kraj liberecký

4 B
Zprávy z měst

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Českolipska posílejte
redaktorovi Janu Šebelkovi
(jan.sebelka@mfdnes.cz, tel.: 488 123
235).
» Inzertní poradce pro Českolipsko je
Ilona Vaňková
(ilona.vankova@mafra.cz, 734 520 971).

Starostovat
Doksům, to je
dar s velkým D
Eva Burešová
starostka Doks

adím se mezi takzvané naplaveniny, které se u Máchova jezera nenarodily,
přesto zde zde našly nový domov, založily rodiny a zapustily
kořeny.
Kdo tu jednou zkusí pár týdnů
žít, ví, jak je těžké Mácháč opustit. Do Doks jsem coby studentka
jezdila na letní brigády a už tenkrát mi bylo jasné, že bych tu jednou chtěla žít.
Doksy jsou pro mě dokonalým
místem pro plnohodnotný rodinný život. Borové lesy, rybníky, to
vše poskytuje prostor pro únik z
každodenních povinností. Na
druhou stranu má město na svoji
velikost kvalitní služby, nejen obchody, ale především školy, školky a má k dispozici nespočet volnočasových aktivit pro děti i dospělé.
Mým snem nikdy nebylo být
starostkou, ale starostovat ve
městě, které je domovem s velkým D, je pro mě dar s velkým D.

Ř

Krátce
ČESKÁ LÍPA

Muž vypadal opile,
ale bojoval o život
Ve tři hodiny ráno oznámil občan
hlídce městské policie, že se nedaleko vlakového nádraží válí opilý
muž. Nevědomky tak zachránil jeden lidský život. Strážníci totiž zjistili, že nejde o opilce, ale osmapadesátiletého muže, který byl ze
zdravotních důvodů v ohrožení života. Do příjezdu přivolané rychlé
záchranné služby u něj museli obnovovat základní životní funkce
masáží srdce.
(hs)
NOVÝ BOR

Staré pařezy
nahradily nové stromky
Nový městský park v prostoru za
kostelem Nanebevzetí Panny Marie mohou od pondělí 6. června užívat lidé v Novém Boru. „Prostranství jsme vyčistili od dřevin a pařezů na jaře letošního roku. Zeleň doplnila lavička a odpadkový koš,“
řekla Jitka Kopčáková, vedoucí odboru životního prostředí.
(hs)

středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Hamr chystá 36 nových chat
Nové chaty
v Hamru
Stráž p. R.

Lidé od nás

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy
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Hamr na
Jezeře

Stane se Hamerské
jezero a jeho okolí ještě
oblíbenějším turistickým
místem? Mimo jiné k
tomu může dopomoci i
plánovaná výstavba
šestatřiceti rekreačních
domků.
HAMR NA JEZEŘE (ČTK) Výstavbu
šestatřiceti rekreačních domů plánuje v oblasti u Hamerského jezera na Českolipsku liberecká firma
VK-Reality Development CZ.
„Nové domy chceme postavit na
místě patnácti zchátralých chatek
kolem penzionu Hutník, bývalého
letního kina a altánu,“ řekl jednatel společnosti Pavel Kubíček. Investor chce chatky i kino strhnout,
penzion však zachová a později ho
zrekonstruuje.
Domy nemusí být jen rekreační,
ale i k trvalému bydlení. „Jsou už i
první zájemci z nedalekého Hamru na Jezeře,“ dodal Kubíček.
Demoliční práce by firma ráda
zahájila ještě letos, stavba však
zřejmě nezačne dříve než v příštím roce. „Záležet bude na zájmu,
už letos v létě chceme ale zahájit
kampaň a oslovit případné zájemce,“ doplnil Kubíček.
Podle záměru by měly v areálu
vyrůst čtyři typy domů se sedlovou
střechou a obytným podkrovím.
Nejmenší má mít 116 metrů čtverečních užitné plochy, ten největší
přes 183 metrů. Ten bude mít i
vlastní garáž. U ostatních domů se
počítá se stáním pro automobil,
všechny domy budou mít terasy
od 20 do 50 metrů čtverečních.
Starosta Hamru Milan Dvořák
je projektu nakloněn. „Ty chatičky

Oddech u vody Stane se Hamerské jezero opět vyhledávaným místem rekreantů z Česka i z ciziny, tak jako to bylo kdysi?
jsou ostudou vesnice, jakýkoli záměr v tomto místě proto vítáme,“
řekl. Projekt nové zástavby ve více
než pětihektarovém areálu se podle něj připravuje už několik let.
„Dali bychom přednost trvalému
bydlení, které by do obce přivedlo
nové lidi,“ uvedl Dvořák. Rád by v
obci zvýšil podíl trvale obydlených
domů, které jsou zatím v menšině.
„Máme 160 rekreačních domů a
jen 110 trvale obydlených.“ S provozovatelem areálu se obec dohodla, že pokud bude polovina domů
kolem Hutníku obydlena trvale,
bude tam udržovat silnice, platit
osvětlení i vyvážet odpady.
Hamerské jezero o rozloze 56
hektarů s hloubkou do 2,5 metru
využívali už v polovině 19. století k
rekreaci bohatí průmyslníci. V té

