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Hasiči měli namáhavý víkend
Liberecký kraj – Hasiči v Libereckém kraji zazna-
menali od pátku do neděle na dvacet událostí. Li-
kvidovali následky dopravních nehod například ve
Frýdlantu, Horní Branné, Liberci, Oldřichově v Há-
jích či v České
Frýdlantu,

České
Frýdlantu,

Lípě. V pátek museli zasahovat na-
příklad u dopravní nehody osobního automobilu a
autobusu MHD v ulici Hlávkova v Liberci. „V auto-
buse v době nehody cestovalo 25 osob. Nikdo z
cestujících nebyl zraněn,“ popsala mluvčí hasičů
Pavlína Bílková. V sobotu vyjížděli k havárii moto-
cyklu v Oldřichově v Hájích. „Na místo nehody vy-
jely jednotky z Raspenavy a Liberce. Motocykl se
nacházel mimo vozovku a jeho řidič byl v bezvě-
domí. Hasiči okamžitě poskytli první pomoc a ná-
sledně předali zraněného do rukou záchranářů. I
přes rychlou reakci všech složek IZS se motorkáře
nepodařilo zachránit,“ dodala Bílková. (red)

Pozor! O víkendu se částečně
uzavře liberecký tunel

Liberec – Kontrola a případná údržba libereckého
tunelu o nadcházejícím víkendu omezí dopravu.
Podle zákona musí takovou kontrolou projít tunel
každé čtyři roky. Uzavřen bude vždy pouze jeden z
tubusů. Komplikace potrvají od 22. září 20 hodin do
25. září 3 hodin ráno. Od 22. 9. večer až do půlnoci
23. 9. bude úplně uzavřen tubus ve směru na Tur-
nov, od půlnoci 24. 9. až do třetí hodiny ranní 25. 9.
bude uzavřen průjezd ve směru na Děčín. (sve)

ProgramProgram kina na středu
KINO CRYSTAL ČESKÁ LÍPA
20. 9. v 17.30 – Zahradnictví: Rodinný přítel
První z filmů trilogie Zahradnictví, rodinné ságy,
Jana Hřebejka a Petra Jarchovského
20. 9. v 17.30 – Americký zabiják
Akční thriller
20. 9. ve 20.00 – Víno nás spojuje
Sourozence postupně spojuje společná práce na vi-
nohradu, který jim odkázal otec.

MĚSTSKÉ KINO NOVÝ BOR
20. 9. v 17.30 a ve 20.00 – Temná věž
Dobro a zlo se tak ocitají v souboji.

KINO RALSKO MIMOŇ
20. 9. v 17.30 – Tulipánová horečka
Romantické drama

Věznice ve Stráži měla
zahraniční návštěvu

Stráž pod Ralskem – Do věznice ve Stráži pod
Ralskem přijela začátkem měsíce návštěva ze Slo-
venska a Polska. „Jednalo se o setkání konané v
rámci dlouhodobé spolupráce mezi Věznicemi Za-
reba, Hrnčiarovce nad Parnou a naší věznicí. Při
setkání došlo k výměně pracovních zkušeností a
zároveň ke sportovnímu utkání,“ popsala mluvčí
věznice ve Stráži Martina Krutinová. Zaměstnanci
zmiňovaných věznic se v rámci návštěvy zaměřili
také na projednávání otázek, které se týkají přede-
vším zajištění bezpečnosti v jednotlivých věznicích,
zajištění výkonu trestu odsouzených, ale i zaměst-
návání odsouzených osob. (kch)
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Lidé chtějí dobré mléko, máslo se nám vyrábět nevyplatí, říká farmářka
Liberec – Je čtvrtek, sychra-
vo, takže na trzích v Kostelní
ulici v Liberci rozhodně ne-
hrozí tlačenice a najít stánek
mléčné farmy z Jeřmanic není
problém. Za pultem s tvaro-
hem, zákysem, sýrem a po-
mazánkami stojí usměvavá
farmářka Jitka Vojtilová,
která hned na začátku vy-
světluje, proč jejich farma
neprodává máslo. Důvod je
jednoduchý: „Lidé si k nám
chodí kupovat dobré mléko, a
kdybychom chtěli vyrábět
máslo, museli bychom z něj
stáhnout smetanu.“ Kromě
toho, jak dodává farmářka,
by se jim výroba másla při
jejich produkci zřejmě ani
nevyplatila. A totéž si myslí i
o pokusech ztlouct si jej do-
ma v kuchyni.

MÁSLO Z MIXÉRU
„Jeden kamarád už si to vy-
zkoušel. Koupil si tři smetany
a v mixeru vyšlehal máslo.
Když si pak ale spočítal, kolik
dal za smetanu, energii a k
tomu ještě přičetl práci, tak si
ho příště půjde koupit do
obchodu,“ popisuje Jitka Voj-
tilová. Cena 70 korun za
kostku másla, kterou vyhro-
žují někteří ředitelé mlékáren,
se jí zdá neadekvátní. „Je to
uměle vytvořená cena,“ ko-
mentuje farmářka, zatímco
obsluhuje.

NEJVÍCE TÁHNE POMA-
ZÁNKA
NEJVÍCE
ZÁNKA
NEJVÍCE

A ZÁKYS
Největší zájem mají jejich
zákazníci o česnekovou po-
mazánku a smetanový zákys.

