Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí
na měsíc květen:
1. 5.

Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku.
Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.00 hodin.
Zámek Lemberk

1. 5.

Svatozdislavský benefiční koncert – 18. ročník
Tradiční charitativní komponovaný pořad plný hudby
a poezie pořádaný k uctění památky a odkazu svaté Zdislavy
z Lemberka. Celý výtěžek z dobrovolného vstupného obdrží Dobromysl
– Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Začátek: 14.00 hodin, Společenský sál zámku
Zámek Lemberk

1.5.

Zahájení poutní sezóny – pouť dětí ke svaté Zdislavě
10:00 Mše svatá v bazilice – J.M. can. Rudolf Repka
11:15 Vernisáž výstavy 3. ročníku soutěže "V srdci paní Zdislavy“
13:30 Průvod ke studánce s žehnáním Zdislavina pramene.
Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum svaté
Zdislavy z.s.

4.-5.5.

Vítání ptačího zpěvu
Místo konání – tento rok opět dvoudenní v Křižanech (horní část obce)
Celosvětová akce zaměřená na poznávání ptačího zpěvu za rozbřesku,
spojená s odchytem a ukázkou ptáků, povídáním o jejich životě a hrami
pro děti, účastníci mohou přespat ve svých stanech.
AOPK ČR Regionální pracoviště Liberecko, Správa CHKO Lužické hory
a Spolek přátel Lužických hor

8. 5.

Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí
zámku.
Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.00 hodin.
Zámek Lemberk

9.5.

Pietní shromáždění
15:30 hodin na místním hřbitově u památníku osvoboditelů
ZO KSČM Jablonné v Podještědí

12.5.

Ornitologická exkurze v Mokřadech v Jablonném v Podještědí
10:00 hodin v Mokřadech
Sdružení přátel přírody Čmelák

12.5.

zájezd - Pražský hrad a malostranské paláce
„Symbol české státnosti a místo zrodu ČSR“
Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí

14.5.

zápis dětí do MŠ

Mateřská škola Studánka a Mateřská škola U školy Jablonného
v Podještědí
14.5.

Přednáška „Jablonné jako vrcholně barokní město“ – Mgr. Jan
Rucz
17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ (2. patro)
Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí

15.5.

Čtení 4. dílu z knihy Pavla Čecha – Přání
od 14.00 do 15.00 hodin v knihovně
Městská knihovna Jablonné v Podještědí

16.5.

Květinový den – za minimální cenu 20,-Kč budou v prodeji žluté
květinky na podporu Ligy proti rakovině
v knihovně
Městská knihovna Jablonné v Podještědí

17.5.

Češtihrátky
od 13.00 do 14.30 hodin v knihovně

Městská knihovna Jablonné v Podještědí
19.5.

Hasičská soutěž dvojic
9:00 hodin výstup na vyhlídkovou věž pivovaru
Sbor dobrovolných hasičů Jablonné v Podještědí

20.5.

Slavnost Seslání Ducha svatého
10:00 Mše svatá v bazilice
18:00 Tradiční svatodušní bohoslužba v zámecké kapli Seslání Ducha
svatého. Celebruje J. M. can. Karel Havelka
Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí

22.5.

Den pro ekologii
Místo konání - Myslivny – Horní Světlá (u horního parkoviště)
Šestnáctý ročník „Den pro ekologii“ je koncipován jako prožitková
vědomostní a soutěžní akce pro vybrané tříčlenné školní kolektivy
studentů základních škol a víceletých gymnázií.
AOPK ČR Regionální pracoviště Liberecko, Správa CHKO Lužické
hory a Spolek přátel Lužických hor

25.5.

Noc kostelů
Kostel sv. Antonína Heřmanice v Podještědí
15:00 – 19:00 otevřen veřejnosti
bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy
18:00 Mše svatá
20:30 Taneční představení "Bazilika tančí". Taneční soubor Patašpička
za doprovodu Lusatie Consort
19:00, 21:00, 22:00 Komentované prohlídky baziliky
23:00 Žehnání městu a kraji

vyhlídková věž:
19:00 – 23:00 noční výstup na vyhl. věž v Jablonném v Podještědí
Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum sv. Zdislavy
a Město Jablonné v Podještědí
26.5.

Zdislavina pouť a městské slavnosti
Na koupališti bude zajištěn program – zábava, občerstvení, stánkový
prodej. V bazilice budou probíhat mše:
07:00 Mše svatá u oltáře svaté Paní Zdislavy
09:00 Mše svatá diecézní – biskup Mons. Jan Baxant
11:00 Mše svatá dominikánské rodiny – arcibiskup Mons. Jan Graubner
15:00 Slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí
17:00 koncert – Alexandra Ptáčková
Město Jablonné v Podještědí a bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy,
10:00-17:00 Den otevřených dveří v Mokřadech
Sdružení přátel přírody Čmelák

26.-27.5.

