
  

  Regionální osobnosti a události  

    

1200  V Žitavské kronice byly zmíněny obce Cvikov a Kamenice. 820 let 

1290  Blíževedly byly povýšeny na městečko. 730 let 

1370  Bohatice se staly majetkem Beneše z Mimoně. 650 let 

1380  Českou Lípu postihla epidemie moru. 640 let 

1420  První zmínky o obci Okřešice. 600 let 

1460 
 
Jindřich Berka se zasadil o znovuvýstavbu a vysvěcení cisterciáckého 
kostela sv. Máří Magdaleny. 

560 let 

1470 

 

V České Lípě zemřel  Jindřich Berka Dubský z Dubé, obnovitel česko-
lipských kostelů po požáru a Lipského panství po husitských a lužicko
-vartemberských válkách. 

550 let 

1560  Vlády nad Českou Lípou se ujal Jan z Vartenberka. 460 let 

  Občané Cvikova získali várečné právo.  

1570 
 
První zmínka o vzniku obory Vřísek u Holan, kterou založil  majitel 
panství Jan z Vartemberka. 

450 let 

 
 

Narodil se Václav Berka z Dubé,  šlechtic a majitel panství a rene-
sančního zámku v Zákupech. 

 

1620 
 
Koncem roku 1620 prchal z Čech přes Petrovice u Jablonného "zimní 
král" Bedřich Falcký po porážce na Bílé hoře. 

400 let 

1670  V České Lípě se narodil Jan David Siebert, významný varhanář. 350 let 

1680  Dubou postihla morová epidemie, která téměř vylidnila město.  340 let 

 
 

V březnu 1680 sedláci obklíčili Nový zámek v Zahrádkách. Povstání 
bylo potlačeno a zakončeno popravami v dubnu 1680 v České Lípě. 

 

1730 

 

Zemřel Wenzel Czakert českolipský rodák, teolog, profesor několika 
jezuitských kolejí, vyslanec české provincie jezuitského řádu u císař-
ského dvora. 

290 let 

 
 

Hrabě Josef Jan Maxmilián Kinský začal s výstavbou nového zámku 
ve Sloupu v Čechách. 

 

1750 
 
Císařovna Marie Terezie potvrdila práva a privilegia městu Česká 
Lípa. 

270 let 

1760  Byla dokončena stavba kostela Povýšení sv. Kříže v Dubé. 260 let 

1780 
 
Narodil se podnikatel František de Paula Elbel, který vybudoval kar-
tounku stojící v místech dnešní školy v Moskevské ulici. 

240 let 

1790 

 

Narodil se majitel prosperující sklářské firmy Carl Gotfried Helzel. 
Zasloužil se o založení poštovního úřadu v Kamenickém Šenově a   
na vlastní náklady nechal zbudovat silnici z Kamenického Šenova    
do Slunečné a z Horní Libchavy do České Lípy. 

230 let 

1800 
 
Antonín Balle založil ve Cvikově první barvírnu tureckou červení        
v Rakousku. 

220 let 

1810 
 
Narodil se Josef Richter, který podnikal na území České Lípy v oboru 
potiskování textilu. Po něm nese jméno Richtrův dvůr.  

210 let 

1830  Probíhala výstavba silnice ze Cvikova do Trávníku. 190 let 

1840 
 
V Doksech zanikla továrna na potiskování textilu František Wünsche 
& spol.  

180 let 

 
 

V České Lípě byl založen městský archiv. Prvním archivářem byl 
JUDr. B. Sonnewend. 
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1850 
 
Narodil se Hugo Schwarz, autor první mapy politického okresu Česká 
Lípa z roku 1886. 

170 let 

 
 

Bylo zahájeno restaurování zámku Zákupy pro potřeby odstoupivší-
ho císaře Ferdinanda I. Dobrotivého. 

