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pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Jaroslavu Hořenímu
(jaroslav.horeni@mfdnes.cz, tel.: 604
757 041)
» Inzertní poradce pro Pojizeří je
Tomáš Kára (tomas.kara@mafra.cz,
tel.: 602 658 911)

Lidé od nás

Vítáme každého,
kdo chce pomoci
Českému ráji
Tomáš
Řídkošil
ředitel Geoparku
Český ráj

zemí o rozloze 700 km2
mezi Železným Brodem, Jilemnicí, Novou Pakou, Jičínem, Sobotkou a Mnichovým Hradištěm bylo v roce 2005 zařazeno
mezi prestižní evropské geoparky
pod patronací UNESCO. Náročná
kategorie sice vychází z mimořádných přírodních kvalit Českého
ráje, ale stejně důležité jsou aktivity
geoparku. Ty se pravidelně hodnotí, a tak některá evropská území o
tento status přišla. Geopark Český
ráj obhájil svoje místo již dvakrát.
Na programech geoparku se od
jeho založení zúčastnilo tisíce zájemců z 46 zemí světa. Všichni jsou
se svou „troškou do mlýna“ vítáni.

Ú

Zítra
Liberec
(městské čtvrti)
pátek: Jablonec nad Nisou, Tanvald,
Smržovka
sobota: Krkonoše, Jizerské hory,
Český ráj
pondělí: Jablonec nad Nisou, Tanvald,
Smržovka
úterý: Česká Lípa, Nový Bor, Zákupy

V době letních prázdnin pořádá
Jezdecký klub MINIFARMA ve
Sloupu v Čechách týdenní
pobyty pro děti a mládež. Je
připraven pestrý program pod
stálým dohledem dospělých
vedoucích v malém kolektivu.
Na děti čeká příprava a jízda na
koních 2x denně, pomoc ve
stájích, hry, táborák, stezka
odvahy, návštěva Lesního
divadla ve Sloupu v Čechách a
výlety.
Foto: Hana Tempírová
http://hortenzia.rajce.idnes.cz/

středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

V Českém ráji zachraňují
kapličku pod Kozákovem
V posledních letech chátrající kaplička v Prackově na
úpatí strážního kopce Českého ráje Kozákova se
dočkala zachránců.
MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM Najít
lidi, kteří se nesnaží obelstít památkáře a staré budovy zbourat, není
jednoduché, ale ne nemožné. Dokladem je skupinka nadšenců, která se pustila do záchrany kapličky v
Prackově, části Mírové pod Kozákovem na Turnovsku.
Více než devadesátiletá stavba si
vyžádá investici kolem 600 tisíc korun. „To je počítané se vším všudy.
To znamená střechu, vnější omítky, vnitřní omítky, pískovcový sokl
a oltář. Ten bohužel není zapsaný
jako kulturní památka, takže tam
nemůžeme žádné dotace čerpat,“
vypočítává předsedkyně Občanského sdružení za záchranu Kapličky
na Prackově Alena Radoušová.
Vesnickou Panně Marii zasvěcenou kapličku, která v soukromém
vlastnictví přestála totalitu, se sdružení letos podařilo zapsat na seznam kulturních památek a tím se
otevřely dveře k možným dotacím,
ale i problémům. Když je stavba národní památkou, musí se po opravě co nejvíc přiblížit původnímu
stavu. Na to dohlížejí památkáři,
třeba tak jako právě včera na Prackově. Alena Radoušová je sama
uvedení do původního stavu nakloněna a na řemeslníky dohlíží možná ještě přísněji než památkáři. Nejen kvůli dotacím, které se podařilo
získat.
„Dostali jsme 100 tisíc od Libereckého kraje, přes památkový odbor města Turnova jsme získali 87
800 na opravu kulturní památky,

