
  

 Regionální události a osobnosti  

   

1251 
První písemné zmínky o Žandově. Na kupní smlouvě jsou mezi svědky jmeno-
váni dva bratři jménem Konrád, původem ze Žandova ("Cunradus de San-
dowe"). 

770 let 

1281 
První zmínka o hradu Vartenberk, městečko v podhradí pak převzalo jeho ná-
zev. 

740 let 

1281 První písemná připomínka obce Stružnice a Volfartice. 740 let 

1341 
Ze zprávy o nadání Půty ze Žandova a jeho bratrů na věčnou památku jejich 
rodičů vyplývá, že již v roce 1341 byl v Žandově kostel.  

680 let 

1341 
Existenci děkanátního kostela sv. Petra a Pavla na dnešním Škroupově náměstí 
dokládá listina z roku 1341. Existoval až do roku 1820, kdy vyhořel při požáru 
České Lípy. 

680 let 

1371 Nejstarší záznam o existenci Dolní Libchavy. 650 let 

1371 
První zmínky o obci Krotenful u Jablonného v Podještědí. Ves časem zanikla a 
na jejím místě byl roku 1572 postaven zámek Nový Falkenburk. 

650 let 

1371 
Obec Kozly je prvně zmiňována v knihách pražské arcidiecéze (Libri erectio-
num), kde se uvádí poplatnost vůči děkanskému kostelu sv. Petra a Pavla v 
České Lípě. 

650 let 

1381 
První písemný doklad o existenci kostela Narození Panny Marie na náměstí Pa-
lackého v České Lípě. 

640 let 

1391 První písemné zmínky o Dubici a obci Robeč. 630 let 

1391 
První písemná zmínka o Chudém hrádku na Dubsku pochází z roku 1391, kdy 
Jindřich Berka z Dubé dělil své panství a pro sebe a své mladší syny si pone-
chal právě Chudý hrádek, také Housku, Milčany a Frýdlant. 

630 let 

1391 
První zmínky o existenci obci Postřelná, Markvartice, Kněžice, Heřmanice a Pe-
trovice u Jablonného v Podještědí. 

630 let 

1391 Ves Krompach je poprvé písemně doložena jako ves v milštejnském panství. 630 let 

1461 Byla založena mladší městská kniha České Lípy, která se dochovala dodnes. 560 let 

1461 Písemně bylo doloženo jméno obce Lada - Jagersdorff. 560 let 

1541 Zákupy byly povýšeny na město a získaly městský znak. 480 let 

1551 
Narodil se Berka z Dubé, Zbyněk, arcibiskup. Člen šlechtického rodu, který vel-
mi ovlivnil historii Českolipska.  Snažil se také o beatifikaci Zdislavy z Lemberka. 

470 let 

1591 Bratři Jiří a Václav Berkové potvrdili Dubé městská práva. 430 let 

1601 
Zemřel Urban Schober, zvonař. V České Lípě spolupracoval s Paulem Mön-
chem při odlévání zvonů pro kostel v Chomutově, Zahrádkách nebo Kvítkově. 

420 let 

1621  Za třicetileté války byl vypleněn zákupský zámek. 400 let 

1631 
V augustiniánském klášteře začala tisknout první tiskárna na Českolipsku. Tiskly 
se latinské učebnice, divadelní hry, modlitby i básně.  

390 let 

1681 
Na náměstí v České Lípě byl postaven morový sloup se sousoším Nejsvětější 
Trojice. V roce 1780 byl doplněn sochami sv. Floriana, Václava, Vojtěcha a Ja-
na Nepomuckého. 

340 let 

1681 
Pro studenty bylo při augustiánském klášteře založeno chrámové bratrstvo Pan-
ny Marie Těšitelky. Účelem bratrstva byla hudební spoluúčast na bohoslužbách. 

340 let 

1711 
Narodil se Johann Christoph Grohmann, zvonař. V České Lípě získal měšťan-
ské právo. Odlil zvony pro Blíževedly (kostel sv. Václava), Doksy,  Žandov, Val-
tířov, dále do Rumburka nebo Brtníků a Jiříkova. 

310 let 

1711 Byla zahájena stavba zámku v Horní Polici. 310 let 
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1721 
Byla dokončena stavba kaple sv. Trojice na Holém vrchu, ke které se pořádaly 
oblíbené poutě. 

300 let 

1731 
V obci Svitava se narodil Jan Josef Strobach, hudebník a dirigent. Působil  v 
Nosticově divadle v Praze. 

290 let 

1741 
V Zákupech vypukl velký požár. Kromě jiného shořel pivovar a dva úřednické 
domy. 

280 let 

1751 
V Novém Boru byla  postavena budova panské sýpky, která později sloužila ja-
ko sklad manufaktury a nyní slouží jako městský úřad. 

270 let 

1761 
V Novém Boru  bylo v budově na náměstí zřízeno piaristické gymnázium. Od 
roku 1870 funguje jako městská škola. V letech 1886-1887 byla budova školy 
přestavěna a jako škola funguje dodnes. 

260 let 

1761 
Obchodník se sklem Jiří Antonín Jancke  založil ve Skalici u České Lípy ob-
chodní firmu se sklem s názvem Jiří Antonín Jancke a spol. V roce 1763 bylo 
sídlo firmy  přestěhováno do Nového Boru, kde působila až do roku 1907. 

260 let 

1771 
Byl postaven Kounický dům jako hospodářská úřední budova používaná i jako 
solnice, celnice a bankální inspektorát. V roce 2015 vyhořel. 

