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FRÝDLANTSKO (ČTK) Z Bulovky na
Frýdlantsku po letech konečně
zmizí skládka nelegálně dovezené-
ho odpadu zNěmecka. Už dnes za-
čne společnost Termizo odvážet
tuny odpadu do liberecké spalov-
ny.
„Dohromady ho bude kolemde-

víti tisíc tun,“ sdělil mluvčí krajské-
ho úřadu Jiří Langer. Odpad byl do
Bulovky navezen v roce 2005, jeho
likvidace přijde podle odhadů na
25 milionů korun, část nákladů by
měli zaplatit Němci.
Podle ředitele Termizo Pavla

Bernáta je zimní období na likvida-
ci skládky ve spalovně optimální.

„V létě by to byl problém, ale teď v
zimě jedeme naplno,“ řekl Bernát.
Liberecká spalovna vyrábí spalová-
ním odpadu teplo pro krajskéměs-
to a také elektřinu. Ročně zpracuje
bezmála 100 tisíc tun komunální-
ho odpadu.
Na několik míst na Frýdlantsku

byl dovezen hlavně textil a plasty,
na skládky upozornili před lety
lidé z okolí.
Inspektoři životního prostředí

pak objevili na několika místech
3062 tun plastů a 5375 tun textilu
většinou v soukromých skladech v
bývalých zemědělských areálech
nejen v Bulovce, ale také v nedale-

kýchČernousích neboDolní Řasni-
ci.
Velkým problémem jsou pro

obyvatele z okolí nejen samotné

skládky, ale také požáry. Už v roce
2007 zapálil neznámý žhář odpady
v Dolní Řasnici, o dva roky později
hořela skládka v Černousích.

V roce 2012 vyjížděli hasiči dva-
krát do Bulovky. Za odpad v Bulov-
ce vyměřila loni v srpnu Česká in-
spekce životního prostředí rekord-
ní pokutu 25 milionů korun firmě
Nisa Recycling a kvůli požárůmpo-
dala i dvě trestní oznámení. Firma
Nisa Recykling měla odpad do
roku 2009 zlikvidovat.
Vlastníkem odpadu se stala v

roce 2006 s tím, že vmístě bude od-
pad zpracovávat. Záměrměl i pod-
poru obce, která očekávala vytvoře-
ní pracovních míst. Nic z toho se
ale nenaplnilo.

PŘEDPLATNÉ 225 555 566

LIBEREC (ad) Už žádná akce Z. Pro-
fesionální hasiči v Liberci mají no-
voumoderní budovu pro techniku a
krajské operační středisko, které
bude do dvou let sloužit pro všech-
ny okresy.

Na stavbu za více než 63 milionů
korun čekali hasiči léta. Dosavadní
budovu v Šumavské ulici, jen pár
metrů od novostavby, dokonce sta-
věli svépomocí. Tomu také odpoví-
dá zázemí. Hasiči se například kaž-
dé léto doslova modlí, aby jim ne-

zkolaboval server a tím celé operač-
ní středisko. To stávající a prostory
tísňové linky 112 jsou ostatně v nou-
zových prostorách bývalých šaten,
kde přehřívanou techniku nelze ná-
ležitě chladit. Často tak běží na hra-
nici havárie.

„Nová budova umožňuje techno-
logický rozvoj minimálně na čtyři-
cet let dopředu bez stavebních
úprav. Díky zdvojeným podlahám
můžemepřidávat kabely, sítě, napří-
klad stropy jsou rozebíratelné. Až

budoucnost přinese nové systémy,
nebude s jejich napojením pro-
blém,“ řekl vedoucí oddělení Kraj-
ského operačního a informačního
střediska Milan Zobač.

Do dvou let ukončí činnost ope-
rační střediska na územních odbo-
rech v České Lípě a v Semilech. Vý-
jezdy hasičských jednotek pak bu-
dou řízeny centrálně právě z nově
dostavěné budovy.Moderní techno-
logie, které budou v nové stavbě
technici během letošního roku insta-

lovat, významně urychlí systém pře-
dávání informací mezi záchranáři i
policií. Budou moci vzájemně sdílet
data a odpadnou doplňující telefo-
náty. Výjezdy k nahlášeným událos-
tem se stanou efektivnějšími.

„Otevření nové víceúčelové budo-
vy s moderním krajským operačním
a informačním střediskem nám
zkrátka umožní rychle a přehledně
zvládat i rozsáhlé mimořádné udá-
losti,“ shrnul ředitel krajských hasi-
čů Roman Hlinovský. V přízemí tří-

podlažní budovy budou hasiči skla-
dovat techniku, získali i velké záze-
mí pro opravy. V patrech je krajské
operační středisko a Telefonní cent-
rum tísňového volání 112, technolo-
gické zázemí, kanceláře nebo míst-
nost pro krizové řízení.

