kraj liberecký

4 B
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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

Laviny se dají
poznávat
i v horkém létě
Dáša
Palátková
novinářka

ž kolem dvou tisíc lavin
spadlo v Krkonoších v posledních 50 letech. Tuto
a mnoho dalších informací o lavinách se dozvíte, když navštívíte
Informační centrum Správy Krkonošského národního parku v Obřím dole.
Nová expozice je věnována právě fenoménu lavin, jejich vlivu na
přírodu, nebezpečí pro člověka a
záchranné a preventivní činnosti
horské služby. Laviny patří ke krkonošské přírodě přes dva miliony let, na české i polské straně
hor je přes 80 jejich pravidelných
drah. Laviny mají dvě tváře. První
je přirozený proces, s nímž je existenčně spjata živá i neživá příroda, a druhou je potenciální nebezpečí. Člověk do království horských živlů Krkonoš pronikl před
zhruba pěti sty lety.
Získávání zkušeností se zimními podmínkami si však vyžádalo
také krutou daň. Kroniky a záznamy tu uvádějí přes čtyři sta obětí,
které zmrzly či zahynuly v lavinách.
Expozice zpracovaná na informačních panelech a obohacená
prostorovými exponáty je do
30. září otevřena denně od 8.30
do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin.
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S cyklisty v horách jsou potíže
Zákaz vjezdu v Krkonoších některým cyklistům nevadí. Když vidí strážce, slezou a hrají si na chodce. Jezdcům hrozí pokuta až tisíc korun
KRKONOŠE V letních měsících Krkonoše navštíví tisíce turistů. Někteří jdou na pěší výlet, jiní s sebou
berou svůj bicykl.
Ačkoli každý z nich ví, že se v národním parku nesmí pohybovat
mimo vyznačené stezky, najdou se
takoví, kterým jakákoliv omezení
nic neříkají.
„Většina lidí je ukázněných, ale
pak je tu asi 10 procent cykloturistů, kteří mají problémy s dodržováním všech pravidel,“ řekl mluvčí
správy Radek Drahný.

FAKTA

Nové cyklotrasy
v Krkonoších
Okolo Kraví hory
Malá Úpa, odbočka na Žacléřské
Boudy – Niklův vrch – Lví důl –
Spálený Mlýn – Emmina cesta –
Pod Starou horou (Horní Malá Úpa,
Horní Lysečiny, Temný Důl)
Okruh Haida
Horní Malá Úpa, Rýchorský kříž –
Černomostecká cesta – U Černého
mostu – rozcestí pod Ozonem –
Zámecká spojka – Žacléř, nad
zámkem (Rýchory, Žacléř)

Největší problémy jsou
na Liščí hoře
Největší potíže s cyklisty mají strážci parku na Liščí hoře u Chalupy
na Rozcestí, kde začíná první zóna
národního parku a pro cyklisty je
vjezd zakázán. Poslední incident
ohlásil dobrovolný strážce před
třemi týdny.
„V zákazu viděl cyklisty, kteří
před ním seskočili z kola. Řekl
jim, že je viděl. Oni ale opáčili, že
kola celou dobu jen tlačí před sebou a pokud se mu to nezdá, ať
jim provinění zkusí nějak dokázat.
To je pak těžké, strážce tam byl
sám a ti cyklisté byli dva nebo tři,“
popsal jeden z klasických případů
Tomáš Valer z vedoucího pracoviště terénního střediska v Peci pod
Sněžkou.
„S cyklisty je to občas opravdu
boj. Jako strážci jsme poměrně
snadno rozpoznatelní, takže si nás
provinilci včas všimnou. Když pak
cyklista jen tlačí kolo, podle silničního zákona se z něj stává chodec
a je nepostižitelný. Pokud ho nenatočíme nebo nevyfotíme, těžko

Žlutá cesta
Pomezní Boudy – Žlutá cesta –
Jelenka

Zastávka V Krkonoších každým rokem přibývají nové cyklotrasy.
mu dokážeme vinu. Je to tvrzení
proti tvrzení. Kameru samozřejmě
máme, ale zpravidla ji bereme jen
na nějaké větší akce,“ uvedl Valer.
Každému, kdo se dostane na

