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Místní pivovary
bodují v soutěži

VÝŠINA SE BUDE
DRAŽIT V BŘEZNU

Dvě zlaté a jednu stříbrnou získal Zámecký
pivovar Frýdlant, uspěl také Konrad
Liberecký kraj/ České Budějovice – Tmavý ležák Albrecht Kateřina neměl mezi
minipivovary konkurenci a ve
své kategorii byl jednoznačně
první, v konkurenci velkých
pivovarů se umístil na druhém místě. Pivo připravil sládek Jiří Strnad, dnes už legendární postava českého pivovarnictví. Vítězná dvanáctka Kateřina Albrecht je
oblíbená i mezi nepivaři, kterým chutná její svěží, nepříliš
sladká chuť s jemnými tóny
v doznívání.
„Frýdlant byl vždycky vyhlášený svými tmavými pivy,“ vysvětluje Pavel Palouš,
podsládek Zámeckého pivovaru Frýdlant. „Žili tu Němci,
takže se pily tmavé ležáky.“
Pavel Palouš uvařil další
oceněné pivo, Albrecht Stout
Morion, který získal 1. místo
v kategorii Stout & Porter. Jde
o klasický irský druh piva, vý-

razně tmavý. „Byla to naše
úplně první várka stoutu,“ je
až zaskočen úspěchem podsládek Palouš. „Je ale pravda,
že jsme kolem toho půl roku
chodili, hledali optimální recepty, sháněli informace, jak
má to pivo vypadat a chutnat,“ přiznává Pavel Palouš a
slibuje, že i toto pivo bude
standardní součástí nabídky
Zámeckého pivovaru Frýdlant. Obě úspěšná piva jsou
tam už nyní na čepu, takže je
může kdokoli přijít ochutnat.
Mezinárodní
degustační
soutěž Pivní pečeť je největší
akce svého druhu v České republice. Letošního 26. ročníku
se v Českých Budějovicích zúčastnilo rekordních 225 pivovarů ze tří kontinentů. Úspěch
v soutěži zaznamenal i vratislavický Konrad, který si
z prestižní soutěže odnesl zlatou pivní pečeť za tmavý ležák
Konrad Kapucín.
(sve)

ÚSPĚCH. Frýdlantští přebírají ceny. Foto: Archiv pivovaru

Bulovka bude
do léta zase čistá
Dokončení ze str. 1
Místní se už na odvoz odpadu připravují. „Bude to sice
náročné. Už jsme to jednou zažili, ale jsme samozřejmě rádi,
že bude oblast vyčištěna,“ poznamenala starostka Šídlová.
S hradbou odpadu, starých
pneumatik a textilu se Bulovka potýká už od roku 2005. Do
zemědělského areálu v Arnolticích bylo navezeno téměř
devět tisíc tun odpadu, který
měl být původně znovu zpracován.
Obec tak řadu let trápil
nejen nepořádek, který od
skládky poletoval, ale také zápach a požáry. Při jednom došlo dokonce ke kontaminaci
podloží, když se smíchal hasební materiál s odpadky. Německá strana za likvidaci odpadů zaplatila téměř devět milionů korun.
(gb)

