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Frýdlant hostil 
Kafkovský 
festival
Festival Frýdlantsko Franze 
Kafky hostil v polovině září 
Frýdlant. Nabídl výstavy, 
divadlo, literární soutěž 
i koncerty. 
 Více na stranách 26, 27

Frýdlant rozdal seniorům 
nad 65 let balíček 
s rouškami a nanofiltry
Balíček s ochrannými pomůckami 
rozdal v září Frýdlant všem 
seniorům starším 65 let. 
Obsahoval roušky i nanofiltry. 

 Více na straně 3

Hospodářská 
a lesnická škola bude 
mít opět své pivo
Střední škola hospodářská a lesnická 
bude mít opět své pivo. Z chmelu, 
který vyrostl v prostorách naučné 
stezky, vaří 11° Čeledína a 12° 
Hospodáře.  
 Více na stranách 14, 15

Školní rok začal ve Frýdlantu o 8 dní později. Důvodem byl pozitivní test na covid-19 u jednoho pedagoga a nařízená karanténa 
u dalších. Děti tak po dlouhém půl roce (distanční výuka kvůli opatřením k zamezení šíření koronaviru a prázdniny) znovu usedly 
do školních lavic až 9. září 2020. Na snímku první školní den prvňáčků na pracovišti ZŠ Bělíkova. Foto: Martina Petrášková



Přeji Vám krásný říjen, vážení čtenáři 
Frýdlantského zpravodaje. Díky dešti-
vému létu je příroda okolo nás stále 
krásně zelená, tak jsem zvědavý, zda  
bude mít podzimní pranostika pravdu 
nebo ne. Necháme se překvapit.
Září začalo velmi netradičně, uzavřením 
naší základní školy. Jsem rád, že jsme 
vše zvládli a děkuji vedení našich škol 
a školní jídelny, že zvládají na jedničku, 
i když okolnosti a chaos tomu vůbec 
neprospívají. Děkuji i zastupitelstvu, že 
schválilo nákup ochranných pomůcek 
pro naše seniory. Mé velké poděkování 
patří dobrovolníkům z řad zaměstnanců 
našeho města, kteří nad rámec svých 
povinností a času vše nachystali a zajistili 
roznos balíčků s ochrannými pomůckami 
všem potřebným.
Konec léta a začátek podzimu je u nás 
ve Frýdlantě ve znamení čilého staveb- 
ního ruchu. Rekonstrukce chodníků 
v ulicích Žitavská a Fügnerova 
spolufinancuje Státní fond dopravní 
infrastruktury. Podobně jsme získali 
finance na opravy povrchů komunikací 
v ulicích Horská a Husova. Právě  
v „Husovce“ jsme realizovali napojení 
Základní školy speciální na centrální 
rozvod tepla a přípravu napojení  
na kanalizaci a vodu. Zateplení sportovní 

haly ve Fügnerově ulici, spolufinancované 
Státním fondem pro životní prostředí, 
ušetří tenistům provozní náklady na teplo 
a zlepší komfort pro naše sportovce.  
V polovině už je také oprava pláště 
budovy mateřské školky v  Bělíkově ulici. 
Čekáme na dokončení hřiště u „Čepičkova 
lesa“ ze Státního fondu podpory bydlení 
v Rámci II. etapy regenerace sídliště  
U Nemocnice a konečně se rozběhla 
naplno rekonstrukce Kodešovy ulice. 
Předměstí je nejvíce rozebranou a 
rozkopanou částí našeho města. Potkávají 
se tady čtyři stavby a každý den je jiný. 
Děkujeme za Vaše podněty pro zlepšení 
naší činnosti ve prospěch města. 
Kdy nás potká barevný podzim, záleží 
především na prvních mrazících, které 
zbarví listí do tónů červené a žluté barvy. 
Nevím, zda se k Vám náš zpravodaj 
dostanete před nebo po volbách  
do krajského zastupitelstva Libereckého 
kraje, ale věřím, že zvolíte dobře, ať  
budete volit hlavou nebo srdcem. Pokud 
jste volit nešli, nestěžujte si, propásli 
jste možnost přijmout malinkou míru 
odpovědnosti za to, co se kolem nás děje 
a bude dít.
Přeji Vám barevný podzim plný sluníčka  
v našem krásném a Vámi bohatém městě.  
Dan Ramzer, starosta
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Frýdlant rozdal seniorům starším 
65 let balíček ochranných 
pomůcek proti šíření koronaviru

„Na základě vládních opatření proti 
šíření koronaviru nakoupilo město 
Frýdlant certifikované antibakteriální 
bavlněné ochranné roušky s aktivním 
stříbrem, které chrání ústa a nos proti 
vniknutí virových onemocnění. Dva 
kusy těchto roušek, společně s dvěma 
kusy dvouvrstvých roušek a čtyřmi 
kusy nanofiltrů darovaných Libereckým 
krajem, město díky dobrovolníkům 
doručilo v první polovině září přímo 
do schránek 1631 seniorů ve věku 65+. 
Balíček byl doplněn o letáček, který 
vysvětluje jak pomůcky používat a 
jaká opatření dodržovat,“ říká starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer.

Peníze na nákup pomůcek uvolnilo 
město Frýdlant ze svého rozpočtu a 
balíček je pro každého seniora staršího 
65 let zdarma. „Na přípravě a distribuci 
se podílelo více jak dvacet dobrovolníků 
z řad zaměstnanců Městského úřadu 
Frýdlant, kteří práci odvedli nad rámec 
svých pracovních povinností,“ doplňuje 
tajemnice Městského úřadu Frýdlant 
Veronika Bubeníčková.

„Apelujeme na naše seniory, aby 
ochranné pomůcky používali a 
využívali. Nejen tam, kde je to nařízené, 
ale třeba i na místech, kde je větší 
koncentrace osob.  Aby byla ochrana 
co nejlepší, je třeba dodržovat pokyny, 
které mají přehledně shrnuté na 
speciálně vytvořeném letáku. Tam se 
píše například jak vkládat nanofiltr 
do látkové roušky nebo jak roušky 

udržovat,“ dodává starosta Frýdlantu 
Dan Ramzer.

Jde o další krok, kterým město 
Frýdlant chrání své seniory. Už na jaře, 

v době krizového stavu, rozdalo každé- 
mu obyvateli města staršímu 65 let 
dvě látkové roušky.   

Frýdlant rozdal občanům starším 65 let balíčky, obsahující ochranné pomůcky sloužící k eliminaci nákazy 
novým typem koronaviru. V každém balíčku našli senioři dvě bavlněné roušky s aktivním stříbrem, 
dvě látkové roušky s kapsou na nanofiltr a čtyři kusy tohoto nanofiltru. Darování balíčků s ochrannými 
pomůckami schválili zastupitelé i radní města Frýdlant. Každý senior starší 65 dostal jeden.
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Letos podruhé zasedala 
ve Frýdlantu Bezpečnostní rada 
ORP III. Frýdlant

„Během jednání jsme projednávali oba 
krizové stavy, které jsme letos museli 
řešit. Jednak nouzový stav vyhlášený 
vládou na jaře kvůli pandemii 
koronaviru, jednak povodňovou situaci 
z 19. až 21. června 2020,“ říká starosta 
Frýdlantu a předseda Bezpečnostní 
rady ORP III. Frýdlant Ing. Dan Ramzer. 
Jednotlivé složky i zástupci měst se 
navzájem informovali o opatřeních, 
která v souvislosti s těmito stavy přijali 
a vzájemně koordinovali možnost 
dalších případných opatření, která by 
si mohla vyžádat další vlna pandemie 
koronaviru.

„V průběhu bezpečnostní rady jsme se 
pak zabývali i povinnými body podle 

nařízení Vlády ČR číslo 462, které musí 
projednat bezpečnostní rady při každém 
jednání. Tedy například analýzou rizik, 
havarijním plánem nebo finančním 
zabezpečením krizového stavu.  
V rámci posledně jmenovaného bodu 
jsme jednak vyčíslili náklady spojené  
s koronavirovými opatřeními v letošním 
roce, které byly u Frýdlantu více než 
milion korun a u celého Frýdlantska 
přes 2 miliony a 400 tisíc korun, a jednak 
jsme vyčlenili částku na jejich zvládnutí 
pro rok příští,“ doplňuje tajemník 
Bezpečnostní rady ORP III. Frýdlant 
Josef Hurník.

