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událost měsíce

MALEVIL CUP 2017
Lužické hory se o víkendu �.–��. června

Doprovodný program začíná již v páteční

���� otevřou závodníkům již ��. ročníku

podvečer prezentací partnerů a prodejních

opakovaně staví stovky či tisíce amatérských

International MTB marathonu – Malevil

stánků s cyklo i necyklo zbožím. Pohodovou

závodníků, ale i řada elitních jezdců. Mistři

Cup – tradiční závod na horských kolech.

předzávodní atmosféru pak navodí koncert

světa a Evropy nebo vítěz olympiády. Je to

Místem startu je náměstí v Jablonném

místní kapely. Hlavní závody jsou připra-

například Jarda Kulhavý, Thomas Dietsch,

v Podještědí. Prostor pro prezentaci závodníků

veny na sobotu. Trasy pro bikemarathonce

Alban Lakata, Kristián Hynek, Periklis Ilias,

a cíl samotného závodu je v Resortu Malevil

v délce 100, 65, 45 a 25 km prověří síly všech

Tiago Ferreira.

u Heřmanic v Podještědí.

závodníků. „Kratší distance zvládne absolvovat

Na startovní čáru bikemarathonu se

18. International MTB marathon –

každý, kdo vlastní kolo a má chuť. Odměnou mu

Malevil Cup je součástí seriálu závodů, stejně

budou nevšední zážitky a třeba i dosud nepoz-

jako UCI Mountain Bike Marathon series

nané emoce v cíli. To může z vlastní zkušenosti

2017, MarathonMan Europe 2017, Author

potvrdit i místní pan farář Chrámu sv. Vavřince

Marathon Tour. Na své si přijdou i mladí

a sv. Zdislavy Pavel Mayer, který je již znovu

závodníci od 2 do 14 let, pro které je připra-

přihlášen,“ doplňuje ředitel závodu Radek

ven Eleven dětský MTB cup 2017. Závod se

Patrák. Vyhlašování vítězů, tombola a večerní

koná za podpory Libereckého kraje.

program zakončí sobotní den.
Neděle bude věnována dětem. Dětské

Kompletní program a více informací naleznete

závody, hry a soutěže připravili pořadatelé

na www.malevilcup.cz a www.paklisport.cz.

ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti

Text: Květa Šírová

Libereckého kraje a partnery Malevil Cupu.

Foto: archiv Malevil Cupu

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Muzejní noc pod Ještědem 2017

se tomuto krásnému, ale náročnému

Jakou cyklostezku v Libereckém kraji

Takzvaná kulturní křižovatka mezi libe-

oboru věnují. Podrobný program najdete

byste čtenářům doporučili?

reckou galerií a muzeem ožije v pátek

na www.ovcsvliberec.cz a www.strevlik.cz.

19. 5. tradiční akcí – Muzejní nocí pod

Tomáš Hocke (SLK)

Ještědem. Od šesti hodin až do půlnoci

Liberecký mrakodrap zářil modře

Z mého pohledu starosty Turnova je volba

si návštěvníci mohou prohlédnout galerii

V noci z neděle 2. dubna na pondělí 3. dubna

jasná. Je to Greenway Jizera. Cyklotrasa

či muzeum. Bohatý kulturní program se

zářila budova Krajského úřadu Libereckého

vás povede malebným údolím řeky Jizery

nebude odehrávat pouze uvnitř institucí,

kraje modře. Nasvícením čelní stěny liberec-

z Turnova, přes Rakousy, Malou Skálu až

kého mrakodrapu a úvodní strany krajských

do Líšného. Na trase je spousta zajímavostí,

internetových stránek se kraj již podruhé při-

které stojí za to vidět.

pojil k osvětové kampani „Česko svítí modře“.
Jejím cílem je zvýšit povědomí společnosti

Michal Kříž (ANO 2011)

o problematice autismu.

Podle mého názoru je nejhezčí cyklostezka
Greenway Jizera podél řeky Jizery z města
Turnov do obce Malá Skála. Je to ideální výlet
pro rodiny s dětmi jak svoji délkou, profilem
i možnostmi dalšího vyžití okolo stezky.