 

1850 

 

Bylo zahájeno vydávání prvních českolipských novin Böhmisch Lei-
paer Anzeige-Blatt, které plnily funkci úředního týdeníku krajské vlá-
dy. Vydával je tiskař Jeřábek. 

170 let 

 
 

Byla založena rolnická doplňovací zemědělská škola, která sídlila       
v Růžovém dvoře v České Lípě. 

 

 
 

V Zákupech byl založen první sbor dobrovolných hasičů na území 
Českého království. 

 

  V České Lípě zahájila svou činnost  krajská vláda.  

 

 

Zemřel Franz Ignaz Florian Kreibich ml., obchodník se sklem a poš-
tovní úředník. Autor zápisků o praxi a vedení sklářské firmy v 19. sto-
letí. 

 

1860 

 

Od července do listopadu sužovala Českou Lípu morová epidemie.   
K odvrácení moru byl pak v následujícím roce postaven sloup Nej-
světější Trojice. 

160 let 

 

 

Zemřel Josef Lissner, obchodník se sklem. Nechal v Kamenickém Še-
nově postavit výstavný dům čp. 5 se lví kašnou a věnoval ho obci 
jako výraz své lásky k tomuto městu. 

 

1870  Ve Volfarticích vznikl Sbor dobrovolných hasičů. 150 let 

 
 

V České Lípě začala pracovat pobočka České eskomptní banky. Ban-
ka měla malou úřadovnu v Moskevské ulici. 

 

  V Mimoni byla založena továrna na ohýbaný nábytek.  

1880  V České Lípě byla založena obchodnická pokračovací škola. 140 let 

  V České Lípě se začalo zavádět plynové osvětlení.  

 
 

Zemřel českolipský puškař Johann Templer pocházející ze Slezska, 
člen a střelmistr českolipského sboru ostrostřelců. 

 

1890 
 
Zemřel novoborský rodák Josef Strohbach, policejní ředitel ve Vídni. 
Za své zásluhy získal šlechtický titul "von Kleisberk". 

130 let 

 

 

Zemřel Kajetan Posselt, absolvent českolipského gymnázia, pedagog 
a ředitel českolipského gymnázia. Stal se také převorem Augustini-
ánského řádu, byl biskupským notářem, poslancem Zemského a Říš-
ského sněmu a členem korespondentem Říšského ústavu geologie. 
Byl jmenován čestným občanem České Lípy. 

 

 
 

Narodil se Rudolf Forman, otec režiséra Miloše Formana. Rudolf For-
man nechal ve Starých Splavech postavit Penzion Rut. 

 

 
 

V Mimoni vznikl Spolek pro zkrášlení Božího hrobu a slavnost Vzkří-
šení. 

 

 
 

Zástupci obce v Novém Oldřichově se rozhodli  zřídit lidovou knihov-
nu. Po roce 1891 knihovna obdržela licenci. 

 

1900 
 

Emanuel Ignaz Heller postavil v Žandově továrnu na výrobu umělých 
mlýnských kamenů. Ochrannou značku "Hellerstein" používali i další 
majitelé továrny ještě za první republiky. 

120 let 

  Byl dostavěn železniční viadukt na trati z Mimoně do Liberce.   

 
 

V České Lípě byla postavena chlapecká měšťanská škola, dnešní ZŠ 
Pátova. 

 

  V Polevsku byla založena sklářská huť Anna.  
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1900 

 

Bylo ukončeno vyučování v budově nejstarší českolipské školy na 
Škroupově náměstí, která zde jako farní škola při kostele sv. Petra    
a Pavla působila od středověku. 

 

1910 
 
V blízkosti městského parku v Novém Boru byly založeny Císařské 
jubilejní lázně. 

110 let 

1910 

 

Učitel Karl Beckert a strážník Karl Bundesmann vytesali reliéf na Ská-
le smrti u Kunratic na Novoborsku. Plastika zachycuje místní pověst 
o mlynářově dceři, která, aby unikla zlému rytíři, raději zvolila smrt a 
skočila ze skály.  