území s nepovoleným vjezdem,
přitom na místě hrozí bloková pokuta až tisíc korun. Každoročně
takto strážci pokutují desítky cyklistů. V krajních případech lze za-

Policisté hledají zloděje drátů
TURNOV (ČTK) Policisté pátrají po
zlodějích, kteří kolem Turnova v poslední době kradou dráty elektrického vedení. Vybírají si odlehlejší místa. Dráty ze sloupů, které vedou k
domům, mizí v noci.
Policisté se o krádežích dozvídají
teprve v ranních hodinách, kdy
jsou už pachatelé dávno pryč. „O
pomoc při jejich dopadení proto
prosíme také veřejnost,“ řekl velitel
turnovské policie Milan Drahoňovský. Podobných případů se v okolí
města od jara stalo osm a škody
jdou do desetitisíců korun.
Dráty mizely na méně frekvento-

Vaším objektivem

Veteráni
ve Smržovce
MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Tentokrát zachytil čtenář víkendovou jízdu veteránů ve
Smržovce. Lidé tu mohli obdivovat staré stroje – motorky i automobily. K vidění byl například i
motocykl tehdejší Veřejné bezpečnosti.
4x foto: Zdeněk Horák, http://hartanet.rajce.idnes.cz

vaných místech. Například v okrajových částech Turnova, jako jsou Pelešany, Mašov, Vazovec, Dolánky a
Loužek nebo v obci Rakousy a Olešnici-Pohoří. Zloději tím od proudu
odstřihnou jen několik domů.
„Obyvatelé domů většinou okamžik přerušení dodávky elektřiny
ihned zaznamenají téměř na minutu přesně, ale nevěnují tomu významnou pozornost, jelikož se jedná o noční dobu a věří, že pravý důvod přerušení dodávky elektřiny je
jiný,“ uvedl Drahoňovský.
Pachatelé tak získají čas měděné
dráty postupně odstříhávat a naklá-

dat do auta. Pracovníci energetické
firmy na krádež přijdou až ráno,
tedy po několika hodinách.
Policisté proto lidi žádají, aby se
s nimi okamžitě spojili v okamžiku,
kdy v jejich domě nastane nenadálý výpadek proudu a není například
bouřka. „Je totiž zřejmé, že pachatel se musí na místě činu zdržovat
delší dobu, po kterou je možné ho
dopadnout přímo při jeho konání,“
dodal šéf turnovské policie. Lidé by
měli policistům přesně popsat, kde
jejich dům stojí. Mohou volat na čísla 481 322 333 a 974 475 721 nebo
na bezplatnou linku 158.

Foto: MF DNES

hájit i správní řízení, v kterém
správa parku může hříšníkům
udělit pokutu dokonce až 10 tisíc
korun.
„Porušení zákazu vjezdu je spíš

Celníci už podruhé dopadli
Poláka s autem plným cigaret
HARRACHOV (ČTK) V krátké době
už podruhé zadrželi celníci jedenačtyřicetiletého Poláka, když prý pašoval nekolkované cigarety.
Hlídka muže zastavila nedaleko
Harrachova ve stříbrné Octavii
Combi se středočeskou registrační
značkou. „V autě měl více než 170 tisíc nezdaněných cigaret. Kdyby se
dostaly na trh, přišel by stát na daních a dalších poplatcích o téměř
350 tisíc korun,“ řekl mluvčí ústeckého celního ředitelství Jiří Nejedlý.
Hlídka celníků si podle Nejedlé-

Fórum čtenářů
Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte své názory na
redlib@mfdnes.cz, MF DNES, OC
Fórum Liberec, Soukenné nám. 2/669,
460 01 Liberec, telefon 488 123 111.

Krajská správa silnic
techniku neprodala
Resort dopravy Libereckého kraje
a Krajská správa silnic Libereckého kraje by ráda reagovala na článek uveřejněný v liberecké mutaci
MF DNES dne 20. srpna v rubrice
7 dní v Libereckém kraji. Zcela
mimo souvislost s událostmi v kraji, které autor „glosuje“ jen tak mimochodem, zmiňuje, že: „Krajská
správa silnic Libereckého kraje
chce nakoupit techniku na údržbu komunikací za 165 milionů korun. Ta samá krajská organizace
však prodala před několika lety téměř všechnu silniční techniku soukromé společnosti z České Lípy, jejíž služby si kupuje. Jestli draho,
nevím, nicméně kdyby si to dělala
sama, bylo by to levnější.“ Neříká
už ovšem, komu konkrétně, a ani
toto tvrzení nijak nepodkládá fakty. „Krajská správa silnic LK žádné
českolipské firmě techniku neprodala. Toto tvrzení, které pan redaktor předložil čtenářům, se v žádném případě nezakládá na pravdě. Považujeme ho za zcela účelo-

