TZ - Zaniklá obec Jabloneček na konci května ožije

Ralsko, 24. 5. 2017 - Poslední sobotu v květnu (27.5.) proběhne v Jablonečku v Ralsku v pořadí již
druhé česko-německé land-artové setkání v krajině – Festival Proměny. Jeho pořadatelem je
obecně prospěšná společnost Geopark Ralsko, německým partnerem akce je Hillersche Villa ze
Žitavy.
V sobotu 27. května 2017 se bude konat druhý ročník festivalu Proměny v Geoparku Ralsko. Místo
konání je netradiční – leží v srdci bývalého vojenského prostoru Ralsko - v obci Jabloneček, která
zanikla krátce po skončení druhé světové války. Díky festivalu se život do obce na několik dní vrátí.
Bude patřit přírodnímu umění, tvořivým dílnám pro děti i celé rodiny, hudbě a dobrému jídlu.
„Jen málo míst vypovídá tolik o dramatech 20. století jako Jabloneček. Dneska je to krásné údolí
s bujnou přírodou a nikdo by v něm možná nehledal vojenskou minulost. Právě proto je pro nás to
prostředí zajímavé – můžeme hledat příběhy, je zde spousta materiálů pro tvoření. Hlavně je festival
místem setkání českých a německých umělců, místních lidí, pamětníků i rodin s dětmi. Každý z nich
může v programu najít něco zajímavého,“ dodává k tomu Lenka Mrázová. Festival je zdarma. Bude na
něj vypravena také speciální festivalová doprava z Mimoně a Ralska.
Landart je ekologicky laděný umělecký směr a také způsob, jak se navrátit ke kořenům kraje, k
přírodě a k historii místa. Akce propojí výtvarníky, básníky, hudebníky, sochaře a místní znalce.
Festival bude zahájen v 10.00. Pro účastníky jsou připravené výtvarné nebo landartové workshopy,
jóga v přírodě, jablečné slavnosti, hudební vystoupení či večerní světelná procházka. Pro děti aktivní
tvoření s přírodninami. V okolí Jablonečku budou umístěna zajímavá výtvarná díla a expozice Krajina
s nábytkem. Více informací na www.festival-ralsko.webnode.cz
O Jablonečku
Jabloneček leží poblíž Mukařova, na východě bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko. V
roce 1921 měl Jablonec 432 obyvatel včetně dětí (z toho 25 Čechů, 406 Němců a 1 osobu jiné
národnosti). Střed obce se kdysi nacházel před německou školou, která dnes ještě stojí. Na kopci nad
návsí stál výstavný barokní kostel Narození Panny Marie. Poslední bohoslužba se zde konala ke
svátku Narození Panny Marie 8. září 1947. Poté byl kostel armádou stržen. Po roce 1945 bylo
německé obyvatelstvo odsunuto, obec se vylidnila. V letech 1947-1951 byl postupně zřízen vojenský
výcvikový prostor Ralsko, který zde fungoval až do roku 1991. Po příchodu sovětských vojsk do Ralska
v roce 1968, zde byly zbudovány stanoviště raket s dlouhým doletem a území bylo jedno z nejvíce
střežených v prostoru. Dnes stojí z původních 105 domů pouze dva, které kdysi sloužily jako školy jedna německá, druhá česká. Trosky domů a kostela, staré ovocné stromy, pozůstatky hráze či
umělých nádrží na vodu jsou pozůstatky, které nám připomínají minulost obce. V místech, kde kdysi
stály nosiče raket, byla v roce 2010 postavena jedna z největších fotovoltaických elektráren v ČR.

Informace pro média:
Geopark Ralsko byl založen v roce 2013 jako obecně prospěšná společnost. Klade si za cíl zpřístupnit
bývalý vojenský prostor Ralsko šetrné turistice, vysvětlit návštěvníkům utváření geologické stavby i
krajinného reliéfu a připomenout historické osídlení kraje pod Ralskem.
Informace o projektu:
Akce je podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.
Festival se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Partnerem projektu: Hillersche Villa gGmbH - http://www.hillerschevilla.de/
Kontakt pro média:
Lenka Mrázová
Email: media@geoparkralsko.cz
Tel.č.: +420 739 354 701
Web: http://geoparkralsko.cz/
Facebook: www.facebook.com/GeoparkRalsko

