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Na cestě do společné Evropy 
Podzimní příloha Jabloneckého měsíčníku

K A U F B E U R E N  –  N O V É  P A R T N E R S K É  M Ě S T O

www.mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz 

Krásné počasí provázelo Jablonecké podzimní
slavnosti, jež se konaly na různých místech na-
šeho města na sklonku září. Po několika letech
byli pozváni i zástupci partnerských měst
z Belgie, Itálie, Německa a Polska. S nimi přijeli
hudebníci a tanečníci, kteří reprezentovali své
regiony. Nejen na přírodní scéně Eurocentra,
ale i ve městě jsme se mohli setkávat s krojova-
nými skupinkami i jednotlivci. Dobrá nálada
vládla i u občerstvovacích stánků, lidé se tvářili
spokojeně. K jednomu z vrcholů kulturní části
programu patřilo sobotní podvečerní vystoupení
dětského pěveckého souboru Iuventus, gaude!
spolu s Jiřím Stivínem před zcela zaplněnými la-
vicemi kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova.

Letošní ročník jabloneckých „podzimek“ byl
ale mimořádný ještě něčím jiným: na sobotu
26. září byl připraven slavnostní akt podpisu
dohody o partnerství mezi Jabloncem nad
Nisou a německým městem Kaufbeuren. Byli
mu přítomni nejen zástupci obou měst, ale
i další partnerské delegace z Belgie, Itálie
a Německa. Dohodu stvrdili svými podpisy pri-
mátor Stefan Bosse a starosta Petr Tulpa. 

Člověk neznalý by se mohl pozastavit nad
tím, proč právě tomuto partnerství dvou měst
byla již dopředu věnována tak nebývalá péče.
Avšak většina Jablonečanů ví, že po skončení
druhé světové války byla majorita původních
německých obyvatel našeho města vyhnána za

hranice tehdejšího Československa. Ti se nej-
prve rozprchli do všech možných koutů Ně-
mecka i Rakouska; značná část se jich ale po-
stupně soustředila právě poblíž bavorského
města Kaufbeuren, kde takřka z ničeho začali
za svízelných podmínek budovat nové domovy.
Postupně přicházeli i ostatní krajané a stali se
zakladateli sídliště Neugablonz, které bylo při-
členěno k městu Kaufbeuren. 

Neugablonz byl v tehdejší době výjimečným
sídelním útvarem. Větší soustředění vyhnanců
z jednoho regionu nebylo obvyklé a nebylo ani
vítěznými mocnostmi podporováno; tady k ně-

mu však došlo. Byli to lidé, kteří vtiskli kdysi
tvář dnešnímu Jablonci nad Nisou. V novém
prostředí pak navázali na své tradice a obyčeje,
úspěšně znovu rozvinuli i bižuterní výrobu.

Poválečná nenávist a železná opona spuštěná
brzy po válce oba národy na desítky let rozděli-
la. Až dodnes je na obou stranách v některých
lidech zakořeněná trpkost či nesmiřitelnost.
Časy se ale naštěstí mění a s nimi se vyvíjí
i myšlení a vztahy mezi kulturními a civilizo-
vanými národy. Položení základů společné
Evropy bylo umožněno událostmi, k nimž do-
šlo právě před dvaceti lety. Přišel čas spontán-
ního rozvoje nových kontaktů a vztahů. 

K jejich cílenému vyvrcholení – byť „jen“
v regionálním měřítku – patří i uzavření dohody
o partnerství mezi Jabloncem n. N. a Kaufbeuren.
Obě strany pochopily, že s cestou do společné
Evropy je nezbytné vnášet nové světlo do čes-
ko-německých vztahů. Je třeba seznamovat se
otevřeně se strastiplnou minulostí obou národů
a osvobodit se od předsudků, jež některé jejich
příslušníky dosud zatěžují. Vzájemné smíření
je totiž jedinou cestou k tomu, jak se zbavit zá-
těže minulosti a hledět vstříc společné budouc-
nosti, která je cílem uzavřeného partnerství.

Význam této události chceme vyzdvihnout,
a proto jí věnujeme přílohu listopadového vydání
Jabloneckého měsíčníku.