Severočeské muzeum v Liberci. Foto: Ivana Koutová

Zuzana Kocumová (ZpLK)

ale také na venkovním pódiu, kvůli kterému

Kdybych se měla držet přímo označení „cyk-

budou uzavřeny ulice Masarykova a Vítězná.

lostezka“, tak potom úsek z Osečné k průrvě

Při letošním ročníku se spojily instituce

Ploučnice, který ale daleko raději využívám

z Liberce (Severočeské muzeum, Oblastní
galerie Liberec, iQLANDIA a Technické
muzeum Liberec), Jablonce nad Nisou

Sídlo Libereckého kraje v modrém nasvícení.
Foto: Tomáš Cmíral

na in-liny. Osobně totiž na kole nerada
jezdím po zpevněných cestách, takže mi to
nedá nezmínit ještě singltreky kolem Nového

(Muzeum skla a bižuterie a Dům Jany

Cyklobusy IDOL opět v provozu

a Josefa V. Scheybalových) a Vratislavic nad

První vlna cyklobusů (Krompach, Výpřež,

Nisou (Automuzeum Vratislavice a Rodný

Bedřichov, Smědava a Jizerka) vyjela v sobotu

Vít Němeček (ODS)

dům Ferdinanda Porscheho) a připravily

29. dubna. Další linky (turnovské a krko-

Doporučuji cyklostezku ze Splzova přes

bohatý program pro všechny věkové katego-

nošský cyklobus) zahájí provoz v sobotu

Malou Skálu do Turnova. Pohodová trasa

rie na téma cirkus. Téma se odrazí především

3. června a nakonec se od 1. července přidají

krásným krajem! Ideální pohyb, který jako

ve výtvarných dílnách, které budou probíhat

dvě linky přes Kozákov do Českého ráje.

doktor radím všem věkovým kategoriím.

ve vybraných institucích a v některých pódi-

Cestuje se po Libereckém kraji dle tarifu

ových vystoupeních. Celovečerní program

IDOL, za hranicemi v Královéhradeckém kraji

Tomáš Hudec (ČSSD)

oživí také komentované prohlídky, venkovní

za tarif dopravce. Jízdní kolo je zpoplatněno

Doporučil bych cyklostezku Greenway Jizera

program a hudební produkce regionálních

částkou 25 Kč. Více informací naleznete

v úseku Líšný – Malá Skála – Rakousy –

kapel. Podobně jako v minulých letech bude

na www.iidol.cz (TURISTIKA → CYKLOBUSY

Turnov. Údolí řeky je nádherným koutem

zajištěna kyvadlová doprava historickými

A TURISTICKÉ LINKY).

přírody, kterým je škoda projíždět jen autem

autobusy mezi Libercem a Jabloncem nad

Města pod Smrkem.

či vlakem. Vzhledem k nabídce turistických

Nisou se zastávkou ve Vratislavicích nad

Na Kraji se koná seminář o bydlení

Nisou. Projekt Muzejní noc pod Ještědem

Seminář s názvem Peníze v bytovém domě se

cykloturistiku kombinovat s pěšími vycház-

je součástí Festivalu muzejních nocí, který

bude konat 15. 5. od 17 hodin v multime-

kami či návštěvou památek.

volně navazuje na Mezinárodní den muzeí.

diálním sále Krajského úřadu Libereckého

Vstup zdarma.

kraje. Je určen pro statutární zástupce i členy

Radovan Vích (SPD-SPO)

bytových družstev a SVJ. Jeho tématem jsou

Doporučil bych nenáročnou cyklostezku

problémy s neplatiči, pohledávky SVJ, ale

pro všechny generace cyklistů, která začíná

také hospodaření s fondem oprav, tvoření

ve Vratislavicích nad Nisou a následně vede

Již po třinácté se 13. 5. od 9.30 do 15.00

dostatečných rezerv, hospodaření a finan-

mírným stoupáním lesní asfaltovou cestou

hodin uskuteční v Lidových sadech v Liberci

cování oprav v BD. Seminář bude probíhat

na Dlouhý Most a Jeřmanice. Cestou v lese se

Krajský den včely a mladých včelařů. Na

formou moderované diskuse. Diskutovat nad

můžete v letních měsících v nedalekém lesním

programu jsou ukázky živých včel – skle-

konkrétními problémy při správě financí

jezírku osvěžit a na své si přijdou i houbaři.

něný úl, chov matek, přednášky o včelách

v bytovém domě budou přední odborníci

a jejich chovu nejen pro včelaře, možnost

na účetnictví, financování a legislativu

Miloš Tita (KSČM)

konzultací pro začínající i zkušené vče-

bydlení. Účast je pro všechny registrované

Jako starosta Ralska určitě tu od Mimoně

laře, výstava a prodej včelařských potřeb,

účastníky zcela zdarma. Registrovat se

přes Stohánek a Náhlov až do Osečné.

představení včelích produktů a jejich

můžete na www.akademiebd.cz. Informace

Je nádherná.

prodej, tvůrčí dílničky pro děti i dospělé,

o seminářích můžete získat také e-mailem

tematické soutěže a hry pro děti. Akce

na akademie@dumplnyuspor.cz nebo telefo-

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

slouží jako pocta a podpora lidem, kteří

nicky na bezplatné lince 800 821 831.