 

  V Dolním Prysku byla zahájena výroba lisovaného skla.  

 
 

V Novém Boru zřízen v rámci sklářské školy sklářský zkušební ústav, 
první svého druhu v Rakousku-Uhersku. 

 

  V České Lípě byl založen sbor Církve adventistů sedmého dne.  

1920 
 
V České Lípě v Kounicově domě bylo založeno české reformované 
reálné gymnázium. 

100 let 

  V oboře Ralsko u Mimoně byli vysazeni mufloni.  

  Vyplul první parník na Máchově jezeře.  

 
 

V časopise Čas vyšly pod názvem "Moje mládí" vzpomínky básníka 
Jiřího Mahena na Dubou a okolí. 

 

1930  Vyšlo první číslo sborníku Bezděz 90 let 

1940 

 

Majitelem bývalé Rosenthalovy kartounky v České Lípě se stala ber-
línská firma Siemens-Schuckert-Werke A.G.. Zavedla zde výrobu pří-
strojů pro  letadla. 

80 let 

1950  Začal vycházet časopis Českolipský budovatel nové vesnice. 70 let 

  Na Novoborsku začalo vycházet periodikum Borský klas.  

 
 

Na okrese Doksy začalo vycházet periodikum Družba budovatelů 
nových zítřků. 

 

  Byl zrušen kapucínský klášter v Zákupech.  

1950 

 

Zemřel Karl Beckert, který působil jako řídící učitel v Kunraticích        
u Cvikova. Byl členem Horského spolku a  podílel se na tvorbě skal-
ních reliéfů v okolí Cvikova. 

 

1960 

 

Se vznikem Severočeského kraje byl do okresu Česká Lípa včleněn 
okres Doksy a okres Nový Bor. Okres Česká Lípa se stal největším 
okresem Severočeského kraje. 

60 let 

 
 

V České Lípě byl  založen Klub potápěčů  a to jako jeden z prvních v 
republice. 

 

 

 

V Doksech byl odhalen pomník Karla Hynka Máchy od sochaře Vladi-
míra Janouška. Odhalení se účastnil také František Hrubín a Marie 
Majerová. 

 

 

 

V České Lípě byla otevřena čtyřletá střední zemědělská škola pěsti-
telsko-chovatelského zaměření. Poskytovala úplné středoškolské 
vzdělání a navazovala na tradici první zemědělské školy v Čechách. 
Pro praktickou výuku měla i vlastní hospodářství. 

 

 

 

Státní statek Zákupy převzal chov koní po zrušené stanici v Jablon-
ném v Podještědí. Produkoval vysoce výkonné dostihové koně, vyvá-
žené i do zahraničí. 

 

 
 

 V Doksech byla v budově bývalého špitálku otevřena literární pa-
mětní síň K. H. Máchy. 
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1980 
 
V Babylonu u České Lípy byla spuštěna transformovna se dvěma 
transformátory 400/110kV (250 MVA). 

40 let 

 
 

V Holanech byl uspořádán první ročník folk a country přehlídky Ho-
lanský kapr 

 

 
 

V České Lípě byla při Velkém kině otevřena výstavní síň Svazu čes-
kých fotografů. 

 

1990  V České Lípě byla otevřena Základní škola Šluknovská na sídlišti Lada. 30 let 

1990 
 
Ve Skalici u České Lípy byla založena lesní obora. Od roku 1996 se 
zde rozvíjí chov jelena lesního a daňka evropského. 

 

 
 

Vznikla sklářská firma Ajeto v Lindavě. U jejího vzniku stáli Petr No-
votný, Libor Fafala a Bořek Šípek. 

 

2000  V bývalém vojenském prostoru Ralsko byla založena obora Židlov. 20 let 

    

  Leden  

    

2.1.1890 
 
Zemřel českolipský rodák Antonín Jeroným Jarisch, kněz a pedagog, 
autor spisů o výchově a vzdělávání postižených dětí. 