Partnerství s Kaufbeuren bylo potvrzeno

Foto Petr Krajíček

Kaufbeuren – město s bohatou minulostí 
Foto Mathias Wild 
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Lidé v Jablonci se dělí na dvě skupiny.
První při zmínce o Kaufbeuren, případně
Neugablonz, okamžitě zareagují, ti druzí
překvapeně mlčí. Také jste ještě o nejmlad-
ším partnerském městě Jablonce neslyšeli?
Pak vám jej rádi představíme.

V rámci letošních Jabloneckých podzimních
slavnostní se po několika letech konalo i setká-
ní partnerských měst. Možná jste si všimli, že
do Jablonce zavítaly zahraniční hudební skupi-
ny a taneční soubory, které se představily na
letní scéně Eurocentra. Někoho zaujal nablýs-
kaný veterán Audi ze Zwickau z roku 1939, jiné-
ho zase ochutnávka silného belgického piva či
výborná čeština pana Bierkeho z budyšínského
turistického centra, který zval kolemjdoucí na
výlet do svého nádherného středověkého města. 

Zástupce partnerských měst jsme do Jablon-
ce pozvali i proto, aby ve svém kruhu přivítali
nové město. V sobotu 26. září odpoledne pode-
psal kaufbeurenský primátor Stefan Bosse
a jablonecký starosta Petr Tulpa partnerskou
dohodu. Ta měla – kromě klasického papírové-
ho dokumentu – i nevšední podobu velké skle-
něné vázy a oba představitelé museli k podpisu
použít speciální brusky. Sklo je v tomto případě
nejen představitelem společné historie ale také
symbolem toho, jak křehké a pevné zároveň
mohou partnerské vztahy být.

Výstižně to ve svém proslovu před podpisem
„skleněné smlouvy“ vyjádřil místostarosta
Lukáš Pleticha, když řekl: „Česko-německé vztahy

trvají již více než tisíc let a mohli bychom začít
od Jindřicha Ptáčníka a svatého Václava. Byly
časy, kdy tyto vztahy byly velice pevné a byly ča-
sy, kdy vztahy byly velmi křehké ba i rozbité.
Proto jsme zvolili pro vyhotovení a podpis
smlouvy materiál, který má stejné vlastnosti.
Umí být velice pevný, ale také velmi křehký.
Navíc je to naše tradice – sklo. A ještě dodám, že
surovina pro výrobu těchto skleněných váz po-
chází z Německa a byla opracována v Čechách.
To je myslím ta nejlepší symbolika pro partner-
ství mezi našimi městy“.

Podpisu partnerské dohody předcházely ne-
jen několikaměsíční přípravy, ale především
několikaletá spolupráce institucí obou měst na
různých úrovních. Družbu navázaly například
gymnázia a umělecko-průmyslové školy. Spo-
lupracují i archivy, muzea a církve, takže pod-
pis partnerské dohody je vlastně oficiálním po-
tvrzením spolupráce občanů obou měst.

Kaufbeuren 
Čtyřicetitisícové město se nachází ve spolko-

vé zemi Bavorsko a naleznete ho asi hodinu
cesty po dálnici na západ od Mnichova. K zají-
mavostem města patří třeba středověké opev-
nění a Fünfknopfturm (věž s pěti makovicemi),
klášter sv. Crescentie či relativně nová čtvrť
Neugablonz. Za pěkného počasí se vám Alpy
zdají být za humny. A opravdu, do alpského
předhůří k pohádkovému zámku Neuschwan-
stein, je to z Kaufbeuren pouhých 35 km.

Kaufbeuren vznikl již v první polovině 8. sto-
letí jako franské správní sídlo a vojenská zá-
kladna poblíž hranic s Bavorskem. Páni z Beu-
ren zde měli koncem 11. století své šlechtické
sídlo. Od roku 1286 byl Kaufbeuren svobodným
městem, a to až do počátku 19. století. V roce
1803 byl připojen k Bavorsku.