Vodárenská chystá v kraji další
investice za stovky milionů

V POLOVINĚ BŘEZNA se rozhodne o dalším osudu Liberecké Výšiny. 15. 3. proběhne dražba oblíbené liberecké
památky, která je od minulého roku v insolvenci. Jak už
před časem uvedl insolvenční správce Pavel Körner, o nemovitost je velký zájem. Vyvolávací cena je 11,3 milionu,
podle odhadce má hodnotu 13 milionů. Dosavadní majitelé
Výšiny, Družstvo PLP Invest, se ocitli v konkurzu na podnět ROP Severovýchod, které požaduje vrácení dotací 29
milionů. Důvodem byla řada pochybení při rekonstrukci
památky. Rozhlednu s restaurací nechal v roce 1900 postavit Heinrich Liebieg, který ji v roce 1904 daroval městu. Na věž, která připomíná středověký hrad, byly použity
kamenné kvádry ze zbořených domů a kostela v Norimberku. Byla pojmenována Jindřichovou věží, po válce přejmenována na Libereckou výšinu. V 60. letech prošla přestavbou, které padlo za oběť hrázdění a další cenné detaily. Později se zde pořádaly pravidelné diskotéky, nakonec musela být pro špatný stav v 90. letech uzavřena.
Následně ji získala společnost Euro Gastroservis za symbolickou cenu nájemného 1 Kč/rok. Když se do roku 2002
situace nezlepšila, rozhodlo se město Liberec vypsat výběrové řízení na prodej celého areálu. Za 4, 1 milionu ji koupila jablonecká firma Dorint. Po ní ji získalo Družstvo PLP
Invest, stavbu provedl Imstav. Foto: ČTK

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z LIBERECKÉHO KRAJE

deník

Liberec – Severočeská vodárenská společnost (SVS)
chce letos v Libereckém kraji do oprav a modernizace
vodárenské infrastruktury investovat přes 296 milionů korun. Je to zhruba o deset procent méně než loni.
Firma počítá na severu Čech s investicemi za 1,27 miliardy korun, z toho 78 procent půjde do obnovy vodovodů, kanalizací a dalších zařízení. Přes miliardové investice je podle ředitele Bronislava Špičáka 60 procent
majetku SVS za svou životností.
Ve třech okresech Libereckého kraje je letos naplánováno 45 akcí. K největším patří rekonstrukce čistíren
odpadních vod v Holanech na Českolipsku a Rychnově
u Jablonce nad Nisou nebo výstavba nové čistírny
v Držkově. V plánu jsou také rekonstrukce kanalizací a
vodovodů v Liberci a Jablonci nad Nisou a rekonstrukce vodovodů v Pertolticích, Sloupu v Čechách a
Chrastavě. Dostat se má také na Nový Bor, kde loni řešili závažný problém s pitnou vodou.
(red)

Na prázdniny do zoo, muzea i galerie
Liberec – Komentované prohlídky v zoo, výtvarné ateliéry nebo schůzky s minulostí. To a ještě další zajímavosti si pro děti připravily na jarní prázdniny Severočeské muzeum, krajská knihovna a zoologická zahrada. Tam se můžete vydat s průvodcem na komentované
prohlídky. Mimořádná nabídka je v ceně běžného
vstupného. Ode dneška spouští prázdninovou nabídku
také liberecké muzeum. Vypravit se tam můžete do časů gotiky, malé přírodovědce čeká seznámení s životem motýlů a hráče zase expozice deskových her. Program na jarní prázdniny s názvem Hrajeme si, přemýšlíme, vyrábíme připravila pro liberecké školáky
ode dneška i krajská knihovna v dětském oddělení.
Vstup je zdarma. Na školní návštěvníky je připravena
i Oblastní galerie v interaktivním oddělení, kde si děti
mohou vyzkoušet pískový obraz, složení barevného
spektra nebo, ty menší, sestavit obraz na magnetické tabuli. Ty větší pak mohou projít celou galerii a zahrát si
hru si získáváním razítek.
(red)

Lanovka v Harrachově už jezdí

Vzpomínku na pobyt sovětských
vojáků v Ralsku srovnají se zemí
Ralsko – Liberecký kraj se ko- zbourání „kulturáku“ bude
nečně zbaví největší „památ- kraj hradit z vlastních zdrojů.
ky“ na dobu sovětsko-českého Podle něj se podařilo ušetřit na
přátelství. Torzo kulturního likvidaci odpadu v Bulovce.
domu v bývalém vojenském Přesná částka, kolik bude deprostoru Ralsko hodlá kraj molice ruiny stát, ještě není
zbourat do léta tohoto roku.
jistá. „Nejprve musí být ukon„Objektů ve stejně špatném čeno výběrové řízení,“ dodal
stavu, určených ke
zbourání,
jsou
v prostoru desítky
a tento bude prvním výraznějším,
který zbouráme,“
sdělil Josef Jadrný,
náměstek
hejtmana pro životní prostředí a
zemědělství. Jak
dodal hejtman Libereckého kraje BÝVALÝ KULTURNÍ DŮM v Ralsku bude do léta
Martin
Půta, zbourán. Foto: ČTK