na blokovou pokutu. Pokud by ale
někdo jel v první zóně mimo cestu
a ničil tak přírodu, správní řízení
by bylo na místě,“ sdělil Valer.
V Krkonošském národním parku ve spolupráci správy parku a
svazku měst a obcí Krkonoše přitom takřka každý rok vznikají nové
trasy pro cyklisty.
„Už před dvěma lety jsem jmenoval pracovní skupinu, která
shromažďuje podněty na rozšíření
sítě cyklotras v Krkonoších. Ty pak
posoudí z hlediska ochrany přírody a přínosu pro rozvoj cykloturistiky,“ uvedl k postupnému rozšiřování tras ředitel správy parku Jan
Hřebačka.
Bronislav Jaroš

ho vůz vytipovala. „Již při nahlédnutí přes okénka byl ve vozidle patrný
náklad přikrytý černým textilem.
Vozidlo bylo doslova napěchované
cigaretami postrádajícími platné tabákové nálepky,“ doplnil Nejedlý.
Zavazadlový prostor a prostor
zadních sedadel byl podle něj naložen do výše spodního okraje oken
kartony cigaret a několik jich bylo i
před sedadlem spolujezdce. Stejného cizince zastavili celníci při kontrole zhruba před měsícem ve Frýdlantském výběžku.

výběr z dopisů, kráceno
vé s jasným cílem poškodit dobré
jméno Krajské správy silnic LK a
vyvolat u veřejnosti pochybnosti o
jejím správném hospodaření,“
řekl Jan Bergler, ředitel Krajské
správy silnic Libereckého kraje.
Krajská správa silnic LK se snaží
postupně modernizovat technické vybavení a pravidelně každý
rok odprodává nebo vyřazuje velmi zastaralou a nevyhovující techniku, jako je například traktor z
roku 1974. Přehled vyřazeného
majetku v pořizovací hodnotě nad
100 tis. v roce 2010 je uveden v následující tabulce.
Osobní automobil Škoda Octavia
Datum zařazení 04/2001
Datum vyřazení 02/2010
Způsob vyřazení bezúplatný převod léčebna
Osobní automobil Škoda Octavia
09/2004 03/2010 prodej bazar
Traktor URSUS 12/1974
07/2010 prodej bazar
Značkovač silnic BONO
05/1972 08/2010 prodej bazar
Ohřívárna živic 10/1960
09/2010 likvidace sešrotováním
Kompresor PDK 12 12/1985
09/2010 prodej bazar
Nákladní automobil LIAZ
04/2000 09/2010 prodej bazar
Nákladní automobil Škoda 706
MTSP 12/1986 09/2010 likvidace sešrotováním

Nákladní automobil Škoda 706
MTSP 09/1979 09/2010 prodej
bazar
Nákladní automobil Škoda 706
MTSP 08/1974 09/2010 prodej
bazar
Nákladní automobil Škoda 706
MTSP 07/1974 09/2010 prodej
bazar
Nákladní automobil Škoda 706
MTSP 12/1985 09/2010 prodej
bazar
Nákladní automobil Škoda 706
MTSP 03/1988 09/2010 prodej
bazar
Nákladní automobil Škoda 706
MTSP 07/1980 11/2010 likvidace sešrotováním
Nákladní automobil Škoda 706
MTSP 08/1988 11/2010 prodej
bazar
Nákladní automobil Ford Transit
06/1998 09/2010 prodej bazar
Osobní automobil Škoda Yeti
10/2009 09/2010 prodej protiúčtem
Osobní automobil Volkswagen
07/2009 09/2010 prodej protiúčtem
Nástavba sypače SVCH
07/1993 11/2011 likvidace sešrotováním
Nákladní automobil 03/1985
11/2011 likvidace sešrotováním
Jan Bergler
Ředitel KSS LK

