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Liberec 3. června 2015 

 

Tisková zpráva 
po 11. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Více než tři desítky bodů měla na svém programu 11. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila 

v úterý 2. června 2015. 

 

Liberecké školy dostanou od města manuál pro zdravé stravování 

Bod č. 20: Doporučení pro stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných statutárním 

městem Liberec 

Liberecké mateřské a základní školy dostanou jednoduchý manuál, jak zkvalitnit stravování ve svých 

jídelnách a vybrat správný sortiment do prodejních automatů a bufetů. Rada města schválila 

Doporučení pro stravování v MŠ a ZŠ, které vypracoval odbor školství a odborně oponovali zástupci 

Krajské hygienické stanice, Státního zdravotního ústavu a Krajského úřadu Libereckého kraje. Cílem je 

postupně minimalizovat takové suroviny a potraviny, které mohou svým složením nepříznivě 

ovlivňovat dětský organismus a přispívat tak k rozvoji nadváhy, obezity a v dospělosti i řady 

metabolických a chronických onemocnění. 

„Snažili jsme se doporučení zpracovat pozitivní formou, tedy nic nezakazovat, ale naopak ukázat 

příklady, typy a druhy surovin a potravin, které jsou všeobecně považovány za zdravé a žádoucí 

především při přípravě jídelníčku malých dětí a dospívající mládeže. I školy by se měly podílet na 

vštěpování správných stravovacích návyků a zdravého životního stylu. Na druhou stranu je třeba říci, že 

mnohé naše školy už jsou v tomto směru opravdu aktivní,“ řekl náměstek primátora pro školství, 

kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.  

Doporučení se zároveň drží aktuální legislativy – 1. září 2015 totiž vejdou v účinnost ustanovení 

v novelách školského zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví, která ve školách zakazují prodej 

potravin, jež jsou v rozporu s výživovými požadavky, a nebude na ně přípustná ani reklama. 

První část doporučení ukazuje konkrétní příklady vhodných surovin a potravin ve školních jídelnách, 

přičemž staví především na čerstvých produktech a nikoli průmyslově vyráběných ochucovadlech, 

směsích a polotovarech či chemicky konzervovaných výrobcích. Druhá část textu pak souvisí 

s prodejními automaty, bufety a reklamou na nevhodné potraviny a nápoje. 

 „Doporučujeme ředitelům regulovat reklamu na výrobky, které mají negativní vliv na utváření 

stravovacích návyků, a zároveň jim předkládáme manuál, jaké potraviny a nápoje jsou žádoucí u volně 

prodejného sortimentu v automatech. Ředitelé tak získají užitečný nástroj pro jednání s dodavateli či 



2 
 

provozovateli takových automatů, protože mnohdy je obtížné se vyznat v tom, co je a co není z pohledu 

dětí vhodné,“ vysvětlil náměstek Langr.  

Doporučení tak specifikuje příklady, jaké jsou vhodné nápoje i mléčné výrobky, pečivo, pomazánky a 

obloha, sladké i slané pečivo, ovoce, zelenina a semínka a ořechy. „Toto doporučení pro nás není prvním 

ani posledním krokem ke zdravé stravě ve školách. Už v únoru jsme uspořádali první workshop o 

stravování pro vedoucí školních jídelen, na podzim pak chystáme další, který bude založen na bázi burzy 

dobrých nápadů, které už některé naše školy uvedly v život,“ dodal náměstek Langr. 

 

Město dotací ve výši 50 tisíc korun podpoří provoz koupaliště Sluníčko 

Bod č. 29: Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Liberec na provoz koupaliště Sluníčko 

Na letní provoz areálu koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou přispěje Zájmovému sdružení 

koupaliště i statutární město Liberec. Radní schválili dotaci ve výši 50 tisíc korun. Podle náměstka 

primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivana Langra tím město pokračuje 

v dlouhodobé podpoře sezonní veřejné služby. 

„Letní koupání a slunění patří během prázdninových měsíců k nejvyhledávanějším typům rekreace jak 

u obyvatel města, tak i u turistů. Proto jsme nedávno finančně podpořili provoz koupaliště Vápenka, 

které je jediným umělým koupalištěm na území města, a ze stejného důvodu nyní i provoz koupaliště, 

které se nachází v Městském obvodu Vratislavice nad Nisou,“ konstatoval Ivan Langr. 