Od továrny na dynamit po Neugablonz
Během druhé světové války postavila společ-

nost Dynamit AG v lese severovýchodně od měs-
ta Kaufbeuren obrovský tovární komplex na vý-
robu střelného prachu a munice. Na ploše 320 ha
vyrostlo kolem 200 budov. Fabrika byla velmi
dobře skryta – měla ploché střechy porostlé ze-
lení, takže nebyla vidět ani z letadla. O továrně
nevěděli ani spojenci, kteří na konci války
Kaufbeuren obsadili. Pamětníci vyprávějí, že po
třech dnech se posádka přišla sama dobrovolně
vzdát a prozradit, kde se továrna nachází; dlou-
hé čekání již nedokázala psychicky vydržet. 

Po druhé světové válce zde na troskách býva-
lé továrny vznikla dnešní městská čtvrť Kauf-
beuren-Neugablonz (neboli „Nový Jablonec“).
Nový domov zde nalezlo několik tisíc Němců
vysídlených z Jablonce nad Nisou a okolí.

V dřevěných barácích a bunkrech, kde se jablo-
nečtí rodáci se svými rodinami usadili, oživili
znovu i „jablonecký“ bižuterní průmysl, a tak
se Kaufbeuren-Neugablonz stal známým bižu-
terním centrem v Německu a později i ve světě.
Právě v této městské části se nachází „Staatliche
Berufsfachschule für Glas und Schmuck“, part-
nerská škola Střední umělecko-průmyslové
školy v Jablonci n. N. či „Isergebirgs-Museum“,
které připomíná „nejstarší“ dějiny Neugablonz ve
spojení se sklářským a bižuterním průmyslem.

Tänzelfest
Ke kaufbeurenským zvláštnostem patří i tzv.

„Tänzelfest“ (Tanečkové slavnosti), které se ko-
nají již od 15. století. Jedná se o nejstarší dětské
oslavy v Bavorsku. Festival prošel během své
existence mnoha proměnami a nyní se odehrá-
vá pod mottem „Děti znázorňují historii svého
města“. Pokud se tedy chcete pokochat pohledem
na bohatý průvod v kostýmech a na um malých
tanečníků či prozkoumat obrovský historický
trh, navštivte Kaufbeuren koncem července.

Kateřina Hujerová

Základní informace o městě
Země: Spolková republika 

Německo (Bavorsko)
Poloha: 681–860 m. n. m.
Rozloha: 40 km2

Počet obyvyvatel: 42 tisíc
Vzdálenost: 650 km od Jablonce n. N.
Web: www.kaufbeuren.de

Představujeme partnerské město Kaufbeuren

Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Neugablonz
Foto Borek TichýFoto Mathias Wild 

Za příznivého počasí se zdají být Alpy z Kaufbeuren na dosah ruky.
Foto Mathias Wild 
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Vědecký pracovník Historického ústavu
akademie věd České republiky Mgr. Jaroslav
Šebek, Ph.D. (*1970) se otázkou česko-němec-
kých vztahů zabývá již léta nejen jako histo-
rik, ale i jako publicista. Je autorem řady
článků odborného i popularizačního cha-
rakteru, vystupuje na konferencích, seminá-
řích i v rozhovorech a besedách v médiích
(Mladá fronta, Reflex, Český rozhlas a televi-
ze). Jeho zatím nejrozsáhlejší prací je kniha
Mezi křížem a národem (2006), která zpraco-
vává téma vývoje sudetoněmeckého katolicis-
mu v meziválečném období. Přes své speciál-
ní zaměření i odbornost je též velmi čtivá.
Jaroslav Šebek patří mezi nejznámější odbor-
níky na téma česko-německých vztahů u nás.
V souvislosti s uzavřením partnerské dohody
jsme mu položili několik otázek.

Obě strany – Němci, zejména ti odsunutí či
vyhnaní a třeba i jejich potomci na jedné
straně, a my, obyvatelé současného Jablonce
n. N. na straně druhé – mohou takové part-
nerství vnímat dost odlišně. Je to způsobeno
jen různými poválečnými osudy?

Do našeho odlišného vnímání se podle mě
promítly vedle zmíněných různorodých pová-
lečných osudů i další faktory, především vliv
rozdělení světa železnou oponou po druhé svě-
tové válce, který pochopitelně znemožnil seri-
ozní diskusi o vyrovnání s válečnou i předvá-
lečnou minulostí. Na obou stranách se tak
s touto tématikou často zacházelo jen jako s ná-
strojem propagandy k vytváření obrazů nepří-
tele. Vzniklé předsudky a stereotypy lze pocho-
pitelně jen těžko odstranit. Avšak za dvacet let
se mnohé pozitivní kroky k odbourávání vzá-
jemných bariér již udělaly. Děje se tomu tak
hlavně v posledních letech. Jednou z cest je po-
chopitelně také hledání pravdy o naší minulos-
ti, která nebude zatížena ideologickými klišé. 

