
  

    

    

  Regionální osobnosti a události  

    

    

1253  První písemná zmínka o Dubé. 770 let  

  První písemná zmínka o Rozprechticích na Dubsku.   

1273  První písemná zmínka o obci Horní Police v okrese Česká Lípa. 750 let 

1433 
 
Koncem roku 1433 začala mezi Vartenberky a Lužicí válka, která trvala 35 let. Jed-
nou z příčin války byly též spory o vlastnictví Lipé mezi Vartenberky a Berky. 

590 let 

1463  Zákupy se dostaly do držení Berků z Dubé. 560 let 

1523 
 
Na břehu Ploučnice byla nalezena soška Panny Marie, která byla téhož roku umístě-
na v kostele v Horní Polici. 

500 let 

1543  První písemná zmínka o obci Pertoltice pod Ralskem. 480 let 

1553  Ve Cvikově byla zahájena přestavba kostela sv. Alžběty.  470 let 

  V Zákupech vypukla morová epidemie.  

1573 
 
Byly vydány statuty českolipské podpůrné pokladny, z které se rozdělovaly podpory 
chudině. 

450 let 

1583  Jetřich Jiří Berka z Dubé dal postavit letohrádek Červený dům. 440 let 

1623 
 
Albrecht z Valdštejna se stal jediným pánem České Lípy, kterou koupil jako konfis-
kát. 

400 let 

 
 
Začalo vystěhování českolipských protestantů z města do nejbližšího zahraničí. Čes-
kolipští měšťané a řemeslníci odcházeli do Žitavy, Budyšína a Míšně. 

 

 

 

Albrecht z Valdštejna získal hrad Bezděz a vrátil mu jeho význam. Založil zde klášter, 
který sloužil augustiánům a posléze monserratským benediktinům, kteří zde vytvo-
řili poutní místo. 

 

1683  Byla zahájena barokní přestavba zámku v Zákupech. 340 let 

1693  První písemná zmínka o lékaři působícím ve Cvikově. 330 let 

1723  Hrabě Karel Rudolf Sweerts-Špork koupil Dubou od Theobalda Václava Buttlera. 300 let 

 
 
Zásluhou Anny Marie Františky Toskánské byla povýšena hornopolická fara na arci-
děkanství. Prvním arciděkanem byl českolipský rodák Jan Jindřich Karel Mölzer. 

 

  Zemřel českollipský rodák Jan David Siebert, významný varhanář.  

1743 
 
V  Žandově byl zřízen nový zvláštní vodovod stahující vodu ze studny u "Střelnice" 
do kašny, aby obec nebyla závislá na panské vodě. 

280 let 

1763 
 
Hrabě Josef Maxmilián Kinský založil ve Sloupu v Čechách první manufakturu na 
modrotisk na našem území. 

260 let 

1773 
 
V České Lípě se narodil Anton Melzer, básník, autor přírodní lyriky. Ve svých básních 
vylíčil  velký požár České Lípy v roce 1820.  

250 let 

 
 
Bylo zrušeno latinské gymnázium v České Lípě. Gymnázium mohlo vyučovat pouze 
jako soukromá škola. 

 

1793  Ve Cvikově byl založen občanský střelecký spolek. 230 let 

1803 
 
Narodil se Carl Conrath, obchodník se sklem v Kamenickém Šenově a majitel firmy 
Conrath & Company.  

220 let 

 
 
Narodila se Marie Anna Karolína Savojská, poslední česká korunovaná královna, 
která s manželem Ferdinandem Dobrotivým navštěvovala zámek Zákupy. 

 

 
 
V byla Doksech zřízena továrna na potiskování textilu firmy František Wünsche & 
spol. 

 

1813 
 
Zemřel hrabě Ludvík Jan Nepomuk Hartig, klarinetista a hudební skladatel pocháze-
jící z rodu Hartigů, pánů na Mimoni a Stráži pod Ralskem.  

210 let 

  V ulicích Nového Boru se střetli rakouští vojáci s francouzskými.  
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1823  Narodil se zvonař Adalbert Hiller působící v České Lípě a Brně. Zvony v dílně Hillerů 
vznikaly až do počátku 20. let 20. století. 

200 let 

   V Markvarticích použil Josef Kittel k pohonu spřádacích strojů jeden z prvních par-
ních strojů v Čechách. 