Stavbu zaplatilo generální ředitel-
ství hasičského sboru, dalších 30mi-
lionů korun bude potřeba na poříze-
ní technologií pro operační středis-
ko. Peníze půjdou z evropského pro-
jektu.

Problémy s ohněm Požáry nelegálně dovezených odpadů
na Frýdlantsku často zaměstnávaly hasiče. Foto: Ota Bartovský, MAFRA

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz,@mafra.cz

FRÝDLANT Do smutku se halí už
čtvrtým rokem frýdlantský hrad a
zámek. Turisté se mu vyhýbají od
bleskové povodně. Udeřila veměs-
tě na Smědé v srpnu 2010 a jakoby
odzvonila tučným létům. Jedna z
nejkrásnějších památek ve střední
Evropě si nedá za rámeček ani loň-
skou turistickou sezonu.
Rok před pustošivými záplava-

mi si frýdlantský hrad prohlédlo
skoro 52 tisíc lidí. Napřesrok se pří-
mo pod ním prohnala velká voda a
návštěvnost se zřítila na 38,5 tisíce
turistů. Loni jich přišlo ještě o čtyři
sta méně. „Frýdlant zažil v posled-
ních letech velký odliv návštěvní-
ků,“ řekla mluvčí Národního pa-
mátkového ústavu v Libereckém
kraji Lucie Bidlasová. „Přestaly jez-
dit hlavně zájezdy z Německa.“
Za poklesem zájmu o ojedině-

lou památku však není pouze špat-
ný obraz, zanechaný v lidských
myslích přírodní pohromou z léta
2010. Návštěvníky ubrala Frýdlan-
tu rovněž hospodářská krize.
„Dříve k nám jezdili hodně dů-

chodci. Na rozdíl od mladých lidí
ještě čtou knihy a zajímají se o his-
torii,“ upozornila frýdlantská kaste-

lánka Jana Pavlíková. „Teď ale
mnoho z nich nemá na cestování
za památkami peníze.“
Zchudli také penzisté ze soused-

ního Saska. „Stává se, že se podíva-
jí na památku zvenčí, projdou se
parkem, ale prohlídku si už nekou-
pí,“ dodala Bidlasová. Němce stojí
prohlídka Frýdlantu v jejichmateř-
štině 210 korun.

Hrad a zámek projdou turisté za
dvě hodiny, což je hlavně pro rodi-
ny s dětmi moc dlouho. Okruh po
slavné frýdlantské zbrojnici trvá
jen hodinu, ale dělá se nejvýše pro
osm návštěvníků. Prohlídka hradu
a zámku vyjde na 150 korun.
Frýdlantskou zbrojnicimohou lidé
vidět za 130 korun. Pokud však něk-
do obrací každou korunu, vydá se

v Libereckém kraji nejednou raději
na dvě slavné zříceniny - Trosky a
Bezděz. Za vstupné tam nedá ani
polovinu toho, co na Frýdlantě.
Na žádném jiném státním hra-

du a zámku v Libereckém kraji neu-
bylo v uplynulých čtyřech letech
tolik turistů jako na Frýdlantě.
Frýdlantský starosta Dan Ramzer
si myslí, že by památce pomohlo,
kdyby se tamobjevilo co nejvíc no-
vinek. „Připoutaly by k hradu víc
pozornosti,“ prohlásil Ramzer.
Loni dorazilo na hrad asi o čtvrti-

nu méně lidí než před čtyřmi lety.
Na druhou stranu se však Frýdlant
odrazil ode dna, kterým byl před-
loňský rok, kdy památkou prošlo
pouze 36 tisíc návštěvníků. K loň-
skémuposkočení o dva tisíce turis-
tů přispěli hodně Poláci.
„Máme u nás polské průvodce,“

uvedla Pavlíková. Kastelánka dou-
fá, že zájem o hrad poroste i letos.
Motoristé se tam z města dosta-
nou po opravené silnici pohodlně-
ji. Ve směru od Prahy a od Děčína
nemusí řidiči projíždět ucpaným
Libercem. Z výpadovky odbočí na
nový obchvat a vyhnou se zácpám.

Miloslav Lubas

25
milionů bude stát
likvidace odpadu.

