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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).

Lidé od nás

Objevil jsem krásy
máchovského
putování
Jan Tichý
publicista

o Nového Boru jsme přišli před třiceti lety. A
teprve v důchodu, kdy
na to s manželkou máme čas, objevujeme krásy tohoto kraje.
Auto nemáme, ale právě při máchovském putování si zblízka vychutnáme rozmanitou přírodu, i
když je někdy smutno na místech zmizelých sudetských vesnic nebo u zřícenin, v kterých ještě před sedmdesáti lety žili a pracovali lidé.
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Českolipský dětský
sbor zazpívá venku
Amfiteátr v zahradě Vlastivědného
muzea v České Lípě hostí dnes
od17.30 koncert Českolipského
dětského sboru na závěr sezóny
2010/2011. Vystoupí Lísteček,
nový Lísteček MŠ I a II, Lístek a
Koncertní oddělení. Na klavír zpěváky doprovodí Kristina Leiblová,
sbormistrem je Petr Novák. Vstupné je dvojí: za sedmdesát korun divák obdrží cédéčko s nahrávkou
sboru, padesátikorunový vstup je
bez cédéčka. Děti mají vstup zdarma. Po skončení koncertu následuje grilování a neformální setkání v
zahradách. V případě nepříznivého počasí se koncert přesune na
hlavní sál kulturního domu Crystal.
(jan)
ZÁKUPY

Město nabízí pozemky
na rodinné domy
Deset pozemků o velikosti přibližně 1000 m2 pro stavbu rodinných
domů začala nabízet zákupská radnice. Stavební parcely se nacházejí
v klidné části města, v blízkosti ZŠ
a MŠ Zákupy, přičemž je veškerá
občanská vybavenost v dosahu.
Cena za metr čtvereční činí 400 korun.
(hs)
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úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy

středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Rozšíření chráněné
oblasti vzdorují
už jen dvě obce
Chráněná krajinná oblast Kokořínsko se má rozrůst o téměř 140 kilometrů
čtverečních. Obce protestovaly, dnes nesouhlasí už jen Jestřebí a Zahrádky.
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa včera rozšíření na místě podpořil.
ČESKOLIPSKO Jestřebí a Zahrádky
jsou poslední obce, které se brání
zvětšení Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko o téměř 140 kilometrů čtverečních. Boj vedení chráněné krajinné oblasti, který začal v
roce 2009, se zřejmě blíží ke svému konci.
„Jednáním a některými ústupky na obou stranách se podařilo
snížit počet obcí, které s rozšířením nesouhlasily. Původně byly
proti Zákupy, Doksy, Mimoň a další obce,“ řekl Ladislav Pořízek, vedoucí Správy CHKO Kokořínsko.
Podle jeho posledních informací
se rozšíření dnes brání jen Jestřebí, Bělá pod Bezdězem a Zahrádky. V Bělé však zastupitelstvo nedávno odhlasovalo, že souhlasí.
„Tam, kde mělo být vyhlášeno
území Natura 2000 jsme měli naplánované místa na stavbu rodinných domů a nějaká sportoviště.
Dohodli jsme se, že se hranice
CHKO posune podle našeho schváleného územního plánu,“ uvedl
starosta Bělé pod Bezdězem Jaroslav Verner.
Opačně se rozhodlo zastupitelstvo Zahrádek, které návrh jednoznačně smetlo ze stolu. „Pro jsme
byli jen my se starostou. Všichni
ostatní se nedali se přesvědčit. Převládl názor, že každé nové razítko
na jakémkoliv povolení, třeba stavebním, nám zkomplikuje život.

Nová chráněná oblast
na Kokořínsku
Č. Lípa

původní
CHKO

Mimoň
rozšířená
CHKO

Štětí
Ml. Boleslav

Přitom se jedná o malé území, část
Zákup, která se jmenuje Karasy.
Odhaduji, že to je tak jedna čtyřicetina území naší obce,“ prozradil
místostarosta Václav Vlad.
Podobné argumenty padají v
Jestřebí, kde mezi obyvateli panuje obava, že CHKO omezí jejich
vlastnická práva. Hlavně hospodaření zemědělců na pozemcích, které spadnou do chráněné oblasti.
„Bojíme se také, že se zakonzervuje a bude zhoršovat současný
vodní režim, v němž dochází k zaplavování a podmáčení značné
části obce Robečským potokem,“
vysvětlil Karel Schreier, starosta
Jestřebí, obce, která má v posledních letech problémy s vysokou
hladinou podzemních vod. Vedení
obce vyjednává s CHKO o tom, jak
problém s pročištěním Robečského potoka, vyřešit.
O problém území se včera zají-