250 let 

1801 
Narodil se Anton Schimmel, sklář a obchodník se sklem působící v Kamenickém 
Šenově. 

220 let 

1811 Byl založen českolipský sbor ostrostřelců. 210 let 

1811 
V Mimoni se narodil Gustav Lorinser, lékař a botanik. Jako lékař působil v Mimo-
ni. Spolupracoval s botanikem Josefem Opitzem z Vídně. 

210 let 

1811 Narodil se  Eduard Hindl, úředník v Doksech a blízký přítel Karla Hynka Máchy.  210 let 

1821 
Za trest pro své názory byl do České Lípy přeložen děkan Anton Krombholz, 
který zde provedl mnoho školských reforem. 

200 let 

1821 

Původní panská sýpka  v Novém Boru byla odkoupena a přizpůsobena pro úče-
ly městského úřadu. V průběhu své historie však budova hostila také ochotnic-
kou scénu, okresní soud, berní úřad, šatlavu, četnickou stanici, městskou stráž-
nici a další. Byla zde také kreslířská škola, městská spořitelna a sklářské muze-
um. 

200 let 

1821 
Narodil se Wenzel Wedrich, obchodník, podnikatel, potomek kartounkářské rodi-
ny působící v České Lípě. Otcovu továrnu převzal po jeho úmrtí roku 1852. 

200 let 

1841 V Postřelné byl založen spolek divadelních ochotníků. 180 let 

1841 
Ve Svojkově se narodil Wilhelm Gautsch, pedagog, dirigent, skladatel a sbor-
mistr. Přispěl k tomu, že českolipské velikonoce se ve zdejších kostelích stávaly 
velkou hudební oslavou. Založil spolek pro církevní hudbu. 

180 let 

1851 V letech 1851 - 1853 probíhala výstavba silnice Cvikov, Sloup, Chomouty, Pihel. 170 let 

1851 V Dubé byla postavena empírová budova radnice. 170 let 

1851 
V Dolní Libchavě se narodil Vinzenz Bieber, pedagog, přírodovědec a geolog. 
Autor studie o Maršovickém vrchu nedaleko Jestřebí a vědeckého pojednání o 
slatině Soos u Františkových Lázní. 

170 let 

1861 
Po volbách byl jako starosta města potvrzen Anton Zink, který byl od roku 1858 
substitujícím starostou. 

160 let 

1861 
V České Lípě zemřel Karl Wilhelm Paul, zvonař. Byl prvním členem zvonařské 
rodiny Paulů v České Lípě. Odlil velké množství zvonů pro kostely v okolí České 
Lípy. 

160 let 

1871 
Byla dokončena stavba budovy Státního reálného gymnázia na náměstí Osvo-
bození. 

150 let 
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1871 
Železniční opravnu a strojírny nechala v letech 1871 -1876 vybudovat společ-
nost České severní dráhy. Koncem roku 1997 ukončily v České Lípě svoji čin-
nost jako akciová společnost Žoska. 

150 let 

1871 Ve Lvové u Jablonného v Podještědí byl založen sbor dobrovolných hasičů. 150 let 

1871 
Narodil se Karl Beckert, učitel a sochař. Působil jako řídící učitel v Kunraticích u 
Cvikova. Byl členem Horského spolku. Podílel se na tvorbě skalních reliéfů v 
okolí Cvikova. 

150 let 

1871 
Zemřel Eduard Leitenberger, podnikatel, chemik a majitel zákupské kartounky. 
Učinil řadu objevů týkajících se užívání barev na potiskování látek. Člen Jednoty 
pro povzbuzení průmyslu v Čechách. 

150 let 

1881 

V Okrouhlé byla založena firma Hartmann & Dieterichs. Po 2. světové válce byla 
firma znárodněna, stala se součástí n. p. Borské sklo a později Crystalexu. Od 
roku 1990 fungovala původní rafinerie jako samostatný podnik pod jménem 
Egermann-Exbor, od roku 1996 jako Egermann, s.r.o. Firma funguje nadále a v 
jejím výrobním programu stále hraje důležitou roli červeně lazurované sklo zdo-
bené klouzavou rytinou „ve stylu Egermann“. 

140 let 

1881 

Varnsdorfský rodák Carl Goldberg si založil vlastní sklářskou dílnu v Arnultovi-
cích. Výrobky prodával prostřednictvím jiných firem. V roce 1891 si založil vlast-
ní úspěšnou obchodní společnost, kterou v roce 1897 přestěhoval do Nového 
Boru. Firma zanikla v roce 1945. 

140 let 

1881 V Novém Oldřichově byl založen Sbor dobrovolných hasičů. 140 let 

1901 V České Lípě se konal sjezd Svazu německých měst v Čechách. 120 let 

1901 
Ze středu České Lípy do moderního provozu v Dubici byla přemístěna městská 
jatka. 

120 let 

1901 
Zemřel Emanuel Max, sochař. Autor sochy na Karlově mostě i v katedrále sv. 
Víta. Pro kostel ve Sloupu vytvořil reliéf Madony s dítětem. 

120 let 

1911 K České Lípě byla připojena obec Svárov. 110 let 

1911 

Proběhlo sčítání lidu v Rakousku-Uhersku.Jedním z nejdůležitějších ukazatelů 
bylo určení národnosti. V České Lípě tak bylo zachyceno asi 3% Čechů. Národ-
ní jednota severočeská konala kontrolní sčítání a zjistila, že podle původu je ve 
městě asi 7% Čechů. 