„Musíme bohužel konstatovat, že tyto 
náklady nám nikdo neuhradí a budeme 

je muset zaplatit ze svých obecních a 
městských rozpočtů, protože Vláda 
ČR je odmítla Libereckému kraji  
s ohledem na snížení daňových příjmů 
kompenzovat. A to přesto, že vláda 
vyhlásila krizový stav a až doposud bylo 
zvykem, že náklady s tímto krizovým 
stavem spojené, vláda hradila,“ dodává 
předseda ORP III. Frýdlant Dan Ramzer.

Na bezpečnostní radě došlo také na 
informace o činnosti dobrovolných 
a profesionálních hasičů a městské 
i státní policie a jednalo se i o 
připravovaném česko-polském hasič-
ském cvičení, které je plánováno  
na listopad tohoto roku v prostorách 
státního hradu a zámku Frýdlant.   

Druhé jednání Bezpečnostní rady Obce s rozšířenou působností (ORP III.) Frýdlant proběhlo ve středu 9. září 
2020 v zasedací místnosti radnice ve Frýdlantu. Kromě stálých členů bezpečnostní rady se ho zúčastnili také 
starostové měst a obcí Frýdlantska.
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Zastupitelé Frýdlantu souhlasí 
se vstupem města do akciové 
společnosti KNL

O podobě a budoucnosti frýdlantské 
nemocnice jedná Město Frýdlant 
s Libereckým krajem od začátku 
července 2019, tedy od doby, kdy 
KNL převzala frýdlantskou nemocnici 
od společnosti EUC. „Velmi brzy 
jsme se shodli na rozsahu nutných 
rekonstrukčních prací v zadní části  
areálu nemocnice, máme hotovou 
studii, připravujeme projekt, který  
zaplatí ze svého rozpočtu město  
Frýdlant. Nicméně zatímco budoucí 
vzhled a fungování frýdlantské 
nemocnice jsou vlastně jasné, otazníky 
visí nad způsobem financování 
rekonstrukce,“ vysvětluje Jiří Stodůlka. 
Město Frýdlant už v polovině 
minulého roku garantovalo, že 
do projektu investuje částku 25 
milionů korun. Další peníze se ale 
nepodařilo sehnat. „Oslovili jsme 
při hledání financí na rekonstrukci i 
okolní obce z Frýdlantska, ale jediný,  
kdo se k závazku přihlásil konkrétní 
částkou, byla Bulovka, která přislíbila 
ze svého rozpočtu 500 tisíc korun,“ 
podotýká místostarosta Frýdlantu.

Také finanční příspěvek z kraje je 
kvůli vlastnictví objektů městem 
Frýdlant komplikovaný. Stejně jako 
případná investice KNL. „KNL nemůže 
jen tak investovat do cizího majetku. 
Pokud by to chtěla udělat, musela by se 
tato investice řešit smluvně například 
v nájemní smlouvě, muselo by být 
jasně dané, za jak dlouho se investice 
„odbydlí“ a vyřešit by se musela 
ještě celá řada nejasností. Bylo by to 
velmi komplikované a ze zkušeností 
s EUC víme, jaké komplikace mohou 
dlouhodobé nájemní smlouvy, byť 

se v současné době zdají výhodné a 
dokonalé, později přinést. Proto jsme se 
snažili najít pro obě strany výhodnější 
a jednodušší řešení. Takovým se jeví  
vstup Frýdlantu do akciové společnosti 
KNL,“ řekl už dříve hejtman Libe-
reckého kraje Martin Půta.

Pokud se Frýdlant stane čtvrtým 
akcionářem KNL, vloží do akciové 
společnosti majetkově tu část 
nemocnice, která je pro provozování 
nemocnice potřebná. „Došlo by  
k ocenění těchto objektů, na jehož 
základě by Frýdlant získal příslušný 
počet akcií ve společnosti. Tím by se 
objekty v zadní části nemocnice staly 
majetkem KNL, která by na ně mohla 
vytvářet například odpisové zdroje 
a pravidelně by je udržovala v rámci 
svého hospodaření. Samozřejmě že 

bude nadále nutné hledat zdroje  
na počáteční investice do rekonstrukce, 
ale ve chvíli, kdy bude Frýdlant 
akcionářem KNL a budovy budou 
součástí společnosti, budou jiné 
možnosti, jak využít různé zdroje,“ dodal 
hejtman s tím, že na modernizaci by 
mohla společnost využít finanční 
prostředky z programu REACT-EU,  
v rámci kterého by na vylepšení 
úrovně ve zdravotnictví v ČR mělo být 
určeno až 40 miliard korun.

V případě, že se Frýdlant stane dalším 
akcionářem KNL, bude se stejně jako 
ostatní akcionáři podílet na příspěvku 
pro chystané Centrum urgentní 
medicíny ve výši zhruba 4,5 milionu 
korun ročně od data vstupu mezi 
akcionáře KNL až do roku 2024.   

Frýdlant se může stát čtvrtým akcionářem společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. (KNL). Záměr 
posvětilo na svém mimořádném zasedání v pondělí 24. srpna 2020 zastupitelstvo Frýdlantu tím, že schválilo 
Memorandum mezi městem Frýdlant, Libereckým krajem, statutárním městem Liberec a městem Turnov. 
Vstup Frýdlantu mezi akcionáře KNL je výhodný především proto, že se jím zjednoduší možnost financování 
plánované rekonstrukce části areálu frýdlantské nemocnice. Ta má podle projektu přijít na více než 100 
milionů korun bez DPH. Budovy ale patří městu Frýdlant, zatímco nemocnici provozuje KNL, což při hledání 
možností financování přináší řadu problémů.
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Ve Frýdlantě proběhla koordinační 
schůzka s firmou DGS 

„Během krátké informační schůzky jsme 
si sdělili všechny podrobnosti, potřebné 
k dalšímu postupu a další koordinaci 
mezi firmou DGS, Libereckým 
krajem a městem Frýdlant. Firma má  
za sebou řadu jednání, poslední 
proběhla na začátku září na krajském 
úřadě a teď bude čekat, až proběhnou 
všechna stavební povolení a řízení, aby 
mohly být realizovány veškeré přeložky 
inženýrských sítí, to znamená plynu 
a vysokého napětí. Následovat bude 
vybudování vodovodních a kana- 
lizačních přípojek tak, aby mohla 
začít stavba a firma DGS se mohla  
do areálu nastěhovat v roce 2022,“  
říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. 

Původně měla začít firma fungovat 
už v příštím roce. Kvůli koronavirové 
krizi se však chystané otevření 
fabriky na výrobu tlakových odlitků  

z hliníkových slitin, které mají využití  
v automobilovém průmyslu, posunulo 
o zhruba 9 měsíců. 

Město Frýdlant a Liberecký kraj 
podepsali s firmou DGS už loni 
Memorandum o spolupráci.  

Koordinační schůzka týkající se dalšího postupu v souvislosti s připravovanou výstavbou továrny na odlitky 
hliníkových slitin firmy DGS ve Frýdlantu proběhla ve čtvrtek 3. září 2020 v místě, kde má fabrika vyrůst. 
Město Frýdlant na této schůzce zastupoval starosta Dan Ramzer, firmu DGS jednatel a ředitel firmy Luboš 
Pfohl, třetím partnerem jednání byl zástupce Libereckého kraje, hejtman Martin Půta. 
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Frýdlant získal dotaci z Libereckého 
kraje na projektovou přípravu 
stezky pro pěší i cyklisty
Dotaci ve výši 117 313,- korun na pro-
jektovou přípravu projektu „Stezka 
pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova 
– ul. Zámecká, Frýdlant“ získalo Město 
Frýdlant od Libereckého kraje. Celkem 
přišla projektová příprava na 142 tisíc 
korun. Vybudování stezky dlouhé 
693 metrů a široké 3 metry, která má 
zajistit pěším i cyklistům bezpečnější 
průchod a průjezd ulicemi Bělíkova a 
Zámecká až k současné cyklostezce 
pod Supím Vrchem, je dlouhodobým 
záměrem města Frýdlant. Pokud vše 
půjde podle plánu, mohlo by se s její 
realizací začít už v příštím roce. 