 

1833  Ve Stvolínkách se narodil Josef Just, hudebník, skladatel, dirigent a učitel v Osečné, 
Kravařích a České Lípě. Byl jmenován dirigentem Severočeského pěveckého sdruže-
ní. Komponoval taneční skladby a písně pro sbory.  

190 let 

  V České Lípě bylo zavedeno pouliční osvětlení olejovými lampami.  

1853  Byla dokončena restaurace zámku v Zákupech, pro potřeby císaře Ferdinanda I. Na 
malířské výzdobě zámku se podílel malíř Josef Navrátil. 

170 let 

  Stavěla se silnice ze Cvikova do Mařenic.  

1863  V České Lípě byl založen pěvecký spolek Frohsinn. 160 let 

  V Provodíně se narodila učitelka, básnířka a spisovatelka Marie Klapper. Věnovala 
se sbírání pohádek a pověstí. 

 

  Zemřel mimoňský rodák Gustav Lorinser, lékař a botanik. Působil působil v Mimoni 
a Chebu. Napsal několik odborných prací z oboru botanika. 

 

  Byl položen základní kámen nové synagogy v České Lípě, která byla během Křišťálo-
vé noci v listopadu 1938 vypálena. 

 

  V Zákupech byl přestavěn v pseudogotickém slohu kostel sv. Fabiána a Šebestiána.  

  V Novém Boru  byl založen Podpůrný a spořitelní spolek.  

1873  V Novém Boru byla zahájena stavba sklářské huťi Helena, dnes je známá pod lido-
vým názvem Michlovka.  

150 let 

  Narodil se Rudolf Hohlbaum, profesor chemie, fyziky a technologie na sklářských 
školách v Novém Boru a Kamenickém Šenově, sklářský technolog, ředitel sklárny     
a majitel firmy VITRUM se sídlem v Žitavě a Varnsdorfu. 

 

  V Plzni se narodil Tomáš Maglič, generální komerční ředitel Škodových závodů, kte-
rý v roce 1924 koupil panství Nový Bernštejn s majetky v Deštné a Obroku. 

 

  V Brništi byl zřízen poštovní úřad.   

1883  V České Lípě na náměstí byla otevřena nová budova městské spořitelny. V prvním 
patře se nacházela také pošta. 

140 let 

  Byla založena místní dráha z České Lípy do Mimoně.  

  Přes Zákupy projel první vlak.  

  Zemřel rytec skla, učitel a sklář Karl Pietsch, který byl prvním odborným učitelem 
oddělení rytí skla Odborné školy kreslení a modelování v Kamenickém Šenově. 

 

  Do Častolovic byla vybudována okresní silnice, která spojovala obec s Manušicemi   
a Pihelem. 

 

1893  Narodila se Anna Formanová, majitelka penzionu Rút ve Starých Splavech, matka 
režiséra Miloše Formana. 

130 let 

  Narodil se Josef Kosař, úředník, voják, legionář, který se účastnil bitvy u Zborova. 
Účastnil se budování vojenského prostoru u Mimoně. Dožil v České Lípě. 

 

  V Brništi se narodil Raimund Graf, právník a politik. Působil v České Lípě v německé 
straně Svaz rolníků.  

 

  V  Novém Boru bylo Odborným svazem sklářského dělnictva založeno Sklářské mu-
zeum. 

 

  V České Lípě zemřel Eduard Steffen, malíř, profesor reálky v České Lípě. Autor obra-
zů s námětem Českolipska. Zasloužil se o založení Vysazovacího a okrašlovacího 
spolku, zřízení městského parku, zalesnění Holého vrchu a postavení rozhledny na 
Špičáku. 

 

  V Novém Boru bylo instalováno veřejné osvětlení Křižíkovými obloukovými lampa-
mi. 
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1893  Karel Meltzer nechal postavit u Okrouhlé pseudogotickou věž, která sloužila jako 
vzorkovna vitráží firmy Meltzer & Tschernich. 

130 let 

  V České Lípě se narodil Alois Štorch, zámečník, italský legionář. O jeho osudech píše 
historik Jindřich Marek v knize Pod císařskou šibenicí. 

 

1903  Českolipská firma Rösler získala stříbrné medaile od ministerstva obchodu a od libe-
recké obchodní a živnostenské komory za vynikající klavíry, které vyvážela do celé-
ho světa. 

