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Od silnic na Českolipsku
zmizely dopravní značky

Českolipsko – Dva případy krádeží dopravních
značek s příslušenstvím vyšetřují policisté na Čes-

dopravních
Čes-

dopravních

kolipsku. Zloději řádili mezi Pertolticemi pod Ral-
skem a Velkým Grunovem, odkud na přelomu srp-
na a září zmizely tři sestavy značek na kovových
stojanech s gumovými podstavci. K dalšímu přípa-
du došlo ve stejné době v Luhově, kde probíhala
oprava propusti. Odtud někdo ukradl čtyři kusy ko-
vových silničních zábran a dvě značky s podstavci.
„Celková škoda činí 23 tisíc korun. Za krádež pa-
chateli v případě odsouzení může hrozit trest od-
nětí svobody až na dvě léta,“ doplnil policejní
mluvčí Vojtěch Robovský. (ph)

Rodiny by si podle dotazníku
přály více slev na sport a kulturu

Liberecký kraj – Jak zabezpečit svůj rodinný roz-
počet. To považuje za největší problém více než
třetina rodičů, kteří se zúčastnili dotazníkového
šetření Libereckého kraje. Další velká část respon-
dentů by uvítala větší nabídku slev do sportovních
a kulturních zařízení. Mnohým rodinám pak napří-
klad také nevyhovuje současná otevírací doba ma-
teřských školek a školních družin. Průzkum se týkal
pouze rodin s nezletilými dětmi. Dotazníku se zú-
častnilo 569 respondentů, přes 86 procent tvořily
ženy. Data budou sloužit jako jeden z podkladů
připravovaného Strategického plánu rodinné poli-
tiky Libereckého kraje na období let 2019 – 2023,
který vzniká v rámci projektu Nastavení systémové
podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji. (red)

Hokejový týden v Lípě podpoří
olympijský vítěz Procházka

Česká Lípa – Děti z Českolipska budou mít v pátek
jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je
být hokejistou. Hokejový klub Česká

vyzkoušet
Česká

vyzkoušet
Lípa ve spolu-

práci s Českým
hokejistou.
Českým

hokejistou.
svazem ledního hokeje pořádá na

zimním stadiónu v České Lípě akci v rámci Týdne
hokeje. Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na
ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese zají-
mavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední
hokej a zažijte spoustu zábavy. Hostem pátečního
odpoledne bude olympijský vítěz a čtyřnásobný
mistr světa Martin Procházka. Akce Týden hokeje
se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná podruhé
po celé České

projektu
České
projektu
republice a celkově už potřetí. V Čes-

podruhé
Čes-

podruhé

ké Lípě akce začíná 22. září od 15:45 hodin. (red)
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Nový povrch autodromu
otestovali jako první drifteři

Sosnová – Závodní okruh v Sosnové, který během
prázdnin prošel celkovou obnovou, přivítal po re-
konstrukci první závod. Na autodrom se o víkendu
sjeli účastníci šestého závodu Drift Czech Series.
Drifing, tedy jízda řízeným smykem na vytyčené
trati, nabídl zajímavou podívanou a napínavé sou-
boje o body do seriálu. Přestože se závody jely na
Sosnové už po několikáté, díky nové trati se zá-
vodníci nemohli spolehnout na své dosavadní zku-
šenosti. Bohatou fotogalerii z víkendových zá-
vodů najdete na www.ceskolipsky.denik.cz. (ph)

Živá knihovna pomůže žákům s výběrem povolání
PETRA HÁMOVÁ

Česká Lípa – Více než třem
stovkám dětí, které se bu-
dou zanedlouho rozhodovat
o svém budoucím povolání,
představí svou činnost de-
sítka českolipských zaměst-
navatelů na akci Živá

českolipských
Živá

českolipských

knihovna povolání. Ta pro-
běhne ve čtvrtek a v pátek
v KD Crystal v České Lípě.
Cílem je přilákat žáky po-
sledních ročníků základních
škol ke studiu technických
oborů.
Vše je pojato interaktivně.

„Žáci si mohou pohovořit s
pracovníky, kteří konkrétní

povolání vykonávají, zeptat
se na to, co je zajímá. Budou
také mít možnost si leccos
na místě i prakticky vy-
zkoušet,“ říká regionální
manažerka pořádajícího
Svazu průmyslu a obchodu
ČR (SPO) pro Liberecký kraj
Naděžda Vojtíšková.
Kromě zástupců nejrůz-

nějších firem, budou na
místě k dispozici také pra-
covníci úřadu práce, kteří
jsou připraveni zájemcům
poradit s volbou budoucího
povolání a výběrem střední
školy.
Akce úspěšně proběhla

v loňském roce například

i v Jablonci nebo v Liberci.
„Loni jsme knihovnu pořá-
dali v Liberci pro žáky z ce-
lého kraje. Vzhledem
k úspěchu akce jsme se
rozhodli připravit ji pro
každý okres zvlášť,“ dodává
regionální asistentka SPO
Lenka Seidlová.

PŘEDSTAVÍ SE
I STRÁŽNÍCI
V České Lípě se během Živé
knihovny povolání představí
obory jako svářeč, elektro-
mechanik, konstruktér
sklářských forem, strojník,
ale prezentovat se bude ta-
ké například českolipská

Městská policie. „Kromě
technických oborů jsme se
letos zaměřili i na ty nedo-
statkové. Chceme rovněž
ukázat, že technické vzdě-
lání se hodí v téměř každém
povolání,“ upřesnila Lenka
Seidlová.
Živou knihovnu povolání

chystá Svaz průmyslu a ob-
chodu i v dalších městech
v kraji. V Liberci proběhne
příští pondělí, v Jablonci pak
6. října v Eurocentru. Ten-
tokrát bude součástí burzy
škol, vzdělávání, pracovních
příležitostí a volnočasových
aktivit s názvem AMOS
2017.