„Stezka má začínat u sídliště v ulici 
Bělíkova, poté vést podél Střední školy 
hospodářské a lesnické a navázat  
na cyklostezku pod Supím vrchem.  
Na jejím vzniku začal Frýdlant pracovat 
už v roce 2017, kdy předložil žádost o 
dotaci na Liberecký kraj do Programu 
6.3 Podpora projektové přípravy. 
Požadavek o spolufinancování 
Liberecký kraj schválil a byly zahájeny 
práce na zpracování nezbytných 
projektových podkladů pro vydání 
územního rozhodnutí,“ vysvětluje 
Milan Kysela z investičního oddělení 
Městského úřadu Frýdlant.  Samotné 
přípravné práce obsahovaly výško-
pisné a polohopisné zaměření, 
dendrologický průzkum, zpracování 
technické studie, dokumentace  
pro územní rozhodnutí a inženýrskou 
činnost k dokumentaci k územnímu 
řízení. 

Projektová příprava se ale z důvodu 
vypořádání majetkových poměrů, 
především vleklých jednání s vlast- 
níky sousedních  pozemků a 

koordinačních jednáních s dotčenými 
orgány, protáhla a byla dokončena  
až v červenci letošního roku. 

Po vydání územního rozhodnutí 
s nabytím právní moci bude 
předložena žádost na stavební 
úřad o vydání stavebního povolení.  
Teď v  říjnu 2020 město Frýdlant  za- 
žádá o finanční podporu v rámci výzvy 
MAS Frýdlantsko – Bezpečné cesty III,  
v rámci programového rámce IROP. 
„Pokud vše půjde podle plánu, věřím, 
že už v příštím roce bychom se konečně 

mohli dostat k samotné realizaci akce. 
Smíšená stezka pro pěší i cyklisty je totiž 
v tomto úseku velmi potřebná a to jak  
s ohledem na bezpečnost místních, 
turistů a cyklistů, tak s ohledem 
na bezpečí studentů Střední školy 
hospodářské a lesnické,“ dodává 
starosta Frýdlantu Dan Ramzer.    

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd   1 3.2.2020   13:11:29
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Jak na změny v osobních 
dokladech
Změny trvalého pobytu, rodinného 
stavu, jména nebo příjmení, jejich 
ohlášení a změny osobních dokladů 
mají svá úskalí, ne každý se v této 
problematice bezpečně orientuje. 
Pokud dojde ke změně některého 
z údajů zapsaných ve stávajícím 
občanském průkazu, je každého 
povinnost do 15 pracovních dnů  
od dané změny požádat o vydání 
nového občanského průkazu.

Pokud občan na úřadě v místě svého 
nového bydliště změní trvalý pobyt 
(má na dokladu ustřižený roh a 
přiloženo žluté potvrzení o změně), 
tak většinou automaticky následně 
požádá o nový občanský průkaz. 
Často se ale stává, např. v případě 
změny rodinného stavu – hlavně 
po rozvodu nebo ovdovění, pokud 
se současně nemění i příjmení,  
že se na výměnu občanského 
průkazu zapomíná. Přitom ze zákona 
o občanských průkazech, jestliže 
dojde ke změně údajů uvedených 
v občanském průkazu, je jeho 
výměna povinností. V opačném 
případě se na to pohlíží jako  
na přestupek, za který hrozí pokuta až 
do výše 10 tis. Kč.

Pozor! Jakoukoliv změnu v osobních 
dokladech je třeba doložit např. 
oddacím listem, úmrtním listem, 
rozsudkem o rozvodu s vyznačeným 
nabytím právní moci, rodným listem, 
platným občanským průkazem.

V případě změny jména či příjmení 
je povinností kromě občanského 
průkazu požádat i o vydání nového 
řidičského průkazu, eventuálně 
cestovního pasu.  

V současné době je ulehčením, 
že o osobní doklady jako je 
občanský průkaz, cestovní pas nebo 
řidičský průkaz, je možné požádat  
na kterémkoliv obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností – tedy bez 
ohledu na trvalý pobyt. Ani u jednoho 
z výše uvedených dokladů občan 
nepředkládá fotografii. Ta se formou 
digitalizované podoby osoby pořizuje 
na místě spolu se žádostí o příslušný 
doklad.

Změnou v osobních dokladech 
však povinnost ohlásit změnu 
jména či příjmení a i další změny 
nekončí, neboť povinnost ohlásit 
změnu údajů existuje i např. vůči 
pojišťovnám, lékaři, zaměstnavateli, 
dále také v případě vlastnictví 
motorového vozidla (výměna 
technického průkazu) či nemovité 
věci zapsané ve veřejném seznamu 
- katastru nemovitostí, registru 

řidičů nebo v případě vlastnictví 
jakéhokoli bankovního účtu u některé 
z bankovních institucí, v případě 
podnikajících osob na živnostenském 
úřadě, ale i dodavatelům energií či 
mobilním operátorům.

Městský úřad Frýdlant záležitosti 
okolo osobních dokladů bez 
objednání vyřizuje v 1. patře budovy 
B v Havlíčkově ulici čp. 48 v pondělí a 
ve středu od 8 do 17 hodin s polední 
přestávkou od 12 do 12:30 hodin. 
Občané se však mohou i objednat  
v rezervačním systému na stránkách 
města www.mesto-frydlant.cz    

Zlata Mauerová, specialistka  
na evidenci obyvatel a doklady 
totožnosti, MěÚ Frýdlant, odbor 
kanceláře úřadu, tel. 488 886 503

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | říjen 2020

8



Co je to přestupkové řízení a 
kdo je jeho účastníkem
Přestupkové řízení upravuje zákon  
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti  
za přestupky a řízení o nich,  
v platném znění (dále jen „ZOP“).

Přestupkové řízení je zvláštním 
druhem správního řízení, ve kterém se 
rozhoduje o vině a správním trestu 
za přestupek. Zahajuje se z moci 
úřední na základě oznámení, které je 
většinou od Policie ČR.

V přestupkovém řízení existují zvláštní 
situace, kdy řízení lze zahájit pouze se 
souhlasem osoby přímo postižené 
spácháním přestupku. Jedná se o 
případy, kdy je přestupek např. proti 
občanskému soužití či proti majetku 
spáchán mezi osobami blízkými nebo 
pokud jde o ublížení na cti hrubou 
urážkou. Pak správní orgán postiženou 
osobu vydaným usnesením poučí a 
určí jí lhůtu k podání souhlasu, která 
nesmí být kratší než 30 dnů. 

Není však pravidlem, že k zahájení 
řízení dochází vždy. V určitých 
případech správní orgán může 
věc odložit, aniž by řízení zahájil.  
V takovém případě správní orgán vydá 
usnesení o odložení věci a vyrozumí 
o odložení věci pouze osobu přímo 
postiženou spácháním přestupku. 

Pokud správní orgán věc neodloží, 
může nařídit ústní jednání, o jehož 
konání vyrozumí účastníky řízení a 
předvolá případné svědky.

Kdo je účastníkem řízení stanoví  
§ 68 ZOP.

Účastníky řízení jsou:
- obviněný,
- poškozený, ale pouze tehdy, pokud 
jde o projednávání majetkové škody 
či nároku na vydání bezdůvodného 
obohacení,
- vlastník věci, která může být 
zabrána.

Pouze výše uvedené osoby jsou 
obeznámeny s konečným výsledkem 
přestupkového řízení, tj. s rozhod-
nutím o vině obviněného a správním 
trestu za přestupek, o povinnosti 
obviněného uhradit náklady 
řízení, o povinnosti obviněného 
uhradit poškozenému způsobenou 
majetkovou škodu nebo s usnesením 
o zastavení řízení. 

V praxi však nastávají situace, že se 
jiné osoby, než ty, které jsou účastníky 
řízení, domáhají sdělení výsledku 
přestupkového řízení. Těmto osobám 
je možno sdělit výsledek řízení či 
umožnit nahlížení do spisu pouze 
v případě, když prostřednictvím 
příslušného soudu prokáží vážný 
právní zájem, tj. např. podání 
žaloby, vymáhání majetkové škody, 
odškodnění za snížení společenského 
uplatnění apod.  

