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JABLONEC NAD NISOU Rodiče k zápi-
su do mateřských škol kromě svého
dítěte doprovází také strach. Už
dávno totiž nemohou počítat s tím,
že na kterou školku si ukážou, tam
jejich dítě budou vychovávat. Ve
školkách chybějí místa, dětí naopak
přibývá.

Letos se v Jablonci k zápisu dosta-
vilo přes šest stovek dětí. Což je za
poslední roky rekordní počet. Na
všechny se však nedostalo. Ředitel-
ky musely odmítnout více jak sto
dětí.

Přesto lze říci, že město bylo
úspěšné. Podařilo se umístit všech-
ny tříleté děti. „Letos byl obrovský
zájem, přesto se nám podařilo umís-
tit všechny děti, kterým už byly tři
roky, odmítli jsme pouze děti mlad-
ší,“ konstatovala vedoucí oddělení
školství kultury a sportu Zdeňka
Květová.

Přestože je s dvouletými dětmi
větší práce, některé školky je přijaly.
„Chápeme, že některé matky mají
jen dvouletou mateřskou dovole-
nou. Protože některá místa ve škol-
kách zbyla, mohli jsme přijmout 85
dvouletých,“ říká Květová.

O snadnější umístění dětí se za-
sloužila nová mateřská škola, která
za poslední rok vyrostla v areálu ne-

mocnice. Zde přednostně vzali děti
personálu nemocnice. O školku pro-
jevilo zájem 72 dětí, přijmout mohli
o třicet méně. „Kromě této nové
školky budou dvouleté děti navště-
vovat školku Vítězslava Nezvala.
Obě jsou přizpůsobené tak, aby v
nich mohli vychovávat mladší děti,“
poznamenala Květová.

Rodiče se museli spokojit s jinou
školkou, než si vybrali. Zhruba polo-
vina školek měla více zájemců, než
mohla přijmout. Nabídla jim tedy
jiné zařízení. „Většina rodičů se s
tím spokojila, ale našli se i ti, kteří ji-
nou školku odmítli a raději si rok po-
čkají,“ doplnila vedoucí oddělení
školství s tím, že největší zájem je o
školky ve středu města. Město podle

svých propočtů zjistilo, že zájem o
školky bude v příštím roce ještě vyš-
ší. Proto už nyní hledají rozšíření ka-
pacit.

U jedné školy chtějí zrušit byt, u
dalších dvou najít prostory v základ-
ních školách. Další místa by tak
mohla být už v lednu. Jablonec má
již zkušenosti se školkami v budo-
vách základních škol. Už několik let
tak praktikují v Základní škole v Ko-
koníně a Pasířské. „Je to náročnější
na organizaci. Ale potřebovali jsme
další místa pro místní děti,“ infor-
movala ředitelka Mateřské školy v
Kokoníně Dana Farkašová.

Budovat další mateřské školy
město zatím neplánuje, proto je nej-
schůdnější variantou právě umístě-
ní školky v budově základní školy.
Podle Květové je toto řešení výhod-
né. Ušetří se například na provoz-
ních nákladech a přestavba není pří-
liš nákladná.

S nedostatkem míst ve školkách
bojují také v Tanvaldě. „Společně s
námi se do školky v Šumburku hlási-
lo dvaadvacet dětí a brali sedm. Na-
štěstí jsme byli mezi těmi, co přijali,
jinou školku jsem totiž nechtěla,“ vy-
práví šťastná maminka z Tanvaldu
Jana Peřinková.

Lenka Brabencová

Lidé od nás
Po setmění
není v Jablonci
bezpečno K zápisu do mateřských škol v Jablonci nad Nisou přišel rekordní počet zájemců.

Do školek v září chtělo nastoupit 602 dětí. Uspokojit všechny se však nepodařilo.

JABLONECKO (bra) Jizerské hory s
Českým rájem propojí nová nauč-
ná stezka manželů Jany a Josefa V.
Schybalových. Turisty zavede na
zajímavá místa či k důležitým pa-
mětihodnostem na Jablonecku.