náměstek Jadrný. Bývalý kulturní dům stojí na sídlišti
v části Ploužnice. Vzhledem ke
stavu, v němž se nachází, je pro
místní nebezpečný. Podobně
jako u řady dalších objektů
v této lokalitě u něho hrozí zřícení. V budoucnu by kraj chtěl
řešit například i sídlo generálního štábu nebo nádražní
budovu, které jsou v tak dezolátním stavu, že další využití je
u nich vyloučené.
Vojenský prostor Ralsko
využívala česká, a posléze i sovětská armáda od roku 1968 do
roku 1991. Nejhorší dopad na
zdejší životní prostředí mělo
letiště Hradčany, kde se skladoval pohonný materiál v nevyhovujících nádržích a došlo
ke kontaminaci půdy.
(gb)

Harrachov – V Harrachově se v sobotu po více než týdenní opravě znovu rozjela sedačková lanovka na Čertovu horu. Lanovka stála od pátku 29. ledna kvůli zadřenému ložisku vratné stanice na vrcholu.
Oprava na vrcholu ve výšce přes tisíc metrů nad mořem nebyla jednoduchá. Nahoru bylo třeba dostat autojeřáb, bez něhož nebyla náročná oprava možná. „Čtyřkolový jeřáb jel nahoru nejprve po protažené asfaltové
cestě od Janovské pily, posledních 300 metrů ho táhly
dvě rolby. Trvalo jim to asi hodinu,“ popsal náročnou
operaci Vlastislav Fejkl, zástupce ředitele areálu. Návrat jeřábu dolů byl podle něj mnohem jednodušší.
„Sám sjel těch 300 metrů po modré sjezdovce na silnici,
rolba pak po něm trať upravila,“ dodal. V Harrachově
původně předpokládali, že opravu zvládnou do tří dnů,
nakonec se ale protáhla. Až v pátek dorazil do Harrachova potřebný náhradní díl. „My jsme si mysleli, že to
půjde jen vyměnit, ale musely se ve Francii vyrobit originální náhradní díly, což samozřejmě zabralo nějaký
čas,“ vysvětlil Fejkl. Jinak je podle něj ale tento typ lanovky velmi spolehlivý, i když ale prochází každoročně důkladnou revizí, podobnou závadu je těžké odhalit.
„Do ložiska nevidíte,“ poznamenal.
(čtk)

Nezaměstnanost vzrostla, nejvyšší v rámci kraje je na Liberecku
Liberec – Nezaměstnanost
v Libereckém kraji už druhý
měsíc roste. V lednu se zvýšila
o desetinu procentního bodu
na 6,5 procenta. Podle informací z Úřadu práce ČR hledalo v kraji na konci měsíce práci 19 974 lidí. To je o 467 více
než na konci loňského roku.
Před rokem evidovaly úřady
v kraji 23 778 uchazečů. Nezaměstnanost byla loni 7,8 procenta. Nejhůře je na tom
v rámci kraje Liberecko s nezaměstnaností 7,2 procenta.
Úřady tam na konci ledna evidovaly 8348 uchazečů o práci,
o 106 víc než v prosinci.
Nezaměstnaných přibylo
v celé zemi. Bez práce bylo
v zemi na konci ledna 467 403
lidí, což je o 14 285 víc než v prosinci. Podíl nezaměstnaných
stoupl o 0,2 bodu, ale je přesto

nižší než v Libereckém kraji –
6,4 procenta. Nejnižší nezaměstnanost má dlouhodobě
okres Praha-východ – pouhých 2,7 procenta. Nejhorší je
situace v okrese Bruntál, kde
nezaměstnanost vzrostla na
11,7 procenta.