Ilustrační foto: archiv MěÚ
Dana Mrázová, odbor kanceláře úřadu 
- přestupky, tel. 488 886 501
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Úpravna vody v Bílém Potoce 
se pyšní novou technologií a je 
v řádném provozu

Rekonstruována byla kompletně 
technologická linka i veškeré stavební 
konstrukce a objekty. Kapacitně 
rozšířen byl také vodojem Libverda. 
Součástí této rozsáhlé investice byly 
i úpravy na odběrných objektech  
Smědá a Hájený Potok. Hlavním 
důvodem rekonstrukce byly 
především stále se zvyšující nároky 
na kvalitu pitné vody, zhoršování 
jakosti surové vody, která vyplývá 

z charakteru povodí obou 
zdrojů a nevyhovující technický 
stav technologického zařízení.  
To nebylo od počátku sedmdesátých 
let obnovováno.

Stavební práce zhotovitelského týmu 
VHS stavby a. s. začaly v červenci 
2017 a dokončeny byly na konci 
roku 2018. Kvůli koronavirové situaci  
v naší republice bylo oficiální ukončení 
projektu posunuto.

„Jsme rádi, že jsme tak významný 
projekt dokončili se ctí i ke spo-
kojenosti investora. Tento region 
tuto investici určitě potřeboval, 
neboť právě úpravna vody je jeho 
dominantním zdrojem pitné vody. 
Důležitou stavbou je úpravna rovněž  
v návaznosti na intenzivně disku-
tované sucho a rozšíření těžby  
v polském dolu Turów,“ řekl Martin 
Žagan výkonný ředitel VHS stavby a. s.

Rozsáhlou kompletní rekonstrukci i rok zkušebního provozu má za sebou úpravna vody v Bílém 
Potoce, která je jedním ze dvou hlavních zdrojů pitné vody v regionu a zásobuje více jak deset tisíc 
obyvatel pitnou vodou. Ve čtvrtek 3. září byla za přítomnosti dotčených stran oficiálně realizace celého 
projektu ukončena a o den později se úpravna vody otevřela také veřejnosti při Dni otevřených dveří. 
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V minulém roce probíhal roční 
zkušební provoz. Po tuto dobu se 
ladila nová technologie a hledaly 
se optimální parametry provozu.  
V únoru 2020 získala úpravna vody Bílý 
Potok povolení k trvalému řádnému 
provozu. „Nová technologie je účinná a 
během letošních červnových dešťů jsme 
se přesvědčili, že problém se zákalem 
vody v Hejnicích a Raspenavě umíme 
řešit. Dokážeme lidem dodávat kvalitní 
pitnou vodu,“ dodal Petr Olyšar, ředitel 
Frýdlantské vodárenské společnosti, 
a. s. Doplnil, že při provozu je pak 
největším problémem proměnlivá 
jakost surové vody. Ta reaguje napří-
klad na vydatné deště nebo jarní tání.

Projekt za více než 214 miliónů korun 
byl financován z části i z Operační-
ho programu Životního prostředí a  
z části z Fondu ochrany vod pro Libe-
recký kraj.   

Foto: Radek Petrášek
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Potřební mohou využívat 
potravinovou banku

Potravinové banky jsou neziskové 
organizace, které shromažďují 
potraviny a distribuují je odbě-
ratelským charitativním a dobro-
činným organizacím. Skrze ně se 
potraviny dostávají ke koncovým 
klientům – dětem, seniorům, samo-
živitelkám, postiženým, lidem bez 
domova a v nouzi.

Potraviny získávají banky od potra-
vinových řetězců, z potravinových 
sbírek, evropského programu 
potravinové a materiální pomoci,  
od pěstitelů, producentů a jedno-
tlivců.

Minimálně ze 75 % se jedná o po-
traviny určené k rychlé spotřebě, 
s uplynulou dobou minimální 
trvanlivosti, neprodejné potraviny  
s poškozeným obalem nebo například 
špatným označením, které by jinak 
skončily na skládce nebo ve spalovně.
Jen v roce 2019 shromáždily 
potravinové banky, kterých je  
v České republice celkem 15 a první 
byla založena už v roce 1992, zhruba 
4700 tun potravin. Celkem nakrmily 
přes 100 tisíc lidí v nouzi a zachránily 
potraviny v celkové hodnotě 282 
milionů korun. 

Potravinové banky shromažďují zdar- 
ma potraviny, skladují a rozdělují  
je humanitárním nebo charitativním 
organizacím, které poskytují potra-
vinovou pomoc potřebným lidem. 
Činnost potravinových bank spočívá  
v darování a rozdělování a jejich práce 
se opírá o dobrovolnou bezplatnou 
pomoc a dárcovství.

Pomoci potravinové banky mohou využít také ve Frýdlantě lidé, kteří se dostali do existenční nouze 
a chybí jim prostředky na základní potraviny. Ve Frýdlantském výběžku mohou pomoci potravinové 
banky využít prostřednictvím terénního programu sociální prevence organizace Most k naději, z.s., 
který má s potravinovou bankou navázánu spolupráci. Potřební se mohou domluvit s terénními 
pracovníky na telefonním čísle 725 457 257.

Cíle potravinových bank:
• bojovat proti plýtvání potravinami
• dělit se o ně s těmi, kteří mají hlad
• obnovovat solidaritu mezi lidmi

Jedna z potravinových bank 
je i v Liberci.   
 

Okénko zastupitelů
Dobrý den,
Skončily prázdniny, které se obvyklé 
letní bezstarostnosti vzdálily více než 
bychom si přáli. Nicméně ani v tomto 
období se chod města nezastavil, 
probíhají akce, které ještě letos skončí. 
Husova ul. bude mít nové chodníky a 
povrch. Na druhé straně, rekonstrukce 
Kodešovy ul. bude obyvatele 
omezovat minimálně ještě v roce 
2021, protože její realizaci bylo nutné 
rozdělit do tří etap. 

S obtížemi a prodlevou se díky 
učitelskému sboru Základní školy 
podařilo zahájit školní rok, který 
sebou určitě ponese mnoho otaz-

níků a neznámých, včetně nutnosti 
rychlých rozhodnutí. Někdy i těch 
nepopulárních, jako je povinné nošení 
roušek ve vnitřních prostorách bez 
vyjimky.

Je čas příprav rozpočtu na rok 2021. 
tato činnost nikdy není snadná a o 
to složitější bude nyní. Po letech, kdy 
příjmy města rostly a bylo možno 
realizovat mnohé akce, je nyní nutno 
počítat se skromnější částkou. Stavby, 
které již probíhají, je nutno dotáhnout 
do konce, jako např. zmiňovanou 
Kodešovu ul., rekonstrukci Bělíkovy 
školky, aktivity kolem nemocnice a 
kroků k jejímu začlenění pod KNL.  

U dalších bude nutné zvážit, zda jsou 
skutečně bezodkladné.

V roce 2021 se budou konat tradiční 
Valdštejnské slavnosti. Vše je s otaz-
níkem, zda, v jaké formě, s jakými 
omezeními a v neposlední řadě, zda 
vůbec. Proto Hnutí nezávislých bude 
podporovat přípravu skromnější, 
úspornější varianty. I proto, že bychom 
byli rádi, kdyby se tato akce stala 
místem setkáním občanů Frýdlantu.   

