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Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte vaše názory na
redlib@mfdnes.cz, MF DNES, OC
Fórum Liberec, Soukenné nám. 2/669,
460 01 Liberec, telefon 488 123 111.
Diskutovat můžete na internetové
stránce liberec.idnes.cz.
Vlastní autorský blog si můžete
založit na adrese blog.idnes.cz.

Většině škol dodávají
obědy soukromé firmy
Vážený pane Millere!
Chtěl bych se ohradit proti vaše-
mu dopisu zveřejněnému dne
10. 1. 2010 v MF Dnes. (Zdeněk
Miller psal souhlasně o tom, že Li-
berec sebral příspěvek na stravo-
vání dětí v soukromých školách).
Především bych chtěl zdůraznit,
že dotace na školní stravování
směřuje k rodičům dětí, které na-
vštěvují naši školu a školu církev-
ní.
Pokud bychom přijali vaši argu-
mentaci, že město přispívá na
soukromé podnikání, pak toto
přispívání platí pro většinu škol
v Liberci (kterým dodávají obědy
soukromé firmy).
Mimochodem – v létě 2009 byla
zřizovatelem pro naši školu vybu-
dována nová výdejna (a komplet-
ně vybavena), do té doby jsme s
dětmi docházeli do jídelny vzdá-
lené několik set metrů (což zvláš-
tě v zimě nebylo příjemné).
Dále se velice mýlíte ve srovnává-
ní částky, kterou platí žáci měst-
ských škol a školy naší – ta je
srovnatelná v současné době,
bez dotace by se téměř zdvojná-
sobila!
Považuji také za logické, že část-
ka, kterou rodiče platí školné, je
použita především na nadstan-
dardní služby pro děti.
A poslední dodatek – náš zřizova-
tel momentálně pokrývá provoz-
ní náklady školy pro devadesát
procent žáků.
Budu velice rád, kdyby každý,
kdo má pochybnosti o naší ško-
le, se k nám přišel kdykoliv podí-
vat (kontakt najdete na webové
adrese www.doctrina.cz) a vě-
řím, že si svůj názor potom opra-
ví.
Jiří Paclt, ředitel základní školy Doctrina

MF DNES přináší fotografie
čtenáře Martina Kozáka ze
Světového poháru v letech na
lyžích, který proběhl o víkendu
v Harrachově.

Foto: Martin Kozák
http://mk.rajce.idnes.cz/

LIBERECKÝ KRAJ Česká pošta na-
hrazuje své pobočky výdejními
místy a Poštou Partner. Optimali-
zace, která má končit až roku 2017,
se nevyhnula také Libereckému
kraji.

Klasické pošty nahradí novou
službou v Lázních Libverda, Stvo-
línkách na Českolipsku, v Bílém
Kostele, Dětřichově nebo v Kořeno-
vě na Jablonecku.

Zástupci České pošty tvrdí, že
lidé tak o „své“ pošty nepřijdou.
„Naopak dojede k rozšíření poštov-
ní sítě,“ uvedla mluvčí České pošty
Marta Selicharová.

Například v Lázních Libverda
místní poštu nahradí službou Poš-
ta Partner. „ To znamená, že klasic-
ká pošta nezanikne, akorát její služ-
by přemístíme do informačního
centra obecního úřadu. Výhodou
je například rozšíření provozní
doby,“ informovala Olga Syková,
ředitelka regionu severní Čechy
České pošty. Ta zdůraznila, že do-
kud nebude připravená Pošta Part-
ner, pobočku v Libverdě neuza-
vřou.

Se změnami ohledně listovních
služeb jsou již obeznámeni lidé v
Kořenově. „Začátkem července
chceme otevřít novou pobočku v

budově obecního úřadu v Kořeno-
vě. Ta stávající sídlí na druhém
konci než je obecní úřad, a to je ne-
praktické. Další dvě nahradíme vý-
dejními místy v Polubným a Pří-
chovcích,“ konstatuje Syková.