době bylo zdejší jezero mnohem
známější než nedaleké Máchovo
jezero. Největšího rozkvětu oblast
dosáhla na začátku 20. století, kdy
si z Hamru udělala cíl pro svou letní rekreaci česká i německá společenská smetánka a továrníci z Liberce, Drážďan i Lipska.
Rekreační sláva Hamru se odrazila i ve filmu; v 50. letech tam Bořivoj Zeman natočil film o odborářské dovolené s Jaroslavem Marvanem v hlavní roli Dovolená s Andělem. Film se natáčel v hotelu Jezerka, který už dnes v obci nestojí. Slávu regionu násilně ukončila těžba
uranu, kvůli které byl rybník 15 let
vypuštěný. Od počátku 90 let usiluje obec o to, aby se Hamerské jezero a jeho okolí stalo znovu vyhledávaným turistickým střediskem.

Zákupy čeká běh s kufrem po pláži
ZÁKUPY (hs) Novou tradici zahájí
radnice v Zákupech v sobotu 11.
června na zdejším koupališti.
Bude se zde konat první Den zákupského koupaliště.
„Hlavní motto akce je pobavit
všechny, kteří v sobotu přijdou,
ale především zviditelnění našeho
zařízení, které patří mezi nejkrásnější přírodní koupaliště v regionu,“ uvedla místostarostka Zákup
Iva Kresingerová.
Program začíná půl hodiny po
sobotním poledni registrací tří- až
pětičlenných družstev ve třech kategoriích. Soutěžit budou děti do

15 let, dospělí a rodiny. „Mezi disciplínami bude hod polenem, běh s
kufrem po pláži, kohoutí zápasy,
trakařový běh, štafetový žabí skok
anebo běh po plovoucí lávce,“ přiblížil program správce koupaliště
a kempinku Jan Vlk.
Podle jeho informací bude v sobotu vstup volný. „Ostatní dny ale
platí děti a důchodci desetikorunu, dospělí dvacet,“ dodal správce.
Vyvrcholením odpoledne bude
v 15.30 soutěž originálních plavidel o sezonní vstupné.
Největší atrakcí koupaliště je de-

vět metrů vysoký a víc než devadesát metrů dlouhý tobogan, za který
se neplatí.
Zákupské koupaliště je známé
tím, že vstup do vody je možný po
celém obvodu plochy. Pro neplavce a malé děti je vhodný pozvolný
přístup z písečné pláže.
Návštěvníci si mohou vybrat
místo pro deku na písku, trávě
nebo ve stínu stromů. K dispozici
mají hřiště na plážový volejbal. V
areálu se nachází nově zrekonstruované sociální zařízení se sprchami s teplou vodou, toalety, převlékárny a místnost první pomoci.

Foto: Roman Čejka, MF DNES

Staré zlaté časy Před staletím mířily na Hamr proudy turistů, kteří se
tu ubytovávali v takzvaných letních bytech.

Repro: MF DNES

Radnice v Lípě testuje, jak
levně a dobře opravit silnice
ČESKÁ LÍPA (hs) Novou technologii na opravu děr na silnících a ulicích města Česká Lípa testuje
v těchto dnech zdejší radnice.
Nová česká technologie je založena na principu ohřevu asfaltobetonového povrchu vozovky v poškozeném místě a v doplnění prohlubně ohřátým asfaltovým recyklátem. Poté se provede zaválcování vibračním válcem. Pro využití
tohoto systému se město rozhodlo
především proto, že je levnější,
protože se při něm zpětně využívá

odfrézovaný silniční povrch.
„Vzhledem k tomu, že se jedná
o novou technologii, opravíme prozatím výtluky v rozsahu přibližně
sto padesáti metrů čtverečních za
sto tisíc korun,“ uvedl Jiří Kočandrle, místostarosta České Lípy.
Po provedení oprav touto technologií bude radnice obnovené
úseky v průběhu jednoho roku sledovat. Pokud se ukáže, že je tento
způsob dostatečně kvalitní, využije napřesrok město této technologie v daleko větším rozsahu.

Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské snímky z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o záběry ze křtin na farmě huculů
Do stáda ještě nedávno ohroženého
druhu huculského koně přibylo letos
sedm nových hříbat a podle zvyku
všechna dostala jména od jednoho
písmene abecedy – tentokrát od písmene
A.

Na farmě Hucul na Janově hoře v Krkonoších se tak jako
každoročně první červnový víkend konaly slavné křtiny.
Foto: Jiří Novák; http://hory200.rajce.idnes.cz/

Stádo na Janově hoře tvoří dvacet čtyři chovných
huculských klisen, čtyři plemenní hřebci, valaši a
hříbata do tří let. Sezonně čítá stádo, dle počtu
narozených hříbat, až 70 koní.

Na 200 hektarech pastvin, jež sahají až
do nadmořské výšky 1 100 metrů, se pase
stádo huculských koní, kvalitou chovných
klisen a hřebců se řadí mezi nejlepší
chovy huculských koní v České republice.