130 let 

4.1.1820 
 
Zemřel rodák z Brniště Antonín Lehmann, učitel a kronikář obce No-
viny pod Ralskem.  

180 let 

4.1.1960  Začalo se vyučovat na nové škole na sídlišti Letná v Mimoni. 60 let 

13.1.1920 
 
Zemřel básník Julius Vatter, studoval v České Lípě, je autorem ně-
mecky psané knihy básní "Českolipské vzpomínky". 

100 let 

22.1.1920   V České Lípě byla založena Německá agrární strana. 100 let 

25.1.1930 
 
Vyhořelo první kino v Mimoni. Kino Excelsior stávalo v ulici Mlýnská 
stezka. 

90 let 

    

  Únor  

    

12.2.1800 
 
Narodil se Bedřich Sonnewend archivář a historik. Autor dějin města 
Ústí nad Labem a nevydaných dějin města Česká Lípa. 

220 let 

15.2.1810 
 
Zemřela Josefa Gürthová, abatyše cisterciáckého kláštera Marienthal 
u Ostritz, která se narodila v Mimoni. 

210 let 

15.2.1820 
 
Požár České Lípy, který zničil kromě stovek domů i šest manufaktur, 
deset kartounek a byly po něm zrušeny hradby. 

200 let 

16.2.1910  V Novém Boru byla dána do provozu školní sklářská huť. 110 let 

23.2.1940 

 

Zemřel lékař, přírodovědec a vlastivědný pracovník Franz Hantschel. 
Narodil se v Chotovicích a redigoval časopis Mitteilungen des 
Nordböhmischen Excursions-Clubs. 

80 let 

20.2.1880 
 
Zemřel Josef Slánský, učitel novoborské školy, učitel hudby, regen-
schori a vedoucí spolku divadelních diletantů.  

140 let 

21.2.1960 

 

Zemřel Dalibor Pták, herec, klavírista, loutkoherec.  Po druhé světo-
vé válce působil na Českolipsku a Novoborsku. Několik let žil v Žan-
dově. 

60 let 

24.2.1930 
 

V České Lípě se narodil František Charvát, přírodovědec, botanik a 
lesník. Zakladatel a ředitel Krajského střediska památkové péče a 
ochrany přírody v Ústí nad Labem. 

90 let 

25.2.1900 

 

V Zákupech se narodil funkcionalistický architekt Pavel Smetana, žák 
Josefa Gočára a Pavla Janáka. Byl autorem interiérů Průmyslového 
paláce v Praze a profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. 

120 let 
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  Březen  

    

7.3.2000  Na českolipské radnici byla odhalena pamětní deska T. G. Masaryka. 20 let 

12.3.1730 
 
V České Lípě se narodil Josef Mauritius Elbel, opat kláštera v Oseku. 
Jeho zásluhou nebyl klášter v době reforem Josefa II. zrušen. 

290 let 

18.3.1960 
 
Vyšlo první číslo novin Nástup, později přejmenovaného na Českolip-
ský nástup. 

60 let 

19.3.1880 
 
Zemřel Wenzel Mattauch, českolipský puškař, který pocházel z Ned-
vězí u Dubé. Zastupoval puškaře ve společenstvu kovodělníků. 

140 let 

23.3.1970 

 

Zemřel  českolipský rodák Franz Ambros Frank, představený augusti-
niánského řádu v České Lípě, převor kláštera augustiniánů ve Vídni. 
Autor knihy "Vězeň koncentračního tábora Dachau č. 27127", která 
pojednávala o jeho příteli Schubertovi. 

50 let 

26.3.1830 
 

V Liščí u Lipové se  narodil Wenzel Karl Ernst  středoškolský profesor, 
historik a spisovatel. Autor pojednání o historii České Lípy, humoris-
tických povídek, románů a historické prózy z dějiny České Lípy. 