Není to náhoda, oba výrobky
jsou hrdými nositeli cen.
„Vyhrály jak Výrobek Libe-
reckého kraje, tak Regionální
potravinu. I díky této značce
jdou nejvíce na odbyt. Hned
za nimi je tvaroh a mléko,“
vysvětluje Jitka Vojtilová a
upozorňuje, že jejich výrobky
jsou k dostání například v
Liberci v potravinách na
Králově Háji, v Jeřmanicích a
samozřejmě na Farmářských
trzích v Kostelní ulici.

NEVYZPYTATELNÉ TRHY
„Tady jsou trhy trochu ne-

vyzpytatelné, jezdíme i do
Mnichova Hradiště a tam je
to spíše taková rodinná akce.
Sejdou se tam babičky, po-
povídají si. V Liberci o nich
spousta lidí ani neví,“ dodá-

vá. „Taky je tady strašně moc
obchoďáků. A bohužel
spousta lidí pořád neumí
ohodnotit kvalitu a koupí si
raději krabici za 9,90,“ kon-
statuje na závěr. (gb)

Co říká odborník
ceně másla
„To udělali zákazníci, kteří
nakupují deset másel do
mrazáku, zemědělci nedo-
stali za litr mléka víc a na
zvýšený zájem zareagovali
obchodníci. Podle mě je
reálná cena za 250 dkg
másla kolem 40 korun,“
říká předseda regionální
agrární komory LK Robert
Erlebach. (sve)

FARMÁŘKA JITKA Vojtilová na trzích v Kostelní ulici. Foto: J. Pavlíčková

Bude místo Textilany obří sklad?
Obývalou Textilanu v
Novém Městě má zájem
zahraniční investor.

JANA PAVLÍČKOVÁ

Nové Město pod Smrkem –
Svého času to byla největší
a nejmodernější textilka
v císařském Rakousku-
Uhersku. A věhlas si udržela
až do svého konce v roce
2004. Teď je část areálu
zbouraná, zbytek budov
prázdných. Polorozpadlé
haly by ale mohly nahradit
haly nové. „Je to poprvé od
konce Textilany, co si nás
našel investor, který vypadá,
že má opravdu vážný zá-
jem,“ řekl starosta Nového
Města Pavel Smutný. Za-
hraniční firma se speciali-
zuje na logistiku, areál chce
využít pro skladovací haly.
„Měli jsme obavy, aby to

logistické centrum nebylo
zaměřeno na Polsko, proto-
že to by znamenalo, že nám
budou jezdit kamiony přes
náměstí. Ale ujistili nás, že
jim jde o Německo. Čili ka-
miony by jezdily jen na kraj
města. V jakém počtu, to ale
zatím nevíme, jednání jsou
na začátku,“ řekl Smutný.

Podle něj má radnice
o investora velký zájem, lo-
gistické centrum by totiž
přineslo i kýžená pracovní
místa. „Situace je taková, že
jsme tu opravdu rádi za
každé pracovní místo, proto
nechceme o takovou příle-
žitost přijít,“ dodal starosta.

ÚZEMNÍ PLÁN
Problém je zatím v tom, že
územní plán s velkými
skladovacími halami v
těchto místech nepočítá.
Lokalita je navíc vyčleněná
i pro budoucí obchvat měs-

ta. „Ty záměry jdou trochu
proti sobě, ale dohodli jsme
se, že developer připraví
nějakou studii a budeme se
snažit tam se vším vejít,“
podotkl Smutný.

PRACH ZE SUTIN
I když jednávání s investo-
rem vede teď město, vlastní
areál patří někomu jinému.
Majitelem je podnikatel
Martin Šetina
Majitelem

Šetina
Majitelem je

Šetina
je podnikatel

Šetina
podnikatel
z Prahy. Ten

už před časem nabídl rad-
nici, aby si areál odkoupila.
Znalecký posudek hovoří o
částce 22 milionů, což je ale

pro město nepřijatelné.
Místním lidem zatím nejvíc
vadí, že sutiny ze zboura-
ných budov leží dál v areá-
lu.
„Nemůžeme chodit ven,

nemůžeme otevřít okna,
protože z těch bouraček
neustále jde prach a špína
k nám na zahradu. Z budov
visí plechy, které celé noci
rachotí, velmi nás to obtě-
žuje,“ stěžoval si na zastu-
pitelstvu Richard Czerwin-
ski. Na výzvy města ale ma-
jitel nereaguje. O vývoji bu-
deme dál informovat.

ČÁSTTEXTILANYuž nechalmajitel areálu zbourat. Zmizí celá? Foto:Deník

KRÁLEM STŘELCŮ SE STAL LIBEREČAN
SKUTEČNÝM pistolo-
vým králem střelců se
stal v Jenišovicích Karel
Krátký z Liberce. Na
XXII. ročníku závodů ve
střelbě z krátkých vel-
korážných zbraní, pistolí
a revolverů, který na
zdejší střelnici už tra-
dičně pořádají členové
turnovského Klubu vo-
jáků v záloze, se tento-
krát podařilo členu KVZ
z Liberce s 277 body
překonat tradiční rivaly
z Jenišovického a tur-
novského klubu, když
v „mířené“ položce na-
střílel mistrovskou třídu
(149 b) a zcela nejlep-
šího výsledku dosáhl
i v akční části (174 b).
Stal se „králem“ a zís-
kal symbolickou krá-
lovskou korunu. Na
snímku ji představuje
předseda pořádajícího
turnovského klubu Ja-
roslav Louda.
Foto: Otakar Grund
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