Vaším objektivem Čtenářské fotografie z rajce.idnes.cz

Děti na koních

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy
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něco nám chce dát obec, kde
máme žádost o padesát tisíc a teď
jsem žádala z jiného krajského fondu o dalších 100 tisíc. Tam zatím
nevíme, protože krajské zastupitelstvo bude zasedat až v září. Uvidíme, jestli se na nás případně štěstí
usměje,“ doufá Radoušová.
Pětačtyřicet nadšenců však pouze na dotace nespoléhá. Hlavně
mladší členové sdružení příští víkend pořádají ve Vesci Mírová Fest
2011, festiválek tří kapel. „Všechny
vydělané peníze půjdou na kapličku. Abychom nalákali lidi nejen na
muziku, tak máme slosovatelné
vstupenky. Cenami jsou tandemový let na padáku na Kozákově, sud
piva a dvoutisícová sleva na autoškolu,“ říká za pořadatele Šárka
Votrubcová. Součástí festivalu na
záchranu kapličky bude i tombola.
Kapličku postavil z radosti nad
koncem první světové války za
vlastní peníze soukromý rolník
František Trakal. „Byl to velmi rozvážný a vzdělaný člověk a také pevně věřící katolík. Kaplička s věžičkou v Prackově bývala původně i
zvonicí se zvonkem ve věžičce. Kdy
zvonek z kapličky zmizel, není v
kronice zmínka,“ uvádí kronikář
František Mlejnek. Zřejmě to bylo
během druhé světové války. Potomek původního majitele kapličku
sdružení daroval a sám se stal členem spolku na její záchranu. Se
stavbou kapličky se začalo v září
1918 a už za rok byla vysvěcena.
Jaroslav Hoření

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Krátce
LOMNICE NAD POPELKOU

Peníze za lom pomohou
vylepšit koupaliště
Deset milionů korun, které utrží
lomnická radnice za prodej pozemků kamenolomu, má být investováno do opravy zdejšího koupaliště.
To je díky svému nepravidelnému
tvaru a ostrůvku ojedinělé. Již několik let není v nejlepší kondici,
ale dosud na rekonstrukci chyběly
peníze. „Alespoň bazén bychom
chtěli do příští sezony, pokud nějaká bude, opravit. Pak by měla následovat čistička a další zázemí.
Práce by měly začít na podzim,“
uvedl starosta Vladimír Mastník.
Koupaliště obklopené zelení se nachází v lokalitě Obora, kde vzniklo
kolem roku 1935. Ani po připravované rekonstrukci by nemělo ztratit svoji originalitu.
(jh)
HORNÍ BRANNÁ

Modelářská show
Na Jilemnicku se v neděli již potřicáté sejdou nejen letečtí modeláři
z celé republiky. Krkonošská modelářská show slaví dvacetiny. Dopoledne u rybníka za zámkem v Horní Branné bude patřit modelům vrtulníků, tanků, tahačů a lodí, odpoledne se program přesune na letiště u lesa Brabenec, kde bude vystoupení leteckých modelářů. (jh)
TURNOV

Co chystá kraj

Nová střecha Kaplička právě včera dostala novou břidlicovou střechu,
na řadě jsou vnější a vnitřní omítky.

Foto: Jaroslav Hoření, MF DNES

V turnovské radnici je vystavena
kompletní dokumentace připravovaných Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Turnovska se týkají nejen zvažovaná silnice na Jičín, ale například i obchvat na Semily či modernizace železničních
tratí na všechny směry. Podrobnější informace k dokumentům budou na radnici podávat krajští
úředníci, a to ve čtvrtek od 10 do
16 hodin.
(jh)