Skončily sezónní
práce i smlouvy

Důvody se opakují. „Došlo
k postupnému útlumu sezónních prací, hlavně ve stavebnictví a v zemědělství. V souvislosti s tím stoupl počet
mužů, kteří se hlásili do evidence ÚP ČR. Přicházeli i lidé,
kterým na konci loňského
roku skončily termínované
pracovní smlouvy a dohody,“
vysvětlila vývoj ředitelka
Úřadu práce ČR Kateřina Sa-

dílková.
To potvrdila i pětadvacetiletá absolventka vysoké školy. Nastoupila v říjnu na dohodu. Koncem prosince skončily pro firmu zakázky a dohodu už firma neobnovila.
„Skončila jsem na pracáku,“
říká absolventka ekonomické
ho oboru. Bez předchozí praxe
však nemá nárok na podporu.
Do počtu nezaměstnaných se
promítla i část živnostníků,
přerušila své podnikání. Zlepšení situace očekávají úřady
práce s rozjezdem jarních sezónních prací.
Navzdory útlumu sezonních prací volných míst v zemi v lednu přibylo, úřady jich
nabízely 107 779, což je o 5234
víc než v prosinci. Největší zájem mají podle úřadu zaměstnavatelé o technické profese –

pomocné pracovníky ve výrobě, montážní dělníky, kováře a
nástrojaře, slévače či svářeče.
Na jedno volné pracovní místo připadá z zemi 4,3 uchazeče,
v Libereckém kraji je situace
ještě lepší – na jedno volné
místo připadá jen 3,4 uchazeče. V kraji přitom v lednu volných míst ubylo. V prosinci
jich úřady nabízely 5947, v lednu jich bylo 5822, o 125 méně.
Největší nabídku práce má
v kraji Českolipsko, kde je jedno volné místo pro 2,8 uchazeče.
Nezaměstnaných přibylo
na začátku letošního roku ve
všech okresech Libereckého
kraje. Nejvýrazněji na 5,9 procenta vzrostla nezaměstnanost na Jablonecku. Bez práce
tam bylo na konci měsíce 3802
lidí. Stejnou úroveň měla na

konci ledna nezaměstnanost i
na Českolipsku, Práci hledalo
v regionu 4409 lidí. Na Semilsku vzrostla nezaměstnanost
na 6,7 procenta. Bez práce tam
bylo v lednu 3325 lidí.

Práce není, lidi
nejsou

Ačkoliv lidí bez práce přibývá, zaměstnavatelé si na druhou stranu stěžují na nedostatek zaměstnanců. Špatně
na tom jsou hlavně strojírenské obory, kde hledají specializované profese – frézaře, nástrojaře, svářeče, ale i dělníky. Lépe na tom není ani zdravotnictví. Například Krajská
nemocnice v Liberci hledá
větší množství zdravotních
sester. Ale ani obchodní týmy
nedokáží najít kvalitní a pra-

covité lidi. „Z pěti kandidátů
se k výběrovému řízení nakonec dostavili jen dva,“ potvrdila před časem manažerka
jedné větší firmy. Pracovníky, hlavně na směny, hledají
také montážní firmy.
„Vzácným zbožím“ jsou i
techničtí inženýři. Například
firma Laird, která chce v Liberci rozšířit výrobu, nabídne
místo zhruba padesáti vysokoškolákům s technickým
vzděláním a stejný počet míst
bude chtít obsadit elektrotechniky, servisními techniky, nebo svářeči. Šanci mají
hlavně lidé z praxí, což je často hlavní kámen úrazu, protože v 90. letech pohřbil boom
středních škol učňovské školství a chybí tak téměř jedna
generace středních technických profesí.
(čtk, sve)