Naše regionální média (nemluvě o celo-
státních) věnovala uzavření dohody o part-
nerství mezi Jabloncem n. N. a Kaufbeuren
jen minimální pozornost. Je to způsobeno
„bulvarizací“ médií a z toho pohledu neza-
jímavým tématem? Nebo je to snad tím, že
novináři nemají dostatek povědomí a infor-
mací o tom, co taková dohoda znamená?

Na tuto otázku není jednoduchá odpověď,
protože to znamená detailněji analyzovat vývoj
českých médií v porevolučním období. Zjedno-
dušeně bych řekl, že média se příliš nezabývají
hlubšími analýzami sledovaných jevů. Navíc je
obecně známým jevem, že mediálně je mno-
hem lépe prodejná zpráva ohlašující nějaký
malér, než informace, která přináší třeba malý
pozitivní posun. V poslední době mám však po-
cit, že se přece jen situace začíná zlepšovat
a hlavně ve veřejnoprávních médiích je vidět
snaha jít více ke kořenům událostí a zmiňovat
v pestřejší míře i život v regionech. 

Jak si vysvětlit to, že regionální média na
německé straně se dohodě obšírně věnovala?
Přitom si nemyslím, že by byla méně bulvár-
ní, než ta naše.

To by opět vydalo na širší analýzu. Stručně
řečeno, v Německu existuje mnohem větší trh,
a tudíž i mediální možnosti a mohou se tam
vedle sebe „uživit“ jak ryze bulvární listy spo-
lečně s takovými respektovanými deníky, jaký-
mi jsou třeba Frankfurter Allgemeine Zeitung.
A stejná situace platí i na úrovni jednotlivých
spolkových zemí, kde také v mediální sféře exis-
tuje mnohem větší názorová pestrost.

Na městské úrovni se nedá dělat „velká po-
litika“, ale partnerství dvou měst, která ma-
jí jedny kořeny, k jejichž rozdvojení došlo
následkem velkého a neomluvitelného kon-
fliktu způsobeného oběma stranami, je pro-
jevem vůle k usmíření. Jsem přesvědčen, že
dohoda o partnerství mezi Jabloncem
a Kaufbeuren má více než jen regionální vý-
znam. Myslíte si, že tomu tak je?

Zmíněný krok je podle mě velmi důležitým
právě proto, že se jedná o rozvoj kontaktů mezi
dvěma konkrétními regiony a dotýká se tak zce-
la určitých okruhů otázek, které je třeba řešit.
Jde též o návrhy konkrétních projektů (v podni-
katelské, kulturní nebo vzdělávací sféře atd.), na
nichž mohou oba regiony participovat. Občané
obou měst mají také šanci lépe se navzájem po-
znat a nedělat si obrázek o těch druhých jen na
základě zpráv z tzv. velké politiky. 

Městská čtvrť Neugablonz vznikla v Kauf-
beuren po válce jako největší koncentrace
Němců z Československa v celé Spolkové re-
publice. Německá veřejnost vyhnance nepři-
jímala zrovna s nadšením a spojenecké oku-
pační úřady se snažily o co největší rozptýlení.
Nevzniklo tedy v Neugablonz jakési ghetto,
které si pěstovalo pocit křivdy?

Odpověď na otázku pocitu ukřivdění by měla
směřovat spíše na obyvatele Neugablonz. Mohu
však potvrdit, že vysídlené Němce nikdo po vál-
ce nevítal s otevřenou náručí a museli se vy-
rovnávat s nevraživostí místního obyvatelstva,
které jim často kladlo za vinu, že kvůli nim by-
la fakticky rozpoutána válka, která měla pro
Němce tak zničující důsledky. Po válce se část
vysídlenců snažila reflektovat poválečný osud
duchovním pohledem a velmi pozitivní roli
v tomto směru sehrála zejména Ackermann-
Gemeinde, která od roku 1946 organizačně
sdružuje sudetoněmecké katolíky. 