120 let 

  V Mimoni byla zahájena stavba Lorinserovy sportovní haly, která byla největší tělo-
cvičnou ve městě. Roku 1947 vyhořela a k obnově již nedošlo. 

 

  Pro Postřelnou, Velký Valtinov a okolí bylo založeno mlékařské družstvo, které polo-
žilo základ budoucí sýrárně ve Velkém Valtinově. 

 

  Na železniční trati Kamenický Šenov - Česká Lípa byl v Pobřežní ulici Kamenického  
Šenova postaven železniční most. 

 

1913  Z rybníka zvaného Horka bylo vybudováno vodní dílo Stráž pod Ralskem. 110 let 

  Do  Zákup byla zavedena elektřina a veřejné osvětlení.  

  U Drnovce na Cvikovsku byla vyhlídkově upravena vrcholová plošina nejjižnějšího 
výběžku v pískovcovém hřbetu Dutého kamene, zvaného Široký kámen.  

 

1923  Byl zahájen provoz lesního divadla ve Sloupu v Čechách.  100 let 

  Na Českolipsku byly založeny organizace Svazu volnomyšlenkářů (Svazu proletář-
ských bezvěrců) a to v České Lípě, Kamenickém Šenově, Novém Boru, Cvikově a 
Mimoni. 

 

  V České Lípě vznikla Občanská záložna, peněžní ústav zaměřený na místní Čechy.  

  Založením muzejního spolku byl dán základ Sklářskému muzeu v Kamenickém Šeno-
vě. Do vlastní budovy bylo muzeum umístěno roku 1927. 

 

  V Jablonném v Podještědí byla založena tělovýchovná jednota Sokol.   

  Narodil se Václav Flegl, pedagog, ředitel školy, cvičitel Sokola, turista a kronikář 
města Jablonné v Podještědí. 

 

1933  Zemřel Karl Bundesmann, rytec skla, později strážmistr četnictva, člen Horského 
spolku. Spolupracoval na vytvoření sklaních reliéfů v okolí Cvikova. 

90 let 

  V geologické mapě okresu Jablonné v Podještědí z roku 1933 je poprvé uvedena 
zmínka o Jánských kamenech u Krompachu. Vyznačují se vodorovným uspořádáním 
odlučných čedičových sloupců. 

 

  Konalo se první veřejné masové vystoupení Konrada Henleina v České Lípě.  

  Zemřel koželužský mistr, člen českolipského městského zastupitelstva a muzejního 
spolku Stefan Wenzel. 

 

1943  V České Lípě začal německý podnik Elmowerk vyrábět elektronářadí (hlavně vrtač-
ky).  Firma měla po válce různá jména, nejpoužívanější bylo Nářadí nebo Narex.  

80 let 

  Pro válečné účely byla v České Lípě sejmuty a roztaveny kostelní zvony i bronzové 
plakety zasloužilých osobností. 

 

  V České Lípě v ulicích Chelčická, Lipová, Svárovská, Hálkova byla zahájena výstavba 
typových domů Behelfsheim určené rodinám z bombardovaných měst západního 
Německa. 

 

1953  Sloučením podniků Borocrystal, Umělecké sklo a Borské sklárny, vznikla firma Bor-
ské sklo (1953-1973). 

70 let 

1953  Skalní hrad Sloup přešel do rukou státu a byl vyhlášen kulturní památkou.  

  V Mimoni se začalo stavět sídliště Letná pro důstojníky mimoňského vojenského 
útvaru letectva. 

 

  Kompetence českolipského městského archivu byla změněna na okresní. Po územní 
reorganizaci v roce 1960 se do něho dostaly i archivy bývalých okresů Nový Bor a 
Doksy, i řada dalších městských archivů. 

 

  Zemřel sklářský výtvarník Alexander Pfohl. Působil v Novém Boru.  
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1963  Svou činnost zahájila Okresní zemědělská strojně početní stanice v Novém Boru. 60 let 

  V Provodíně bylo  postaveno silo o skladovací a sušicí kapacitě 21 000 tun.  

1973  Začala výstavba sídliště Sever v České Lípě. 50 let 

1983  V Doksech byla otevřena Mateřská škola Pražská. 40 let 

1993  V Novém Boru vznikl pěvecký sbor Camella. 30 let 

  V České Lípě v Dubici začal pracovat první závod firmy Delphi Corporation a to Pac-
kard Elektric.  

