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Lidé poputují za tajemnými
místy v Jizerských horách
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Poutní místo Trniště se
studánkou nad Janovem nad Nisou, jejíž
zázračná voda poutníkům navracela zrak a
další tajemná zákoutí
Jizerských hor představí lidem do konce
prázdnin Turistický
region Jizerské hory.
petra laurin

Janov nad Nisou - Výletníky zavede na mystická,
zajímavá a hlavně dosud
málo prošlapaná místa,
řekla týdeníku 5+2 za autory
Renata Van Vieet. „Putování
je určené hlavně pro rodiny
s dětmi, bude totiž spojené s
luštitelskou soutěží,“ dodala s tím, že odtajnění míst
umožnila podpora evropského fondu malých projektů
Cíl 3.
Sedm tajemných zastavení turisté poznají podle kovové volně přístupné tabulky
s kódem. „Pro rozluštění
tajenky budou muset obejít
všechny záhadné cíle. Komu
se podaří tajné kódy rozklíčovat, získá skleněný penízek
ochránkyně Jizerských hor
víly Izeríny,“ vysvětlila Van
Vieet.
S výběrem míst
opředených pověstmi
pomohl vlastivědný
badatel a spisovatel Otokar
Simm, dbal při
tom na to, aby
nové turistické
cesty neškodily
chráněným lokalitám. Před
nedávnem odsouhlasily jejich
soupis Lesy ČR a
Správa chráněné
krajinné oblasti
Jizerské hory.
Partnerem Turistického regionu Jizerské hory v jeho snahách
probudit v dětech zájem o
regionální historii a přírodu
se stalo polské město Świeradów-Zdrój. Cílem příhraničního projektu, který podpořil Evropský fond 300.000
korunami, je přilákat do hor
nové turisty. „Vytvoříme
i nový česko-polský web

Jedním z míst, které obestírá tajemno, je i osada Jizerka. 

pro dětské návštěvníky hor
s přehledem všech méně
známých faktů o Jizerských
horách, hrami nebo kalendářem dětských akcí,“ dodala
Dana Tkáčová, spoluautorka

projektu, do jehož přípravy vtáhl
turistický region studenty
a učitelé Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší
odborní školy. Grafické
návrhy kovových tabulek
jsou z dílny akademického

sochaře Jiřího Dostála,
regionální spisovatelka Klára
Hoffmanová sepisuje příběhy tajemným míst, ilustrace
k nim dodá místní výtvarnice
Líba Novotná.
Turistický region Jizerské
hory a Świeradów-Zdrój
spolu vloni uskutečnily
s podporou unie
projekt, jehož cílem
bylo znovuobjevení patronky hor
víly Izeríny. Na
něj nezaváže
letos výtvarná
soutěž pro
školáky o
tom, jak
asi víla žije.
Češi s Poláky
připravují
v Jizerských
horách více
společných
programů. Do
budoucna by chtěli
používat společné logo
a společně chtějí hory i
propagovat. Již napřesrok
plánují první společný Jizerskohorský den. Uskutečnit
by se měl v červenci v době
Anenské sklářské pouti.
„Rychlejšímu naplňování
záměrů brání rozdílná organizační struktura,“ přiznala
Van Vieet.
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Život patronky Jizerských hor víly Izeríny se stal hlavním tématem
výtvarné soutěže pro školáky.
Foto: archiv

tajemná místa Jizerských hor
Trniště nad Janovem + poutní místo se studánkou – pověsti
Skalní hrad nad Oldřichovem v Hájích – bájné podzemní chodby
kříž milénia nad Bílým Potokem – mystické místo
Čihadla – pověst
Protržená přehrada v Desné, základy bývalé Krömerovy boudy
Dračí vrch – bájný vrch a skála nad Kateřinkami
Lom na Bukovci