190 let 

30.3.1930 
 

Narodil se Jiří Vomáčka, pedagog, prorektor Univerzity J.E. Purkyně  
v Ústí nad Labem, člen Pěveckého sboru severočeských učitelů Čes-
ká Lípa a Klubu přátel muzea v České Lípě. 

90 let 

31.3.1950 
 
Slavnostní zahájení provozu masokombinát Gigant v Mimoni, který 
byl  první „stavbou socialismu“ v Libereckém kraji.  

70 let 

31.3.2010  Zemřel Liboslav Havelka, kronikář v Horní Polici a Žandově. 10 let 

    

  Duben  

    

2.4.1910 
 

Narodil se učitel Jan Zavřel. Od roku 1953 učil v Zákupech, kde se mu 
podařilo prosadit výstavbu nové školy s velkou tělocvičnou. V roce 
1968 ho ministr školství jmenoval zasloužilým učitelem. 

210 let 

2.4.1960 
 
V České Lípě zemřela Jindra Bechyňová, náčelnice Sokola a organizá-
torka sokolského sletu v roce 1948. 

60 let 

3.4.1990 
 
Byl zahájen odchod Sovětské armády z Vojenského výcvikového pro-
storu Ralsko. 

30 let 

6.4.1940 
 
Zemřel českolipský rodák Jacob Altschul, právník, básník a literární 
kritik. 

80 let 

9.4.1920 
 

V České Lípě se konala mohutná manifestace proti zásobovacím po-
měrům, která byla zneužita německými nacionalisty k protičeským    
a protirepublikovým štvanicím. 

100 let 

11.4.1810 

 

Ve Stráži pod Ralskem se narodil Anton Jaksch. Lékař a profesor Kar-
lovy univerzity, který za zásluhy v oblasti diagnostiky interních a sr-
dečních chorob byl jmenován Rytířem řádu železné koruny.  

210 let 

17.4.1780 
 
Zemřel Josef Jan Maxmilián Kinský, šlechtic, majitelem panství Sloup 
v Čechách, významný průmyslník, obchodník i politik. 

 

29.4.2010 
 
Starosta města František Kaiser převzal dekret potvrzující znak měs-
ta Mimoně. 

10 let 
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  Květen  

    

5.5.1870 

 

V Mimoni se narodil ekonom a politik Carl Kostka. Celý život prosa-
zoval spolupráci Čechů a Němců, podporoval výstavbu českých škol 
na Liberecku. Je autorem odborných knih a článků na téma obchod-
ního práva. 

150 let 

7.5.2000 
 
Konal se první ročník cyklistického závodu Malevil Cup s názvem 
Lužická "50" - Ranč Malevil Cup 2000. 

20 let 

12.5.1570 
 
V České Lípě se narodil Hans Kriesche, pekař a kronikář. Autor kroni-
ky města České Lípy. 

450 let 

15.5.1910  Začal provoz autobusové linky Stráž pod Ralskem Mimoň. 110 let 

16.5.2010 
 
Zemřel Jan Fišar, sklář, výtvarník a sochař působící převážně na No-
voborsku. 

10 let 

26.5.2000 
 
Konal se první ročník nově obnoveného turistického pochodu          
Za kvetoucí měsíčnicí. 

20 let 

27.5.1860 
 
Narodil se Josef Wünsch, ředitel Zemědělské školy v České Lípě         
a zakladatel meteorologické stanice na této škole. 

160 let 

28.5.1820 
 
Zemřel mimoňský rodák, malíř Josef Schmid. Byl jedním z prvních 
absolventů pražské Akademie výtvarných umění. 

200 let 

29.5.1990 
 
Zemřel František Černý, úředník, hudebník a kapelník městské de-
chové kapely v Novém Boru. 