110 let 

1911 
Ačkoli železniční trať mezi Českou Lípou a Doksy byla v provozu již roku 1867, 
železniční stanice Staré Splavy byla zřízena až roku 1911. 

110 let 

1911 
Zemřel rodák z Petrovic u Jablonného v Podještědí Rudolf Walda, ředitel česko-
lipského reálného gymnázia, předseda vlastivědného spolku Nordböhmischer 
Excursions-Club a spoluzakladatel spolku pro zřízení dětského hřiště. 

110 let 

1911 

Narodil se Jaromír Špaček, pedagog a chemik. Byl ředitel Státní odborné školy 
sklářské, Vyšší průmyslové školy sklářské, Střední průmyslové školy sklářské v 
Novém Boru. Zasloužil se o znovuotevření sklářské školy v Kamenickém Šeno-
vě. 

110 let 

1911 
V Rousínově se narodil Emil Rimpler, sklář, rytec skla. V Rousínově založil 
vlastní sklárnu. 

110 let 

1921 
V roce 1921 byl v České Lípě postaven první městský činžovní dům na rohu ulic 
Čs. armády a Mánesovy. 

100 let 

1921 
První písemná zpráva o vzniku české veřejné knihovny v Jablonném v Podještě-
dí, která byla založena Českou osvětovou besedou v Německém Jablonném. 

100 let 

1921 

V Jablonném v Podještědí byl na lesním hřbitově odhalen žulový památník s 
postavou pěvce hrajícího na kobzu a vytesanými verši ukrajinského básníka 
Ševčenka. Ukrajinští vojáci unikli za ruské občanské války z nepřátelského ob-
klíčení do ČR, kde byli českým obyvatelstvem přátelsky přijati. 

100 let 
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1921 
V České Lípě byla otevřena česká veřejná knihovna s fondem 1 600 svazků. 
Umístěna byla v budově německé reálky na Kudlichově náměstí (dnes náměstí 
Osvobození). 

100 let 

1921 V České Lípě byl založen první oddíl skautů. 100 let 

1921 
V místě menšího českolipského mlýna na Ploučnici (dnešní ulice Erbenova) byly 
roku 1921 zřízeny Městské lázně. V budově byly kromě vanových koupelí také 
parní lázně a rašelinné koupele. 

100 let 

1921 
Zemřel Franz Ullman, učitel, rytec skla, sklář. Učil rytí skla na Odborné škole 
kreslení a modelování v K. Šenově a ve své dílně pracoval pro vídeňskou firmu 
Lobmeyr. 

100 let 

1931 
Na břehu Máchova jezera byla postavena ozdravovna ve funkcionalistickém sty-
lu. Dnes slouží jako hotel Port. 

90 let 

1931 V České Lípě byl otevřen hotel Merkur. 90 let 

1931 
Narodil se Karel Rybáček, výtvarník, sklář, pedagog. Byl ředitelem sklářské ško-
ly v Kamenickém Šenově a zasadil se o její přestavbu a modernizaci. 

90 let 

1941 
Město Česká Lípa převzalo zabavené židovské nemovitosti. Majetek místní ži-
dovské obce byl předán nacistickým organizacím. Zbylý movitý majetek byl v 
roce 1942 vydražen. 

80 let 

1951 
V České Lípě byl odhalen pomník Aloise Jiráska. Autorem byl sochař Jakub Bí-
lek. 

70 let 

1951 V Zákupech byl zrušen klášter milosrdných sester sv. Karla Boromejského. 70 let 

1961 
Byla elektrifikována poslední osada v severních Čechách, Bukovec - Zakšín u 
Dubé na Českolipsku. 

60 let 

1961 
V České Lípě byla zavedena městská doprava, nejprve na tratích Dolní Libcha-
va - Sosnová a Stará Lípa - Robeč, od roku 1972 přibyl spoj Slovanka - Svárov. 

60 let 

1961 
Na Českolipsku proběhlo slučování zemědělských družstev. Z dosavadních 47 
JZD zůstalo jen 16 družstev. 

60 let 

1961 
V Panské Vsi vznikla observatoř, kterou dosud provozuje Ústav fyziky atmosféry 
ČSAV. Byl zde pak zahájen výzkum ionosféry a její vliv na radiové vlny. Obser-
vatoř se mimo jiné účastnila projektu malých československých družic Magion.  

60 let 

1961 Začalo promítat letní kino v Městském parku Česká Lípa. 60 let 

1961 

Sloučilo se JZD v Brništi, Velkém Grunově, Kamenici a Velenicích do společné-
ho JZD Nástup a stalo se  největším chovatelem krůt a krocanů v ČR. V součas-
nosti je název organizace Zemědělské obchodní družstvo Brniště. Dceřiná firma 
PROMINENT CZ s.r.o. je zpracovatelem krůtího a drůbežího masa s vlastním 
velkoobchodem a sítí maloobchodních prodejen. 

60 let 

1971 Jaroslav Křtěnský z Nového Boru se stal mistrem ČSR v orientačním běhu. 50 let 

1971 K Zákupům byla připojena Brenná. 50 let 

1971 
Výstavbou vyluhovacích polí VP 7, VP 8, VP 9 začala výstavba Dolu chemické 
těžby. 

50 let 

1971 
Zemřel Karel Streer, fotograf a nakladatel. V Dubé vybudoval vydavatelství po-
hlednic a fotografických kalendářů.  

50 let 

1981 
K Zákupům byla připojena obec Velenice, v roce 1990 se však znovu osamo-
statnila. 

40 let 

1991 

V  bývalém vojenském prostoru Ralsko začala ekologická sanace a pyrotechnic-
ká očista celého území. Do roku 2010 bylo na ploše téměř devíti tisíc hektarů 
nalezeno a zlikvidováno několik stovek tisíc nevybuchlých nábojů, které se vět-
šinou nacházely v hloubce 50 centimetrů.  

