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Lidé od nás
Nejsme zatíženi
chorobami
velkoměsta

Fórum čtenářů
Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte vaše názory na
redlib@mfdnes.cz, MF DNES, OC
Fórum Liberec, Soukenné nám.
2/669, 460 01 Liberec, telefon 488
123 111.
Diskutovat můžete na internetové
stránce liberec.idnes.cz.
Vlastní autorský blog si můžete
založit na adrese blog.idnes.cz.

Jak korálkáři
ke štěstí přišli
Statutární město Liberec obdrže-
lo výsledek šetření Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže
podnětu na přezkoumání postu-
pu zadavatele při zadávání zaká-
zek „Bazén Liberec“ a „Revitaliza-
ce městských lázní“. ÚOHS prý
obě zakázky v celém rozsahu pro-
zkoumal a konstatoval, že neshle-
dal důvody pro zahájení správní-
ho řízení z moci úřední. Pokud
rozhodnutí má stejnou validitu
jako rozhodnutí ze 17. dubna
2001, potom bych Libereckým do-
poručoval maximální opatrnost.
Tehdy totiž ÚOHS vydal souhlas s
fúzí bižuterních a sklářských fi-
rem v regionu Jablonec nad Ni-
sou a umožnil tak v roce 2005

vznik obra na hliněných nohách,
megalomanského projektu Jablo-
nex Group a.s. s téměř čtyřmi tisí-
ci zaměstnanci. Z odůvodnění a
následného vývoje lze vystopovat
opravdu profesionální a naprosto
neomylné předjímání věcí budou-
cích, mj. se v něm praví:
„Z hlediska zajištění dlouhodo-
bých odbytových potřeb, vyplýva-
jících nejen ze současných kapa-
citních možností, ale i rozvojo-
vých plánů, považují účastníci ří-
zení za optimální plně využít celo-
světového teritoriálního záběru,
distribučních prostředků a forem,
kterými disponují největší bižuter-
ní exportéři v České republice. Za-
jistí se tak vyšší exportní výkon-
nosti včetně efektivnosti. Skuteč-
nost, že účastníci řízení dávají k
dispozici pro současné i budoucí
odbytové potřeby uvedené vývoz-
ní i prodejní struktury, které svým
teritoriálním rozsahem a šíří pro-
dejního sortimentu nemají v tom-
to oboru ve světě srovnání, má
pro další ekonomický rozvoj a sta-
bilitu regionu zcela zásadní vý-
znam. Zabezpečení investičního
rozvoje je z pohledu účastníku ří-
zení považováno za jednu z nejvý-
znamnějších výhod spojení. Před-

pokládá se totiž zajištění revitali-
zace technického rozvoje v oblas-
ti technologií, které jsou klíčové
pro další rozvoj, a dále poskytnutí
zcela nových technologií,
know-how i finančního zabezpe-
čení. Zajištění zaměstnanosti je
další uvedený pozitivní dopad
spojení. Rozhodujícím paramet-
rem pro zachování zaměstnanosti
v odvětví skla a bižuterie je přede-
vším udržení a zvýšení exportní
konkurenceschopnosti. Účastníci
řízení jsou si zvláště vědomi toho,
že skleněná bižuterie je rozhodují-
cím zdrojem pracovních příleži-
tostí v regionu.“
Tisk tehdy psal: 14. října 2005 –
Do deseti let největší světový vý-
robce skleněných polotovarů i
módní bižuterie. Takovou vizi
mají šéfové nově vzniklého sklář-
ského gigantu Jablonex Group,
který zaměstnává téměř 3 900 pra-
covníků. Vznikl spojením několi-
ka významných sklářských a bižu-
terních firem v oboru (Ornely, Jab-
lonexu, Bižuterie České mincov-
ny, Železnobrodského skla a Bohe-
mian Jewelery). Jablonex Group
vlastní zhruba dvacítka manažerů
sdružených ve firmě BTC. Čtvrti-
na pak patří rakouské firmě s čes-