Silničáři chtějí novou techniku za 165 milionů
LIBEREC (ČTK) Krajská správa silnic Libereckého kraje chystá nákup nové techniky na údržbu komunikací za zhruba 165 milionů
korun.
Stroje silničářů obměnu nutně
potřebují – jsou na hranici životnosti a některé vozy slouží i 40 let.
Na rychlou obnovu však chybějí
peníze a nemá je ani zřizovatel –
Liberecký kraj. „Nákup tak bude
rozložen nejméně do deseti let,“
řekl ředitel správy silnic Jan Bergler.
Krajská správa silnic s více než
půlmiliardovým obratem a 340 zaměstnanci je příspěvkovou organi-

zací kraje. Na nákup nových strojů už vypsala veřejnou soutěž. Nakoupit chce minimálně deset nových vozů včetně výměnných nástaveb, určených na údržbu komunikací. Součástí zakázky je i záruční a pozáruční servis a zaškolení
obsluhy a údržby. Nabídky musejí
být krajskému úřadu doručeny
nejpozději 26. září.

Liberecký kraj je druhý
nejmenší, údržba je přesto drahá
Liberecký kraj je po Praze rozlohou nejmenší v zemi, údržba komunikací zejména v zimě však patří vzhledem k členitosti terénu k

nejnáročnějším. Krajská správa silnic zajišťuje zimní údržbu téměř 2
100 kilometrů krajských silnic druhých a třetích tříd.
Neudržuje se 83 kilometrů silnic, které jsou málo frekventované a po nichž nejezdí veřejná doprava. Krajská správa zajišťuje
také údržbu téměř 400 kilometrů
komunikací prvních tříd pro ministerstvo dopravy.
V průměru stojí zimní údržba
krajských komunikací druhých a
třetích tříd kolem 143 milionů korun.
Od ledna 2012 by měla opravy a
údržbu krajských silnic převzít ak-

ciová společnost Silnice LK. Založení firmy, jejímž jediným vlastníkem bude kraj, schválili v květnu
zastupitelé, v obchodním rejstříku
však zatím zapsána není.
„Bude to výhodnější z pohledu
daní, obchodní společnost navíc
může být efektivnější a má možnost získat další zakázky třeba v
městech a obcích a generovat
zisk, který můžeme opět vrátit do
oprav silnic,“ řekl náměstek
hejtmana pro dopravu Martin
Sepp (ČSSD). Firma má údržbu
krajských komunikací jistou jen
do konce roku 2012. Na další období chce kraj vypsat tendr.

Trosky vyhořelé boudy zmizí z Krkonoš
Požářiště na hřebenech Krkonoš by mělo být uklizené do začátku letošní zimy. Zmizí zborcená střecha a zbytky konstrukcí
» Pokračování ze strany B1
Památkáři i nadále trvají na
svém požadavku, aby na hřebenech Krkonoš na místě vyhořelé
Petrovy boudy vznikla replika původního objektu. Celý objekt zůstává i nadále památkově chráněný.
„Požadavky památkářů se budou odvíjet od posouzení torza
stavby statikem, jsme ale připraveni i nadále jednat,“ řekl Janda.
Petrova bouda shořela v pondělí 1. srpna, z celého komplexu tří
objektů se podařilo zachránit pouze část obvodových stěn a trafostanici. Hasiči oznámili, že požár
boudy pravděpodobně někdo
úmyslně založil. Při ohledání sutin označil policejní pes čtyři místa, kde by mohly být chemické látky. Z označených míst policejní
technici zajistili ohořelou suť, kterou zaslali na expertizy.
„Výsledky bychom měli mít k
dispozici za týden, vyšetřování na-

dále pokračuje, spolupracujeme
na něm také s polskými kolegy,“
řekla mluvčí trutnovské policie
Věra Krejčová. Podle ní policie v
souvislosti s požárem Petrovy bou-

dy neregistruje žádné trestní oznámení.
Petrova bouda, která leží v nadmořské výšce 1 288 metrů nad mořem, byla od roku 2008 pro turisty

uzavřená. Objekt v posledních letech poškodilo vlhko a vandalové.
Podle některých odborníků stavbě
hrozilo kvůli špatnému technickému stavu zřícení.

Co zde bude? Památkáři trvají na tom, aby na místě vznikla replika původního objektu.

Foto: MF DNES