Za Hnutí nezávislých:
Dobroslav Buřita
Tomáš Lengál
Jaroslav Vančura 
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Školní rok 2020/2021 začal ve Frýdlantu 
opožděně až 9. září, kvůli koronaviru

„V tomto školním roce jsme otevřeli čtyři 
první třídy, na pracovišti v ulici Bělíkova 
máme 1.A i 1.B, na ostatních vždy jen 
jednu třídu prvňáků. Celkem do prvních 
tříd nastoupilo 88 dětí. Těší nás, že jsme 
je mohli s panem starostou opět přivítat 
v jejich první školní den, i když vzhledem 
k epidemiologickým opatřením nepro-
běhlo vítání v jejich třídách, ale před 

S více než týdenním zpožděním začal konečně ve středu 9. září 2020 pro frýdlantskou základní školu 
nový školní rok 2020/2021. Jeho začátek muselo vedení ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant odložit z tradičního 
1. září kvůli výskytu koronaviru mezi pedagogy základní školy. Kvůli potvrzené nákaze u několika 
pedagogů a karanténě u dalších zůstala ještě na druhém stupni školy na pracovišti Husova zachována 
až do 14. září 2020 online výuka a prezenční výuka odstartovala až 15. září 2020. Ostatní pracoviště 
i s prvním stupněm pracoviště Husova zahájila klasickou prezenční výuku 9. září a děti tak mohly po 
dlouhém půl roce znovu usednout do školních lavic. První školní den proběhlo také tradiční vítání 
prvňáčků ředitelem školy Mgr. Bc. Petrem Kozlovským a starostou Frýdlantu Ing. Danem Ramzerem a 
to na všech třech pracovištích školy, tedy v ulicích Bělíkova, Husova i Purkyňova.

na opatření týkající se koronaviru co 
nejdéle, ideálně celý školní rok. Protože 
minulý půlrok ukázal, že osobní kontakt 
kantora se žáky je nenahraditelný. 
Vedení školy pak přeji, aby získalo pevná 
pravidla, jak má postupovat v případě 
další nákazy koronavirem ve svém 
zařízení,“ říká starosta Frýdlantu Dan 
Ramzer.  

školou. Především proto, aby se ho 
mohli bezpečně zúčastnit i rodiče a 
nejbližší dětí,“ vysvětluje ředitel ZŠ, 
ZUŠ a MŠ Frýdlant Petr Kozlovský.

„Prvňáčkům přeji, aby se jim ve škole 
líbilo, aby do ní chodili rádi a aby se 
do školy těšili. Protože jedině tak získají 
ze vzdělávání maximum. Když mu 
budou otevření a budou se nové věci 
učit s radostí. Všem žákům školy a také 
pedagogům pak přeji hlavně zdraví, a 
aby prezenční výuka vydržela s ohledem 
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Z Frýdlantského chmele bude 
opět uvařeno pivo 12° Hospodář 
i 11° Čeledín

Už potřetí se v prostorách naučné 
zemědělské stezky Střední školy 
hospodářské a lesnické Frýdlant 
(SŠHL) česal chmel. Ve čtvrtek  
27. srpna 2020 u toho vedle zástupců 
školy, Libereckého kraje a Zámeckého 
pivovaru Frýdlant nechyběli ani 
starosta města Dan Ramzer a 
místostarosta Jiří Stodůlka. Z chmele, 
který očesali z odrůdy poloraný 
žatecký červeňák, nechává škola 
díky Zámeckému pivovaru Frýdlant 
vařit opět pivo. Stejně jako loni 
dvanáctistupňového Frýdlantského 
hospodáře a jedenáctistupňového 
Frýdlantského čeledína.

„Nápad pěstovat na naučné zemědělské 
stezce kromě jiných plodin i chmel, 
jsme s kolegou Jaroslavem Palarcem 
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dostali vlastně už při jejím zakládání 
před čtyřmi lety. Už tehdy jsme měli 
takový sen, že bychom z něj jednou 
uvařili školní pivo. A povedlo se, navíc 
se z česání chmele a následného vaření 
školního piva stává hezká tradice,“ 
říká ředitel SŠHL Miroslav Kudrna. 
Obě školní piva půjdou letos opět i 
do volného prodeje, takže si je bude 
moci koupit i veřejnost. „K dostání 
budou jak v lahvích, tak stáčená  
v Zámeckém pivovaru Frýdlant,  
bez kterého by nevznikla, a jen  
v lahvích pak také v naší prodejně  
v centru Frýdlantu. Loni jsme nechali 
uvařit 4 tisíce litrů Hospodáře a 2 tisíc 
litrů Čeledína a obě piva byla prodaná 
do měsíce. Letos proto u Hospodáře 
přidáme další 2 tisíce litrů, takže se 
ho uvaří na 6 tisíc litrů, u Čeledína 
zůstaneme na dvou tisících litrů,“ 
přibližuje ředitel školy Miroslav 
Kudrna. 

Šištice chmele se česačům podařilo 
ve čtvrtek dopoledne z rostlin otrhat 
během hodiny a čtvrt. „Zhruba 12 
a půl kilogramů chmelových šištic 
putovalo rovnou do pivovaru, kde 
byly vhozeny do kádí. Při chmelovaru 

vytvoří právě ony v pivech Frýdlantský 
Hospodář a Čeledín hořkost, chuť a 
aroma,“ vysvětluje starosta Frýdlantu 
Dan Ramzer, který je vystudovaným 
agronomem. Tím, že se pivo vaří 
z čerstvého chmele, je jeho chuť 
rozmanitější a pivo je tak specifické a 

výjimečné. K zákazníkům by mohlo 
dostat zhruba v polovině října. „Už teď 
se těším, až ho společně ochutnáme,“ 
dodává starosta Frýdlantu. 

Místostarosta Jiří Stodůlka doufá, 
že tradice česání chmele bude 
pokračovat. „Město Frýdlant se SŠHL  
v minulosti spolupracovalo, s příchodem 
nového ředitele se ale tato spolupráce 
ještě zintenzivnila. Každý projekt,  
na kterém společně můžeme pracovat 
nebo ho alespoň jako město podpořit, 
jen vítáme. A jsme rádi, že jich přibývá,“ 
uvádí.

SŠHL letos chystá v prostoru naučné 
zemědělské stezky ještě jednu 
sklizeň. Tentokrát školního vína. 
„Chystáme se v polovině září sklidit 
dvě odrůdy – rondo a biancu. Hroznů 
se ujme Česká zahradnická akademie 
Mělník. Ve spolupráci s ní vznikne 
první víno Střední školy hospodářské 
a lesnické Frýdlant, s označením 
Frýdlantské cuvée bílé a Frýdlantské 
cuvée červené,“ uzavírá ředitel školy 
Miroslav Kudrna.  
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Frýdlantští aktivní senioři si užili 
Seniorskou míli, čili závod v chůzi

Závod v chůzi na jednu míli, tedy 
přibližně 1600 metrů, si v úterý 15. 
září 2020 nenechali ujít aktivní senioři  
z Frýdlantu. Po boku členů senior- 
ských klubů z Liberce a Jablonce 
nad Nisou vyrazili na trať z Ekoparku  
v Liberci, ve kterém byl i cíl tohoto 
závodu. Celkem se třináctého ročníku 
Seniorské míle účastnilo 61 seniorů  
ze všech tří spřátelených měst.

„Třináctý ročník Seniorské míle byl 
v mnoha ohledech jiný, než ročníky 
předešlé. I na něm se podepsala situace 
týkající se koronaviru a to především 
tím, že se někteří přihlášení nakonec 
odhlásili a z Jablonce nad Nisou k nám 
dorazili jen dva závodníci. Premiérově 
měl také dva vítěze, protože do cíle 
dorazili ve stejný čas, v čase 11:54 minut, 
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shodně Marie Nosková a Jaromír Červa. 
Oba od nás z Liberce,“ říká ředitel 
Komunitního střediska Kontakt (KSK) 
Liberec, které závod uspořádalo, Bc. 
Michael Dufek. 

Třetí příčku si v závodě vyšla také 
liberecká Eva Doležalová, která trať 
ušla za 12:07 minut. 

Nejstarší závodnicí pak byla opět 
jako v předešlých ročnících Eva 
Reinbergová, které za několik dní 
oslaví krásné 90. narozeniny.  

„Frýdlant letos neměl na bedně vítězů 
ani jednoho zástupce. Nám to ale zase 
tolik nevadí. Důležitá je pro nás spíš 
atmosféra závodu, pohoda, hezké 
počasí, krásné prostředí a dokonalá 
organizace. Jestli nakonec do Frýdlantu 
dovezeme vítězství nebo ne, už tak 
důležité není,“ usmívá se starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer. 

„Z Frýdlantu na tradiční Seniorskou míli 
dorazilo 33 účastníků, takže jsme měli 
převahu. Společně se závodníky jsme 
přivezli také vuřty, které si po závodě 
senioři opekli a ze kterých se staly i dva 
věnce pro vítěze. Mimochodem velmi 
slušivé a voňavé,“ dodává matrikářka 
Městského úřadu Frýdlant Ivana 
Sitzberger, která má ve Frýdlantu 
seniorské akce ve své kompetenci.