 

  Koncem roku byla v Hamru vytěžena poslední uranová ruda.  

2003  V Zákupech byl otevřen Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou. 20 let 

  Konal se první turistický pochod Máchovi v patách.  

2013  Začala pěvecká soutěž Lípa Cantates, kterou pořádá Mezinárodní hudební festival 
Lípa Musica. 

10 let 

    

    

  Leden  
    

01.01.1923  Byla zestátněna Ústecko-teplická dráha, včetně železniční tratě Řetenice - Česká 
Lípa - Liberec. 

100 let 

02.01.1973  V Doksech zemřel Josef Panáček, železniční úředník, redaktor Dopravního naklada-
telství v Praze, autor publikace K.H.Mácha v kraji svého Máje. 

50 let 

03.01.1873  V Zákupech se narodil Raimund Müller, pedagog, filozof, spisovatel a básník. 150 let 

06.01.1923  Narodila se Olga Karlíková, malířka, kreslířka, textilní výtvarnice, autorka filmových 
plakátů, signatářka Charty 77. Vlastnila chalupu v Deštné, kde od jara do podzimu 
žila a pracovala. 

100 let 

06.01.1853  Narodil se Karel Eppinger, rakouský a český právník a politik německé národnosti, 
poslanec Českého zemského sněmu, předseda Německé pokrokové strany. V Mi-
moni provozoval samostatnou advokátní kancelář. 

170 let 

10.01.1863  Narodil se Josef Anders, ředitel měšťanské chlapecké školy v České Lípě a botanik. 
Nejvýznamnější znalec lišejníků ve střední Evropě. 

160 let 

17.01.1983  První československý kosmonaut Vladimír Remek poobědval v restauraci Ralsko      
v Mimoni. 

40 let 

30.01.2003  Vyhořel zámek v Zahrádkách. Škody dosáhly 150 milionů korun. 20 let 

    

    

  Únor  
    

01.02.1923  Začalo vyučování v české obecné škole ve Stráži pod Ralskem. 100 let 

03.02.1913  V Novém Boru zprovozněna huť Flora. Huť funguje dodnes a je provozována firmou 
Egermann s. r. o. 

110 let 

08.02.1913  Narodil se Miroslav Klásek, atlet, popularizátor Sokola, zaměstnanec Crystalexu No-
vý Bor. Účastník olympiády v Berlíně. 

110 let 

14.02.1843  V České Lípě se narodil Jacob Altschul, právník, básník a literární kritik. Autor práv-
nické literatury a lyricko-epické poezie. Někdy se jako datum jeho narození uvádí 
11. únor 1843. 

180 let 

14.02.1913  V  České Lípě vyhořela textilka Arnolda Rosenthala. 110 let 

15.02.1993  Byla otevřena Soukromá mateřská škola Kvítko. 30 let 

16.02.1903  V České Lípě se narodil Ludwig Eichholz, československý politik německé národnosti 
a pedagog. 

120 let 
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20.02.1963  Byla zahájena výstavba sídliště Slovanka v České Lípě. 60 let 

21.02.1933  V České Lípě se narodil Leopold Moll, lékař pediatr. Autor odborných děl z oboru 
pediatrie. Založil vídeňský Ústav pro matku a dítě. Za první světové války založil pa-
tronát pro péči a válečné vdovy a sirotky. 

90 let 

22.02.2003  Zemřel Pavel Hlava, sklářský výtvarník, autor skleněných objektů pro architekturu. 
Pro firmu Crystalex navrhl soubory nápojového skla Elisabet, Ideal, Romy, Isabelle, 
Katharina a Gina. 

20 let 

24.02.1863  V Lindavě se narodil Anton Günther, teolog, vychovatel, církevní cenzor, autor filo-
zofických a teologických prací. Navštěvoval školu piaristů v Novém Boru. Působil v 
Litoměřicích, Praze a Vídni. 

160 let 

    

  Březen  
    

05.03.1783  V  České Lípě se narodil Josef Hackel, kněz a botanik, spolupracovník Národního 
muzea v Praze. Shromažďoval podklady pro Pohlův rostlinopis.  

