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).

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy

ÚTERÝ 23. SRPNA 2011
WWW.IDNES.CZ
středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Sosnovou se řítily motokáry
» Vaším objektivem Čtenář MF DNES Martin Kozák pořídil o víkendu v Sosnové pozoruhodné snímky při mistrovství republiky v kartingu

Lidé od nás

Jsem pyšný
na to, že žiji
zrovna ve Sloupu
Jaromír
Studnička
starosta
Sloupu v Čechách

obci Sloup v Čechách žiji
již přes třicet let, ale teprve
posledních pět jsem
ovšem pronikl podrobněji do problémů a starostí obce. Při nástupu do funkce starosty jsem měl
představu o práci na úřadě, ale během prvních měsíců jsem zjistil,
že tato funkce není o práci, ale o
srdci a komunikaci. Poznal jsem
upřímnost, závist, pracovitost,
obětavost, kamarádství a zjistil
jsem, že není všechno zlato, co se
třpytí. Jsem pyšný na to, že žiji ve
Sloupu v Čechách, a dnes již vím,
že většina občanů naší obce má
rovněž obec ve svém srdci. Poznal jsem, že i v dnešní době a
pro dobrou věc jsou spoluobčané
ochotni pomoci a nehledí na čas
ani prostředky.

V

Krátce
NOVÝ BOR

Na náměstí stanul
trpaslík na traktoru
Včera se na novoborském náměstí
Míru objevila umělecká karavana
několika historických vozidel
(mimo jiné traktor s živým trpaslíkem) s mobilní výstavní síní, která
vyrazila začátkem měsíce z německého Budyšína. Namířeno má do
pražské galerie Trafačka Aréna,
kde její cesta 1. září skončí. Cílem
putování, které organizuje německá umělecká iniciativa obART, je
připomenutí historické Staré pražské stezky, jež obchodně spojovala
Čechy a Lužici.
(hs)
NOVÝ BOR

Infocentrum nabízí
trhací turistickou mapu
Od poloviny prázdnin nabízí novoborské infocentrum zdarma novinku, kterou je trhací mapa turisticky atraktivních míst v okolí města.
„Jsou v ní vyznačeny méně známé
lokality, které jsou neprávem opomíjené, a většina map či průvodců
na ně neupozorňuje. Jedná se například o Čertův pramen, skalní
byt ve Skalici, Českou skálu nebo
Pihelský hrádek. Celkem jsme vybrali dvacet míst, jež rozhodně stojí za navštívení,“ sdělila Petra Svobodová Nemleinová, vedoucí Turistického informačního centra v
Novém Boru.
(hs)
SLOUP V ČECHÁCH

Jirásek zahraje
Čechovovu klasiku
Medvěd a Výročí. Dvě jednoaktovky ruského klasika Antona Pavloviče Čechova dnes jako grotesky uvede českolipský divadelní klub Jirásek od 20.30 v rámci Sloupského
kulturního léta.
(jan)

Zítra
Semily, Jilemnice, Lomnice
čtvrtek: 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

Minivozítka na okruhu Na okruhu v Sosnové na Českolipsku se o víkendu uskutečnil další závod domácího mistrovství republiky v kartingu.

Foto: Martin Kozák, http://mk.rajce.idnes.cz/

Unikátní tis má v Lužických horách už tisíc potomků
Také nemáte rádi slovo unikát? Unikátem je totiž dnes
nazýváno kdeco. Ovšem velmi starý tis z Krompachu je
opravdu výjimečný a díky němu se vrací tato poměrně
vzácná jehličnatá dřevina do celých Lužických hor.
LUŽICKÉ HORY Už na pětatřiceti vybraných místech Lužických hor
rostou sazenice vzácného tisu červeného. Byly vysazeny jako součást programu návratu této pro oblast kdysi typické dřeviny.
Zajímavé je, že všech 1 637 sazenic pochází ze starobylého tisu z
obce Krompach (zhruba osm kilometrů severně od Cvikova). Tento
strom byl ještě v druhé polovině
20. století považován za nejstarší v
zemi bez ohledu na druhy. Uváděly
ho jako významný orientační bod
staré rakouské vojenské mapy, pověsti mluvily o 2 000 let stáří, stejně
tak i dobové pohlednice z přelomu
19. a 20. století. Posléze však různí
biologové v různých pramenech
uváděli jiná čísla – odhady byly v
rozmezí jeden až dva tisíce let.

Stanovení stáří
Podle Wikipedie je však nejdůleži-

tější letokruhová analýza provedená roku 1967 Jaroslavem Hofmanem z Botanického ústavu ČSAV.
Vědec část letokruhů našel, část
dopočítal ve vyhnilém a dutém
kmeni a stanovil, že tis byl zasazen
roku 1580. Podle něj ovšem nešlo
vyloučit, že může být ještě mladší
a tloušťka kmene (současný obvod
je 465 cm) může být dána spojením více stromů. Hofman ale každopádně tvrdil, že tis byl vysazen a
nešlo o zbytek původního porostu.
„První semenáčky a semena z
krompašského tisu odebrali dobrovolníci ze základních organizací
Českého svazu ochránců přírody
už v roce 1999. Semenáčky přesadili a semena vyseli do lesních školek. Poté, co tisy dorostly výšky
25 cm, je vysadili do zdejších lesů.
Některé jednotlivě, jiné do takzvaných oplocenek,“ uvedl Zbyněk

FAKTA

Památný tis
Strom v obci Krompach byl po léta
považován za nejstarší strom na
našem území a vůbec za nejstarší tis
Evropy. Novodobější odhady a analýzy
ale uvádějí věk zhruba čtyřikrát nižší
než prameny z 19. století, ve kterých
se psalo o stáří 2 tisíce let.
Současné rozměry tohoto
tisu červeného (Taxus baccata)
výška / výška koruny: 12,5 m / 10,5 m
šířka koruny:
8m
obvod: 360 cm (1897), 380 cm (1908),
430 cm (1966), 457 (1993),
465 cm (2002)
státem chráněn:
od 12. ledna 1989

Broulík, tiskový mluvčí společnosti Lesy České republiky.
Ochránci přírody a pracovníci
Lesů ČR o vysazené tisy nadále pečují. Zároveň s touto výsadbou hledají i další stromky, aby zjistili, kolik a kde jich přežilo z dřívějších
let, případně kolik a kde se samo

Zdroj: Wikipedia

Vzácný strom Výřez z dobové

rozmnožilo. Dlouhodobý projekt
na záchranu tisu v Lužických horách je financován z programu
Ochrana biodiverzity. Generálním
partnerem programu jsou Lesy
České republiky, program je podporován i ministerstvem životního
prostředí.
Jan Veselý

fotografie pořízené
v Krompachu roku 1908.
Tis červený roste na svahu
nedaleko domu č. 127 a dnes je
oplocený. Pod ním se údajně
shromažďovalo husitské vojsko
před útokem na hrad Ojbín roku
1429. Ovšem podle posledních
poznatků byl vysazen zhruba
o 150 let později. Foto: Wikipedia

