů vozovek, 

 součástí díla byly přeložky – vodovod, kanalizace, plynovod, O2, medicinální 

plyny, přípojka vodovodní a teplovodní technologie chlazení za 4,5 mil Kč 

(jednotky, rozvody, čerpadla).  

Další informace a foto stavby – VIZ KRONIKA 2018 A 2019   
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HOSPODAŘENÍ, DOTACE, SPONZOŘI, INVESTICE   

VYKÁZANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V ROCE 2020 představoval po letech 

ztrát zisk ve výši 7 871 049, 05 Kč (2019: −11 193 251,76 * 2018: -32 921 674,95 * 

2017: -16 015 194 * 2016: -14 794 671 * 2015: -6 934 797), z toho  

 z hlavní činnosti 8 421 466,36 Kč (2019: −10 778 345,85 * 2018: -33 451 429, * 

2017: -16 334 495 * 2016: -15 282 981 * 2015: -7 689 047,05),  

 z hospodářské činnosti −550 417,31 Kč (2019: −414 905,91 * 2018: 529 754,42 

* 2017: 319 300 * 2016: 488 310 * 2015: 754 249). 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ v roce 2020 dosáhly celkové 

částky 60 337 000 Kč (v roce 2019: 4 863 000 * 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 2020 to bylo stejně jako v roce 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 a 2014.  

 1 708 000 Kč - Liberecký kraj (v roce 2019: 2 305 000 * 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).  

 946 000 Kč - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2019: 813 000 * 2018: 

763 000 * 2017: 483 000 * 2016: 537 000 * 2015: 384 000 * 2014: 272 500 Kč).  

 57 183 000 Kč - Ministerstvo zdravotnictví ČR (2019: 1 245 000 * 2018: 

315 000 * 2017: 90 000 * 2016: 120 000 * 2015: 102 000 * 2014: 112 000). 

FINANČNÍ ZDROJE NA INVESTICE V ROCE 2020 dosáhly 30 968 000 Kč (vloni: 

22 701 000 * 2018: 108 628 000 Kč), z toho:   

 vlastní zdroje 30 280 000 Kč (vloni: 14 357 000 * 2018: 42 256 000), 

 Liberecký kraj 0 (vloni 3 500 000 * 2018: 0) a statutární město Jablonec 0 Kč 

(vloni 4 177 000 * 2018: 0), 

 finanční dary 688 000 Kč (vloni 667 000 * 2018: 803 000). 

SPONZOŘI NEMOCNICE 2020 (finanční a věcné dary od 50 000 Kč): 

 BTL MEDICAL TECHNOLOGIES s.r.o., Praha 

 INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r.o., Jablonec nad Nisou 

 JABLOTRON ALARMS a.s. 

 KOC-IN s.r.o., Liberec 

 LAIRD s.r.o., Liberec 

 MALINA – SAFETY s.r.o., Jablonec nad Nisou 

 MERTL s.r.o., Zbiroh 

 NADACE JABLOTRON, Jablonec nad Nisou 

 NADACE NEMOCNICE v Jablonci nad Nisou 

 NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE, Praha 

 SYNEK RUDOLF, Jiřetín pod Jedlovou 

 DE BRUYNE WENZEL KARL, Nizozemsko 
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STATISTIKA: ZAMĚSTNANCI, LŮŽKA, VÝKONY 

NEMOCNICE V ROCE 2020 ZAMĚSTNÁVALA 871 lidí (rok 2019: 850 * 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 

 156 lékařů a farmaceutů,  

 329 všeobecných a dětských sester, porodní asistentky,  

 244 ostatní zdravotnický personál – sanitáři, ošetřovatelky, fyzioterapeuti, 

laboranti,  

 142 technickohospodářští a další pracovníci.  

NEMOCNICE SLOUŽÍ NEJEN PRO JABLONEC, ale i pro spádovou oblast s téměř 

devadesáti tisíci obyvateli. Zařízení disponuje necelými čtyřmi stovkami lůžek: 310 

akutních a 67 lůžek následné péče. O jejich využití a počty pacientů dokládá statistika:    

 Akutní lůžka a jejich průměrná obložnost v roce 2020 byla 65 %  

(v roce 2019: 71,4 * 2018: 71,79 % * 2017: 75,5 % * 2016: 77,2 % * 2015: 75,9 

% * 2014: 76,5 % * 2013: 76,9 %). 