Koupaliště Sluníčko, do jehož areálu vede bezbariérový vstup, se nachází v Dřevařské ulici ve 

Vratislavicích nad Nisou a návštěvníkům nabízí jak plavecký bazén, tak bazén pro neplavce. 

V nadcházející sezoně bude v provozu vždy od neděle do čtvrtka v době od 9 do 19 hodin a v pátek, 

v sobotu a neděli v době od 9 do 20 hodin. Za nepříznivého počasí bude koupaliště uzavřeno. 

 

Město podpoří sportující mládež i náborové akce 

Bod č. 31: Schválení II. a III. výzvy roku 2015 k předkládání žádostí o poskytnutí dotací ze Sportovního 

fondu statutárního města Liberec 

Město Liberec vyhlašuje další dvě výzvy k předkládání žádostí o dotace ze Sportovního fondu SML. 

„V případě II. výzvy v roce 2015 mohou jednotlivci, neziskové sportovní organizace, spolky, sdružení a 

nadace žádat o dotace na pravidelnou sportovní činnost mládeže. Ve III. výzvě město podpoří veřejné 

jednorázové, náborové a propagační akce,“ upřesnil primátor Tibor Batthyány. 

Veškeré tiskopisy a podmínky jsou k dispozici na webových stránkách města www.liberec.cz/dotace. 

Žadatelé budou moci posílat vyplněné žádosti v termínu od 3. do 15. července. 

V letošním I. dotačním kole rozdělilo město Liberec ze svého Sportovního fondu více než 1,2 milionu 

korun. Členové správní rady Sportovního fondu projednali 112 došlých žádostí. Schválili 89 z nich. Pro 

Sportovní fond je v městském rozpočtu na letošní rok vyčleněna částka 10 milionů korun. K tomu 

necelých 140 tisíc korun zůstalo ve fondu z loňského roku a dalších 15 tisíc korun činí vrácené dotace. 

http://www.liberec.cz/dotace
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DIALOG se letos přesouvá do Augsburgu 

Bod č. 32: Schválení zahraniční cesty členům vedení SML 

Po dvou letech se opět probouzí česko-německé kulturní dny DIALOG. Tentokrát se uskuteční 

v partnerském městě Augsburg, a to ve dnech 26. – 28. června 2015. Dlouholetý projekt odstartoval 

přesně před deseti lety v Liberci a od té doby se koná jednou za dva roky, střídavě v obou městech, 

vždy za účasti představitelů vedení města. Z Liberce tak do německého Augsburgu zamíří primátor 

Tibor Batthyány a jeho náměstci Jan Korytář, Tomáš Kysela a náměstkyně Karolína Hrbková.  

Účastníky DIALOGU čeká několik společných dnů dvou národů, které si díky hudbě, zpěvu, tanci či 

jinému umění porozumí navzdory hranicím a jazykové bariéře. Smyslem projektu je spojovat obyvatele 

obou měst a prohlubovat kontakty mezi nimi.  

„Není náhodou, že je to právě kultura, která mezi námi úspěšně boří hranice a stmeluje naše národy 

stále pevněji. V této oblasti se totiž setkávají lidé kreativní, s otevřeným myšlením, často bez předsudků 

a s chutí hledat další inspiraci. Tím vzniká prostředí jako stvořené pro navazování spolupráce a nových 

přátelství,“ řekl primátor Tibor Batthyány. 

Téma letošního Dialogu je „Černo-bílé“. Jak sám název napovídá, hlavním bodem programu bude v 

pátek 26. června vernisáž černobílých fotografií libereckého umělce Jiřího Jiroutka. Za doprovodu 

tajemných tónů australského domorodého hudebního nástroje Digeridoo v podání Olliho Marschalla 

zatančí sólistky Divadla F. X. Šaldy Maria Gornalova a Margaux Thomas a tanečnice místní baletní školy 

Ballett NO 1. Liberec se dále pochlubí smíšeným pěveckým sborem Rosex, který na různých místech a 

s různým repertoárem vystoupí hned čtyřikrát, jednou na společném koncertě s augsburským sborem 

Chor Augsburger Vokalensemble. 

Podrobný program letošních kulturních dnů DIALOG je zveřejněný na webu města www.liberec.cz. 

http://www.liberec.cz/