„Chtěl bych závěrem poděkovat všem, 
kteří se na úspěšné akci podíleli. Ať už 
se jedná o Český červený kříž, oblastní 
spolek Liberec, který zajistil zdravotní 
dozor, Slovan Liberec, který nás nechal 
vést část trasy přes stadion nebo 
Ekopark, který nám poskytl zázemí. 
A poděkování patří i MUDr. Přemyslu 
Sobotkovi, náměstkovi hejtmana 
Libereckého kraje, který nad závodem 
převzal patronát a který nás už 
několik let podporuje,“ uzavírá ředitel 
libereckého KSK.   
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Na veletrhu EDUCA MYJOB Liberec 
2020 se představí i frýdlantské školy
Od čtvrtka 15. října do soboty  
17. října se v Home Credit Areně a 
Kongres Parku Liberec uskuteční  
14. ročník největšího veletrhu práce 
a vzdělávání na severu Čech. Zde se 
i letos představí zástupci převážně 
středních škol, zaměstnavatelů a dal- 
ších subjektů, aby návštěvníkům 
představili své fungování, studijní 
obory či oblast podnikání nebo další 
aktivity tzv. naživo. 

Mezi vystavovateli budou samo-
zřejmě i zástupci frýdlantských 
středních škol, jako například  
Střední škola hospodářská a lesnická, 
která návštěvníkům představí 
všechny své maturitní i učební obory.  
Na veletrhu si tak každý návštěvník 
může najít to, co ho zajímá a  
u jednotlivých stánků získá odpovědi 
na všechny své otázky.

„Jedním z cílů našeho veletrhu je 
zpřehlednit nabídku vzdělávacích 
programů nejen pro žáky základních 
škol. Na EDUCE mají možnost se 
seznámit i s méně známými obory a 
školami, na které by třeba jindy nemuseli 
přijít nebo by je nezaujaly. A myslím, 
že se nám to v posledních letech daří. 
Návštěvnost se stále zvyšuje, lidé se více 
zajímají o konkrétní nabídku a expozice 
jednotlivých vystavovatelů jsou mno- 
hem interaktivnější. Jinak tomu nebude 
ani letos, ačkoliv bude veletrh probíhat 
s určitými bezpečnostními opatřeními,“ 
sdělil Martin Trita, hlavní manažer 
veletrhu EDUCA MYJOB Liberec. 

Program pro školy, jednotlivce 
i odbornou veřejnost

Během celého veletrhu je pro ná-
vštěvníky připravený doprovodný 

program, ve kterém nebudou chybět 
zavedené soutěže, konference, 
workshopy a jedna novinka. Foto-
soutěž EDUCA PRESS PHOTO se letos 
uskuteční již podruhé. Další soutěže 
na EDUCE budou Pozdrav Educu a 
zavedená soutěž pro školy a firmy TOP 
ŠKOLA a TOP FIRMA. 

V rámci veletrhu se bude i letos konat 
HR konference, která proběhne 
ve čtvrtek 15. října od 14 hodin  
v prostorách Kongres Parku Liberec, 
a to na téma HR frekvence 2020. 
Konference je určena primárně  
pro odbornou veřejnost z řad 
personalistů, manažerů a majitelů fi- 
rem.

Pro žáky posledních ročníků ZŠ 
budou určeny workshopy takzvané 
živé knihovny, které na veletrhu 
pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR. 
Ty budou navazovat na kariérové 

poradenství přímo na školách a žákům 
představí zajímavé zaměstnavatele 
v našem regionu, kteří budou mít i  
v dlouhodobém hledisku potenciál 
pro profesní uplatnění.

Letos se na EDUCE nově představí 
i Smíchovská střední průmyslová 
škola, která se v průběhu celého 
veletrhu postará o živé vysílání a 
zprostředkování veletrhu většímu 
množství posluchačů, nejen návštěv- 
níků jako takových. 

Vstup na veřejnou část veletrhu je 
zdarma a zajímavý program si na 
něm najde opravdu každý. Veletrh 
bude veřejnosti přístupný ve čtvrtek  
15. a v pátek 16. října od 9 do 18 hodin,  
v sobotu 17. října od 9 do 13 hodin. 

Více informací o programu veletrhu 
najdete na www.educaliberec.cz.  

HLAVNÍ PARTNEŘI
POŘADATELÉ

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ  PARTNEŘI

KONGRES PARK
LIBEREC

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | říjen 2020

18



FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | říjen 2020

19



ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

Školní rok letos začal v řádném ter-
mínu 1. září 2020. Žáci se těšili, až  
vkročí do školy a uvidí se se všemi 
spolužáky a učiteli. V dnešní těžké 
době, kdy nás ohrožují viry, si hlavně 
přejeme, aby vyučování probíhalo 
běžnou formou obohacenou o 
sport, projekty, výlety, zájmovou 
činností a další společné akce. 
Do školy nastoupilo celkem  
54 žáků v 8 třídách.

Rádi budeme pokračovat v projektu 
„Jizerky známé i neznámé“, který 
byl připraven na jaro a pokračovat 
má do konce roku 2020. Jde o projekt 
s ekologickým programem. Škola 
získala od Nadace Ivana Dejmala 
finanční podporu 4000,- Kč. 

Mezi aktivity, kterým se žáci pod 
vedením učitelů budou věnovat, patří  

 chůze skupiny po turisticky   
 značené cestě

 sledování přírodnin, míst a zákoutí,  
 které vždy vyfotografují

 shromažďování vzorků, které   
 budou předmětem dalšího 
 zkoumání a pojmenování (jen to,  
 co je možné a povolené – i to si 
 žáci budou uvědomovat)

 analýza vodních živočichů
 výstava fotografií, instalace dalšího

  materiálu

V rámci tohoto projektu se 11 žáků  
2. stupně s pedagogy vydalo  
na poznávání Jizerských hor. Byl 
krásný den, jeden z těch, kvůli kterým 
jsou Jizerské hory tak krásné.

Přikládáme několik fotografií, na kte-
rých je vidět, že v září u nás opravdu 
„rostou“.

Dalším projektem, do kterého 
se rádi zapojujeme každý rok, je 
dobrovolnický projekt 72 hodin.

Letos opět vyhlašujeme sbírku 
pamlsků a potřebných věcí pro pejsky 
a kočky umístěné v útulku Azyl Pes 
Krásný Les. Sbírka potrvá do 14. 10. 
2020, je otevřená pro každého, kdo by 
chtěl nějakou maličkostí přispět a chtěl 
by se k nám přidat. Vybrané věci poté 
ve čtvrtek 15. 10. 2020 po domluvě 
s paní Vojáčkovou osobně v útulku 
předáme, rádi pak některé pejsky 
vyvenčíme na společné procházce. 

Druhou částí tohoto projektu pak 
bude v pátek 16. 10. vysazování 
ovocných keříků na naší školní 
zahradě a úprava již existující skalky 
tak, aby zahrada byla ještě hezčí a 
příjemnější na pobyt. Vše, co byste 
se chtěli o tomto dobrovolnickém 
projektu a jeho aktivitách dozvědět, 
najdete na webových stránkách 
https://www.72hodin.cz/. 
Informace o našich aktivitách pak 
také na našich webových stránkách 
www.zsps-frydlant.cz a na našem 
Facebooku @zsps.frydlant.cz.

14. ročník veletrhu EDUCA MYJOB 
Liberec 2020 je již za dveřmi!

Ani letos nechceme naše žáky ošidit 
o tento veletrh. Oblast vzdělávání a 
pracovních příležitostí bude našim 
žákům umožněna. Krajský úřad 
Libereckého kraje škola požádala  
o dotaci na dopravu. Budeme věřit, 
že se nic nezmění a budeme moci  
do Liberce jet. 

Zájmová činnost na škole je žákům 
nabídnuta. Žáci se mohou hlásit a  
od 1. 10. navštěvovat technický krou-
žek, keramiku, hru na flétnu, domácí 
práce a sportovní trénink. Tato 
zájmová činnost je pro žáky bezplatná 
a učitelé se jí věnují ve svém volném 
čase. 

