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TURNOV I když se tří ze čtyř turnov-
ských středních škol návrh reformy
školství v kraji prakticky netýká, ve
městě panuje nad dokumentem
značná nespokojenost.

Radnice se obává, že by hotelová
škola mohla opustit rekonstruova-
nou budovu bývalých kasáren.

Obchodní akademie, hotelové
školy a střední odborné školy se
změny dotknou nejvíc ze všech
škol v semilském okrese.

„Aktuálně se zatím nehovoří o vy-
klizení budovy ve Zborovské ulici a
sestěhování všech oborů do školy u
nádraží, ale výhledově to kraj při po-
klesu počtu žáků připouští,“ říká
turnovský místostarosta a také bý-
valý ředitel školy Otakar Špetlík.

Sestěhovat školy do jedné z bu-
dov nelze nyní kvůli počtu žáků, ni-
kam se zatím nevejdou. To se však
může změnit. Úbytek studentů ško-
ly, která vznikla nevolí provázeným

slučováním, nastane nejen kvůli de-
mografickému vývoji.

„Kraj se o to postará sám. Někte-
ré obory mají být přesunuty jinam,
jiné omezeny. Postiženo má být pět
oborů, tím se postarají o úbytek tře-
tiny žáků,“ tvrdí Špetlík. Zásadně
nesouhlasí s přesunem oborů
mimo město.

Utlumením projdou obory
klenotník i kuchař-číšník
Obor prodavač má přejít do Lomni-
ce nad Popelkou a jemný mecha-
nik, dříve optik, do Jablonce nad Ni-
sou. S tím nesouhlasí nejen město,
ale i vedení školy. S utlumením ka-
pacity počítá kraj u oborů ekonomi-

ka a podnikání, zlatník a klenotník,
kuchař-číšník.

Škola v Alešově ulici u nádraží pa-
tří Libereckému kraji, budova ve
Zborovské, vzniklá nákladnou pře-
stavbou bývalých kasáren, je měs-
ta. A to za její užívání vybírá od kra-
je nájem.

„Bez nájmu to nelze dělat. Vybra-
né peníze jsou ale investovány zpět
do budov a je to na nich vidět. Jen
si porovnejte stav škol u nás a třeba
v Liberci,“ říká místostarosta Jaro-
mír Pekař. Pokud bude chtít kraj se-
stěhovat školy k nádraží, čeká ho
velká investice. Škola v Alešově uli-
ci je ve velmi špatném stavu. Odbor-
né analýzy hovoří o více než sto mi-

lionové investici. Bývalá kasárna
byla počátkem tisíciletí nákladně
rekonstruována s pomocí nadace
mecenáše Bohuslava Jana Horáčka
a během desetiletí do budovy bylo
investováno na 150 milionů.

„Nechtěli bychom, aby to do-
padlo jako s internátem, kdy kraj vy-
pověděl smlouvu s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou. Sice byla tak stanove-
na, ale solidní partneři se tak necho-
vají,“ dodala starostka Hana Maie-
rová.

Jaroslav Hoření

LIBEREC (ČTK) Liberecké zoologic-
ké zahradě loni ubylo návštěvní-
ků. Jejími branami od začátku led-
na do konce prosince prošlo
309 824 lidí, o 67 338 méně než
v roce 2009.

Důvodem bylo deštivé jaro a
také srpnové záplavy. „Během
podzimních měsíců se už zoolo-
gické zahradě předloňská čísla do-
hnat nepodařilo,“ řekl mluvčí zoo
Ivan Langr.

Do liberecké zoologické zahra-
dy, nejstarší zoo v zemi, tradičně
zavítá nejvíce lidí od dubna do
konce letních prázdnin. Podle

Langra se začala návštěvnost kvů-
li dešťům propadat už v dubnu,
poté se ještě krátkodobě zlepšila.

„Srpnové záplavy ale rozhodly
prakticky o všem. To už jsme vě-
děli, že návštěvnost roku 2009 ne-
můžeme v žádném případě překo-
nat. Naopak jsme se propadali,
protože jsme přišli o valnou větši-
nu návštěvníků z Liberce a okolí,“
dodal mluvčí zoo. Podzimní měsí-
ce, kdy lidé zahradu navštěvují
především pouze o víkendech, čís-
la výrazněji vylepšit nemohly.