 Průměrná ošetřovací doba byla 6 dní  

(2019 a 2018: 4,6 * 2017: 4,8 * 2016: 4,8 * 2015: 5 * 2014 i 2013: 5,1). 

 Počet tzv. ´lůžkodnů´ dosáhl 67 267 (2019: 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 2020:  

- 65 % průměrná obložnost (2019: 75 * 2018: 76 * 2017: 77 * 2016: 79 * 

2015: 79,6 * 2014: 80,3 * 2013: 80,7 %),  

- 6,1 dní průměrná ošetřovací doba (2019: 5,8 * 2018: 5,99 * 2017: 6 * 

2016: 6,1 * 2015: 6,2 * 2014: 6,4 * 2013: 6,3),  

- 89 303 lůžkodnů (2019: 102 231 * 2018: 103 159 * 2017: 104 579 * 

2016: 108 103 * 2015: 105 454 * 2014: 107 583 * 2013: 107 645), 

- 14 870 hospitalizovaných pacientů (2019: 17 561 * 2018: 17 199 * 2017: 

17 322 * 2016: 17 623 * 2015: 15 719 * 2014: 15 503 * 2013: 15 738),  

- 5 253 operací (2019: 6 603 * 2018: 6 652 * 2017: 6 304 * 2016: 6 685 * 

2015: 6 671 * 2014: 6 777 * 2013: 6 467),  

- 1 433 porodů (2019: 1 547 * 2018: 1 481 * 2017: 1 457 * 2016: 1 570 * 

2015: 1 357 * 2014: 1 326 * 2013: 1 417). 

 Ambulantní péče: v roce 2020 bylo realizováno 200 941 ambulantních vyšetření 

(v roce 2019: 232 975 * 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 2020 

 ARO: počet celkových anestezií byl 3 987 (v roce 2019: 6 368 * 2018: 6 274 * 

2017: 6 452 * 2016: 6 396 * 2015: 6 445 * 2014: 6 086 * 2013: 5 781),  
počet regionálních anestezií 702 (2019: 1 255 * 2018: 1 213 * 2017: 1 156 * 

2016: 1 305 * 2015: 1 138 * 2014: 1 428 * 2013: 1 447),  
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počet porodních analgezií 337 (2019: 307 * 2018: 288 * 2017: 376 * 2016: 341 

* 2015: 301 * 2014: 293 * 2013: 313).  

ODDĚLENÍ ARO V ROCE 2020 začalo používat metodu vysokoprůtokové 

terapie kyslíkem (HFNO). 

 GASTROENTEROLOGIE: gastroskopie 1 507 (2019: 1 923 * 2018: 2 059 * 

2017: 1 998 * 2016: 2 391 * 2015: 2 162 * 2014: 2 247 * 2013: 2 016),  

kolonoskopie 1 776 (2019: 2 149 * 2018: 2 100 * 2017: 2 338 * 2016: 2 604 * 

2015: 2 416 * 2014: 2 559 * 2013: 2 116),  

ERCP
*)

 475 (v roce 2019: 618 * 2018: 597 * 2017: 554 * 2016: 605 * 2015: 576 

* 2014: 541 * 2013: 534),  

EUS (endosonografie) 559 (2019: 714 * 2018: 711 * 2017: 607 * 2016: 696 * 

2015: 659 * 2014: 650 * 2013: 609).  
*)

 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. 

ODDĚLENÍ GASTROENTEROLOGIE V ROCE 2020 získalo akreditaci v oboru 

gastroenterologie 2. stupně. Primář Vladimír Nosek a MUDr. Pintová získali 

cenu časopisu Gastroenterologie a hepatologie za nejlepší původní práci v roce 

2020: EUS navigované gastrointestinální anastomózy – nové možnosti 

terapeutické endoskopie. Oddělení se také aktivně zúčastnilo kongresu ČGS JEP 

GASTRO 2020, Olomouc Live Endoscopy. 

 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací 344 (2019: 429 * 

2018: 418 * 2017: 504 * 2016: 456 * 2015: 417 * 2014: 505 * 2013: 454),  

počet výkonů 817 (2019: 1 070 * 2018: 1 013 * 2017: 1 010 * 2016: 1 086 * 

2015: 1 117 * 2014: 1 128 * 2013: 1 159).  

 CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací celkem 2 224 (2019: 2 823 * 2018: 

2 658 * 2017: 2 615 * 2016: 2 465 * 2015: 2 517 * 2014: 2 482 * 2013: 2 345), 

traumatologické operace 541 (2019: 619 * 2018: 675 * 2017: 764 * 2016: 744 * 

2015: 706 * 2014: 703 * 2013: 685),  

cévní operace 93 (2019: 195 * 2018: 133 * 2017: 217 * 2016: 189 * 2015: 201 * 

2014: 211 * 2013: 182),  

bariatrické operace 72 (2019: 135 * 2018: 175 * 2017: 105 * 2016: 91 * 2015: 

95 * 2014: 88 * 2013: 96). 

V ROCE 2020 Z ODDĚLENÍ CHIRURGIE odešel po třiceti letech působení 

primář MUDr. Michael Vraný a s ním byla ukončena i bariatrická operativa. 

Na oddělení vznikla nová proktologická ambulance. 

 INTERNÍ ODDĚLENÍ: počet ambulantních vyšetření 11 018 (2019: 10 852 * 

2018: 10 294 * 2017: 9 097 * 2016: 9 435 * 2015: 9 400 * 2014: 7 211 * 2013: 

7 439),  

UZ štítné žlázy 2 620 (2019: 3 256 * 2018: 3 119 * 2017: 3 468 * 2016: 3 299 * 

2015: 2 794 * 2014: 2 730 * 2013: 2 781),  
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UZ karotid a žil 47 (2019: 119 * 2018: 166 * 2017: 143 * 2016: 217 * 2015: 268 

* 2014: 283 * 2013: 522),  

ECHO kardio + jícen 1 461 (2019: 1 681 * 2018: 1 570 * 2017: 1 645 * 2016: 

1 686 * 2015: 1 612 * 2014: 1 606 * 2013: 1 959).  

INTERNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2020 s příchodem zkušené lékařky s atestací z 

neurologie rozšířilo možnosti diagnostiky a léčby neurologických chorob a 

začalo mimo jiné provádět v kraji nedostatkové EMG. Dále došlo k vybudování 

recepce v ambulantní části oddělení, což významně zlepšilo komfort pacientů a 

do budoucna zjednoduší systém objednávání do odborných ambulancí. 

 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE: počet vyšetření celkem 

2 847 752 (2019: 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 1 178 668 (2019: 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).  

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE v říjnu 2020 úspěšně 

obhájilo akreditaci ČIA dle ČSN EN ISO 15189:2013. 

 ONKOLOGIE: počet vyšetření 12 028 (2019: 15 400 * 2018: 14 503 * 2017: 

14 097 * 2016: 13 003 * 2015: 9 988 * 2014: 10 327 * 2013: 9 124),  

počet podaných chemoterapií 1 500 (2019: 2 540 * 2018: 2 291 * 2017: 1 716 * 

2016: 1 821 * 2015: 1 667 * 2014: 1 615 * 2013: 1 230),  

počet lymfodrenáže 2 552 (2019: 4 698 * 2018: 4 531 * 2017: 4 459 * 2016: 

4 571 * 2015: 5 016 * 2014: 5 622 * 2013: 5 605).  

ODDĚLENÍ ONKOLOGIE i nadále spolupracovalo s Komplexním onkologickým 

centrem. V jablonecké nemocnici fungují onkologické pracovní skupiny, které 

se týkají spolupráce oddělení onkologie a oborů: chirurgie, mammologie, 

gastroenterologie, interna, ORL, urologie a gynekologie. Oddělení onkologie 

též spolupracuje s pneumoonkologickým týmem Krajské nemocnice Liberec. 

 ORL: počet operací celkem 246 (2019: 484 * 2018: 525 * 2017: 535 * 2016: 

729 * 2015: 611 * 2014: 622 * 2013: 617),  

adenotomie 35 (2019: 91 * 2018: 129 * 2017: 123 * 2016: 189 * 2015: 162 * 

2014: 212 * 2013: 196),  

endoskopické operace v nosní dutině 34 (2019: 118 * 2018: 186 * 2017: 199 * 

2016: 250 * 2015: 217),  

screeningové vyšetření sluchu u novorozenců 0 (2019: 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 539 (2019: 812 * 2018: 953 

* 2017: 785 * 2016: 877 * 2015: 862 * 2014: 774 * 2013: 715),  

TEP kyčelních kloubů 129 (2019: 140 * 2018: 134 * 2017: 145 * 2016: 171 * 

2015: 118 * 2014: 119 * 2013: 112),  

TEP kolenních kloubů 85 (2019: 133 * 2018: 145 * 2017: 144 * 2016: 124 * 

2015: 139 * 2014: 128 * 2013: 127).  
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V ROCE 2020 ODDĚLENÍ ORTOPEDIE byla udělena akreditace pro vzdělávání: 

Vlastní specializovaný výcvik v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového 

ústrojí. Oddělení pod záštitou nemocnice uspořádalo pro odbornou veřejnost 

seminář v Eurocentru s cyklem přednášek s ortopedickou problematikou.  

