
JABLONECKÉ ARCHIVNÍ CIMÉLIE '17 

 

V pořadí již pošesté se k letošním oslavám Mezinárodního dne archivů připojí v pátek 

9. června 2017 i Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou, a to svým tradičním Dnem 

otevřených dveří.  

Prezentovány budou jedinečné dokumenty týkající se letošních regionálních výročí, 

návštěvníci ale nebudou ochuzeni ani o nejzajímavější přírůstky archiválií z poslední doby. 

 

V souvislosti s letošním 111. výročím položení základního kamene jablonecko – 

mšenské přehrady (1906) budou vystaveny některé (širší veřejnosti dosud neznámé) 

dokumenty spojené se vznikem tohoto technického díla. Zájemci se seznámí např. 

s oficiálními protesty kdysi samostatných obcí Loučná a Mšeno proti záměru stavby, či 

s precizními technickými výkresy přehrady vyvedenými v barvě.   

Archiv též připomene letošní 55. výročí spojení Mšena – a Vrkoslavic - s Jabloncem 

(1962).  

Stejným rokem je datován i první významnější text o okresním archivu v regionálním 

tisku; tento pamětihodný záznam publikovaný v někdejším týdeníku Noviny Jablonecka bude 

znovu zveřejněn po více než půlstoletí trvající přestávce.   

Z dalších výročí chceme upozornit na letošní jubileum 425 let od dědičného povýšení 

členů slavné sklářské podnikatelské rodiny Schürerů císařem Rudolfem II. 

do šlechtického stavu. Originál listiny z roku 1592 dnes již zřejmě neexistuje, vystaven tak 

bude „pouze“ vzácný opis zmíněného privilegia. Poprvé byl notářsky ověřen v Žitavě v roce 

1654, podruhé v západočeské Teplé v roce 1655, potřetí (a naposled) pak v České Kamenici 

v roce 1669. 

V roce 2017 si připomínáme i 115 let od narození českého překladatele, ilustrátora 

a hudebníka Karla Vačleny mladšího (1902 – 1986), jehož rodina provozovala 

ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století na Jablonecku úspěšné české nakladatelství 

a knihkupectví. I tato osobnost bude archivem (ve spolupráci s Městskou knihovnou) 

vzpomenuta.  

 

Z nově získaných archiválií bude k vidění např. podrobná dokumentace ke vzniku osobité 

novostavby železnobrodské Městské spořitelny (1928 – 1938), tamního hotelu Cristal – 

Pallace (1939 – 1946) a původní budovy jabloneckého hotelu Merkur (1932 – 1939).  

Poprvé představíme i digitální kopie některých dokumentů, jejichž originály jsou zatím 

uloženy mimo archiv: budou tak vystaveny dokumenty z pozůstalosti prvního 

jabloneckého starosty Josefa Pfeiffera mladšího (1808 – 1869), které do Jablonce přivezl 

v letošním březnu jeho příbuzný, pan Ulrich Schwehn z německého Haigeru. Nově 

zdigitalizována byla i obrazová dokumentace současného sídla archivu – někdejšího 

jabloneckého Městského starobince s chudobincem, postaveného v klidové zóně na kraji 

města v letech 1908 – 1909.  

 

Zájemcům bude samozřejmě umožněna i prohlídka archivu. Během ní jim přiblížíme 

odbornou práci archivářů a budou seznámeni s novinkami v jeho činnosti za poslední rok.  

 

Jablonecký archiv se nachází v Turnovské ulici 40 a 40a, a návštěvníkům Dne otevřených 

dveří slibuje opět neopakovatelné zážitky. Sraz zájemců před hlavní budovou archivu vždy 

v 9, 12, 15 a 18 hodin. 

 

www.soalitomerice.cz/content/soka-jablonec-nad-nisou  
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