240 let 

09.03.1963  Bylo otevřeno kino Máj v Doksech, na jehož projektu se podíleli architekti Karel Hu-
báček a Vlastislav Kolář z Krajského projektového ústavu pro výstavbu města a ves-
nic Liberec. 

60 let 

11.03.1863  Ve Sloupu v Čechách se narodil Franz Puhl, poštovní úředník a básník.  160 let 

14.03.1883  Narodil se Otakar Nejedlý, malíř, ilustrátor, profesor Akademie výtvarných umění, 
spisovatel a cestovatel. Ve Starých Splavech vyučoval v Oblastní malířské škole 
(Domov umělců).  

140 let 

15.03.1863  V České Lípě vznil Německý tělovýchovný spolek Turverein.  Z iniciativy spolku byla 
otevřena městská tělocvična, pozdější sokolovna v Havlíčkově ulici v České Lípě. 

160 let 

15.03.1863  V Novém Boru byl založen Tělocvičný spolek v Schöferově hostinci pod patronací 
purkmistra dr. Josefa Strausse. 

160 let 

18.03.2013  V Praze byla podepsána zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Geopark 
Ralsko. 

10 let 

26.03.1833  Narodil se Antonín Bennewitz, houslový pedagog a houslista, zakladatel Českého 
kvarteta. Na penzi se usadil v Doksech, kde přispíval k česko-německému porozu-
mění a občas vyučoval. 

190 let 

    

    

  Duben  
    

04.08.1843  Narodil se českolipský puškař Ferdinand Templer. 180 let 

10.04.1733  Zemřel Daniel Josef Ignác Mayer z Mayern, rodák ze Stráže pod Ralskem, pražský 
arcibiskup, tajný rada císaře Karla VI.. Zasloužil se o rozvoj kultu sv. Jana Nepomuc-
kého.  

290 let 

15.04.1873  Narodil se politik Antonín Švehla, který vystudoval rolnickou školu v České Lípě.      
V letech 1922-1929 zastával funkci předsedy vlády ČSR. 

150 let 

16.04.1883  Zemřel novoborský lékař a chirurg Johann Mosig. Byl členem spolku Abendges-
ellschaft von Schülern, který měl za cíl pěstování poezie a vědy.  

140 let 

19.04.1793  Narodil se císař Ferdinand V. Dobrotivý (Ferdinand I.), který se po své abdikaci v 
roce 1948 usadil na Pražském hradě a za svá letní sídla si vybral zámky v Zákupech  
a Ploskovicích.  

230 let 

20.04.1803  Ve Cvikově vypukl první velký požár. Zničeno bylo 23 domů.  220 let 

21.04.1903  Zemřel Mimoňský rodák Ing. Friedrich Linke, projektant. Byl vrchním inženýrem 
Ústecko-teplické dráhy. Jeho projektem byla i trať mezi Mimoní a Libercem.,  

120 let 

24.04.1853  Zemřel Hynek rytíř z Egermannů bratr Friedricha Egermanna, úspěšný obchodník   
se sklem. V Rusku získal šlechtický přídomek a značné jmění. Pohřben byl v Novém 
Boru. 

170 let 
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26.04.1903  Při bouři se protrhl rybník a poškodil Dolský mlýn u Dřevčic.  120 let 

27.04.1643  Švédové zdemolovali českolipský zámek. 380 let 

29.04.1883  V Novém Boru byl založen Klub těsnopisců Bor. 140 let 

    

    

  Květen  
    

05.05.1923  Narodil se spisovatel Karel Štorkán, autor detektivních, a historických románů          
a knih pro mládež. Dlouho žil ve Starých Splavech na Českolipsku.  

100 let 

05.05.1933  Narodil se František Lepka, důlní geolog působící ve Stráži pod Ralskem, autor od-
borných prací z oboru a knihy o historii těžby uranu v Česku. 

90 let 

06.05.1993  Vyšlo nulté číslo Českolipského deníku jako jedna z mutací Severočeských novin 
nakladatelství Labe.  

30 let 

15.05.1273  První zmínka o Horní Polici.  750 let 

16.05.1853  V České Lípě se narodil Hans Hübel, básník a soudní úředník působící v Chebu a Víd-
ni. Psal lyrické básně, které vycházely v časopisech. 