Přípravu dohody o partnerství na městské
úrovni doprovázely také aktivity jablonec-
kých církví. Jak vnímáte jejich aktivní zapo-
jení z naší strany do otázky partnerství?
V SRN, a zvláště v Bavorsku to zřejmě není
nic neobvyklého. 

Domnívám se, že církve a křesťané obecně se
významně zasloužili o budování dobrého vzá-
jemného sousedství, a to zejména po roce 1989.
Vstřícné přístupy však přitom bylo možné re-
gistrovat již před tím. Při mém nedávném stu-
dijním pobytu v archivu německého minister-
stva zahraničí v Berlíně jsem například zjistil,
že vůdčí představitelé již zmíněné Ackermann-
Gemeinde podporovali – na rozdíl od naprosté
většiny sudetoněmeckých organizací – na po-
čátku 70. let Brandtovu východní politiku. Jejím
výsledkem byla mj. normalizace vztahů NSR se
státy komunistického bloku – Polskem, Česko-
slovenskem a posléze také s NDR (na základě
této politiky byla v roce 1973 například prohlá-
šena Mnichovská dohoda za nulitní). 

Po opětovném příchodu svobody a demokra-
cie vydali čeští, němečtí, ale i rakouští biskupo-
vé několik prohlášení přispívajících k otupení
dřívějších nepřátelství a hledání možnosti spo-
lupráce do budoucna. 

Vedle oficiální roviny setkávání se uskuteč-
ňují z iniciativy české i německé strany různo-
rodé konkrétní iniciativy nejširšího okruhu vě-
řících, jež přispívají i k rozvoji občanského dia-
logu (např. společné poutě na tradiční poutní
místa v pohraničí). V poslední době bylo pro
mě osobně velmi silným symbolickým gestem,
když papež německého původu hovořil při své
návštěvě v naší zemi při několika příležitostech
česky. 

(bt, os)

Dohoda o partnerství pohledem historika

Delegace partnerského města Kaufbeuren na schodech jablonecké radnice.
Primátor Stefan Bosse stojí v první řadě s primátorským řetězem na krku. Foto Mathias Wild 

Přátelská atmosféra vládla po celou dobu návštěvy.
Foto Jiří Jiroutek Skleněná váza se smlouvou z dílny Zdeňka Lhotského
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Město Kaufbeuren ve Spolkové republice Německo 
a město Jablonec nad Nisou v České republice 

uzavírají

D O H O D U  O  PA R T N E R S T V Í

Představitelé obou měst tímto oficiálně vyjadřují svou vůli uzavřít dohodu o partnerství.

Obě města chtějí podporovat dlouhodobé vzájemně všestranné vztahy, 
které vycházejí ze společné minulosti a jsou motivovány společnou budoucností. 

Některé kontakty byly navázány již v minulých letech 
a nové mohou vznikat na základě této dohody. 

Partnerství bude zaměřeno především na občany obou měst 
a klade důraz na oblast kultury, vzdělávání, sportu, historie měst, 

městských tradic a rozvoje občanské společnosti. 
V úvahu budou brány potřeby dětí, mládeže, rodin i starší generace. 
Obě města prohlašují, že budou vzájemnou spolupráci podporovat 

podle svých organizačních a finančních možností. 

Město Kaufbeuren a město Jablonec nad Nisou věří, že touto dohodou přispějí 
k rozvoji prostředí pokojného soužití, přátelské spolupráce, 

svobody a sbližování národů, které patří k hlavním myšlenkám 
naší společné evropské budoucnosti. 

Jen tak se může Evropa pokojně rozvíjet. 

Jablonec nad Nisou, 26. září 2009

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stefan Bosse Petr Tulpa

primátor starosta
města Kaufbeuren města Jablonec nad Nisou

Die Stadt Jablonec nad Nisou (Gablonz an der Neiße) in der Tschechischen Republik 
und die Stadt Kaufbeuren in der Bundesrepublik Deutschland 

schließen dieses

PA R T N E R S C H A F T S A B K O M M E N
ab

Die Repräsentanten beider Städte bringen hiermit offiziell ihren Willen 
zum Abschluss eines Partnerschaftsabkommens zum Ausdruck.