30 let 
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 Leden  

    

1.1.1951 
Ve Svoru byly zřízeny Severočeské sklárny. Jako závod 03 do nich byla začle-
něna i Rücklova huť v Kamenickém Šenově, v níž byla zavedena výroba optic-
kého skla. 

70 let 

1.1.1971 
V ČSSR vznikla okresní kulturní střediska (OKS), tedy i to v České Lípě. Vedle 
organizování kulturního života a pomoci neprofesionálním tvůrcům k jejich po-
slání patřila i kontrola hudebního repertoáru. Po listopadu 1989 zanikla. 

50 let 

1.1.1931 
Zemřel pedagog, spisovatel a básník Josef Münzberger, rodák z Horní Police. 
Psal odborné publikace, vyprávění a písně. Zabýval se také českolipským náře-
čím němčiny, sbíral a zapisoval písně v lidové mluvě. 

90 let 

9.1.1881 
Zemřel malíř Hugo Ulík, který na popud prezidenta České severní dráhy Karla 
Valdštejna vytvořil v čekárně železniční stanice Doksy nástěnné obrazy, které 
znázorňují zámek a jezero. 

140 let 

11.1.1911 

Zemský výbor v Praze projednával žádost radnice Česká Lípa o přejmenování 
města na Německou Lípu, vzhledem k tomu, že v ní v té době žilo pouze velmi 
malé procento Čechů. Po dlouhé diskuzi byl návrh většinou hlasů zamítnut a 
město si zachovalo název Böhmisch Leipa. 

110 let 

13.1.1971 
Zemřel Maxmilian Zeschitz , německý grafik, krajinář a portrétista. Působil na 
gymnáziu v České Lípě. 

50 let 

15.1.1791 

Ve Falknově u Kytlice se narodil Franz Xaver Maxmilián Zippe, mineraolog a 
geolog.V roce 1824 se stal prvním kustodem Zemského ( Národního ) muzea v 
Praze a vytvořil zde jednu z největších evropských sbírek minerálů. Popsal geo-
logické poměry Českého království a zpracoval první geologickou mapu Čech.   

230 let 

18.1.1951 
Zemřel Jan Kupec, puškař a sportovní střelec. Jako národní správce vedl česko-
lipská puškařství Josefa Heyera, Wenzela Tschernatsche a Franze Knebela. V 
roce 1947 vyhrál mistrovství republiky ve střelbě z loveckých pušek. 

70 let 

21.1.1261 
Obec Kravaře navštívil český král Přemysl Otakar II. K tomuto datu můžeme 
také předpokládat založení Kravař jako městečka. 

760 let 

21.1.1471 
Noví majitelé Lipé (bratři Jaroslav, Jiří, Jan a Petr Berkové) potvrdili dosavadní 
městská práva a přidali právo na prodej soli a vybírání cla v době trhů. 

550 let 

21.1.1931 
Zemřel Karl Zimmermann, redaktor vlastivědného časopisu Mitteilungen des 
Nordböhmischen Exkursions-klubs.  

90 let 

    

    

    

 Únor  

    

6.2.1801 

Ve Falknově se narodil Anton Weiss, malíř, kreslíř a dekoratér. Autor maleb 
ovoce a květů, která se nacházejí po celé řadě zemí Evropy. Na Českolipsku se 
nacházejí jeho obrazy s náboženskou tématikou. Zemřel 28.2.1851 v České 
Lípě. 

220 let 

12.2.1861 
Narodil se Gustav Ahne. Malíř skla, pedagog v Kamenickém Šenově, autor po-
vídek a básní v místním dialektu. 

160 let 

13.2.1981 Slavnostní otevření Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. 40 let 

14.2.1911 
Zemřel Robert Bayer, majitel továrny na výrobu plsti v Mimoni v dnešní Hrani-
čářské ulici. Dnes firma produkuje převážně geotextilie pro stavby silnic a želez-
nic. 

110 let 
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16.2.2011 
Na vodním hradě bylo jako součást městské příspěvkové organizace Lipý ote-
vřeno Centrum textilního tisku, které mapuje historii textilního průmyslu v České 
Lípě.  

10 let 

22.2.2011 
V České Lípě bylo otevřeno archeologické muzeum Šatlava, pobočka Vlastivěd-
ného muzea a galerie. Muzeum pracuje v budově bývalé městské věznice, která 
sloužila svému účelu až do roku 1935. 

10 let 

24.2.1781 
V České Lípě se narodil Mathias Richter, punčochář a básník. Jeho básně vy-
cházely v Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursions-Klubs. 

240 let 

26.2.1911 

Narodil se politik Josef Smrkovský, který byl v procesu s Rudolfem Slánským 
odsouzen na doživotí. Po propuštění z vězení v roce 1955 se stal  předsedou 
JZD Pavlovice, které pod jeho vedením mělo dobré výsledky a modernizovalo 
se. V letech 1967-1968 byl ministrem lesního a vodního hospodářství a posléze 
předsedou Národního shromáždění a Sněmovny lidu Federálního shromáždění. 

