Jablonec místními nazývaný (Jabloneček) německy
Gablonz. Historicky velmi stará obec poprvé se o ní zmiňuje farní zápis Libera civitas (Kuřívody) z roku 1352.
Farní ves s kostelem Narození Panny Marie, který se
bohužel nedochoval. Barokní kostel byl postaven na středověkých základech. Byl dominantou obce. Z kostelní věže
bylo vidět všechny hrady v okolí. Bylo vidět do okolních vsí
Židlov, Chlum, Kracmanov. Z jeho vnitřního vybavení se
dochovaly pouze sochy sv. Václava a Jana Nepomuckého,
které byly přeneseny do klášterního kostela sv. Václava v
Bělé pod Bezdězem. Poslední bohoslužba se zde konala o

výjimky tzv. němé mince – chybí zde
jména panovníků jako vydavatelů. I
tyto mince nakonec trpěly měněním
velikosti i ryzosti, lidmi byly lámány,
aby vznikly menší díly a mince se
spíše vážily, než počítaly. V dnešní
době by nálezce byl milionář.

Není bez zajímavosti, že v roce 1933 zde byla postavena Česká škola, kterou navštěvovaly i děti z některých
německých rodin. Malá školička se zachovala dodnes
stejně jako škola německá, i když jsou ve značně zdemolovaném stavu.

Nejvyšší budovou v obci byla škola, jak jinak, německá. Jak
to vypadalo v Jablonci před sto lety, můžete vidět na
snímku.

Foto z roku 1939 zachycuje novou školu v plné kráse.

svátku, jemuž byl kostel zasvěcen (8. září 1947) jeho další
osudy jsou poznamenány zvůlí a bohužel i násilnými činy
na lidských životech, které byly v jeho prostorách spáchány. Po roce 1948 byl kostel stržen.
V roce 1896 byl ve vsi nálezem poklad - hrnec s 200
brakteáty. Brakteát (z latinského braktea = plíšek) je stříbrná jednostranná mince knoflíkovitého tvaru z velmi
tenkého střížku. Na Českém území byly brakteáty zavedeny 1253 - 1278 Přemyslem Otakarem II. a nahradily v té
době silně znehodnocené denáry. Brakteáty byly až na

Jak uvádí Chytilův místopis, Jablonec měl v roce 1921
sečtených 105 domů a 432 obyvatel, z tohoto počtu bylo
25 Čechů, 406 Němců a jeden obyvatel byl jiné, nezjišťované národnosti. V roce 1930 počet domů poklesl na 84 a
obyvatel na 328. V místě byl farní úřad. Četnická stanice,
pošta a telegraf byly v Olšině (4 km). Železniční stanice
měli obyvatelé Jablonce hned dvě. První z nich byla v Mnichově Hradišti (14,25 km) a druhá v Mimoni (15 km). Obec
spadala pod zdravotní obvod Kuřívody.

Po vzniku Vojenského výcvikového prostoru Mimoň
sloužily objekty jako přechodné ubytovny a sklady ČSLA a
Vojenských lesů. Rozvoje se Jabloneček dočkal až po roce
1968 vstupem sovětských vojsk. Sověti jako rodilí stratégové sice využili pro svou 2432. protiletadlovou raketovou
technickou základnu údolí Jablonečku ale jen pro zázemí

(kasárna), kde pro své důstojníky s rodinnými příslušníky
(130), postavili z bílých cihel obytný třípatrový dům. Pro
zajímavost posádka činila 200 vojáků. Samotný objekt
základny byl vystavěn v bývalé obci Chlum. Místo Chlum
bylo již v r. 1293 uváděno jako veste (tvrz), která byla v
majetku pana Hynka z Dubé. Jako pozůstatek tohoto rytířského sídla může sloužit selský dvůr, který byl knížecím
rohanským panstvem na Svijanech rozdělen mezi usedlé
domkaře. Na tento selský dvůr upomínaly názvy některých
domů, (Na zámku - Im Schlosse, Na sýpce Aufn Schüttenboden. Ves roku 1560 zanikla, aby byla po 230 letech
znovu založena se stejným názvem.
Chlum měl podle sčítání z roku 1921 15 domů a 52
obyvatel. 51 z nich bylo národnosti Německé a jeden
Čech. Co se týče povolání obyvatel osady Chlum, bylo zde
9 sedláků a pěstitelů zeleniny, 2 řemeslníci, 1 hospodský a
2 dělníci. (údaje ze Všeobecného sčítání v roce 1931). Jen
pro orientaci. Okolní lesy v této době ještě neexistovaly.
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Na 41 km cyklotrasy č. 241 Petrovice - Radonice,

Rakety a jejich systémy byly skladovány v přísně střeženém objektu na tu dobu v klimatizovaných skladech.
Obchod Franze Thierla na Chlumu.
Uvedená 2432. protiletadlová raketová technická základna v Jablonečku měla zabezpečovat protiletadlové
raketové jednotky, útvary a svazek vojskové protivzdušné
obrany Střední skupiny vojsk raketovou technikou. Jednalo se o smíšenou základnu armádního typu, která by zásobovala zmíněné součásti SVV protiletadlovými raketami
všech typů (9K32M Strela-2M, 9K35M Strela-10M, 9K33M
OSA, 2K12M KUB a 2K11 KRUG). Při svém odsunu z ČSFR
čítala 198 vojáků, 8 občanských zaměstnanců a 2575 kusů
PL raket (pravděpodobně nejpočetněji byly zastoupeny
ruční PL rakety Strela-2M).
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Po roce 1991 na návrh MV J. Rumla vznikl v Jablonečku
přes velký odpor uprchlický tábor. Který byl po první zimě
přesunut na jinou základnu (depot jaderné munice „Javor“
Bělá pod Bezdězem), kde je dodnes.
Otázka pro Vás: Byla někdy v Jablonečku armáda Anglie? Odpověď na www.expozice-ralsko.estranky.cz

Připravil: Václav Bilický
Vydalo město Ralsko 2009