Kořenov však bude mít nakonec
výdejní místa tři. „Chceme vyjít
vstříc lidem, proto na náklady
obce budeme provozovat třetí vý-
dejní místo,“ upřesnil kořenovský

starosta Luboš Marek. Zásadní roz-
díl mezi výdejním místem a poboč-
kou pošty je ten, že lidé na výdej-
ním místě nemohou očekávat pe-
něžní služby a služby Poštovní spo-
řitelny.

Na Českolipsku již funguje tako-
vé výdejní místo ve Stvolínkách.
Marta Syková potvrdila, že optima-
lizace se dotkne i dalších obcí, ale
že kvůli nedokončenému jednání

se starosty je nechce prozradit.
Poštu nahradili výdejním místem
také v Dětřichově, kde by v bu-
doucnu měla vzniknout služba
Pošta Partner. „Poštu Partner plá-
nujeme zřídit také v Bílém Kostele
od začátku dubna na obecním úřa-
dě. Tam je nyní pobočka pošty uza-
vřená kvůli srpnovým povodním ,“
doplnila Syková.

Pošta Partner ve většině přípa-

dů plnohodnotně zastupuje po-
bočku České pošty. Lidé zde mo-
hou platit složenky, využívat pe-
něžní služby i služby Poštovní spo-
řitelny.

Česká pošta v rámci optimaliza-
ci v minulosti však některé pošty
zrušila. Byla to například pobočka
v části Jablonce na Vrkoslavicích a
liberecké čtvrti Králův Háj.

Lenka Brabencová

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

Výdejní místa či služba
Pošta Partner nahradí
některé pošty v
Libereckém kraji.

Lety na lyžích Na mamutím můstku v Harrachově létali o víkendu ti
nejlepší závodníci přes 200 metrů. Foto: Martin Kozák

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

tel: 488 123 313, fax: 488 123 666

LIBERECKÝ KRAJ (ČTK) Na železnič-
ních tratích v Libereckém kraji v
roce 2010 zahynulo více lidí než o
rok dříve.

„Střety vlaků s chodci a srážky
na železničních přejezdech si vyžá-
daly devět lidských životů, v roce
2009 jich bylo o tři méně,“ řekl
mluvčí Drážní inspekce Martin
Drápal.

Růst smrtelných nehod na želez-
nici loni podle předběžných statis-
tik nastal v celém Česku. Na želez-
ničních přejezdech v Libereckém
kraji se v loňském roce stalo 24 mi-
mořádných událostí, o osm více
než v roce 2009. Střety si vyžádaly
tři lidské životy, čtyři těžká a čtyři
lehká zranění. V roce 2009 při ne-
hodách na přejezdech podle čísel
Drážní inspekce zahynul člověk je-
diný.

Například na konci června ze-
mřel po střetu s vlakem cyklista na
železničním přejezdu v Machníně
na Liberecku.

Smrtí skončil i červencový střet
rychlíku a osobního auta přejezdu
mezi Mimoní a Božíkovem na Čes-
kolipsku.

V kraji přibylo i případů, kdy
vlak srazil člověka. Drážní inspek-
ce jich za loňský rok eviduje devět,
meziročně o dva více. O život při
nich přišlo šest lidí, dva se těžce
zranili.

V roce 2009 se tragická bilance
střetů s vlakem výrazně nelišila,
osob při nich zahynulo pět. Patnác-
tiletého mladíka vlak usmrtil loni v
únoru u Martinic na Semilsku.
Lidé po střetu s vlakem umřeli
také Velkých Hamrech na Jablo-
necku, u Nového Boru na Českolip-
sku nebo v Jablonci nad Nisou.

Kam na poštu? Česká pošta přemisťuje v kraji některé svoje pobočky, týká se to hlavně menších měst. Foto: Martin Stolař, MF DNES

Na železnici
přibylo mrtvých.
Vloni jich bylo 9

Vaším objektivem MF DNES přináší fotografie z rajce.idnes.cz

Pošty v kraji se stěhují. Lidé
je najdou na obecních úřadech