110 let 

    

    

    

 Březen  

    

9.3.1881 Během povodně se zřítila část Zámeckého mostu v Mimoni. 140 let 

10.3.1881 
V České Lípě kulminovala velká povodeň, která přiměla českolipské radní k ře-
šení regulace toku Ploučnice. Během povodně byl  poškozen most u kostela 
Maří Magdaleny a domky barvířů v Růžové ulici. 

140 let 

14.3.1821 

Ve Stráži pod Ralskem se narodil Vilém Gabler, pedagog, vychovatel a posla-
nec. Byl jmenován ředitelem první české vyšší dívčí školy, působil jako poslanec 
zemského sněmu a říšské rady. Spolupracoval s redakcí Naučného slovníku a 
podílel se na Riegrově slovníku. Od r. 1871 byl mimořádným členem Královské 
české společnosti nauk. Publikoval historické a pedagogické články a vytvořil 
několik jazykových učebnic. 

200 let 

15.3.1901 
V Mimoni se narodil Heinrich Josef Schubert, redaktor a politik. Byl významným 
členem Německé křesťansko-sociální lidové strany, ředitelem Ulmer Caritas a 
dlouholetým předsedou uprchlíků obce Herrlingen. 

120 let 

18.3.1861 

Ve Stvolínkách se narodil Josef Jaksch, učitel a sbormistr. Dvacet let byl před-
sedou Schubertovské společnosti ve Vídni. Organizoval serenády před císař-
ským sídlem Schönbrunnem na počest Františka Josefa I. Obdržel titul císařský 
rada a později dokonce dvorní rada.  

160 let 

22.3.1771 
Ve Cvikově se narodil Johann Georg Göttlich, kněz a botanik. Ze svého jmění 
přispěl rodnému Cvikovu na založení městského špitálu.  

250 let 

22.3.1891 
V Jablonném v Podještědí byl založen vysazovací a okrašlovací spolek. Účelem 
spolku bylo okrašlování veřejných míst v Jablonném, zřizování parků a péče o 
ně.  

130 let 

23.3.1381 

Hynek Berka z Dubé udělil městu Lipá žitavská práva. Česká Lípa tak získala 
právo samosprávy, právo mílové, právo várečné, tržní, volného průjezdu a prá-
vo zbudování vlastních hradeb. Samotný dokument představuje nejstarší měst-
skou listinu České Lípy. 

640 let 

25.3.1831 

V Jablonném v Podještědí se narodil Josef Knobloch, voják, politik, skladatel, 
kapelník plukovní hudby. Po odchodu do výslužby se usadil v Jablonném, kde 
byl starostou. Zastupoval zdejší okres v českém zemském sněmu v Praze. V 
rodném městě vedl také hudební společnost. 

190 let 

26.3.2011 
Zemřela JUDr. Helena Brožovská, právnička a v letech 1994-2002 přednostka 
Okresního úřadu Česká Lípa. 

10 let 
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27.3.1921 

Narodil se Stanislav Libenský, sochař, sklářský výtvarník a pedagog. V Novém 
Boru působil jako sklářský návrhář v podniku Borské sklo a zároveň jako peda-
gog na tamní sklářské škole. Věnoval se užitkovému i dekorativnímu sklu, je 
tvůrce monumentálních vitráží v chrámu sv. Víta nebo reliéfu "Řeky života" pro 
československý pavilon na světové výstavě v Ósace 1970. 

100 let 

29.3.1721 
V Mimoni se narodil Johann Josef Ullrich, zpěvák působící v chrámu sv. Víta a 
ve Strahovském klášteře. 

300 let 

    

    

    

 Duben  

    

1991 V dubnu byla v českolipské Nemocnici s poliklinikou zprovozněna dialýza. 30 let 

13.4.1941 
V Janovicích nad Úhlavou se narodil Jaroslav Bejvl, výtvarník, medailér. Byl  
návrhářem v Preciose Lustry v Kamenickém Šenově. Jeho projekty a svítidla 
najdeme ve významných interiérech po celém světě.  

80 let 

14.4.1981 
Při ŽOS Česká Lípa byl založen  Českolipský Veteran Car Club. Od roku 1988 
pořádá soutěž S veterány Českolipskem, která se koná jednou za dva roky. 

40 let 

17.4.1851 
V Mimoni se narodil Friedrich Linke, projektant a vrchní inženýr Ústecko-teplické 
dráhy. Projektoval trať z Mimoně do Liberce. 

170 let 

19.4.1881 

V Jiříkově se narodil Heinrich Donath, katolický kněz a pedagog. Působil jako 
kaplan ve Sloupu. Později se stal profesorem starozákonní vědy v litoměřickém 
semináři a stál v čele pomocného sboru německých katolických školských orga-
nizací v Československé republice.  

140 let 

20.4.1991 
V České Lípě byla zahájena tzv. malá privatizace. Jako první se veřejně dražilo 
"Kadaněho řeznictví". 

30 let 

21.4.1681 
V Zákupech byla zahájena výstavba kapucínského kláštera. 17. září 1684 byl 
pak klášter vysvěcen pražským arcibiskupem Janem Bedřichem z Valdštejna. 
Zrušen byl v roce 1950. 

340 let 

25.4.1941 
V České Lípě zemřel Emil Hansel, cestovatel a spisovatel. Vydal několik knih o 
svých cestách a životě v Austrálii. 

80 let 

26.4.1711 
Během misie v Pekingu zemřel mimoňský rodák Leopold Ferdinand Liebstein, 
člen jezuitského řádu a profesor humanitních věd.  

310 let 

30.4.1771 
V České Lípě se narodil Ludwig Hanisch, řemeslník a básník. Jeho básně vy-
cházely v Mitteilungen des Nordböhmischer Excursions-Club. 