 PATOLOGIE počet pitev 7 (2019: 11 * 2018: 32 * 2017: 47 * 2016: 51 * 2015 + 

ordinariát soudního lékařství: 101 * 2014: 290, 

2013: 397),  

počet biopsií 6 819 (2019: 8 783 * 2018: 9 001 * 

2017: 8 914 * 2016: 9 429 * 2015: 9 760 * 2014: 

9 193 * 2013: 8 632). 

ODDĚLENÍ PATOLOGIE V ROCE 2020 úspěšně 

splnilo podmínky Auditu II pod záštitou NASKL 

(Národní autorizační středisko pro klinické 

laboratoře) a v listopadu získalo akreditaci ČIA 

(Český institut pro akreditace). 

 PEDIATRICKÉ ODDĚLENÍ: ambulantní vyšetření 

7 069 (v roce 2019: 9 347 * 2018: 13 014 * 2017: 10 191 * 2016: 8 249 * 2015: 

7 246 * 2014: 8 047 * 2013: 7 713),  

počet narozených dětí 1 439 (2019: 1 552 * 2018: 1 493 * 2017: 1 464 * 2016: 

1 580 * 2015: 1 363 * 2014: 1 327 * 2013: 1 433),  

počet dvojčat 8 (2019: 7 * 2018: 8 * 2017: 8 * 2016: 12 * 2015: 8 * 2014: 5 * 

2013: 17). 

screeningové vyšetření sluchu u novorozenců 1 439 

NA PEDIATRICKÉM ODDĚLENÍ V ROCE 2020 proběhly přípravné stavební 

práce na centrální monitorovací pediatrické JIP. Dětská endokrinologická a 

diabetologická ambulance se dále podílela na celorepublikovém registru 

dětských diabetiků ´Čenda´.  

 RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ – počet pacientů:  

magnetická rezonance 5 864 (2019: 6 367 * 2018: 6 297 * 2017: 6 178 * 2016: 

6 027 * 2015: 5 742 * 2014: 5 309 * 2013: 5 112),  
CT 8 423 (2019: 9 016 * 2018: 8 450 * 2017: 8 601 * 2016: 8 425 * 2015: 7 776 

* 2014: 7 582 * 2013: 7 452),  

skiagrafie 28 540 (2019: 34 017 * 2018: 33 715 * 2017: 32 285 * 2016: 31 877 * 

2015: 31 618 * 2014: 30 431 * 2013: 29 803),  

skiaskopie 937 (2019: 1 334 * 2018: 1 272 * 2017: 1 215 * 2016: 1 200 * 2015: 

1 272 * 2014: 1 228 * 2013: 1 121),  

UZ vyšetření 9 239 (2019: 10 558 * 2018: 10 299 * 2017: 10 556 * 2016: 9 801 

* 2015: 9 598 * 2014: 9 118 * 2013: 12 736).  

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2020 zprovoznilo druhou 

ultrazvukovou vyšetřovnu a tím navýšilo kapacitu pro pacienty. Dále spustilo 

nový objednávkový systém pacientů přes webové stránky. 
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 REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA: počet lékařských vyšetření 3 952 

(2019: 5 444 * 2018: 5 100 * 2017: 4 472 * 2016: 4 189 * 2015: 4 448 * 2014: 

3 522 * 2013: 3 495),  

počet výkonů fyzioterapeutů 109 100 (2019: 154 011 * 2018: 152 363 * 2017: 

146 954 * 2016: 159 415 * 2015: 162 486 * 2014: 158 204 * 2013: 190 813). 

 UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ: počet operací celkem 692 (2019: 931 * 2018: 925 * 

2017: 928 * 2016: 978 * 2015: 959 * 2014: 998 * 2013: 1 022),  
operace pro inkontinenci 30 (2019: 69 * 2018: 52 * 2017: 68 * 2016: 72 * 2015: 

94 * 2014: 80 * 2013: 85),  

onkologické výkony 0 (2019: 304 * 2018: 287 * 2017: 306 * 2016: 492 * 2015: 

668 * 2014: 278 * 2013: 218).  