30 let 

30.5.1990 

 

Zemřel kapitán Jan Pondy, posádkový velitel Československé armády 
v České Lípě v roce 1938, příslušník 1. československého armádního 
sboru. 

30 let 

    

  Červen  

    

2.6.1920 
 
Narodil se malíř Pavel Forman, bratr režiséra Miloše Formana. Čes-
kolipsko bylo často námětem jeho obrazů. 

100 let 

6.6.1810 
 
Zemřela Marie Anna Riedlová, dcera mimoňského učitele, která se 
stala abatyší kláštera v Lubani. 

210 let 

10.6.1920 
 
V Mimoni se konala všeodborová konference dělníků z Českolipska. 
Doporučila zakládat dělnické rady. 

100 let 

14.6.2000 
 

Zastupitelé České Lípy jednomyslně schválili jmenování Mgr. Marie 
Vojtíškové a Mgr. Břetislava Vojtíška čestnými občany jako uznání 
jejich zásluh při vybudování muzea a archivu. 

20 let 

21.6.1820 
 
Jako důsledek velkého požáru vznikl stavební řád města Česká Lípa, 
podle něhož se mohly stavět pouze domy z kamene. 

200 let 

24.6.1560  Byly vydány statuty pro 12 českolipských cechů. 460 let 

29.6.1890 
 
Zemřel František Jan Zoubek, středoškolský profesor, historik. Autor 
prvních český psaných dějin České Lípy. 

130 let 
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  Červenec  

    

1.7.1850  V České Lípě zahájil svoji činnost krajský soud. 170 let 

1.7.1900 
 
V kapli zákupského zámku uzavřel následník trůnu Ferdinand d´Este 
mesalianční sňatek s hraběnkou Žofií Chotkovou. 

120 let 

1.7.1990 
 
Vznikla opět samostatná obec Horní Police, došlo k jejímu odtržení 
od Žandova. V ten den zde žilo 597 obyvatel. 

30 let 

2.7.2010 

 

Zemřel pedagog Zdeněk Fišer. Působil na českolipské obchodní aka-
demii, věnoval práci na prosazení a obhájení kultu Zdislavy z Lem-
berka. 

10 let 

15.7.2000 
 
Ve dnech 15. - 16. července 2000 se konalo ve Stráži pod Ralskem 
pětidílné mistrovství světa v enduru. 

20 let 

25.7.1910 
 
V Mimoni se narodil malíř a pedagog Alois Vitík. Jeho díla vlastní Ná-
rodní galerie i řada dalších oblastních galerií v ČR. 

110 let 

    

  Srpen  

    

1.8.1900  Kamenickému Šenovu byl udělen statut města. 120 let 

3.8.1870 

 

V České Lípě se narodil Heirich Knesch, zemědělec, pedagog a posla-
nec v prvním senátu Československé republiky. Autor zemědělských 
učebnic. 

150 let 

7.8.2010 
 
V Mimoni v budově bývalého špitálu bylo otevřeno městské muze-
um. 

10 let 

6.8.2010 
 
V Mimoni byl vysvěcen zrekonstruovaný zámecký most přes Ploučni-
ci. 

10 let 

6.8.1770 
 
Zemřel Klement František de Paula, princ bavorský, císařský generál, 
dědic panství Zákupy.  

250 let 

9.8.1890 
 
Narodil se sochař a pedagog Josef Fojtík. Několik svých prací věnoval 
Krompachu, kde měl chalupu. 

130 let 

18.8.1910 
 
Zemřel stavitel a civilní geometr Josef Schneider. Pocházel z Velkého 
Grunova. V České Lípě stavěl budovu krajského soudu. 

110 let 

18.8.1950 
 

Při autohavárii ve VVP Ralsko zemřel generálmajor Antonín Sochor, 
vyznamenaný hrdina  SSSR, který se podílel na formování 1. česko-
slovenského armádního svazu v Sovětském svazu. 