První část stezky slavnostně ote-
vřou v neděli 19. června na Dobré
Vodě. Tvoří ji uzavřený dvanáctiki-
lometrový okruh s patnácti zastáv-
kami. Vede z Dobré Vody do Rych-
nova, kde lidé mohou navštívit
místní muzeum věnované malíř-
ské tradici. Odtud stezka pokračuje

do sousedních Pelíkovic a hřebeno-
vou cestou k rozhledně Kopanina.
Než však turisté dorazí ke Kopani-
ně, mohou navštívit takové památ-
ky jako je Klingerův či Hofrichterův
kříž nebo pamětní kámen slavných
manželů Scheybalových.

V budoucnu plánují stezku rozší-
řit. „Prodloužíme ji do Muzea Čes-
kého ráje v Turnově, kde jsou cen-
né sbírky manželů,“ prozradil před-
seda správní rady Jabloneckého
kulturního a informačního centra
Petr Vobořil.

Krátce
JABLONEC NAD NISOU

Vadí lidem údržba
zeleně v sobotu?

Na webových stránkách města Jab-
lonce běží nová anketa. V ní se
město ptá, zda lidem vadí sekání
trávy o sobotách. Někteří občané
si totiž již na radnici stěžovali. Cí-
lem ankety je zjistit, do jaké míry
se občané cítí omezeni údržbou
prováděnou o víkendech. Štěpán-
ka Gaislerová z oddělení správy ve-
řejné zeleně upozorňuje, že důvo-
dem spěchu je omezení alergic-
kých potíží a omezení výskytu klíš-
ťat. (bra)

LIBERECKÝ KRAJ (ČTK) Liberecký
kraj chystá soutěž na zajištění regi-
onální autobusové dopravy od
roku 2014 za zhruba 1,68 miliardy
až 2,1 miliardy korun.

„Vítěz bude regionální dopravu
zajišťovat po dobu osmi nebo dese-
ti let,“ informoval náměstek libe-
reckého hejtmana pro dopravu
Martin Sepp (ČSSD). Zatím podle
něj není definitivně rozhodnuto,
zda bude kraj vypisovat soutěž
jako pro celý kraj, nebo několik ten-
drů pro jednotlivé oblasti.

„Budeme vypisovat soutěž pro
celý kraj s výjimkou území obsluho-
vaného městskou hromadnou do-
pravou, tedy území Liberce, České
Lípy, Jablonce, Turnova a jejich
blízkého okolí,“ řekl Sepp. Soutěž
podle něj kraj musí vypsat, protože
v roce 2014 skončí současné smlou-
vy s autobusovými dopravci a nové
smlouvy už musí podle evropských
pravidel vzejít z veřejné soutěže.

Liberecký kraj už má s vyhlašo-
váním veřejných soutěží na zajiště-
ní veřejné dopravy zkušenosti. Od
loňského prosince jezdí na trati Li-
berec – Hrádek nad Nisou a dál do
německé Žitavy a Varnsdorfu v Ús-
teckém kraji, společnost Vogtland-

bahn ze skupiny Arriva. Dopravce
zvítězil ve společné soutěži vyhlá-
šené Libereckým a Ústeckým kra-
jem a německým svazem ZVON.
Další oblastí, pro kterou zajistil
kraj dopravce v soutěži, je takzva-
ná Jizerskohorská železnice, kde s
nejlepší cenou zvítězily České drá-
hy. Podle nových pravidel tam za-
čnou jezdit od letošního prosince.

Liberecký kraj objednává každo-
ročně veřejnou dopravu ve zhruba
stabilním rozsahu. Autobusoví do-
pravci najezdí 13 milionů kilomet-
rů, dopravci na železnici necelé
čtyři miliony kilometrů a další mili-
on naježděných kilometrů předsta-
vuje tramvajové spojení mezi Li-
bercem a Jabloncem nad Nisou,
na které kraj také přispívá. Veřejná
doprava v kraji bude letos podle
odhadů stát kolem 550 milionů ko-
run, což představuje navýšení
zhruba o 1,5 procenta ve srovnání
s loňským rokem.