250 let 

    

    

    

 Březen  

    

1.5.1951 
Byly zpřístupněny přírodovědné sbírky českolipského muzea v Havlíčkově ulici v 
bývalém Wedrichově domě a v listopadu 1951 také historické sbírky v renesanč-
ním Červeném domě, obojí ještě instalované tzv. starožitnickým způsobem. 

70 let 

2.5.1861 
V Jablonném se narodil Wilhelm Reichelt, malíř, fotograf, dekoratér. Autor ma-
leb s náměty krajin a měst z České Lípy a okolí. 

160 let 

4.5.1581 
Lukostřeleckému spolku byly potvrzeny artikule, které byly právním stvrzením již  
existujících zvyklostí. 

440 let 

6.5.1981 
V České Lípě byla otevřena nová budova OV KSČ, tzv. Bílý dům. Po společen-
ských změnách v roce 1989 začala sloužit pro potřeby Základní umělecké školy. 

40 let 
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6.5.1961 Před Vagonkou byla slavnostně odhalena socha Klementa Gottwalda. 60 let 

9.5.1831 

Zemřel architekt a rytec Franz Heger narozený na zámku Nový Falkenburg ne-
daleko Jablonného v Podještědí. Autor přestavby věže staroměstské radnice v 
Praze, spoluautor stavby městského paláce  na Příkopech, přeměněného na 
Slovanský dům. Jsou známy také jeho rytiny znázorňující starou Prahu.  

190 let 

11.5.2011 

Z iniciativy Vojenských lesů a statků ČR, Lesů ČR, města Bělá pod Bezdězem, 
Doksy, Zákup a obce Bezděz byl založen Lesnický park Bezděz a to na ploše 
18 tisíc hektarů. Základním cílem parku je sladit přírodu a její ochranu s činností 
lesníků a otevřít tento prostor také veřejnosti. 

10 let 

15.5.1801 
Narodil se Josef Rutte mladší, člen významného puškařského rodu z České Lí-
py. 

220 let 

16.5.1961 
Zemřel novoborský rodák Walter Bayermann, malíř, který se věnoval krajinomal-
bě a portrétům. Známé jsou jeho portréty princů saského dvora. 

60 let 

21.5.1921 
V kavárně Central na Dlouhé ulici v České Lípě vznikla místní organizace 
KSČ .V listopadu téhož roku se spojila s německou komunistickou organizací v 
jednu společnou. 

100 let 

23.5.1881 
Ve Cvikově se narodil Max Horner, pedagog, básník a šéfredaktor časopisu Su-
detendeutschen Tageszeitung v Děčíně. 

140 let 

26.5.2011 Na Škroupově náměstí byly zahájeny pravidlené českolipské farmářské trhy. 10 let 

29.5.1981 
V České Lípě bylo předáno veřejnosti nové autobusové nádraží. Výpravní budo-
va na autobusovém nádraží začala sloužit až 1. 3. 1986. 

40 let 

29.5.1921 

Zemřel českolipský rodák Josef Fischer, učitel, vlastivědný pracovník a ředitel 
měšťanských škol v Krásné Lípě, Liberci, Vratislavicích a Hodkovicích. Byl za-
kladatelem a předsedou vlastivědného spolku Jizerské a Ještědské župy. Autor 
básní, které vyšly např. v antologii Leipaer Dichterbuch (1898) redigované A. A. 
Paudlerem.  

100 let 

29.5.1921 
V Praze se narodil Antonín Batlička, strojař a později průmyslový výtvarník ve 
Varnsdorfu, zapálený malíř a zručný krajinář Českolipska i Lužických hor. 

100 let 

30.5.1991 
Z nádraží v Bělé pod Bezdězem odjela poslední skupina sovětských vojáků, kte-
ří obsadili a okupovali Vojenský výcvikový prostor Ralsko po 21. srpnu 1968. 

30 let 

    

    

    

 Červen  

    

1.6.2011 
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo lokalitu U rozmoklé žáby v CHKO Lužické hory 
mezi Mařenicemi a Heřmanicemi u Jablonného za přírodní památku. 

10 let 

3.6.1991 
Komerční banka začala v České Lípě poskytovat služby veřejnosti zprvu v bu-
dově obchodního domu Prior, posléze si pro své potřeby přestavěla obchodní 
centrum Lipka. 

30 let 

5.6.1901 
Zemřel mimoňský rodák Karl Rössler, spisovatel. Autor knihy Eine Selbstbio-
graphie, která je na pomezí literatury faktu a beletrie. 

120 let 

17.6.1871 V Mimoni vznikl dělnický vzdělávací spolek, první svého druhu u nás.  150 let 

24.6.1991 
Zastupitelstvo České Lípy schválilo přejmenování ulic a náměstí. Z Mírového 
náměstí se stalo náměstí T. G. Masaryka a z třídy Vítězství Mariánská ulice.  

30 let 

30.6.1981 Vyhořelo kino v Novém Boru. 40 let 
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 Červenec  

    

7.7.1841 
V Doksech se narodil Isidor Kampe, profesor kreslení, člen obecního zastupitel-
stva České Lípy. Ve vlastivědném spolku Nordböhmischer Excursions-Club za-
stával funkci předsedy technického oddělení.  

180 let 

8.7.1891 
Narodil se Josef Hora, básník, spisovatel, překladatel, kritik a novinář. Ve sbírce 
Kniha času a ticha lze nalézt několik básní inspirovaných Novým Borem a  sbír-
kou Máchovské variace oslavil 100. výročí Máchovy smrti. 