Přejeme všem žákům ve Frýdlantu, 
aby mohli v klidu chodit do škol a 
nemuseli zůstávat doma a učit se  
na dálku.  

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Mgr. Jarmila Kesnerová
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Zájmové kroužky při ZŠ, ZUŠ a MŠ
Frýdlant na rok 2020/2021

Zájmové kroužky při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant na rok 2020/2021

p
o

n
d

ě
lí

Florbal Kolář Václav 5. - 9. tř. Po 15:00 – 16:30 Pur. tělocvična 500 Kč

Sportovní hry 1. - 6. tř. Po 13:15 – 14:30 Pur. tělocvična 500 Kč

Šachy I. Mgr. Buřita Dobroslav 1. - 9. tř. Po 15:00 – 16:00 DDM suterén 500 Kč

Kreativní dílna I. Bc. Tomančáková Vladimíra Dis. 1. - 4. tř. Po 14:00 – 15:00 DDM ateliér 600 Kč

Kreativní dílna II. Bc. Tomančáková Vladimíra Dis. 5. - 9. tř. Po 15:00 – 16:30 DDM ateliér 600 Kč

Robotické hraní I. Fialová Marcela 2. - 4. tř. Po 14:00 – 15:00 DDM učebna pod střechou 500 Kč

Konstrukce a robotika I. 5. - 9. tř. Po 15:00 – 16:30 Hus přírodovědná učebna 500 Kč

Školička I. Hihlánová Jaroslava MŠ Po 16.00 – 17.00 Pur. učebna 500 Kč

Judo Mgr. Sýkora Petr mladší Běl. 2. patro stará budova 900 Kč

Judo Mgr. Sýkora Petr starší Běl. 2. patro stará budova 900 Kč

ú
te

rý

Kruhový trénink Mgr. Škarková Barbora dívky 8. - 9.tř. Út 15:15 – 16:15 Hus tělocvična 500 Kč

Šachy II. Mgr. Buřita Dobroslav 1. - 9. tř. Út 14:30 – 15:30 Běl. učebna 500 Kč

Myslivost a ochrana přírody Ing. Bc. Wudyová Zuzana 1. - 9. tř. Út 16:00 – 17:00 DDM suterén 500 Kč

Tvořivé ruce Svobodová Kateřina 3. - 6. tř. Út 15:00 – 16:30 DDM ateliér 600 Kč

Zábavná věda 4. - 5. tř. Út 14:00 – 15:00 Hus přírodovědná učebna zdarma

Školička II. Hihlánová Jaroslava MŠ Út 16.00 – 17.00 Pur. učebna 500 Kč

s
tř

e
d

a Tanečně pohybový Mgr. Pischelová Lenka 1. - 2. tř. St 14:30 – 15:30 Hus tělocvična 500 Kč

Tanečně pohybový Rajnová Johana 3 – 6 let St 15:30 – 16:30 Hus tělocvična 500 Kč

č
tv

rt
e

k

Judo Mgr. Sýkora Petr nad 15 let Čt 17:50 – 18:50 Běl. 2. patro stará budova 700 Kč

Rybářský kroužek Mikoláš Jiří 1. - 9. tř. Čt 16.00 – 17.00 500 Kč

Robotické hraní II. Fialová Marcela 2. - 4. tř. Čt 14:00 – 15:00 DDM učebna pod střechou 500 Kč

p
á

te
k Turistický kroužek Pavlačka Vít 1. - 9. tř. Pá 15:30 – 17:00 DDM suterén 500 Kč

Klub R Svobodová Kateřina 3. - 9. tř. Pá 15:00 – 16:30 DDM ateliér zdarma

Mgr. Močárková Jana                
Mgr. Passler Marie

Fialová Marcela                      
Navrátil Jakub

p
o

n
d

ě
lí
 

č
tv

rt
e

k

   Po    
Čt

15:50 – 17:20 
15:50 – 16:50

   Po    
Čt

17:20 – 18:50 
16:50 – 17:50

Mgr. Stanková Šárka                
Mgr. Passler Marie

rybník 
DDM

zámecký rybník  suterén 
DDM
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ú
te

rý

Kruhový trénink Mgr. Škarková Barbora dívky 8. - 9.tř. Út 15:15 – 16:15 Hus tělocvična 500 Kč

Šachy II. Mgr. Buřita Dobroslav 1. - 9. tř. Út 14:30 – 15:30 Běl. učebna 500 Kč
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SŠHL Frýdlant

Jen to nejlepší! Před libereckou radnicí 
se ve čtvrtek 17. září 2020 opět bavilo 
a hodovalo. Probíhal zde už tradiční 

Den regionálních potravin, na kterém 
se jako vždy prezentují zemědělci, 
pekaři, cukráři nebo řezníci z celého 
Libereckého kraje a hlavně zde 
proběhlo ocenění naší školy v soutěži 
Regionální potravina Libereckého 
kraje. 

Ing. Miroslav Kudrna
Ředitel SŠHL Frýdlant

Den regionálních potravin Libereckého 
kraje – prezentovala se i SŠHL Frýdlant

Titul a označení Regionální potravina 
v kategorii pekařské výrobky získaly 
učňovské housky Střední školy 
hospodářské a lesnické Frýdlant, která 
se na akci také prezentovala.  
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Občanská kronika
srpen 2020

Sňatky

Miroslav Mařan
Pavel Žatečka
Josef Kocek

Úmrtí

Kristýna Cymbálová
Tomáš Neumann
Malvína Novotná

Narození
Viktor Podmanický  +  Nikola Štejnarová
Tomáš Francl  +  Simona Kavková
Tomáš Stránský  +  Monika Hanišová
Karel Jurečka  +  Vladimíra Kloudová
Vladimír Škarda  +  Anna Poláková
Milan Belin  +  Marie Novotná
David Válek  +  Petra Voňková

Petr Hasenöhrl  +  Adéla Zikmundová
Jiří Havlík  +  Zdeňka Pevná
Michal Bilý  +  Petra Neumaierová
Jan Vencl  +  Monika Wajsarová
Jaroslav Kapras  +  Pavlína Vyhlasová
Jiří Žofčák  +  Jana Halászová
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Říjen je v knihovnách každoročně 
zahájen „Týdnem knihoven“.  
V letošním roce proběhne již  
24. ročník. Tuto celostátní akci 
vyhlašuje pravidelně Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků (SKIP)  
na podporu čtenářů a čtenářství.

I frýdlantská knihovna je do této  
akce již po několikáté zapojena.  
Ve čtvrtek 1. října 2020 k nám  
do Frýdlantu zavítala z Krkonoš 
spisovatelka dětských i „dospě- 
láckých“ knih Danka Šárková, aby 
společně s druháky pokřtila svou  
úplně čerstvě vycházející dětskou 
knihu Alenka, Krakonoš a lev, která 
volně navazuje na knihu Alenka 
a Krakonoš. Paní spisovatelka 
představila nejen své knížky a 
Krkonoše, ale zároveň i dohlídla na 
pasování na čtenáře.  

Zveme vás do knihovny na pod-
zimní čtení: Knihy, které přečtete 
jedním dechem.

Že kniha a film mají krátké propojení, 
je věc známá a potvrzuje to i nový film 
Bábovky, natočený podle bestselleru 
spisovatelky Radky Třeštíkové. Právě 
přichází i do frýdlantského kina. Jako 
knížka leží v regálu naší knihovny  
již delší dobu, stačí ji vytáhnout, 
přečíst a porovnat s filmovým 
zpracováním. Příběhy hrdinů Bábo- 
vek nám ukáží, že některá setkání 
dokáží navěky změnit život. 
Všichni jsme totiž propojeni. 
Vztahy, prací, náhodami, nenávistí 
nebo láskou. Jsme součástí té 
nejsložitější sítě, která je utkána  
z emocí, mezi nimiž nechybí humor, 

Knihomol 10/2020              

ironie, bolest, napětí a pochopitelně 
i láska a vášeň. Bábovky mapují 
současné partnerské i rodinné vztahy, 
ukazují zábavné a trefné situace  
z každodenního života, které zná 
každý z nás, vypráví o tom, že všichni 
jsme propojení a díky tomu i malé 
věci dokážou někdy otřást světem. 