LIBEREC (lib) Liberečané dostanou
jedinečnou možnost seznámit se
detailně s legendární stavebnicí
Merkur, která vznikla již počátkem
minulého století.
Zítra totiž v Obchodním centru

Forum v centru krajské metropole
začne interaktivní výstava s ná-
zvemMerkur není jen planeta. Me-
diálním partnerem výstavy, jež je
určena i školám, je MF DNES.
„V 1. patře obchodního centra

bude pro veřejnost připravena vel-
ká dílna, kde si budou moci všichni
malí i velcí konstruktéři vyzkoušet
svou zručnost a z dostupných dílků
postavit podle své fantazie cokoli.
Navíc se budoumoci zařadit do sou-
těže o nejzajímavější stavbu a vy-
hrát tak stavebnici Merkur,“ uvedla
RenataNejtková,marketingováma-
nažerka Obchodních center Tesco.
Těm, kteří se s Merkurem setkávají
úplně poprvé, bude odborná obslu-
ha dílny připravena podat pomoc-
nou ruku při seznamování se se sta-
vebnicí. Interaktivní výstava bude
přístupná každý den od 10 do 20 ho-
din, a to až do 2. února.
Více na www.forumliberec.cz.

Krátce
FRÝDLANT

Město oslaví Millenium
Frýdlant bude od května 2013 do
června 2014 slavit Frýdlantské
millenium. Obyvatele města a jeho
návštěvníky čeká dvanáct měsíců
plných zajímavých akcí. „Oslavy
jsme odvodili od památných v roce
1914, kdy se město pyšnilo 900. vý-
ročím. Nezkoumáme, zda Frýdlant
vznikl skutečně v roce 1014. Chce-
me navázat na oslavy z roku 1914,“
řekla vedoucí frýdlantskéhomuzea
Iva Beranová. Mottem oslav je
podle starosty Dana Ramzera vý-
rok Jana Wericha: Čas má kapsy
plné překvapení, který vystihuje ná-
plň celého projektu. (hs)

NOVÝ BOR

Jak se lidem žije?
Kam nejraději lidé chodí na pro-
cházku, co se jim veměstě líbí či na-
opak nelíbí, co považují obyvatelé
města za největší problém. To a
mnohem více má napovědět anke-
ta pro rozvoj Nového Boru. Anketa,
která dohromady obsahuje 22 krát-
kých a stručných dotazů, je určená
každému z obyvatel města od 15
let. Podle novoborského starosty Ja-
romíra Dvořáka je jejím cílem pře-
devším zjistit od lidí názor na žití ve
městě. „Připravujeme zpracování
zásadní rozvojové koncepce města.
Rádi bychom názory a připomínky
zohlednili v připravovaném doku-
mentu,“ vysvětlil Dvořák. (ava)

JILEMNICE

Kupte si lístky
na divadlo
Předprodej vstupenek na přehlíd-
ku „Březen – měsíc divadla“ začal
v Jilemnici. Zájemci si mohou kou-
pit zatím celý blok lístků na před-
stavení tří profesionálních a čtyř
amatérských souborů. Cena je
1000 korun, důchodci a studenti
zaplatí 900 korun. Vstupenky se
prodávají v informačním centru.
Jednotlivé lístky budou k dostání
od 10. února. Jilemnickou divadel-
ní přehlídku ozdobí herci Jaroslav
Dušek, Nataša Burger, Simona Sta-
šová nebo Oldřich Vízner. (ouš)

NOVÝ BOR

Tříkrálová sbírka
Do pátkumají lidé z Nového Boru a
okolí možnost zapojit se do Tříkrá-
lové potravinové sbírky, kterou po-
řádá novoborský Důmdětí amláde-
že Smetanka. Je určená pro Domov
sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod
Jedlovou. Podle organizátorů huma-
nitární akce jsou vítané balené tr-
vanlivé potraviny, třeba rýže, mou-
ka, luštěniny, ale i polévky v sáčku a
podobné pochutiny. Příspěvky mo-
hou dárci nosit ještě dnes a zítra od
8 do 18 hodin. (ava)

Od hranic zmizí nelegální odpad.
Na likvidaci přispějí také Němci

Frýdlant Na žádném jiném státním hradu a zámku v kraji neubylo v
uplynulých čtyřech letech tolik turistů jako na Frýdlantě. Foto: MAFRA

Moderní zázemí Nová víceúčelová budova s operačním střediskem v Liberci umožní hasičům rychle a přehledně zvládat i rozsáhlé mimořádné události. 2x foto: Ota Bartovský, MAFRA

Různé
Olejomalba - www.VeraSteflova.cz

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105.

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

INZERCE

Hasiči se po letech dočkali, získali moderní budovu

Liberečané si
osahají legendární
stavebnici Merkur

Dlouhá léta trápila lidi na Frýdlantsku obří skládka
nelegálně dovezeného odpadu z Německa. Velkým
problémem byly i požáry. Kolem devíti tisíc tun
odpadů začnou dnes odvážet do liberecké spalovny.

Frýdlantský hrad zakusil už čtvrtý hladový rok
Turisté se Frýdlantu vyhýbají od bleskové povodně v srpnu 2010. Návštěvníky ubrala také hospodářská krize, lidé zchudli