Zpřístupnění Zdislaviny světničky poutníkům
Mimořádné zpřístupnění Zdislaviny světničky poutníkům bez návaznosti
na prohlídky s možností modlitby a rozjímání.
Světnička bude zdarma otevřena po celý den od 9.00 do 17.00
hodin.
Zámek Lemberk

26.–27.5.

Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku.
Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.00 hodin.
Zámek Lemberk

26.5.

Slavnosti Lužickohorských luk
Místo konání – Myslivny – Horní Světlá (u horního parkoviště)
od 9,00 hod. do 12,00 hod. soutěžní dopoledne pro širokou veřejnost,
rodiny s dětmi, během dne - výstava fotografií a výtvarných prací na
téma: „Lidová architektura a život v Lužických horách“.
Vyhlášení výsledků fotografické soutěže od 13,00 hod.
Podrobný program sledujte na http://www.luzicke-hory.cz
AOPK ČR Regionální pracoviště Liberecko, Správa CHKO Lužické
hory a Spolek přátel Lužických hor

27.5.

Putování za pohádkou
14:00 hodin Start a cíl jsou u kapličky (Markvartický rybník), jde se
okruh okolo Lemberka, kde děti plní na jednotlivých stanovištích úkoly.
SRPŠ a ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Výstavy:
30.3.-31.10. Člověk a kůň – zámecká konírna
Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti
v Liberci.
Zámek Lemberk

1.5.-31.10.

Zámek Lemberk za 1. republiky – výstavní síň
Panelová výstava věnovaná dějinám zámku Lemberk v období mezi lety
1918–1938.
Zámek Lemberk

1.5.-31.7.

V srdci paní Zdislavy, výtvarné práce dětí od 5 do 15 let libovolnou
technikou
ke zhlédnutí v ambitech kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí
Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, ZŠ a ZUŠ Jablonné
v Podještědí

„Provádění po městě“
Od května do září bude v Jablonném v Podještědí opět probíhat asi hodinové
„Provádění po městě“ pro turisty s průvodcem.
Tyto komentované prohlídky se uskuteční vždy po předchozím objednání v infocentru
(alespoň dva dny), pro minimální počet 5 zájemců za jednotnou taxu 25,- Kč na
osobu.
Přihlášení je možné na tel.: 487 829 972 nebo na e-mailu: infocentrum@jvpmesto.cz

PŘIPRAVUJEME:
1.6.

Koncert Hany Zagorové a Petra Rezka
Jedinečný společný koncert legend české populární hudby. První
polovina koncertu bude patřit hitům Petra Rezka, druhá polovina zase
hitům Hany Zagorové a chybět nebudou ani jejich nejslavnějšími duety.
Celým večer doprovází skupina Jiřího Dvořáka Boom! Band.
na nádvoří zámku Lemberk, v případě velkého zájmu se přesune do
zahrady Bredovského letohrádku
Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné v Podještědí
a Zámek Lemberk

2. 6.

Pouť motorkářů
10:00 Mše svatá v bazilice
13:00 Žehnání motorkářů a jejich mašin
Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí

9.–10.6.

19. Mezinárodní cyklomarathon horských kol Lužickými a
Žitavskými horami – Malevil Cup by Author 2018
Trasy na 100, 65, 45 a 25 km jsou vypsány pro sportující veřejnost,
muže i ženy všech věkových kategorii.
Doprovodný program po celý víkend.

Pořádá Pakli sport klub, z.s. ve spolupráci dobrovolnými
spolky, městem Jablonné v Podještědí a Hasičským záchranným
sborem České republiky
Informace, přihlášky, program na www.malevilcup.cz
Tel. +420 777 125 441
ZMĚNY DATUMŮ A ČASŮ KONANÝCH AKCÍ VYHRAZENY.
Vyzýváme tímto všechny organizace města Jablonného v Podještědí a jeho
přilehlých obcí, které pořádají kulturní, sportovní a společenské akce, aby nás
neváhaly kontaktovat. Rádi jejich akce zařadíme do „Kalendáře akcí města na
rok 2018“, který bude pravidelně každý měsíc v aktualizované podobě vycházet
ve Zpravodaji města a na webových stránkách města.
Kontaktní osoba:
Šárka Ryklová
tel.: 487 829 972, email: ryklova@jvpmesto.cz
Více informací na webových stránkách pořádajících organizací:
www.jablonnevp.cz
www.knihovnajablonnevp.webk.cz
www.paklisport.cz
www.pardalove.xf.cz
www.luzicke-hory.cz
www.sphmjablonne.websnadno.cz
www.zamek-lemberk.cz
www.zsjablonnevp.cz
www.zdislava.cz
www.centrumzdislava.eu
www.zsjablonnevp.cz/zus-jablonne
www.msuskoly.cz
www.spolecnostlh.cz
www.vaclavky.com
www.cmelak.cz