170 let 

18.05.1633  Majitelem Mimoně se stal Albrecht z Valdštejna. 390 let 

18.05.1933  Zemřela českolipská rodačka Eugenie Hauptmannová, kreslířka, malířka a restaurá-
torka. Její práce lze najít v mnoha evropských galeriích i v českolipských kostelech. 

90 let 

21.05.1763  V Novém Boru se začalo vyučovat v piaristické koleji, která využívala provizorní 
umístění, a mezitím se stavěla nová budova školy. 

260 let 

24.05.2013  V Novém Boru zemřel novinář Jindřich Suk. Pracoval jako zpravodaj ČTK v Moskvě 
ve velmi složitém období od srpna 1968 do listopadu 1969.  

10 let 

27.05.1923  V Novém Boru byl odhalen pomník Rumburské vzpoury od pražského sochaře Karla 
Dvořáka.  

100 let 

    

    

  Červen  
    

03.06.1973  Ve Stráži pod Ralskem byla zřízena věznice.  50 let 

12.06.1893  Narodil se Jan Křtitel Hanuš, učitel a školní inspektor. Autor první české vlastivědy   
o Českolipsku. 

130 let 

12.06.1923  Ve Stráži pod Ralskem byla odstraněna litinová plastika císaře Josefa II.  V létě roku 
1993 byla znovu vztyčena za kostelem. 

100 let 

25.06.1923  V Zákupech v hostinci Modrá hvězda byl založen český ochotnický spolek. Pod ná-
zvem "Divadelní spolek Havlíček" působí v Zákupech dodnes. 

100 let 

    

    

  Červenec  
    

05.07.1883  Zemřel Carl Günther, malíř a rytec skla působící v Kamenickém Šenově. Vynalezl 
techniku litofanie. 

140 let 

16.07.1773  Narodil se Franz de Paula Pöllner, děkan v České Lípě, kanovník v Praze a spisovatel, 
který přispíval do almanachu Spitzberg-Album. 

250 let 

31.07.1973  Zemřel MUDr. Václav Kott, známý mimoňský praktický lékař, který v Mimoni ordi-
noval v letech 1945 - 1963. Uličku, v níž bylo jeho bydliště, mimoňští občané spon-
tánně pojmenovali Kottova ulička. 

50 let 

    

    



7 

    

    

  Srpen  

    

01.08.1843  Zemřel Jiří Antonín Malzer ze Sloupu v Čechách, sklář a hudebník. Jako violoncelista 
podnikl koncertní turné po Rusku. 

180 let 

10.08.1923  V Mimoni bylo otevřeno městské koupaliště. 100 let 

11.08.1663  Zemřel českolipský rodák Michael T. Lehmann, teolog, profesor poezie a klasických 
jazyků a císařský korunovaný básník.  

360 let 

12.08.1943  Zemřel českolipský rodák Franz Herold, básník a středoškolský profesor. Autor no-
voromantických básní. 

80 let 

15.08.1703  Zemřel zednický mistr a stavitel Giulio (Julián) Broggio usazený v Litoměřicích. Na 
Českolipsku stavěl zámek a kostel v Mimoni. Přestavěl kostel v Horní Polici a zámek 
v Zákupech. 

320 let 

19.08.1813  Jablonné v Podještědí navštívil Napoleon Bonaparte. 210 let 

23.08.1813  Za napoleonských válek francouzská armáda vyměřila městu České Lípa výpalné      
v penězích i naturáliích. 

210 let 

27.08.1923  Zemřel architekt Leo Chilla, působil jako ředitel Odborné školy kreslení a modelová-
ní v Kamenickém Šenově. 

100 let 

28.08.1283  V listině krále Václava II. je zmíněno sídliště s názvem Stráž. 740 let 

29.08.1903  Bylo otevřeno železniční spojení z České Lípy (stanice Městské sady) do Kamenické-
ho Šenova. Železnice byla zrušena roku 1979. 

120 let 

    

    

  Září  
    

02.09.1573  V Zákupech vyhořel zámek. Do pěti let byl znovu obnoven. 450 let 

02.09.1973  Konal se poslední ročník motocyklového závodu Borský okruh. 50 let 

03.09.1743  V České Lípě se narodil Josef Bohumír Mikan, lékař a přírodovědec. Autor odbor-
ných prací. Ředitel lázní v Teplicích, profesor a děkan Univerzity Karlovy, zakladatel 
botanické zahrady na Smíchově. 

