
V Borumají nový
varovný systém
Nový Bor –Modernizovaný
varovný systém v Novém
Boru bude upozorňovat před
mimořádnými událostmi,
jako jsou například povodně,
požáry či úniky nebezpeč-
ných látek. Od února se
zprovozní 272 hlásičů jak
v samotnémměstě, tak i
v jehomístních částech –
v Arnultovicích, Janově, Pi-
helu, Bukovanech a
Chomoutech. Nový bezdrá-
tový systém umožní flexi-
bilnější a srozumitelnější in-
formování obyvatelstva. Zá-
roveň bude plnit i funkci
obecního rozhlasu, který
dosudměstu chybí. Součástí
bude rovněž informování
obyvatel prostřednictvím
SMS zpráv. (jl)
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LÍPAOTEVŘELA VENKOVNÍ KLUZIŠTĚ

BRUSLÍ SE KAŽDÝDEN. Slavnostního otevření se v sobotu dočkalo venkovní kluziště se spe-
ciálním povrchem u českolipského zimního stadionu v zahradě u restaurace. Během bohatého
programu vystoupili mladí krasobruslaři a hokejisté. Hřiště je osvětlené a je vedle něj k dispo-
zici stánek s občerstvením. Návštěvníci mohou kluziště využít ve všední dny od 14 do 20 hodin
a o víkendu od 10 do 20 hodin. Vstupné je 30 korun v případě dětí, dospělí zaplatí o 20 korun
více. Zájemci si mohou nechat nabrousit brusle v brusírně, popřípadě si je zapůjčit namístě.
V souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními je podmínkou vstupu ukončené očkování
či prodělání covidu v posledních 180 dnech, děti do 12 let nemusejí dokládat nic. Foto: Vít Černý

REGION
Parní Šlechtična
dojezdila. Příští rok
ji čeká generální
oprava ...strana 3

SUCHEJ ÚNOR

Promnoho lidí
začínáměsíc bez
alkoholu. Jakmoc
Češi jinak pijí?
strana 4

DENÍK PLUS
Jeho jméno 
se stalo 
synonymem 
pro vlastizradu

strana 9

DOPRAVA

Téměřmilionu řidičů včera
skončila platnost dálniční
známky. Jejich prodeje
v posledních dnech výrazně
vzrostly ...strana 6

UKRAJINSKÁ KRIZE

Ukrajinští vojáci hlídkují v okolí
Černobylu. Kolemněj totiž vede
nejrychlejší cesta z Běloruska
do Kyjeva. A tu bymohli využít
Rusové ...strana 8

Z DOMOVA

Slovanská epopej Alfonse
Muchy najde trvalé sídlo
na pražskémVáclavském
náměstí ...strana 7

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Lesníci kvůli kůrovcimění
strukturu lesů. Zisky z těch,
které patří státu, mají přispět
k obnově ekosystémů ...strana 6

Experti: Z dálnic
bude závodiště
Plán vlády zvýšit povole-
nou rychlost na některých
úsecích českých dálnic až
na 150 kilometrů v hodině
se nelíbí části dopravních
expertů. Upozorňují, že
lidé budou jezdit ještě
výrazně rychleji.

MIROSLAV ELSNIC

Z
českých dálnic by
semohl stát stá-
tem podporo-
vaný, ale
nebez-

pečný závodní
okruh. To tvrdí
někteří dopravní
experti, kterým se
nelíbí plán vlády
zvýšit maximální
rychlost na některých
úsecích autostrád ze stá-
vajících 130 až na 150 kilo-
metrů v hodině. Takovou
rychlostí totiž podle odbor-
níků již nyní někteří řidiči po
dálnicích jezdí zcela běžně. Z
psychologického hlediska
pakmají motoristé tendenci
přidávat kmaximální rych-
losti deset až dvacet kilome-

trů navíc.
Spoléhají přitommimo ji-

né podle některých na nízké
postihy. Při překročení rych-
losti do třiceti kilometrůmi-
mo obec jsou to tři trestné
body amaximální bloková
pokuta dva a půl tisíce korun.
„V případě zvýšení maxi-
mální rychlosti pak takoví
řidiči klidně sešlápnou ply-
nový pedál ještě více a poje-
dou klidně i 170,“ popsal své
obavy dopravní inženýr
a bývalýministr do-
pravy Petr Moos.
Zvýšení maxi-
mální rychlosti
slíbila nová vláda
ve svém progra-
movém prohláše-
ní. Není však zřej-

mé, na jakých úsecích
a kdy by změnaměla při-

jít. „Nejprve je třeba vše po-
soudit, odborná debata ještě
neskončila. Typově se však
bavíme o nových úsecích
dálnic vybavenýchmoderní
telematikou,“ sdělil mluvčí
ministerstva dopravy Fran-
tišek Jemelka.

Pokračování na str. 7
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Doma vyzráli na
loňského finalistu
Liberec – To se opravdu po-
vedlo. Nevídaná proměna
SKST Liberec v extralize
stolních tenistů pokračuje.
Další výhra přišla s loňskými
finalisty KT Praha a byla ne-
čekaně drtivá. Celkové skóre
3:0 podtrhla statistika setů
v poměru 9:1 pro domácí.
Liberecká forma tak opravdu
graduje. Už pátý triumf z po-
sledních šesti utkání a v roce
2022 dokonce 100% úspěš-
nost. Z boje o účast v play-off
se tedy najednou stal hon za
co nejlepším extraligovým
umístěním. Co za proměnou
stojí? „Prostě jsme se chytli,“
myslí si Jakub Seibert, jeden
z libereckých stolních tenis-
tů. ...14

SPORT

Nanonáplasti urychlí hojení ran
Šéfka liberecké firmy
počítá s tím, že se její
výrobek dostane na trh
letos v létě.

PETRVODSEĎÁLEK

Liberec – „Nanolady“Mar-
celaMunzarová začíná v Li-
berci vyrábět léčivé nanoná-
plasti, které zrychlí hojení.

S inovativním řešenímpřišla
už před dvěma lety, ale pan-
demie koronaviru změnila
její plány. Doposud se tak
v liberecké fabrice věnovala
výrobě filtračního nanoma-
teriálu pro nanoroušky a na-
norespirátory AntiMicrobe
WebR se záchytemvirů vyš-
šímnež 99,9%.Měsíčně její
firmaNanoMedical vyrobí

asi 200000metrů čtvereč-
ních tohotomateriálu, což
představuje produkci šest
milionůnanoroušek a nano-
respirátorů.
Munzarová je absolvent-

kouTechnické univerzity
v Liberci, která je považová-
na za českou líheň nano-
technologií. Zároveňmána
svémkontě spoluautorství

desítek patentů a užitných
vzorů. Inovativním řešením
jsou i nanonáplasti, které
zrychlují hojení ran. „Struk-
tura těchto nanonáplastí je
podobná struktuře lidské
tkáně. Při poranění náplast
zafunguje jako lešení. Nové
buňky se v něm ideálně na-
množí a líp po něm šplhají,
takže rychleji ránu překryjí.

Tímurychlí a zlepší hojivý
efekt a zamezí vstupu infekcí
do ran,“ vysvětlilaMunzaro-
vá, která za toto nové řešení
už stihla obdržet ocenění
Quality InnovationAward.
Původní termín uvedení

nanonáplastí na trh semusel
posunout. NověMunzarová
počítá s tím, že by semohly
začít prodávat letos v létě. ...2
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