kými kořeny Swarovski. Fúzi mu-
sel povolovat antimonopolní
úřad. Spojením nezmizí z trhu ani
tradiční ochranné známky.
Výsledek neschopnosti ÚOHS od-
hadnout vývoj, neschopnosti maji-
telů se domluvit na řízení gigantu
byl pro zaměstnance tristní. 1. lis-
topadu 2009 přestala společnost
Jablonex Group a.s. vyvíjet jaké-
koliv výrobní aktivity, zbyly po ní
tisíce nezaměstnaných po celém
regionu. Z někdejšího impéria zů-
staly nevyužité budovy. Majitele
změnila jen zisková Česká min-
covna a Preciosa převzala výrob-
ce skleněných perel Ornelu. V
roce 2011 španělská společnost
Fanjoya Group koupila značku
Jablonex.
Mám proto pocit, že jako téměř
vše, je i rozhodování Úřadu na
ochranu hospodářské soutěže po-
platné jistým politickým zadá-
ním. Dlouho jsem mapoval pří-
běh pracovně zvaný „Jak korálká-
ři ke štěstí přišli“ včetně vládních
rozhodnutí a jejich následných ru-
šení, žádostí o spojení i rozdělení.
Jako červená nit se příběhem táh-
nou politické strany ODS a ČSSD.
Zdeněk Hromas
http://hromas.blog.idnes.cz

Krátce
DESNÁ

Počet nezaměstnaných
v Desné klesá
Počet nezaměstnaných lidí v Des-
né v Jizerských horách za posled-
ní měsíc klesl o sedm uchazečů.
V horském městě tak zůstalo 194
lidí bez práce. V rámci Mikroregi-
onu Tanvaldsko patří dlouhodo-
bě Desná k městům s nejnižší ne-
zaměstnaností. Zatímco napří-
klad ve Smržovce je nezaměstna-
nost 12,6 procenta, v Desné je o
dvě procenta nižší. Město se
mimo jiné snaží ve spolupráci s
jabloneckým úřadem práce po-
moci lidem bez zaměstnání pro-
střednictvím dotovaných veřejně
prospěšných prací a veřejné služ-
by. (bra)

Den pro postižené V Jablonci
patřilo středeční odpoledne
zdravotně postiženým. Čekaly je
soutěže a zábavný program,
zapojily se handicapované i
zdravé děti. Foto: Zbyněk Cincibus

http://marcusc.rajce.idnes.cz

JABLONEC NAD NISOU Kavárna, vi-
nárna, restaurace, kinosál, obcho-
dy i kanceláře. To vše byla jablo-
necká radnice. V dubnu letošního
roku uplynulo právě 80 let od chví-
le, kdy začaly první výkopové prá-
ce.

Tehdy na projekt nové radnice
posuzovali 177 návrhů z celé střed-
ní Evropy. „Nakonec zastupitel-
stvo odsouhlasilo projekt liberec-
kého architekta Karla Wintera. Již
v lednu 1933 proběhlo první zase-
dání městské rady a budova se ote-
vřela veřejnosti,“ říká jablonecký
místostarosta Petr Vobořil.

Radnici Winter navrhl jako poly-
funkční stavbu, která nebyla pou-
ze moderním sídlem městské sprá-
vy, ale stala se také společenským
a kulturním centrem poskytujícím
obyvatelům města další rozmanité
služby.

Své kanceláře zde měly jednotli-
vé městské podniky, v parteru se
nacházely obchody, byla tu provo-

zována rozsáhlá pohostinství a je-
den z největších biografů v tehdej-
ším Československu. „Sál o kapaci-
tě více jak tisíce míst k sezení ne-
byl určen jen ke sledování filmů,
ale rovněž pro pořádání koncertů
a varietních programů,“ informo-
val Vobořil.

Kavárna pro 550 osob zabírala

přibližně polovinu prvního po-
schodí a skládala se z několika od-
dělených částí včetně terasy. Za
svůj elegantní interiér se nemuse-
la stydět ani vinárna. Restaurace
měla jednodušší vybavení ve stylu
lidových pivnic. „Veškeré pohos-
tinství postupně zaniklo, protože
nebylo výdělečné. Jejích návrat
není možný. V dnešní době si na
sebe vydělá sotva malá hospoda,“
říká pamětník a jablonecký zastu-
pitel Václav Vostřák.