 CENTRÁLNÍ STERILIZACE: cykly v parním sterilizátoru 3 423 (v roce 2019: 

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. Nadace 

poskytuje finanční prostředky i dalším zařízením a 

organizacím sídlícím v Jablonci nad Nisou a pečujícím 

o nemocné a postižené z celého regionu. 

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 2020 nadace přispěla na 

pořízení přístroje pro screeningové měření otoakustických emisí u novorozenců a 

mobilní zvedák pacienta pro CEDR, a to částkou 288 499 Kč. V letech předcházejících:  

 2019 – 267 047 Kč na pořízení 2 ks UCR Endoskopické regulační jednotky pro 

CO2 s příslušenstvím pro GAST,  

 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.  
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ENERGIE V OBRAZECH. SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST 

Vedle poskytování komplexních zdravotnických služeb a ošetření pořádá 

jablonecká nemocnice semináře pro odbornou veřejnost, ale i zajímavé akce 

zpestřující zdejší pobyt pacientům i návštěvníkům  tohoto zařízení.  

ENERGIE V OBRAZECH byl název výstavy, která v  červnu doslova polaskala oči i 

duši všech kolemjdoucích. K vidění byla na nemocniční chodbě u bistra, nedaleko 

hlavního vchodu, kde prostory ozdobily obrazy jablonecké malířky Ivety Líbalové.  

Umělkyně se malbě začala věnovat teprve před dvěma lety a nápady jí rozhodně 

nechybí. „Jen co domaluji jeden obraz, už vidím, jak bude vypadat další“, říká 

autorka malující převážně akrylovými barvami na bavlněné plátno a dodává: „Děkuji, 

že zpomalíte své kroky 

a výstavu mých obrazů 

zhlédnete…“  
 

 

 

 

 

 

 

 

Expozici energických obrazů v jablonecké nemocnici vystřídaly po 

prázdninách portrétní foto-obrazy, jejichž autorem je Robert Vano. 

 Na konci září se z Liberce do Jablonce nad Nisou na chodby nemocnice 

přesunula putovní výstava s názvem ´Srdeční záležitosti´, jež byla 

součástí projektu Světový den srdce 2020…   
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ZÁVĚREM: SLOVO ROKU  
ROK 2020 se bezesporu zapíše do naší paměti a žádný veselý příběh to 

zrovna asi nebude. Celosvětová pandemie covidu–19 totiž zasáhla lidstvo 

jak blesk z čistého nebe. Koronavirus, pandemie, karanténa, nakažený a 

rouška jsou slova, s nimiž jsme se setkávali na každém kroku… 

ČESKO MÁ POPRVÉ LINGVISTICKY PODLOŽENÉ SLOVO ROKU  

S koncem roku se hledává slovo, které je pro něj určující. Oxfordský slovník jako 

klíčový pojem označil ´bezprecedentní´, v Česku je to ´koronavirus´. Česká republika 

má tak poprvé oficiální slovo roku. Podle dat Českého národního korpusu (ČNK), který 

sbírá texty z internetových médií, diskuzí a sociálních sítí, je možné zjistit, o čem a jak 

se mluvilo či psalo. „Když se podíváme na rok 2020 z tohoto pohledu a 

zjišťujeme, která slova se letos požívala častěji než v minulosti, výsledek 

nebude asi moc překvapivý. Jako slova roku nám vycházejí v sestupném pořadí:  

KORONAVIRUS, PANDEMIE, KARANTÉNA, NAKAŽENÝ A ROUŠKA,“ 

vypočítává frekventované pojmy zástupce ČNK s tím, že to jsou slova, jejichž výskyt 

v roce 2020 prudce vzrostl (oproti letům předcházejícím) a která mají potenciál nejlépe 

zachytit to, o čem jsme v roce 2020 nejvíc psali či četli. Slovo koronavirus se 

mimochodem mimo odborné texty dostalo do médií již na konci předchozího milénia. 

První doklad slova koronavirus mimo odbornou sféru jsou z roku 1998, kde se 

o koronaviru letmo zmiňuje Mladá fronta DNES v souvislosti s očkováním štěňat. Ta 

ostatní jsou kolem nás dlouho, například slovo pandemie se objevuje už v Čapkově Bílé 

nemoci z roku 1937. Takže vlastně nic nového? A kolik času nás dělí od další změny?  