O kolik se liberecké zoo kvůli
vodě propadly tržby, podle Lang-

ra není možné přesně vyčíslit.
Loňské ekonomické výsledky za-
tím zahrada zpracované nemá.

„Budeme vědět celkovou ztrá-
tu za celý rok, nicméně v tuto chví-
li se teprve dělají uzávěrky,“ po-
znamenal mluvčí. Ztrátu zahrada
pokryla ze svého rezervního fon-
du.

Předloni branami zoo prošlo
přes 377 000 platících návštěvní-
ků. Nejslabší návštěvnost zahra-
da zaznamenala v roce 1991, kdy
do ní zavítalo 259 000 lidí. Vstup-
né do zoologické zahrady činí pro
dospělé 70 korun, snížené je o 30

korun levnější. Od poloviny loň-
ského prosince až do konce roku
ji navíc lidé mohli navštívit jen za
polovinu.

V letošním roce musí zoo počí-
tat s méně penězi od ministerstva
životního prostředí i od liberecké
radnice. Město snížilo příspěvek
na provoz zoo o čtyři miliony ko-
run. „Nastavené podmínky jsou li-
kvidační,“ řekl v prosinci ředitel
zoo David Nejedlo.

Liberecká zoo se pravidelně
řadí k nejnavštěvovanějším turis-
tickým cílům Libereckého kraje.
Chová kolem 950 zvířat.

Silvestr v Harrachově
Začátek roku 2011 slavili lidé
také v oblíbeném krkonošském
zimním středisku – Harrachově.

Foto: Tomáš Pečírka
http://mech.rajce.idnes.cz

Radnice v Turnově se bojí, že by krajský úřad mohl
hotelovou školu donutit opustit rekonstruovanou
budovu bývalých kasáren.

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

tel: 488 123 313, fax: 488 123 666

Jednou z rarit liberecké zoo je
takin čínský. Foto: MF DNES

KRKONOŠE (ČTK) Vánoční nápor
lyžařů na sjezdové tratě a hotely v
Krkonoších opadl. Silnou skupi-
nou turistů v Krkonoších jsou
ovšem nyní Rusové, kteří do hor
přijeli oslavit pravoslavné Vánoce.

„Ubytování na lednové termíny
se již dá sehnat daleko snadněji
než na vánoční svátky,“ řekla Syl-
vie Dlouhá z městského informač-
ního centra Špindlerova Mlýna.

Klesly i ceny ubytování. Zatím-
co o vánočních svátcích začínaly
ceny ve Špindlerově Mlýně na
zhruba 700 korunách za noc, nyní
se podle Dlouhé dá noc se snídaní
sehnat od 450 korun.

Podle Dlouhé je letošní zájem
rusky mluvících národností o osla-
vu pravoslavných Vánoc na začát-
ku ledna v Krkonoších větší než
loni. Větší zájem podle ní mají o Kr-
konoše vedle Rusů například Ukra-
jinci, Bělorusové a Poláci.

Lyžování zlevnilo
Na snížené ceny lanovek a vleků
také láká špindlerovský skiareál.
„Od 3. do 30. ledna jezdíme za
ceny vedlejší sezony,“ řekl ředitel
Skiareálu Špindlerův Mlýn Jiří Be-
ran. Jednodenní skipas bude do-
spělého od pondělí stát 600 korun
místo dosavadních 700 korun.
Cenu skipasu na úrovni 600 korun
mají nyní i ostatní hlavní lyžařské
areály v Krkonoších.

Na sjezdovkách ve střediscích
Krkonoš leží 50 až 130 centimetrů
většinou prachového sněhu. Sjez-
dovky jsou upravené a všechny la-
novky a vleky v provozu. Na Černé
hoře u Janských Lázní je otevřena
sáňkařská cesta.

Liberecká zoo přišla skoro o sedmdesát tisíc návštěvníků
Za pokles zájmu o zoologickou zahradu mohou hlavně letní povodně. Zahrada kvůli nim přišla o valnou většinu návštěvníků z Liberce a okolí

Souhlasíte s plány krajského úřadu
na změny ve školním systému?
Pište na jaroslav.horeni@mfdnes.cz

Vánoční nápor
v Krkonoších
opadl, hotely
hlásí volná místa

Turnov se kvůli školské reformě
obává o svou hotelovou školu

Vaším objektivem MF DNES přináší fotografie čtenářů z internetového fotoalba rajce.idnes.cz