Tři hodiny bojovali hasiči s ohněm, hala je na odpis
Lomnice nad Popelkou –
Plechové stěny a kovová
konstrukce skladové haly
v Lomnici nad Popelkou se
v neděli večer při požáru
bortily jak domeček z karet.
V areálu společnosti Seve-
ročeské komunální služby
na Bryndově zasahovalo
celkem patnáct jednotek
profesionálních a dobrovol-
ných hasičů s devatenácti
cisternami. Oheň dostali
hasiči pod kontrolu až po
třech hodinách. Nikdo se
naštěstí nezranil.
Lidé v okolí dostali dopo-

ručení místním rozhlasem,
aby nevětrali a neotevírali
okna. Hořely totiž ropné
látky a zplodiny zamořovaly
ovzduší. Hrozilo i rozšíření
na další halu, kde majitelé
skladovali plastovou drť.

Na pomoc přijeli hasiči ze
Středočeského a Králové-
hradeckého kraje. „Jsou po-
volány dvě velkoobjemové
cisterny s pěnidlem a na
místo vyjela chemická la-
boratoř Hasičského zá-
chranného sboru Kamenice,
která monitoruje množství
škodlivých látek v ovzduší,“
informovala krátce po 20.
hodině, kdy vyhlásili třetí
stupeň požárního poplachu,
mluvčí krajských hasičů
Pavlína Bílková.
Přestože měli hasiči požár

ve tři čtvrtě na deset pod
kontrolou, hasební práce
a monitoring probíhaly
dlouho do noci. Vodu kyva-
dlově dopravovali z Matou-
šova rybníka. Příčina požáru
a škody jsou nadále před-
mětem vyšetřování. (lek)

POŽÁRPLECHOVÉHALYvareáluspolečnostiSeveročeskéko-
munální služby naBryndověvLomnicinadPopelkou.Vneděli večer
vyjelosedmjednotekprofesionálníchadobrovolnýchhasičůs10
cisternami,protichemickýaplynovýkontejnersdetekční technikou
adýchacímipřístroji.Oheňserozšířil nacelouhalu. Foto: HZS LK

Lidé řepku démonizují, říká
šéf agrární komory Erlebach
Vyhlášení regionálních
potravin v rámci letoš-
ních dožínek jedno-
značně kopíruje trend
domácích nebo alespoň
tuzemských potravin.
Zvládneme ale tolik
vyprodukovat?

JANA ŠVECOVÁ

Sychrov – Kolik orné půdy
nám zbylo? Jaký je podíl polí
a pastvin v našem kraji a co
se na nich pěstuje? To byly
otázky na předsedu regio-
nální agrární rady LK
ROBERTA ERLEBACHA.

Jak dopadla letošní úroda
v kraji?
Letošní výnosy se dostaly na
přední místa v rámci celé
země, což nás na jednu stra-
nu těší, na druhou stranu je
nám líto, co se děje s úrodou
na zbytku země v důsledku
velkého sucha.

Jak vůbec je velká plocha,
která se v našem kraji země-
dělsky obhospodařuje?
Je to stále zhruba těch 140
tisíc hektarů. Co se změnilo,
je struktura. Z části orné
půdy se staly louky a pastvi-
ny, což má vzhledem k hor-
skému a podhorskému cha-
rakteru velké části kraje
svou logiku. Navíc se jen
vracíme k tomu, co tu bylo

kdysi.

Víc pastvin ale znamená víc
dobytka. Liberecký kraj býval
dřív soběstačný ve výrobě
masa. Jak je tomu dnes
a proč?
Hovězí maso je dnes ex-

kluzivita. Jeho spotřeba
klesla z někdejších 25 kilo-
gramů na hlavu ročně na

současných 7 kilo. Jen u krav
klesl počet v rámci celé ČR z
1,2 milionu kusů na pou-
hých 500 tisíc. A republiková
čísla kopíruje i kraj. Proč se
to stalo a kdo na tomměl
zájem? Další věc je, že u
vepřového 50 procent spo-
třeby dnes dovážíme.

Nemá na tom ale náhodou vi-

nu i zákazník, který prostě
kupuje to, co je levné, bez
ohledu na kvalitu, a už vůbec
ho nezajímá, odkudmaso po-
chází?
Kdo tohle jednou bude

chtít hodnotit, bude se
muset vrátit do 90. let.
K tomu, jak byly nastaveny
přístupové dohody k EU.

Vraťme se ještě ke struktuře
obilovin. Co se v kraji vlastně
pěstuje?
Samozřejmě na prvním

místě pšenice a některé další
odrůdy obilí – žito, ječmen.
Struktura se trochu může
měnit podle toho, jaký je
požadavek na střídání plo-
din.

A co tolik kritizovaná řepka?
Já se někdy směju, někdy

zuřím. V republice je 2,5 mi-
lionu hektaru orné půdy.
Řepka se pěstuje na 350 tisí-
cích hektarů. Na stejném
poli se v rámci střídání plo-
din může objevit jednou za
čtyři roky Znamená to, že
řepka by se mohla pěstovat
na 25 procentech s celkových
2,5 milionů hektarů, což je
600 tisíc, nikoliv 350 tisíc
hektarů. Veřejnost podléhá
tomu, že někdo řekne nechci
jezdit žlutou krajinou, a
všichni to opakují, ale jestli-
že je to plodina, která ze-
mědělcům přináší obživu,
tak ať mi jednou už řeknou
nějaký důvod, proč by se
neměla pěstovat.

ROBERT ERLEBACH.Předseda regionální agrární rady Liberec-
kého kraje. Foto: Jaroslav Appeltauer
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