280 let 

03.09.1973  V České Lípě bylo otevřeno dětské dopravní hřiště. 50 let 

06.09.1963  Dutý kámen u Cvikova byl vyhlášen přírodní památkou. 60 let 

06.09.2013  Byl slavnostně otevřen poslední úsek cyklostezky Varhany z Volfartic do Kamenické-
ho Šenova. 

10 let 

10.09.1543  V  Jablonném v Podještědí se narodil Matthes Meißner, pedagog, historik a básník, 
autor dějepisných studií a básní. Působil jako ředitel školy v Chomutově.  

480 let 

11.09.1553  V Zákupech zemřel Zdislav Berka z Dubé a Lipé, nejvyšší sudí a místodržitel českého 
krále. Spolumajitel České Lípy, Zákup, Milštejna a Mělníka. 

470 let 

17.09.1933  V Českolipském parku byl odhalen památník spisovatele Hermanna Lönse s moti-
vem srnce. 

90 let 

18.09.1953  Panská skála u Práchně byla vyhlášena národní přírodní památkou.  70 let 

21.09.1973  Budova vysílače a horského hotelu Ještěd byla otevřena pro veřejnost. 50 let 

24.09.1873  Spisovatel Jakub Arbes přijel do České Lípy, aby nastoupil vězeňský trest. 150 let 

24.09.1583  Narodil se Albrecht z Valdštejna, vojevůdce a politik. Majitel Novozámeckého pan-
ství a České Lípy, kde založil augustiniánský klášter, klášterní školu a tiskárnu. 

440 let 

30.09.1883  V  Novém Boru na náměstí v parčíku byla odhalena litinová socha císaře Josefa II. 140 let 
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  Říjen  

    

02.10.1853  Zemřel Mimoňský rodák Karel Ignác Lorinser, lékař, který se zajímal o epidemiologii 
a infekční choroby. Vystupoval proti alkoholismu a zdůrazňoval nutnost školní hygi-
eny a psal o potřebnosti tělesné výchovy.  

170 let 

02.10.1883  Ve Fukově na Děčínsku se narodil Rudolf Kauschka, horolezec, celník, sáňkař a bás-
ník. Autor básnické sbírky "Zpěv jizerských hor". 

140 let 

10.10.1593  Na místo pražského arcibiskupa byl ustanoven Zbyněk Berka z Dubé. 430 let 

11.10.1933  V Zákupech byla založena Henlainova organizace SdP.  90 let 

14.10.1873  Narodil se Wenzel Tschernatsch, českolipský puškař, člen společenstva kovodělníků. 
Wenzel Tschernatsch byl zařazen do odsunu obyvatel německé národnosti a z Čes-
ké Lípy odjel 9. 10. 1946 transportem do amerického pásma. 

150 let 

15.10.1933  V renesančním Červeném domě v České Lípě bylo otevřeno městské muzeum. His-
torická expozice zde byla instalována až do 60. let 20. století, kdy pro ni byl získán 
rozsáhlejší augustiniánský klášter. 

90 let 

18.10.2013  Zemřel plukovník JUDr. Štefan Kotrík, voják 1. československého armádního sboru v 
SSSR. Za svou činnost obdržel mnoho vyznamenání.  Byl dlouholetým předsedou OV 
Českého svazu bojovníků za svobodu v České Lípě a předsedou jednoty Českoslo-
venské obce legionářské v České Lípě. V roce 2013 ještě založil jednotu ČsOL v No-
vém Boru. 

10 let 

23.10.1873  Narodil se Karel Sellner, český učitel, archeolog, okresní školní inspektor a spisova-
tel, zejména historických románů a povídek, z nichž některé se odehrávají v Podbe-
zdězí. 

150 let 

30.10.1893  Narodila se Lenka Vojtíšková, dcera profesora Roberta Sasky, předního činitele čes-
ké menšiny v České Lípě. Zabývala se historií hudby, českými skladatelkami. Připra-
vovala popularizační hudebně-literární pásma. 

130 let 

    

    

  Listopad  
    

07.11.1983  Před školou v Mírové ulici v Mimoni bylo instalováno sousoší Děti. Autory díla jsou 
akademičtí sochaři Jana a Luboš Moravcovi. 

