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Nástupce zkrachovalého
Crystalexu rozjede další linky

Sklářskou tradici
v Harrachově
pomohli udržet
turisté i fondy EU

Výroba po zkrachovalém
novoborském Crystalexu,
který ještě v roce 2008
zaměstnával přes 1 800
lidí, opět ožívá. Pracovat
budou další dvě linky.

F

irma Crystalex CZ, která
vznikla na troskách zkrachovalého sklářského gigantu Crystalex Nový
Bor, hodnotí končící rok jako dobrý.
„Podaří se dosáhnout plánovaného obratu kolem šesti set milionů korun i padesátimilionového
zisku,“ řekl jednatel společnosti
Jiří Hudera. Nyní se v Novém
Boru intenzivně pracuje na generálce další pece, aby se mohly rozjet další dvě linky. Tržby společnosti by měly příští rok stoupnout
na 800 milionů Kč.
Novoborský Crystalex byl ještě
na podzim 2008 největším podnikem zkrachovalé sklářské skupiny
BCT s ročním obratem kolem 1,5
miliardy korun.
V té době zaměstnával přes 1
800 pracovníků v Novém Boru, Karolince na Vsetínsku, Hostomicích na Teplicku a Vrbně pod Pradědem. Podnik však zkrachoval a
Crystalex CZ získal rozlehlý novoborský areál a závod v Karolince
loni na podzim za 363 milionů korun. Dalších 50 milionů musela firma investovat, aby mohla obnovit
výrobu.
Noví vlastníci rozjeli linky v novoborské sklárně vloni v lednu.
Od června začaly vyrábět další

Centrum Liberce
po Silvestru
uklízeli ručně
LIBEREC (ČTK) V Liberci zapojily v
sobotu ráno Technické služby do
úklidu centra po silvestrovských
oslavách hlavně pracovníky s košťaty, lopatami a další ruční technikou.
„Dělá se to tak každý rok, velké
stroje si totiž se střepy a papírky na
dlažbě nedokážou poradit,“ řekl vedoucí zimní údržby Ladislav Šimerda. Největší nepořádek zůstal podle
něj po oslavách na náměstí před libereckou radnicí a v přilehlých ulicích.
Přestože město žádné oslavy nepořádá, na hlavním náměstí se před
půlnocí tradičně scházejí stovky
lidí. Připíjejí si šampaňským a střílejí petardy a rachejtle.
„Nepořádek není větší než v minulých letech, letos se ale uklízelo
líp, protože náměstí bylo zasněžené,“ řekl Šimerda. Před rokem podle něj bylo na přelomu roku náměstí před radnicí holé a střepy z lahví
od sektu se zasekaly do dlažby. „Některé se nám vůbec nepodařilo dostat ven,“ poznamenal Šimerda.

Sklárna Crystalex v Novém Boru patřil před svým krachem k největším zaměstnavatelům v regionu.
dvě linky a výroba skla se zdvojnásobila. Denně jsou tak schopni vyrobit kolem 100 tisíc sklenic. „V
současné době zaměstnáváme kolem 540 lidí, z toho 170 je v závodě
v Karolince,“ poznamenal Hudera. V současné době podle něj firma nabírá zhruba 20 lidí, které rekvalifikuje na strojníky. „Pro rozjezd dalších linek budeme potřebovat dalších zhruba 60 až 80 pracovníků,“ dodal.
Stejně jako jeho předchůdce i

Crystalex CZ většinu produkce vyváží. Největší část výrobků směřuje do Ruska, Německa, na Střední
východ a do Jižní Ameriky.
„Zatím se nám nepodařilo obnovit obchodní vazby v Jižní Evropě, Španělsko, Francie a Itálie se
stále ještě zcela nevymanily z krize,“ vysvětlil Hudera.
Dobýt tyto trhy a najít i další odbytiště například v Asii je podle
něj úkolem pro příští rok. „Chceme se také víc prosadit na tuzem-

ském trhu, připravujeme proto internetový obchod a sklárnu bychom rádi otevřeli i turistům, myslím si, že jim máme co ukázat,“ dodal jednatel společnosti.
Crystalex byl ještě před dvěma
lety jedním z největších zaměstnavatelů na Českolipsku. Před jeho
krachem patřilo Novoborsko v
rámci Libereckého kraje k regionům s nejnižší nezaměstnaností.
V závěru roku 2008 tam bylo
bez práce 790 lidí a míra neza-