70 let 

24.8.1950 
 
Zemřel Josef Führich, spisovatel, kreslíř vzorků a fotograf ve Vídni, 
narozený v Hostíkovicích. 

70 let 

24.8.1900 

 

Ve Skalici u České Lípy se narodil Augustin Pevný, sklář, který se vě-
noval vytváření realisticky působícího hmyzu ze skla. Jeho exponáty 
měly úspěch na Světové výstavě v Barceloně konané v letech 1929 
až 1930. 

120 let 

25.8.2000 

 

Zemřel páter Jindřich Václav Gajzler, strážce hrobu sv. Zdislavy v Jab-
lonném v Podještědí. Podílel se na svatořečení sv. Zdislavy a na po-
výšení jablonského chrámu na baziliku minor sv. Vavřince a sv. Zdi-
slavy. 

20 let 

31.8.1820 
 
Ve Cvikově vypukl velký požár. Shořelo 65 domů i s radnicí a sto ro-
din přišlo o svůj domov. 

200 let 
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  Září  

    

13.9.1820 
 
V České Lípě se  narodil Welzel Heimrich, úředník, vlastivědný pra-
covník a archivář. Autor několika prací o historii České Lípy. 

200 let 

14.9.2000 

 

V kostele Povýšení sv. Kříže v České Lípě se konal zahajovací koncert 
Festivalu duchovní hudby, který se od roku 2007 jmenuje Lípa Musi-
ca. 

20 let 

14.9.1930 
 
V Jablonném v Podještědí byla slavnostně otevřena nově postavená 
budova české menšinové školy.  

90 let 

15.9.1930  Narodil se učitel a dlouholetý kronikář města Dubé Kamil Matějovič. 90 let 

15.9.2000 

 

Zemřel hudebník a sběratel Bohumil Malotín. Vlastivědnému muzeu 
a galerii v České Lípě věnoval svou knihovnu, která obsahovala Kra-
lickou bibli z roku 1613, Severinovu bibli z roku 1537 a Mattioliho 
herbář. 

20 let 

16.9.1900  Novým nádražím v Mimoni projel první vlak. 120 let 

18.9.1870 
 
V České Lípě se narodil malíř a fotograf Johann Siegert, autor obrazů 
s náměty z Českolipska a portrétů. 

150 let 

20.9.1860 
 
V Heřmanicích u Jablonného v Podještědí se narodil Theodor Hutter, 
básník, novinář, vlastivědný badatel.  

160 let 

21.9.1960 
 
Nedaleko Jablonného v Podještědí došlo k havárii dvou sovětských 
vojenských letadel MiG-15.  

60 let 

25.9.1900 
 
V České Lípě se narodil Robert Korb význačný německý komunistický 
novinář a politik v ČR a NDR. 

120 let 

28.9.2000 
 
Byla vysvěcena a veřejnosti zpřístupněna opravená loretánská kaple 
ve Vlastivědném muzeu Česká Lípa. 

20 let 

    

  Říjen  

    

1.10.1870  V Novém Boru byla založena sklářská škola. 150 let 

2.10.1870 

 

V Bělé pod Bezdězem se narodil František Zuman, finanční rada, kte-
rý se věnoval také historii a archeologii. Svou pozornost zvlášť věno-
val historii Bezdězu a rodnému městu - Bělé pod Bezdězem.  

150 let 

14.10.1950 

 

Zemřel Josef Maštálko, školní inspektor a vlastivědný pracovník, za-
kladatel časopisu Bezděz. Spoluzakládal českolipský dětský domov v 
Mariánské ulici. 

70 let 

24.10.2010 
 

Zemřel Oldřich Roztočil, horník, fotograf, bylinář. Působil ve sdružení 
ochránců přírody Aron a Sboru církve adventistů sedmého dne          
v České Lípě. 

10 let 

25.10.1790 
 
V Dolní Polici se narodil Anton Krombholz, kněz a pedagog, podílel 
se na reorganizaci školství v Rakousku. 