mal ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. „Když vyslechl názory všech starostů dotčených obcí,
rozhodl se, že rozšíření podpoří,“
uvedla tisková mluvčí ministra životního prostředí Ilona Chalupská. „Doufám, že se nám nyní lépe
podaří odstranit poslední překážky a příští rok zahájíme oficiální
proces založení nové části. To
může trvat jeden až dva roky,“ uvedl vedoucí Pořízek. Na území, o
které se má CHKO Kokořínsko rozšířit, žije 163 zvláště chráněných
druhů živočichů, stovka zvláště
chráněných druhů rostlin a 49 druhů flóry je uvedeno v červeném seznamu.
Jan Šebelka

Hrad Kokořín Symbol Kokořínska, stejnojmenný hrad.

Kokořínsko Chráněná krajinná oblast by se měla v budoucnu rozšířit o další území.

Nejdelší bruslařská dráha v kraji
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Letos se začne stavět. Trasa povede od pramene Ploučnice až do Novin pod Ralskem

Stavba sportovní haly v Lípě
se začíná víc a víc prodražovat

OSEČNÁ (hs) Nejdelší cyklodráha
pro in-line bruslaře v Libereckém
kraji se letos chystá začít stavět Mikroregion Podralsko na Českolipsku. Nová dráha bude dlouhá 12,5
kilometrů a povede od pramene
Ploučnice až do Novin pod Ralskem k místu známému jako Průrva.
„Je vypsáno výběrové řízení na
dodavatele stavby. Stavět se začne
v září a na začátku léta příštího
roku by měla být dráha z nejjemnějšího asfaltu dána do užívání,“

ČESKÁ LÍPA (hs) O víc než pět milionu korun korun se prodraží stavba
víceúčelové sportovní haly v České
Lípě. Je to již druhé navýšení od zahájení stavby.
Poprvé šlo o částku 1,2 miliony
korun, nyní českolipská radnice vypsala výběrové řízení na dodatečné stavební práce v důsledku objektivně nepředvídaných okolností za 4,2 milionů.
Podle místostarosty Jiřího Kočandrleho si zvýšení nákladu vyžádalo napojení víceúčelové haly na

říká Jiří Heuzer, předseda Mikroregionu Podralsko.
Tento úsek Zelené cyklomagistrály Ploučnice povede přes Osečnou, kolem Hamerského a Strážského jezera, do Družcova a skončí v Novině u Průrvy. Bude mít mírné převýšení, které nabídne bruslařům skvělé podmínky.
„První, tříkilometrovou část
jsme postavili od Lesních domků
do Osečné, ale na něm je příliš kopců, takže se pro bruslaře přiliš nehodí,“ dodal Hauzer, který je záro-

veň starostou Osečné. Cyklomagistrála Ploučnice za 46,5 milionu
korun je součástí projektu, který
bude zahrnovat celkem 85 kilometrů víceúčelových komunikací vedoucích po nových trasách. Jen
malé úseky povedou po nově zrekonstruovaných původních cestách.
„Je naplánováno, že Zelená cyklomagistráta Ploučnice bude později napojena na Cyklomagistrálu
Labe a podobné cyklotrasy v Žitavských horách,“ prozradil Hauzer.

Vaším objektivem

Cesta mou krajinou

/ Kraje

MF DNES přináší snímky, které
čtenáři vystavují v internetovém fotoalbu rajce.idnes.cz. Dnes jde o
záběry autora Zbyňka Cincibuse z
vernisáže Cesta mou krajinou v
Jablonci nad Nisou. Expozice umístěná v galerii v budově radnice je
věnována nové Naučné stezce
manželů Jany a Josefa V. Scheybalových, kterou na Jablonecku otevřeli v neděli.
Foto: Zbyněk Cincibus
marcusc.rajce.net

Zprávy z Vašeho kraje

www.idnes.cz/liberec

kogenerační jednotku v sousedním sportareálu, změny vybavení
bufetu, barevné rozlišení hracích
ploch na palubovce a další změny,
jako například automatický systém regulace vytápění a vzduchotechniky. Původní předpokládané
náklady na stavu víceúčelové haly
byly dle projektanta 72 miliony korun. Radnice však vysoutěžila
cenu 45,8 milionu Kč včetně DPH.
Dvě navýšení ji však prodražily o
víc než 10%. Hala má být v provozu od 1. října.