HODINY POSLEDNÍHO SOUDU
*)

 - Již od roku 1947 nám symbolicky 

ukazují, jak moc je lidstvo blízko celosvětové katastrofě a případnému zániku. 

Dvanáctá hodina má znázorňovat čas zániku. Od data vzniku hodin se jejich 

ručičky posunuly oběma směry celkem čtyřiadvacetkrát. Nejdéle od zkázy 

lidstvo dokázalo být na konci studené války, v roce 1991 se naopak zastavily 

sedmnáct minut před dvanáctou. V roce 2020 byly ručičky posunuté na 100 

sekund (sic!) před dvanáctou… 
*)

Upřesnění: Bulletin of Atomic Scientist je 

akademický magazín, který v roce 1945 založili lidé, kteří se podíleli na projektu 

Manhattan, tedy na vývoji amerického jaderného arzenálu. Hodiny Posledního soudu 

založené o dva roky později měly sloužit jako výstražný budíček před hrozbami, kterým 

lidstvo čelí. Původně měly hodiny symbolicky varovat před nukleárním nebezpečím, 

nyní ale správci, což je redakce zmíněného časopisu, varují před všemi hrozbami, které 

mají potenciál zničit lidstvo. Redakční kolektiv se kvůli hodinám schází dvakrát ročně a 

posuzuje nebezpečí z hlediska řady faktorů – politiky, energie, zbraní, diplomacie, 

klimatických změn, jaderných hrozeb, možnosti bioteroristického útoku či úrovně 

technologií umělé inteligence… - Tož tak, dál uvidíme, že?  
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POUŽITÉ ZDROJE 
 PŘÍRUČKA VLASTIVĚDNÉ PRÁCE, 2. vydání, Praha 1947 

 Vojtěch Gibiš, Michal Kubal: PANDEMIE 
*)

, datum vydání: 30. září 2020 

 STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU - www.mestojablonec.cz: 

Tiskové zprávy * Jablonecký měsíčník * Ročenka 2020 

 ZPRÁVY VÝROČNÍ A TISKOVÉ, WEBOVÉ STRÁNKY 

o Eurocentrum Jablonec: www.ejbc.cz 

o Městská knihovna Jablonec: www.knihovna.mestojablonec.cz 

o Městské divadlo Jablonec: www.divadlojablonec.cz 

o Jablonecké kulturní a informační centrum: www.jablonec.com 

o Muzeum skla a bižuterie: www.msb-jablonec.cz 

o Nemocnice Jablonec: www.nemjbc.cz  

o Centrum sociálních služeb Jablonec: www.centrumjablonec.cz 

o Sport Jablonec: www.sportjablonec.cz 

o  a další webové prezentace podniků, organizací, spolků, klubů, akcí apod. 

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: https://www.czso.cz/  

 WIKIPEDIE / Internetová encyklopedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/ 

 MONITORING TISKU, ROZHLASU A TELEVIZE Z NEWTON MEDIA, A.S.  

 tištěná a elektronická verze  

o Deníky: Jablonecký deník a jeho další regionální mutace -  http://www.denik.cz  

o Mladá fronta DNES / Regionální mutace Liberecký kraj -  http://www.idnes.cz 

 FOTOGRAFIE: Není-li uvedeno jinak, jsou z webových stránek města Jablonec 

autoři: Petr Vitvar, Jiří Endler, Radka Balogová, Michal Vele, Jan Štol 

 
 

*) 
ad kniha P ANDEMIE: 

 Opus dvou ´televizáků´, moderátora Událostí a Událostí komentářů Michala Kubala a 

editora Televize Seznam Vojtěcha Gibiše, pokrývá na více než 400 stranách koronavirovou 

pandemii od jejího vypuknutí až po konec července. Kubal stopuje dění v Česku, Gibiš ve světě. 

Oproti jiným ´pandemickým knihám´ nejde o sborník vydaných článků, ale o původně napsaný 

text, pro který autoři vyzpovídali řadu zainteresovaných osobností, jejichž výpovědi 

organicky zapojují do svého chronologického vyprávění. 

http://www.mestojablonec.cz/
http://www.ejbc.cz/
http://www.knihovna.mestojablonec.cz/
http://www.divadlojablonec.cz/
http://www.jablonec.com/
http://www.msb-jablonec.cz/
http://www.nemjbc.cz/
http://www.sportjablonec.cz/
https://www.czso.cz/
http://www.denik.cz/
http://www.idnes.cz/
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