Zloději aut míří do zimních center

Foto: MF DNES

městnanosti byla 6,9 procenta, o
rok později už byla ale situace zcela jiná. V listopadu 2009 evidovaly
úřady v regionu 1 840 uchazečů o
práci a míra nezaměstnanosti
vzrostla na 16,7 procenta.
V tomto roce se situace díky obnovení výroby i ekonomickému
oživení výrazně zlepšila. Na konci
listopadu bylo v regionu 1 340
uchazečů o práci a nezaměstnanost díky tomu klesla na 11,1 procenta.
(ČTK)

HARRACHOV (ČTK) Bezmála tři sta
let starou tradici výroby skla v Harrachově na Semilsku pomohli v
době ekonomické krize udržet turisté, kterých ročně sklárnou projde na 60 tisíc. V chodu a bez zásadního propouštění zůstala sklárna i
díky evropským fondům, zejména
projektu Vzdělávejte se! úřadu práce, z něhož předloni podnik získal
bezmála tři miliony a vloni dalších
600 tisíc korun.
„Po těžkých letech se snad už
blýská na lepší časy, na leden a
únor je konečně dostatek zakázek,“ řekl majitel společnosti František Novosad.
Loňské hospodaření sklárny zřejmě skončilo takzvanou kladnou nulou. Je to hlavně díky turistice, na
kterou podnik vsadil už před lety.
Sklářská výroba se na výnosech
společnosti podílí nyní zhruba z poloviny, zbytek peněz přinášejí právě turisté. Vedle prohlídek sklárny
je stále větší zájem také o pivní lázně, zájem je také o místní pivo.
„Museli jsme koupit další dva ležácké tanky, abychom uspokojili poptávku,“ poznamenal Novosad.
Turistika pomáhá i dalším sklářským firmám v Libereckém kraji, a
to zejména těm menším. Stále více
se příjmy od návštěvníků podílejí
na tržbách výrobce tradičních vánočních ozdob Rautis v nedaleké
Poniklé nebo sklárny Ajeto v Lindavě na Českolipsku. Velké podniky
zatím pro návštěvníky otevřené nebyly, ale i to by se mohlo v budoucnu změnit.
Harrachovská sklárna je nejstarší fungující sklárnou nejen v Česku, ale v celé střední Evropě. Založena byla před rokem 1712 na jilemnickém panství Harrachů. Podnik vyrábí luxusní nápojové sklo,
užitkové sklo a křišťálové lustry.

Krádeží aut v posledních letech v kraji ubývá. Nyní se policisté zaměřují na horská střediska

Zmizí chátrající kostely
z mapy Libereckého kraje?

LIBEREC (ČTK) V Libereckém kraji
v posledních letech ubývá krádeží automobilů. Zatímco před dvěma lety bylo v průběhu roku v kraji ukradeno 1 544 aut, předloni už
jich bylo jen 1 159.
V loňském roce zmizelo do začátku prosince ve čtyřech okresech kraje osm set šedesát sedm
automobilů.
„K poklesu krádeží přispívají i
preventivní akce, právě teď na
přelomu roku proto policie posílila kontrolu zejména v horských a
rekreačních oblastech, kde se
auta ztrácejí nejčastěji,“ řekla liberecká policejní mluvčí Vlasta
Suchánková.
I přes úbytek krádeží patří podle Suchánkové právě krádeže a vykrádání automobilů k trestným činům, které lidi nejvíce obtěžují a
poškozují a policie je vyšetřuje
nejčastěji.
„Jen malá část z nich se ale
daří objasnit,“ přiznala Suchánková. Vloni byla podle ní objasně-