130 let 

15.7.1911 
Zemřel  Karel Eppinger, advokát, politik, poslanec. V roce 1881 se stal advoká-
tem v Mimoni, později  členem  městské rady. Byl poslancem zemského sněmu. 
Mimonští se po jeho úmrtí rozhodli, že hlavní třída města ponese jeho jméno. 

110 let 

20.7.1831 

V Častolovicích se narodil Ferdinand Emanuel Holzel, kněz, pedagog, spisova-
tel a básník. Napsal první životopis pátera Paula Conopea, představeného au-
gustiniánského kláštera v České Lípě. Autor básní, odborných a vlastivědných 
pojednání. 

190 let 

25.7.1611 
V České Lípě se narodil Kryštof Fischer , člen jezuitského řádu, ekonom, učitel, 
správce statku v Liběšicích. Autor prvních ekonomických spisů v českých ze-
mích. 

410 let 

25.7.1901 
Zemřel Franz Hirsch, pedagog, spisovatel a básník. Působil na českolipské reál-
ce a své básně publikoval v Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-
Klubs. 

120 let 

30.7.1841 
Ve Velvarech se narodila Berta Mühlsteinová, básnířka a spisovatelka. V letech 
1852 až 1864 žila v České Lípě, což zanechalo odkaz v jejím díle. 

180 let 

    

    

    

 Srpen  

    

1.8.1891 
Ve Svoru se narodil Gustav Lerch, spisovatel a redaktor časopisu Leipaer Zei-
tung.  

130 let 

8.8.1891 
V České Lípě zemřel Prokop Zimmerhackel, profesor matematiky a fyziky. Autor 
studie Klimatické podmínky v České Lípě a dalších studií a článků. 

130 let 

14.8.1961 
Zemřel Josef Uhlíř, stavební podnikatel, jehož firma stavěla hotel Merkur a Tyr-
šovy školy v České Lípě. 

60 let 

26.8.1971 
Zemřel malíř Ernst Nepomucky, rodák z Dubé. Pracoval pod uměleckým jmé-
nem Ernst Nepo a byl členem umělecké skupiny "Mühlauer Kreis". 

50 let 

27.8.1871 
Vznikl českolipský dělnický vzdělávací spolek. V roce 1882 spolek úředně roz-
puštěn. 

150 let 

28.8.1841 
Zemřel mimoňský lékař Ignaz Lorinser. Věnoval se chirurgii i porodnictví a dopl-
nil si také zvěrolékařské vzdělání.  Pověst výborného lékaře získal hlavně díky 
prováděným císařským řezům. 

180 let 

30.8.1851 
V Kunraticích u Cvikova se narodil Josef Friedrich, pedagog a vlastovědný pra-
covník. Autor článků v časopise spolku Nordböhmischer Excursions-Klubs a 
monografie o Zákupech a Milštejnu. 

170 let 

31.8.1941 
Zemřel českolipský rodák Julius Patzelt, politik, novinář a spisovatel. Vydal řadu 
děl o domácí i zahraniční politice Rakouska. 

80 let 
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 Září  

    

1991 
V září vznikla v Česká Lípě stavební firma Silnice a mosty ( SaM ), která se od 
počátku své činnosti zaměřuje na výstavbu a rekonstrukci mostů a silnic.  

30 let 

1.9.1971 
V České Lípě byla otevřena Základní škola Antonína Sovy, nyní Základní škola 
Slovanka. V prvním školním roce se v osmnácti třídách vzdělávalo 552 žáků. 

50 let 

1.9.1991 Vzniklo právně samostatné Gymnázium Mimoň - Letná. 30 let 

9.9.1881 
V Novém Boru se narodil Walter Ditrich, malíř, grafik, ilustrátor. Byl spolupracov-
níkem Herderova nakladatelství, podílel se  na vědeckých ilustracích do ency-
klopedie Herder. 

140 let 

16.9.1581 
Majitel města Jan z Vartemberka vyprosil u Rudolfa II. potvrzení všech dosavad-
ních práv městu Česká Lípa.  

440 let 

19.9.1921 

V Jablonném v Podještědí se uskutečnil první zápis do české menšinové školy a 
v říjnu se pak začalo s vyučováním. Škole byly vyčleněny dvě místnosti v příze-
mí budovy čp. 22 a měla velkou podporu České besedy. V prvním roce školu 
navštěvovalo čtyřicet žáků. 

100 let 

29.9.1981 
V českolipském muzeu byla otevřena výstava Českolipské hrnčířství, která do-
kumentovala archeologický výzkum bývalé hrnčířské čtvrti v České Lípě, kde v 
roce 1978 proběhla demolice staré čtvrti.  

40 let 

30.9.1971 Byla zprovozněna nová část firmy Nářadí v Chelčické ulici. 50 let 

    

    

    

 Říjen  

    

1771 
V říjnu navštívil Josef II. Českolipsko a to jmenovitě Doksy, Mimoň a Stráž pod 
Ralskem.  

250 let 

3.10.1901 

V České Lípě byl založen Měšťanský pivovar, akciová společnost. Byl schopen 
uvařit ročně 27 000 hl 10 - 12° piva. Zrušen byl 16. prosince 1948 rozhodnutím 
Krajské odborové rady, likvidace byla zdůvodněna potřebou koncentrace výro-
by. 

120 let 

4.10.1751 
 V Mimoni se narodila Josefa Gürthová, abatyše cisterciáckého kláštera Mari-
enthal u Ostritz v německé Lužici. 

