Okružní cesta k pramenům toků a rozvodí na Smrku
První červnovou sobotu, zároveň s tradičním výstupem na Smrk, instalovali na Smrku
členové Občanského sdružení pro obnovu a rozvoj N. M. p. S. a okolí dřevěné informační
tabule nově zbudované Okružní cesty k pramenům toků a rozvodí. Zároveň byl do útulny pod
rozhlednou připevněn prospekt s popisem jednotlivých zastávek a mapou trasy.
Turisty zavede trasa k pramenům toků, resp. k pramenní oblasti, protože toky většinou
nemají jeden pramen, ale sbírají vodu ze soustavy malých rašelinišť. Z důvodu ochrany
pramenních zdrojů jsou cedule v souladu s požadavkem zástupců Správy CHKO JH a s. p.
Lesy ČR umístěny přímo u křížení průchozí lesní cesty s příslušným tokem.
Projekt okružní cesty měl být připraven ve spolupráci s polskou stranou, kde pramení
další dva toky. Polská strana přislíbila překlad letáku do polštiny a zajištění tisku všech
letáků. Nestalo se tak, a proto zástupci OS hledají jiné finanční prostředky (t. č. např.
u Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor) pro jejich vytištění alespoň v češtině a
němčině. Trasu lze samozřejmě projít již nyní, a to celou, včetně polské strany. Na polské
straně však bohužel nejsou instalovány již vyrobené a připravené informační tabule.
Financování výroby tabulí zajistilo město N. M. p. S., za což patří poděkování hlavně panu
starostovi a paní místostarostce.
Pokud tedy navštívíte Smrk, můžete projít i okružní trasu a seznámit se s místy, kde
pramení Lomnice, Ztracený potok, Hájený potok, nejznámější Jizera, Czarny potok a
Graniczna. Graniczna má pramení oblast jak na české straně, tak i na polské. Na českých
mapách nemá pojmenování, a proto autor textu letáku použil pojmenování Hraniční potok.
Návštěvníci snad omluví prozatímní absenci tištěných prospektů. Tyto budou vytištěny a
distribuovány hned po zajištění jejich financování. Zároveň budou umístěny na web stránky
OS, tzn. www.nmps-os.cz.
Na přípravě a realizaci okružní trasy se podíleli členové OS pí Langrová, p. Smutný st.,
p. Málek a p. Tima. Se samotným umísťováním tabulí na Smrku pomáhal i Jiří Tima.
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