Zhruba 90 milionů korun přispí-
val na zajištění železniční dopravy
stát na základě memoranda. Letos
kraje z rozhodnutí ministra finan-
cí Miroslava Kalouska dostanou
zřejmě jen polovinu, nebo vůbec
nic.

JABLONEC NAD NISOU (bra) Nový
územní plán Jablonce bude řešit
tak důležité projekty jako je ob-
chvat Jablonce, frekventovanou kři-
žovatku u přehrady nebo čističku
odpadních vod v Kokoníně. Město
nabídlo několik termínu, kdy plán
projedná s veřejností. Termíny jsou
všechny o letních prázdninách.

Opoziční zastupitelé se domníva-
jí, že vedení radnice záměrně vybra-
lo prázdninová data, aby se dostavi-
lo co nejméně lidí. „Besedy s obča-
ny měly už dávno běžet. Lidé se

mají k územnímu plánu vyjádřit.
Jaké asi dají připomínky, když bu-
dou na dovolené,“ upozorňuje bý-
valý místostarosta a zastupitel Ota-
kar Kypta.

Čtyři besedy s veřejností naplá-
novalo město na červenec letošní-
ho roku. Pro lidi ze Mšena, Rýnovic
a Lukášova se první koná 11. červen-
ce v Základní škole Mozartova. Po-
slední je 20. července v kině Junior.
„O měsíc později, tedy zhruba v po-
lovině srpna proběhne veřejné pro-
jednání v malém sále Eurocentra,“

řekla Jana Matěchová za jablonec-
kého městského úřadu.

Jablonecký místostarosta Petr Vo-
bořil tvrzení opozice odmítá. „Nao-
pak, rádi bychom, aby přišlo co nej-
více lidí. Termíny ale nemůžeme
posunout, protože firma, která
územní plán zpracovává, ho musí
předložit zastupitelům již hotový le-
tos v prosinci.“ Město také zdůvod-
ňuje prázdninové termíny tím, že
kdyby je například posunulo, ohro-
zilo by čerpání evropské dotace ve
výši téměř čtyř milionů korun.

N a Jablonci se mi líbí to, že
si zde každý najde svůj šá-
lek kávy. Město uspokojí

hodně sportovců – lyžaře, cyklisty
i bruslaře. Je mi hodně sympatic-
ké, že Jablonec je sportovní město.
Osobně miluji přehradu a nádher-
ná místa v jejím okolí. Mrzí mě, že
nemám moc času je prozkoumá-
vat. Zatímco můj muž fotí napří-
klad vodopády v okolí přehrady
Souš, já se starám o útulek. Až fot-
ky mi pak řeknou, o co všechno při-
cházím. Vadí mi, že se po setmění
v Jablonci necítím bezpečně. Když
jde člověk večer centrem města,
tak míjí různé skupinky lidí, ze kte-
rých jde strach. Alespoň, že zde
máme dobrý kamerový systém a
městská policie funguje dobře.

Dřevosochání v Desné

Výtěžek putuje do zničeného Japonska
Desátý ročník dřevosochařského Sympozia Desná vynesl 106 100 ko-
run. Sochy dražili v sobotu. Dorazilo zhruba 300 lidí, mezi nim byl i
patron akce Tomio Okamura. Letos totiž polovina výtěžku putuje na
pomoc při likvidaci následků zemětřesení v Japonsku. O druhou polo-
vinu se podělí Centrum Sněženka ve Smržovce a Domov Maxov. (bra)

Zprávy z měst

LIBERECKÝ KRAJ (jan) MF DNES
ve spolupráci s internetovým ser-
verem rajce.net připravila v uply-
nulém měsíci pátý ročník soutě-
že o nejoriginálnější maturitní
tablo roku 2011 z každého kraje
republiky.

