V Liberci 29. dubna 2013

Tisková zpráva
Obchodní centrum denně kontroluje,
jestli na trzích prodávají praví farmáři
Už třetím rokem denně od osmi hodin ráno kromě neděle si mohou Liberečané vybírat z bohaté
nabídky produktů regionálních pěstitelů a výrobců na Farmářských trzích u Obchodního centra
FORUM.
Trhy slavnostně odstartovaly v pondělí 29. dubna. Lidé zde najdou nejen čerstvé ovoce a zeleninu, ale
také uzenářské a mléčné výrobky, pečivo, balkónové a zahradní květiny a další zboží. Obchodní
centrum přitom pečlivě hlídá, aby nabízené produkty skutečně pocházely od místních farmářů.
Denně pracovníci centra prodejce kontrolují.
„Bez velkorysého přístupu Statutárního města Liberce by zde Farmářské trhy nebyly,“ prohlásil při
zahájení manažer OC FORUM Václav Řičář. „Denně kontrolujeme, jestli se mezi stánkaři nevydávají za
farmáře překupníci se zbožím, které patří spíš na vietnamskou tržnici. Teď zrovna prodejci podepisují
s námi smlouvu, v níž se zavazují, že nebudou prodávat na trzích jiné zboží než od regionálních
výrobců a pěstitelů. Děláme všechno pro to, aby zde zákazníci našli jen kvalitní farmářské výrobky,“
dodal.
Farmářské trhy tvoří dohromady 25 stánků, postavených v prostoru mezi OC FORUM a Domem
kultury. Město Liberec je spolupořadatel trhů, neboť pozemek, na němž tržnice stojí, patří městu.
Trhy zde budou tento rok trvat tak dlouho, dokud budou mít farmáři co prodávat, nejspíš tedy do
podzimu.
„Jsem rád, že si trhy našly své zákazníky. Jsou tak pěkné, že bych je přál každému městu,“ podotkl
statutární náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc s tím, že trhy vznikly před třemi lety právě
díky dlouhodobě smlouvě obchodního centra s městem.
Náměstek primátorky pro technickou infrastrukturu Lukáš Martin připomněl, že se město o vznik
Farmářských trhů v Liberci snažilo už řadu let, a proto umožnilo jejich konání u OC FORUM. „Těší
mne, že rok od roku se Farmářské trhy u OC FORUM těší u zákazníků větší oblibě. Vítám také to, že
obchodní centrum pravidelně kontroluje, jestli prodávané zboží pochází skutečně od regionálních
pěstitelů a výrobců,“ zdůraznil Lukáš Martin.
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