na www.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

Krajský den včely a mladých
včelařů

zajímavostí a aktivit v blízkosti řeky je možné

1 | V 72 letech je Petr Černý vlastníkem stovek
dobových pohlednic.
2 | Ukázka pohlednice ze sbírky Petra Černého. Některé
jeho pohlednice jsou k vidění i na webových stránkách
města Jablonné v Podještědí: www.jablonnevp.cz/
historicke-pohlednice/gs-1006/p1=1866.
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Osobnost KRAJe

PETR ČERNÝ
Sběratel starých pohlednic specializující

rád na to vzpomínám, protože jsem byl sám

od Svoru přes Cvikov, Jablonné, Dubnici,

se na Jablonné v Podještědí a jeho okolí.

sobě vedoucím.

Křižany a směrem na sever od Horního Sedla

Pohlednice z jeho archivu si půjčují autoři

Vedle práce, která byla vlastně i mým

po Krompach. Především se však společně

knih o historii či přednášející. Slouží ale

koníčkem, jsem se od mládí věnoval sportu.

s dětmi specializujeme na samotné město

i jako obrazový podklad při rekonstrukcích

Už jako malý kluk jsem chodil s rodiči na

Jablonné a jeho náležící vesnice jako Lvová,

historických budov či památníků.

fotbalová, hokejová a tenisová sportovní

Petrovice, Kněžice, Postřelná apod. Na

utkání v Jablonném. Od roku 1956 jsem byl

druhém místě jsou to všechny upomínkové

Jste rodákem z Jablonného v Podještědí

registrovaným žákem místního fotbalového

předměty a památky jako jsou odznaky,

nebo pocházíte odjinud?

oddílu. V pozdějších letech jsem pracoval

mapy, erby, knihy, faktury, obrazy, porcelán –

Ne rodákem nejsem. Narodil jsem se

i ve fotbalovém výboru, vykonával funkci

zkrátka všechno co upomíná na původní

v Čelákovicích u Prahy v březnu roku 1945,

zdravotníka a k fotbalu jsem nakonec přivedl

obyvatele města a přibližuje jejich každo-

ale do Jablonného jsem přišel už jako čtyřmě-

i svého syna Petra.

denní život.

sourozenci. Otec do Jablonného poprvé přijel

Co ve Vás vzbudilo zájem o historii?

Publikoval jste někdy svou činnost?

už v červnu 1945 na základě rozhlasové výzvy

A specializujete se na nějakou část dějin?

Pokud ano, jak?

k osídlení pohraničí a hlavně kvůli získání

Na počátku všeho byl odborný učitel dějepisu

Již několik let svými pohlednicemi

vlastní klempířské živnosti. Celý svůj život

a zeměpisu zdejší měšťanské školy Josef

přispívám do různých populárně naučných

jsem tedy strávil v Jablonném a za tu dobu

Šichan, kterému jsem po škole chodil na faru

knih, odborných sborníků i časopisů.

se ze mě stal velký patriot. Potkal jsem tady

pomáhat do bývalého městského archivu

Několikrát jsem měl pohlednice zapůjčené

i svou manželku, s níž mám dnes už dvě

a muzea. Měl jsem za úkol vyhledávat mu

i na společné výstavě sběratelů a moje dcera

dospělé děti.

papíry, na kterých bylo primárně napsáno

si je zapůjčuje jako obrazový materiál na

Deutsch Gabel – původní německý název

přednášky, které jako kastelánka zámku

Co je Vaší životní profesí?

města Jablonné a vlastně i bývalého poli-

Lemberk vede. Avšak největší radostí je pro

Dnes jsem už v důchodu. V roce 1959 jsem

tického okresu. A právě tak jsem se poprvé

mě spolupráce s vedením města, kde vidím,

nastoupil do Liberce na učiliště obor zedník.

začal seznamovat s místní historií. Navíc pan

jak pohlednice může posloužit jako podklad

Rád jsem společně s kamarády objevoval

učitel byl sám sběratelem starých místopis-

pro obnovu nějakého zapomenutého místa

krásu starých a mnohdy i polorozbouraných

ných knih i pohledů a velkým fotbalovým

či restaurování památky. Naposledy to byl

domů, které zde v poválečném pohraničí

fanouškem. Já osobně se specializuji na

například pomník obětem z 1. světové války

byly. Podnikali jsme výpravy do okolních

období od roku 1900 do roku 1950, tuto dobu

na hřbitově.

lesů a procházeli všechny opuštěné hájovny,

mám dokumentovanou obrazovou přílohou.