Z Libereckého kraje hlasující
návštěvníci Rajčete vybrali jako
nejzajímavější tablo třídy 4. ZL ze
Střední zdravotnické školy v Tur-
nově. Upoutalo hrou s barvami a
dekoracemi v podobě anděl-
ských nebo ďábelských křídel. Na
druhém místě stanulo tablo třídy
6. N z libereckého Gymnázia F. X.
Šaldy. Fotograf Aleš Funke na
něm nechal všechny studenty na
libereckém letišti před siluetou
Ještědu vyskočit do výšky, pak je
zachytil.

Třetí příčku obsadilo „potravi-
nářsky“ laděné tablo nazvané Po-
slední svačina S4 ze stejnojmen-
né třídy liberecké střední průmys-
lové školy stavební.

Na čtvrté pozici se umístilo
tablo 4. B libereckého Gymnázia
Jeronýmova se studenty seřazený-
mi do kruhu, který tvoří obří cifer-
ník hodin, jež jsou skutečně
funkční.

Dagmar
Kubištová
majitelka útulku
Dášenka v Lučanech

FAKTA

Zápis do školek
K zápisu do mateřských škol v
Jablonci přišlo 602 dětí, z toho
přijali 476.
Podařilo se najít místo všem dětem,
které dovršily věku tří let.
Od září začíná fungovat zcela nová
školka v areálu jablonecké
nemocnice pro 40 dětí.

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Lence Brabencové
(lenka.brabencova@mfdnes.cz, tel.:
734 520 595.
» Inzertní poradce pro Jablonecko je
Tomáš Kára (tomas.kara@mafra.cz,
tel.: 602 658 911).

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy

středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Tabla Vlevo nahoře detail z vítězného tabla, které je v celku k vidění
vlevo dole. V pravém sloupci odshora tabla libereckých škol: Gymnázia
F. X. Šaldy, stavební průmyslovky a Gymnázia Jeronýmova. Repro: Mafa

Dřevosochání v Desné, na snímku David Smrčka
Foto: Ota Bartovský, MF DNES

LIBEREC (jan) Nový český velko-
film Lidice uvede dnes multikino
CineStar, které se nalézá v liberec-
kém obchodním centru Nisa.

Nepůjde jen o běžnou projek-
ci: promítání se zúčastní delega-
ce tvůrců tohoto snímku.

„Slavnostní projekce s účastí
tvůrců se uskuteční exkluzivně v
pondělí šestého června od půl
sedmé večer v sále číslo osm,“
uvedl generální manažer liberec-
kého CineStaru Jaroslav Vrabec.

Diváci budou mít možnost po
skončení projekce položit otázky
těm, kteří se na natáčení podíleli.
„V této krátké besedě s diváky se
lze těšit na režiséra filmu Petra
Nikolaeva, herce Ondřeje Nová-
ka a producenta Petra Dvořáka,“
doplnil Vrabec.

Lidice jsou další z dlouho oče-
kávaných filmů domácí tvorby s
hvězdným hereckým obsazením:
Na plátně se v historicky ladě-
ném snímku objeví Karel Roden,
Zuzana Fialová, Roman Luknár,
Zuzana Bydžovská, Ondřej No-
vák, Norbert Lichý, Veronika Ku-
bařová, Václav Jiráček, Jan Budař
a další.

Do školek se hlásí
rekordní počet dětí.
Místa už nestačí

Územní plán? Přijďte o prázdninách
Opozice: O důležitých projektech bude vedení Jablonce jednat s lidmi v nevhodných termínech

Promítání Lidic
v CineStaru
navštíví filmaři

Jizerské hory a Český ráj
propojí nová naučná stezka

Kraj chystá miliardovou soutěž
na autobusovou dopravu

Nejlepší tabla: andělé, jídlo i skoky
Soutěž MF DNES o nejoriginálnější maturitní tablo vyhrála turnovská střední zdravotnická škola