40 let 

 08.11.1973  V Novém Boru byla založena Sklářská muzika.  50 let 

 09.11.1913  Poprvé na českém území (v Novém Boru) přistála vzducholoď. Bylo to také poprvé, 
co se na českém území uskutečnila letecká přeprava cestujících za úplatu. 

110 let 

11.11.1923  V České Lípě zemřel Josef Wünsch, pedagog, poradce ministerstva zemědělství        
v Rakousku. Byl ředitelem Zemědělské školy v České Lípě a založil meteorologickou 
stanici na této škole. 

100 let 

11.03.1603  V České Lípě byly vydány artikule cechu chudiny. 420 let 

13.11.1893  Ve Vranově u Mimoně byl zprovozněn místní vodovod. 130 let 

22.11.2013  Ve Stráži pod Ralskem bylo slavnostně otevřeno Muzeum Rudolfa Bitzana s expozicí 
slavného strážského rodáka. Muzeum se zaměřuje na prezentaci strážských rodáků 
a těžbu uranu. 

10 let 

26.11.1863  V Kamenickém Šenově se narodil Theodor Ahne, malíř skla. Roku 1895 převzal po 
svém otci Josefu Ahnem vedení rodinné firmy. Angažoval se v Německém tělocvič-
ném spolku. 

160 let 

    

    



9 

    

    

  Prosinec  

    

03.12.1803  V Novém Boru se narodil Josef Strohbach, policista v Itálii, policejní ředitel ve Vídni. 
Za své zásluhy získal šlechtický titul "von Kleisberg". 

220 let 

04.12.1913  Zemřel mimoňský rodák Rudol Hübl, starosta Varnsdorfu a ředitel místní spořitelny. 110 let 

05.12.1993  V Novém Boru zemřel Bohumil Čabla, malíř skla, návrhář Borského skla, pedagog na 
sklářské škole v Kamenickém Šenově. Jeho díla jsou v našich i zahraničních muzeích 
a galeriích. 

30 let 

06.12.1943  Zemřel Josef Vohradský, učitel,  knihovník, vlastivědný pracovník a účastník protifa-
šistického odboje. Ve Šluknově vybudoval  veřejnou knihovnu s několika tisíci svaz-
ky a čítárnou. V České Lípě byl činný v Českém musejním spolku pro kraj českolipský 
a psal do vlastivědného sborníku Bezděz.  

80 let 

12.12.1783  V Novém Boru byla zřízena fara. 240 let 

14.12.1883  Ve Cvikově se narodil Karel Kreibich, komunistický novinář a politik, autor politické 
a historické literatury. 

140 let 

17.12.1433  V Žitavě byl popraven Jan z Vartenberka mladší, šlechtic, majitel Ralska a Stráže pod 
Ralskem. Zradil Lužičany, což byl počátek války mezi Vartenberky a lužického Šesti-
městí. 

590 let 

25.12.1993  V Novém Boru zemřel Josef Khýn, pedagog, sklářský výtvarník, malíř, profesor sklář-
ské školy v Kamenickém Šenově, držitel titulu "Účastník národního boje za osvobo-
zení" a titulu "Čestný ředitel", který mu udělila Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská v Kamenickém Šenově. 

30 let 

28.12.1953  V České Lípě bylo zahájeno vysílání rozhlasu po drátě, který měl ve své době znač-
nou důležitost pro civilní obranu.  

70 let 

30.12.1933  Narodil se Jan Fišar, sklář, výtvarník a sochař, působící převážně na Novoborsku. 
Jeho práce jsou ve sbírkách domácích i zahraničních galeriích. 

90 let 

31.12.1893  Zemřel Elias Palme, zakladatel sklářské firmy na výrobu lustrů v Kamenickém Šeno-
vě. 

130 let 

31.12.1933  Vrch Ralsko začal být chráněn jako přírodní rezervace.  90 let 

31.12.1933  Novozámecký rybník v Zahrádkách byl vyhlášen státní přírodní rezervací a je spolu  
s doprovodnými stavbami a historickým výpustním zařízením zapsán do seznamu 
kulturních památek.  

90 let 

31.12.1933  Ministerstvo školství a národní osvěty zřídilo přírodní rezervaci Oblast dokeská a 
pohoří Kummer, která tak patří k jedněm z našich nejstarších chráněných území      
v Čechách. 

90 let 
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