vybydlené výletní restaurace a skalní

Přes pohlednice jsem začal zjišťovat historii

Co plánujete v nejbližší době?

vyhlídky. Hráli jsme si tam na vojáky, nebo

jednotlivých vyobrazených míst – památek,

Společně se svými dětmi právě připravujeme

si představovali všechny ty lidi, co tam žili.

továren, měšťanský domů, ale i osudy jednot-

knihu o Jablonném, která se bude skládat

To všechno mě přivedlo k profesi zedníka.

livých obyvatel a spolků.

hlavně z našich starých pohlednic. Na ni

síční miminko s rodiči a dvěma staršími

Jako zaměstnanec stavebních podniků

by pak měl navázat druhý díl s pracovním

jsem pak mohl poznávat další města i se

Vaším koníčkem je sběratelská činnost.

názvem okolí Jablonného, který by měl

podílet na jejich výstavbě. Po roce 1989

V jaké oblasti?

zahrnovat oblast bývalého soudního okresu

jsem se dostal i do Drážďan, což pro mě byla

Na prvním místě jsou to staré místopisné

Deutsch Gabel.

zajímavá zkušenost. Po návratu z Německa

pohlednice bývalého politického okresu

jsem začal pracovat jako živnostník. Moc

Deutsch Gabel, který zahrnoval oblast

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | Jablonné v Podještědí je jedním z nejstarších měst
severních Čech. Foto: archiv Paklisport.
2 | Bazilika Minnor Svatého Vavřince a Svaté Zdislavy je
místem posledního odpočinku Sv. Zdislavy.
3 | Mokřady u zámku Nový Falkenburk jsou jednou
z přírodních zajímavostí města. Foto: Jan Berounský.
4 | Zámek Lemberk – původně středověký hrad založený
v polovině 13. století Havlem z rodu Markvarticů.
Foto: archiv Paklisport.
5 | Zdislavina studánka je oblíbeným výletním místem.
Její voda má podle pověsti léčivé účinky.
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Krajem

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ – BRÁNA
DO LUŽICKÝCH HOR

Je to město pyšnící se dlouhou a bohatou

Špitální kaple sv. Wolfganga. Opomenout

historií. První zmínka byla v listinách zazna-

bychom ale neměli ani barokní morový sloup

menána již v roce 1249, je tedy jedním z nej-

z roku 1687 či rokokový lovecký zámeček

starších měst severních Čech. Nejstarší dobu

Pachtů z Rájova, v němž přenocoval císař

připomíná kostel Narození Panny Marie,

Josef II. a krátce se zde zastavil i Napoleon

jehož věž upravená na vyhlídku nabízí

Bonaparte. Za zmínku stojí také zámeček

jedinečný pohled do okolí. Největší rozvoj

Nový Falkenburk, který dnes slouží jako

zažilo Jablonné v Podještědí ve 13. století,

dětský domov.

a to díky Havlovi z Lemberka (z rodu

Jablonné je pomyslnou branou do

Markvarticů) a jeho manželce Zdislavě. Jimi

Lužických hor, které jsou plné skalních měst,

založený dominikánský klášter s kostelem

vyhlídek, starých hradů, lesních cest a pěšin.

sv. Vavřince byl v 18. století přestavěn do

Mezi největší turistická lákadla v okolí patří

dnešní barokní podoby (Bazilika minor)

zámek Lemberk nebo Zdislavina studánka,

a tvoří dominantu města. Bazilika posta-

která je vyhledávaným místem i proto, že

vená architektem Johannem Lucasem

podle pověsti je její voda léčivá.

Hildebrandtem je dodnes poutním místem

hranici centra města. Tůně a louky jsou

Sv. Zdislava je patronkou Litoměřické

domovem řady ohrožených a chráněných

diecéze a Libereckého kraje. V době svého

druhů rostlin a živočichů.
Město se těší čilému společenskému

příkladný život podle křesťanských pravidel.

životu. Mezi nejznámější akce, které se

Proto byla také v roce 1907 prohlášena za

v Jablonném v Podještědí každoročně konají,

blahoslavenou a v roce 1995 papežem Janem

se řadí Zdislavina pouť a městské slavnosti,

Pavlem II. za svatou.

Žehnání Zdislavina pramene, Malevil Cup

Mezi nejstarší památky města dále

4

Přírodní zajímavostí jsou Mokřady na

a sv. Zdislava z Lemberka je v ní pochována.

života uzdravovala chudé i nemocné a vedla

3

nebo Běh okolo Lemberka.

patří i zbytky městských hradeb s torzem
dolní (pražské) brány, jejíž vyobrazení

Více informací najdete na www.jablonnevp.cz.

se dostalo i do městského znaku, nebo

Text: Květa Šírová
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