Beide Städte sind gewillt, langfristige umfassende gegenseitige Beziehungen zu unterstützen, 
die aus einer gemeinsamen Vergangenheit hervorgehen und auf eine gemeinsame Zukunft ausgerichtet sind.

Manche Kontakte wurden bereits in den vorangegangenen Jahren geknüpft, neue Kontakte mögen 
mit diesem Abkommen gefördert werden. Diese Partnerschaft richtet sich vor allem an die Bürgerinnen 
und Bürger beider Städte und legt ein besonderes Augenmerk auf die Bereiche Kultur, Bildung, Sport,

Stadtgeschichte und städtische Traditionen sowie auf die Entfaltung der bürgerlichen Gesellschaft. 
Auch Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren sollen mit ihren Anliegen 

in dieses Partnerschaftsabkommen einbezogen werden. Beide Städte erklären ihre Bereitschaft, 
die wechselseitige Zusammenarbeit entsprechend ihren organisatorischen 

und finanziellen Möglichkeiten zu fördern und zu unterstützen. 

Die Stadt Jablonec nad Nisou (Gablonz an der Neiße) und die Stadt Kaufbeuren glauben, 
dass sie durch dieses Abkommen zur Entwicklung einer Atmosphäre des friedlichen Zusammenlebens, 

der freundschaftlichen Zusammenarbeit, der Freiheit und der Völkerverständigung, also zu Werten beitragen, 
die zu wichtigen Grundideen unserer gemeinsamen europäischen Zukunft gehören. 

Nur so kann sich Europa friedlich entfalten. 

Jablonec nad Nisou (Gablonz an der Neiße), am 26. September 2009

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stefan Bosse Petr Tulpa

Oberbürgermeister Oberbürgermeister
der Stadt Kaufbeuren der Stadt Jablonec nad Nisou 

(Gablonz an der Neiße)

Všechno má svůj čas
V deníku „Allgäuer Zeitung“ vyšel ještě před

podpisem dohody o partnerství příspěvek
Kurta Fischera, rodáka z Jablonecka. Dnes
tento téměř devadesátiletý bývalý tlumočník
a učitel žije v Kaufbeuren a občas publikuje
v pravidelné rubrice „Nej su wos!“ (No toh-
le!). Rubrika je věnována článkům psaným
v dialektu. Příspěvek Kurta Fischera zařa-
zujeme pro zajímavost v originálu a připo-
jujeme samozřejmě i překlad.

Olles hout seine Zeit
Dan Mounat soll noch dr Vrtrag iebr Städte-

partnerschaft zwöschn Gablunz und Kaufbeu-
ren undrschriebn wardn. Ich frej mich, doss ös
endlich drzune kömmt. Ich ho nischt ne gegen
ane Freundschoft mit Szombathely odr mit
Ferrara. Ane Partnerschoft mit Gablunz wu ch
ei dr Nähe Ufgewachsn und wu ch ei de Schule
gegang bie, leit mr halt noch mieh om Harzn.
Und ich mejne, doss de de Zeit reif drfier ös.

Ich wejß, ich wejß. Moiche denkn dou ganz
andersch. Zu schwer wiegn bei dan noch die
Vrletzungn und Demietigung, s ganze Unrajcht
vu dr Vrtreinbung – doss ös und wie s possiert
ös. Dos muss mr reschpektiern. Obr s word jo
niemand zu wosn gezwungn.

Mr muss sich doch ou vr Ougn haln, doss dos
vur iebr sechtsch Juhrn wor. Die jungn Leute
aus bejdn Städtn, die sich etze schunt regl-
mäßich traffn, sein de Enkln vu dar Genera-
tioun, die uns vrtriebn houot. Wolln mr die drfier
vrantwurtlich machen, wos sich noch n Kriege
obgespielt hout?