LIBERECKÝ KRAJ (mt) Padající omítky, poničené střechy, díry v podlahách. Mají to být místa, kde jsou
lidé blíže Bohu, zatím to však vypadá, že za nějaký čas zmizí z mapy.
V kraji chátrají desítky církevních
památek a kostelů. Nejvíce jich je
na Českolipsku.
Kostel sv. Jakuba většího v Bořejově na Českolipsku potřebuje nutně opravit. „Areál kostela je ve špatném technickém stavu, který je zaviněn dlouhodobou neúdržbou.
Nutná je postupná celková obnova
areálu,“ píše se na webových stránkách Českého památkového ústavu, kde je seznam nejohroženějších památek.
Špatně je na tom například kostel sv. Jiří v Dobranově, kde je potřeba restaurovat skleněné tabulky
oken. Poškozené vitráže má i kostel Nanebevzetí Panny Marie v Pavlovicích u Jestřebí. Výčet by mohl
pokračovat. Na Liberecku „trpí“ nezájmem třeba kostel sv. Maxmiliána v Křižanech nebo kostel sv. Máří

nost kolem třinácti procent. „Nejčastěji se kradou auta značek Škoda, Volkswagen a Audi,“ poznamenala mluvčí.
Často však řidiči vlastní lehkomyslností práci zlodějům sami
značně zjednodušují. Třeba před
pár dny přišel v Jablonci 47letý
muž o octavii.

V loňském roce zmizelo
do začátku prosince ve
čtyřech okresech kraje
osm set šedesát sedm
automobilů.
Auto večer zaparkoval před domem a odběhl si pro něco domů.
Vůz nechal odemčený a nastartovaný.
Pěti minut, které strávil v
domě, využil zloděj a auto ukradl. Spolu se škodovkou přišel majitel také o všechny věci v autě za

bezmála 100 tisíc korun. Nejvíc
aut mizí právě na přelomu roku a
v zimním období, kdy lyžařská
střediska v Jizerských horách a západních Krkonoších navštěvují tisíce českých i zahraničních turistů.
Proto se podle Suchánkové policisté při svých kontrolách v posledních dnech více zaměřují na
frekventovaná zimní střediska,
penziony a také na parkoviště u
obchodních a kulturních center.
Do kontrol se zapojili nejen policisté ze všech okresů Libereckého kraje, využívají i speciální techniku, která dokáže odhalit odcizené vozidlo.
„Do akce se zapojili také lidé z
obvodních oddělení a služby kriminální policie a do vyšetřování
jsou zapojeni také policisté z inspektorátu cizinecké policie, kteří rovněž využívají speciální techniku s termovizí, která pomáhá
krádeže odhalit,“ dodala policejní mluvčí Suchánková.

Magdaleny v blízkosti centra krajského města.
„Poničeny nejsou ovšem jenom
kostely, ale i další řada církevních
památek,“ vysvětlil Jiří Křížek z Národního památkového ústavu v Liberci. Podle něj jsou ohroženy také
svatá sousoší nebo kapličky. „Špatně na tom jsou i hřbitovy. Ty jsou
často ničeny nájezdy vandalů,“ doplnil památkář. Příkladem za všechny může být starý hřbitov na Červeném Kopečku v Jilemnici. Možná
zmizí, zarůstá totiž trávou. Velmi
špatný je také stav náhrobků, které
už jsou často nečitelné. Chátrá i
hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele v
Kamenickém Šenově.
Nejsou peníze, nemáme to za co
opravit. To jsou nejčastější slova,
která slyšíte na dotaz, co bude se
zničenými kostely. „Chybí nám peníze, někdy pořádáme sbírky, ale
to nestačí. Můžeme opravit jen to
nejnutnější,“ řekl jeden ze zaměstnanců liberecké římskokatolické
církve, který nechtěl být jmenován.

Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o záběry ze zimních Jizerských hor.
Autorka fotografií nazvala svou sérii
záběrů z hor výstižně: Pohádkové
Jizerky.

Snímky jsou z Jizerských hor, z okolí Bedřichova.
4x foto: Alexandra Petričková
http://sasulka.rajce.idnes.cz

Kombinace sytě modré oblohy a bílé sněhové
pokrývky je působivá.

Na horách bylo díky krásnému počasí a
dostatku sněhu spousta běžkařů, přesto
se ještě stále dala najít poklidná místa
bez davů běžkařů.