Co se dochovalo, je vnější
vzhled budovy. I po 78 letech.
„Jiný osud čekaly interiéry, které

patřily k tomu nejcennějšímu, co
budova ve svém vnitřku ukrývala,“
říká místostarosta.

V administrativní části se velmi
brzy začalo měnit funkční využití
kanceláří, s čímž byla spojena likvi-
dace původního nábytku. Mnohé
prostorné kanceláře byly příčkami
rozděleny na menší místnosti.

„Veškeré vnitřní zařízení v po-
hostinství bylo zničeno včetně ka-
várenského podniku. Na jeho mís-
tě je dnes obřadní síň a kancelá-
ře,“ informuje Vobořil.

Při různých úpravách radnice
změnili značnou část jejich vnitř-

ních prostorů a zmizel odtud veš-
kerý původní nábytek.

Dnes novodobé, nepříliš vzhled-
né obložení skrývá řadu zajímavos-
tí. Například malý zasedací sál byl
vyzdoben orlicí s roztaženými kříd-
ly. „Za války ho přeměnili ve sňat-
kovou síň,“ připomněl Vobořil.
Protože dnes budova není v dob-
rém stavu, hovoří se o její rekon-
strukci již několik let. Na přestav-
bu by město potřebovalo necelých
600 milionů korun. Ty však nemá.
Proto zatím jen vymění okna, pro-
pojí jednací síně a modernizují toa-
lety. Lenka Brabencová

D o Jablonce jsem se přistě-
hovala v roce 1975. Proto-
že jsem původně z Prahy,

mohu srovnávat kvalitu života
mezi oběma městy. Líbí se mi, že
Jablonec je sportovním městem.
Je bezvadné, že nejsme zatíženi
chorobami velkoměsta, jako je na-
příklad doprava. Z mého pohledu
se město rozvíjí rozumným způso-
bem. Když jsem se dostala z opozi-
ce, snažila jsem se, aby lidé měli
možnost vyjádřit se k záměrům
města. A to se mi také splnilo. Pro-
blémy jsou všude, ale zde jsou řeši-
telné. Bylo by bezvadné, kdyby
město žilo i ve večerních hodi-
nách, jako tomu je například v Pís-
ku. Tam lidé sedávají v restaura-
cích u nábřeží Otavy. A zde to tak
není, přestože ty možnosti tady
jsou. Těžko říci, proč to tak je,
možná je to dané tím, že lidé tady
hodně sportují a pak jsou večer
unavení.

Letos je to přesně osmdesát let, kdy začaly první
práce na budově jablonecké radnice. Dodnes se
prakticky nezměnil její vnější vzhled. Přestavbou
interiéru však budova ztratila svoje kouzlo.

Zprávy z měst

Stavba radnice Snímek vlevo
ukazuje, jak se stavěla jablonecká
radnice. Její funkcionalistická
podoba se za osmdesát let
nezměnila, kouzlo však ztratily
interiéry.

Pro lidi Radnici navrhl Karel Winter jako polyfunkční stavbu, která
nebyla pouze sídlem radních, ale i společenským a kulturním centrem.

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Lence Brabencové
(lenka.brabencova@mfdnes.cz, tel.:
734 520 595.
» Inzertní poradce pro Jablonecko je
Tomáš Kára (tomas.kara@mafra.cz,
tel.: 602 658 911).

Soňa Paukrtová
senátorka

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy

středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Začátek Ze 177 návrhů vybírali radní, jak bude vypadat radnice. K její stavbě došlo před osmdesáti lety.

Dříve a dnes Proslulá restaurace Boccaccio byla oblíbeným cílem Jablonečanů (snímek vlevo). Dnes čeká marně na opravu. 6x foto: Město Jablonec

výběr z dopisů, krácenoVaším objektivem MF DNES přináší snímky z rajce.idnes.cz

Unikátní jablonecká
radnice slaví 80 let