War de an letztn Juhrn eftr ei Gablunz wor,
wejß wos sich dorte olles vrändert hout. Ich
denk dou ne ei orschtr Linie os Aussahn vu dr
Stodt. Nej, ich mejne was andres: O Juhrtagn
odr zu andern Gelegnhejtn warn etze ei dr
Gablunzer Zeitung Architenktn, Undernahmer,

Kinstler gewirdicht. Deutsche, die de frieher ei
Gablunz gowouhnt hon. Undrn Kommunistn
wär dos ne meglich gewast. An Schumborge,
zun Beispiel, hout de Gemejnde s Haus vun
sagnimwoubn Dr. Kittl gekouft und vr vill Gald
renoviert. S soll amoul a Museum wardn.
A jeds wejß natierlich, dos de Kittl a Deutscher
wor. S sein gemejnsome Gedenkstejne ufge-
stallt wurdn. Vereine vu dou und vu drinne hon
zomm Juhrtage gefeiert. Moiche Urtsgemejn-
schoften fohrn reglmäßich ei de alte Heimat.
Mr fängt also mit dan Beziehungn ne bei Null o.

Su ane Partnerschoft will natierlich keine
gruße Politik ne machen. Iebr de Benesch-
Dekrete odr andre Frougn word of aner andern
Ebene entschiedn. Dr Sinn vu aner Städte-
partnerschoft is, doss meglichst villn Leutn de
Gelegnhejt geboutn word, de Partnerstodt und
de Leute dorte kennzularn und zu sahn, wie se
labn. Ock wenn mr zomm kimmt und mitanandr
redn tut kon mr Vururtejle und Vurbehalte, die
s amende noch of bejdn Seitn göbt, obbaun.

Ejne Mauer ös bei uns schunt gefolln. Ich tät
mr winschn, doss die, die s ei moichn Keppn ei
dar Beziehung noch gahn tut, ou fällt.

Kurt Fischer

Všechno má svůj čas
Ještě tento měsíc má být podepsána dohoda

o partnerství měst mezi Jabloncem a Kauf-
beuren. Mám radost z toho, že k tomu konečně
dojde. Já nemám nic proti přátelství se Szom-
bathely nebo s Ferrarou. Partnerství s Jablon-
cem, v jehož blízkosti jsem vyrostl a kde jsem
chodil do školy, je ale mému srdci přeci jen
bližší. A domnívám se, že k tomu uzrála doba.

Já vím, já vím. Někteří o tom přemýšlejí do-
cela jinak. Příliš tíživá jsou pro ně ještě zranění

a ponížení, všechny ty křivdy vyhnání – že a jak
se to stalo. To musíme respektovat. Ale vždyť
není nikdo k něčemu nucen.

Musíme si přeci také uvědomit, že to bylo před
více než šedesáti lety. Mladí lidé z obou měst,
kteří se teď pravidelně setkávají, jsou vnuky té
generace, která nás vyhnala. Chceme je činit
zodpovědnými za to, co se po válce odehrálo?

Kdo byl v posledních letech častěji v Jablonci,
ten ví, co všechno se tam změnilo. Já teď ne-
myslím v první řadě na vzhled města. Ne, mám
na mysli něco jiného. Při výročích a při jiných
příležitostech jsou teď v jabloneckých novinách
oceňováni architekti, podnikatelé, umělci –
Němci, kteří dříve v Jablonci žili. Za komunis-
tů by to bývalo nebylo možné. V Šumburku
(Krásné) například, koupila obec dům pověst-
mi opředeného doktora Kittela a za mnoho pe-
něz ho renovovala. Má zde jednou být muzeum.
Každý přirozeně ví, že doktor Kittel byl Němec.
Byly postaveny společné pomníky. Spolky od
nás a odtamtud spolu oslavovaly výročí.
Některá místní sdružení jezdí pravidelně do
staré vlasti. Takže se vzájemnými styky nezačí-
náme od nuly.

Takovéhle partnerství si přirozeně neklade za
cíl dělat velkou politiku. O Benešových dekre-
tech nebo jiných otázkách se rozhoduje na jiné
úrovni. Smyslem partnerství mezi městy je, aby
byla co největšímu počtu lidí nabídnuta mož-
nost poznat partnerské město a jeho lidi a vidět,
jak žijí. Jenom když se budeme společně setká-
vat a mluvit spolu, můžeme odbourávat před-
sudky a výhrady, které možná ještě na obou
stranách existují.

Jedna zeď u nás již padla. Já bych si přál, aby
ta, která v tomto ohledu ještě v některých hla-
vách přetrvává, padla také.

Přeložil Otokar Simm