270 let 

6.10.1881 
V  České Lípě byla uvedena do provozu plynárna, která vyráběla plyn pro veřej-
né osvětlení. 

140 let 

9.10.1921 
Startoval první ročník Závodu do vrchu Schöber u Rumburku, který pořádal spo-
lek Nordböhmischer Kraftfahrer Bund z České Lípy. Závod měl celkem osm roč-
níků, poslední se jel v roce 1928. 

100 let 

15.10.1891 
Zemřel českolipský rodák Wilhelm Horn, fotograf, malíř, grafik, průkopník da-
guerrotypie. Vydavatel prvního fotografického časopisu na světě. 

130 let 

21.10.1931 
V Mimoni na Křížovém vrchu byla během dvou týdnů postavena evangelická 
Kaple smíření. V současnosti slouží Československé církvi husitské.  

90 let 

23.10.1901 
V Mimoni zemřel Leopold Kohn, básník, spisovatel a žurnalista. Psal básně do 
Rodinné kroniky a články do Národních listů. 

120 let 

26.10.2011 
V České Lípě byla u Sportareálu otevřena nová víceúčelová sportovní hala pro 
300 diváků. 

10 let 

31.10.1861 V České Lípě byla zřízena státní telegrafní stanice.  160 let 
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 Listopad  

    

2.11.1561 Král Ferdinand I. udělil Mimoni právo konat dva výroční trhy. 460 let 

7.11.1841 
Narodil se Franz Gold, zvonař a písař. Z jeho českolipské dílny pocházel nej-
menší ze tří zvonů farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru. 

180 let 

10.11.1841 
V České Lípě se narodil Hermann Goldschmidt, novinář a podnikatel. Založil 
první podnik v Evropě, který se zabýval distribucí periodik. 

180 let 

10.11.1631 
Českou Lípu obsadilo saské vojsko a do Čech se tak nakrátko vrátili bývalí maji-
telé České Lípy Volf ze Solhauzu a Jan Jiří z Vartenberka. 

390 let 

12.11.2011 
Ve Cvikově bylo slavnostně otevřeno společenské multifunkční kulturní centrum 
Sever. Vzniklo rekonstrukcí bývalého hotelu Sever.  

10 let 

15.11.1991 Vranovské skály na Českolipsku byly vyhlášeny přírodní památkou. 30 let 

15.11.1991 
Kamenný vrch u Křenova byl  vyhlášen přírodní památkou. Je cennou ukázkou 
takzvaných železivců - útvarů, které se nazývají voštiny nebo také kamenné rů-
že.  

30 let 

16.11.1921 
V Mimoni se narodil Franz Karl Johann von Nepomuk Maria Joseph Hartig po-
slední soukromý majitel zámku v Mimoni. 

100 let 

17.11.1851 
V České Lípě se narodila Anna Altmannová, politička a bojovnice za hlasovací 
právo žen a sociální práva. 

170 let 

19.11.1861 
V Doksech se narodil Anton Mattauch, úředník a spisovatel. Psal povídky také v 
dokeském nářečí. 

160 let 

21.11.1801 Provoz zahájila nejstarší továrna v Mimoni, tiskárna kartounů. 220 let 

26.11.1921 
V  České Lípě na náměstí byla zkolaudována novostavba pobočky České es-
komptní banky. Postavena byla podle návrhu kubisticky orientovaného architek-
ta prof. dr. Karla Járaye. Adaptována a dostavěna byla v roce 1930. 

100 let 

26.11.1871 
V Mimoni byl vysvěcen nový hřbitov na "Grohově poli"  a první pohřeb se na 
něm konal 19. 4. 1872.  

150 let 

    

    

    

 Prosinec  

    

2.12.1881 
Zemřel českolipský rodák Ignác Hauschild politik, právník. Na Českolipsku zajiš-
ťoval volby do Českého zemského sněmu. Byl poslancem Kroměřížského i Říš-
ského sněmu. 

140 let 

5.12.2011 
V Mimoni byla zprovozněna okružní křižovatka na náměstí Československé ar-
mády. 

10 let 

7.12.1981 
V českolipském muzeu byla zahájena výstava věnovaná průkopníku fotografie a 
daguerrotypie Wilhelmu (Vilému) Hornovi. 

40 let 

8.12.1871 
V Holanech zemřel Friedrich Lucke, kněz, básník a kronikář. Od 30. let 19. sto-
letí psal kroniku České Lípy. 

150 let 

11.12.1991 
Zemřel Gustav Zvěřina, kazatel Jednoty bratrské (ochranovské), muzejník, který 
působil v Dubé. Podílel se na státním soupisu památek v oblasti Dubé a na zno-
vuinstalaci dubského místního muzea.  

30 let 

11.12.1881 Ve Volfarticích se narodil Rudolf Frank, herec, režisér a dramatik. 140 let 

16.12.1611 
V České Lípě se narodil Michael Theophilus Lehmann, teolog, pedagog a bás-
ník. 

410 let 

21.12.1921 
Zemřel českolipský rodák Robert Leinweber, malíř a ilustrátor. Autor ilustrací s 
biblickými motivy a k pohádkám bratří Grimmů. V České Lípě v Mariánském 
kostele se nachází jeho obraz Spasitele na kříži. 

100 let 

25.12.1981 
V České Lípě zemřel Miloslav Brunclík, učitel, hudební skladatel, malíř, školní 
inspektor v České Lípě. Autor komorních skladeb a sborových písní. 

40 let 