230 let 

26.10.1870 
 
Narodil se Emil Kleprlík, autor divadelních děl, učitel a spoluzaklada-
tel divadelního klubu Jirásek v České Lípě. 

150 let 
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  Listopad  

    

2.11.1930 
 
Bylo v Mimoni zahájeno promítání v kině Ralsko pod Kostelním vr-
chem. 

90 let 

6.11.1950 

 

Na náměstí Československé armády v Mimoni bylo odhaleno sousoší 
Armáda lidem sochařů Karla Malicha a Malého, kteří věnovali sou-
soší městu jako dar. 

70 let 

7.11.1950 
 

Zemřel mimoňský rodák Karl Josef Bienert, historik, archivář a kni-
hovník městského úřadu v České Lípě. Autor mnoha prací o historii 
města Česká Lípa. 

70 let 

8.11.1880  Zemřel v Doksech Johann Karl Krsek, básník a spisovatel. 140 let 

9.11.1680 
 

Zemřel českolipský rodák Kryštof Fischer, člen jezuitského řádu, eko-
nom, učitel, správce statku v Liběšicích. Autor prvních ekonomických 
spisů v českých zemích. 

340 let 

10.11.1670   V Mimoni byl založen cech ševců. 350 let 

11.11.1620 
 

Císařské trestní komando zapálilo a vyplenilo mimoňský zá-
mek,protože majitel mimoňského panství Johann Müllner z 
Mühlhausenu se  aktivně účastnil v protihabsburském odboji. 

400 let 

16.11.1810 
 
Narodil se básník Karel Hynek Mácha, autor básně Máj, která je in-
spirována okolím Doks. 

210 let 

18.11.1900 
 
V druhém patře českolipské radnice bylo otevřeno městské muze-
um . Sbírky shromažďovali členové Excursionsclubu od roku 1878. 

120 let 

    

  Prosinec  

    

1.12.1890 
 
Zemřel českolipský rodák a budovatel hudebního školství Karl Kaiser. 
Stál v čele Rakouského hudebně pedagogického svazu. 

130 let 

2.12.1910  Ve Cvikově byla otevřena Dětská léčebna respiračních nemocí. 110 let 

3.12.1990  V České Lípě byl otevřen obchodní dům Prior. 30 let 

5.12.1900 
 
Narodil se literární historik Josef Panáček, autor knihy "Karel Hynek 
Mácha v kraji svého Máje" 

120 let 

6.12.1990 
 

V České Lípě začalo pracovat první demokraticky zvolené městské 
zastupitelstvo po změnách v roce 1989. Starostou se stal Zdeněk 
Pokorný. 

30 let 

10.12.1910  V České Lípě byl otevřen první biograf. 110 let 

14.12.1660 
 
Došlo k urovnání sporů mezi městem Českou Lípou a Marií Alžbětou 
Kounicovou, ohledně městských privilegií a práv. 

360 let 

16.12.2000 
 

Z prostor ambitu Rajského dvora a bývalé klášterní jídelny bývalého 
augustiniánského kláštera v České Lípě se stala galerie Jídelna Vlasti-
vědného muzea a galerie Česká Lípa. 

20 let 

20.12.1880 

 

Zemřel kněz, pedagog, spisovatel a básník Ferdinand Emanuel Hol-
zel. Vyučoval na českolipském gymnáziu. Napsal pedagogické spisy, 
učebnice a knihy věnující se historii českolipského kláštera. Narodil 
se v Častolovicích. 

140 let 

23.12.1820 
 

Ve Cvikově se narodila Marie Oppeltová, provdaná Holubová. Byla 
oblíbenou koncertní pěvkyní a vystupovala na různých místech se-
verních Čech. 

200 let 

29.12.1990  Kulturní dům Crystal byl v České Lípě předán oficiálně veřejnosti. 30 let 