I v dětském světě jsou knihy a filmy 
propojeny, aktuálně mezi novinkami 
objevíte knihu  Addamsova rodina  
od Calliope Glassové, která  je 
adaptací animovaného filmu. 
Kultovní snímek i kniha o poněkud 
zvláštní rodince. Novomanželům 
Morticii a Gomezovi Addamsovým 
rozzuřený dav pokazil svatbu, a 
tak se rozhodli vyměnit Starý svět 
za Nový. Addamsovi jsou jiní než 
většina ostatních. Mají vytříbený 
strašlivý vkus a delikátně hnusné 
chutě, vzájemně se pokoušejí zabít, 
ale mají se rádi až za hrob. Rodina 
Addamsových se potýká s obvyklými 
trablemi – dospívajícími dětmi, 
všetečnou tchyní a nevychovanými 
domácími mazlíčky. Jejich domov 
snů, pro maloměšťáky rozpadající se 
ruina, se stane trnem v oku Margaux, 
moderátorce reality show, která je 
shodou okolností také majitelkou 
realit v sousedství – a Addamsovi 
jí kazí ceny. Na oslavu zkoušky 
dospělosti Addamse juniora se navíc 
sjede celá široká rodina, což Margaux 
ještě víc kazí plány. Chce Addamsovi 
nejprve vyštvat a později zničit. Válka 
sousedů vypukne plnou silou. Velice 
milá kniha podle animovaného filmu 
bude bavit především mladší čtenáře, 

kteří ho ještě neviděli, protože příběh 
je to kouzelný.

Ať si v tomto podzimním čase 
odnesete plno příběhů a myšlenek, 
které vám padnou na míru jako 
podzimní listí. „Podzimní čas je čas 
na dobrou knihu i zhlédnutí pěkného 
filmu.“

Přijďte si vybrat i z dalších zajímavých 
titulů z naučné a krásné literatury  
dospělé i pro děti. 

Těšíme se na Vás!   
 
Za knihovnice a Knihomola   
Radka Wittmayerová

Říjen v knihovně

Otevírací doba 
Městské knihovny Frýdlant

Po
 9.00 - 12.00 hodin

13.00 - 17.00 hodin

Út   9.00 - 12.00 hodin

St
  9.00 - 12.00 hodin

13.00 - 17.00 hodin

Čt 13.00 - 17.00 hodin

Pá  zavřeno
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Frýdlantští aktivní senioři si 
uspořádali turnaj ve hře mölkky
Turnaj ve finské hře mölkky uspořádali ve čtvrtek 3. září 2020 v prostoru baráčnické rychty na Větrově 
aktivní senioři z Frýdlantu. Na jeho pořádání se společně podílely všechny tři frýdlantské seniorské 
kluby, tedy baráčníci, turisté i zahrádkáři. Do turnaje se zapojilo 38 hráčů a počasí jim přálo. Pod širým 
nebem je hřálo příjemné zářijové slunce. 

„Mám radost z toho, že se turnaj  
ve hře mölkky tak povedl, že se senioři 
dohodli a sami si tenhle turnaj pro sebe  
ve Frýdlantu uspořádali. Původně 
jsme totiž všichni měli dnes být také  
na turnaji v této původně vikingské  
hře, ale v Jablonci nad Nisou. Bohužel 
s ohledem na přijatá epidemiologická 
opatření jsme tam nakonec nejeli, což 
bylo seniorům líto, a proto si uspořádali 
turnaj vlastní, první v historii Frýdlantu,“ 
vysvětluje starosta Frýdlantu Dan 
Ramzer. 

Turnaj se uskutečnil venku před 
baráčnickou rychtou. Hráči byli 
rozděleni do tří týmů, které se 
postupně vystřídaly na všech třech 
drahách. Vítěz každé z devíti her pak 
postoupil do velkého finále. „Vzhledem 
k tomu, že v jednom týmu vyhrála 
všechny tři hry stejná seniorka a v dalším 
dvě ze tří jiná, se nakonec ve finále 
sešlo jen šest hráčů. Ve finále se hra s 
dřevěnými „kuželkami“ nejlépe povedla 
Helmutu Pavelkovi, který se tak stal 
nejlepším hráčem turnaje, na druhém 
místě se umístila Jana Bartošová a na 
třetím Růžena Pavelková. Pavelkovi tak 

turnaj zcela ovládli,“ uzavírá matrikářka 
Městského úřadu Frýdlant, která má 
seniorské akce ve své kompetenci, 
Ivana Sitzberger.   
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Frýdlant hostil festival 
Frýdlantsko Franze Kafky

V pátek 18. září 2020 proběhl v kině  
ve Frýdlantě první ze dvou zá-
věrečných večerů festivalu 
Frýdlantsko Franze Kafky.  Byli 
vyhlášeni vítězové literární soutěže 
na kafkovské téma “Máš v hlavě 
brouka? Piš!” pro studenty středních 
škol, která probíhala od letošního jara  
ve spolupráci s Gymnáziem Frýdlant. 
Sešlo se 24 skvělých prací z celkem 
osmi škol z Frýdlantu, Liberce, Ostravy, 
Brna, Semil a Plzně. Ceny, které  
do soutěže věnovalo město Frýdlant, 
vítězům osobně předal starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer.

Literární soutěž FFK hodnotili:
• spisovatel a básník Jiří Žáček
• režisér a scénarista David Jařab
• herečka, zpěvačka a textařka Ester  
 Kočičková
• Mgr. Kryštof Špidla  Ph.D., pedagog  
 Gymnázia Frýdlant

Vítězné práce:

1. místo 
Zuzana Najvrtová - Jen jednou spatřit 
slunce (Gymnázium Frýdlant)

2. místo 
Geri Puková - To je on (Gymnázium 
P. Křížkovského s uměleckou profilací 
Brno)

3. místo 
Jindřiška Štrymplová - Nespokojený 
zajíc (Gymnázium F.X.Šaldy Liberec)

Následovalo promítání vítězných 
prací, které načetli herci Petr 
Čtvrtníček, Jiří Lábus a Petra Bučková. 
Po nich diváci shlédli pásmo krátkých 

Od pátku do neděle probíhal ve Frýdlantu festival Frýdlantsko Franze Kafky, 
který probíhal v duchu tohoto známého spisovatele. Nabídl vyhodnocení literární 
soutěže, festival krátkých filmů Praha, koncerty i dernsiáže výstav.
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filmů, které pro tuto příležitost 
připravil a poskytl Festival krátkých 
filmů Praha – PragueShorts.

V sobotu 19. září  2020 zahájilo 
v obřadní síni radnice Frýdlant 
celodenní festivalový program česko-
německé divadelní představení 
Das Thema. Do sálu procházeli 
diváci přísnou kontrolou studentů 
z Gymnázia Frýdlant, kteří pro ně 
připravili tématická stanoviště, 
připomínající působení Franze Kafky 
na Frýdlantsku jako revizora Dělnické 
úrazové pojišťovny v místních 
továrnách.
Po skončení divadelního představení 
začal hudební program na nádvoří 
radnice, kterým provázeli herci Krátkého 
a úderného divadla Miroslav Holubec 
a Michal Švácha. Zahrály frýdlantské 
kapely The Grizzlies a Pubcoustic, večer 
zakončil O´Band Marka Ottla s hostující 
zpěvačkou Pavlínou Ždánskou, který 

Partneři:
Město Frýdlant
Café Jazzová Osvěžovna
Český rozhlas Liberec
Jizerské ticho
Biǵ O´Band Marka Ottla
Krátké a úderné divadlo Liberec
Zámecký pivovar Frýdlant
Jizerskohorské technické muzeum
Folda s.r.o.
Státní fond kultury MKČR
Radek Sidun a Matyáš Bartoň (vizuální styl)
Divadlo Na Zábradlí
Klášter Hejnice    

Foto: David Landgraf

Za organizátory festivalu 
Frýdlantsko Franze Kafky 
Martina Galdová

roztančil všechny, kteří se přišli podívat 
a pobavit.

Závěrečnému víkendu festivalu 
Frýdlantsko Franze Kafky předcházely 
výstavy spojené s dílem Franze Kafky, 
které trvaly do 20. září 2020. 

Od začátku srpna probíhala výstava 
velkoformátových grafik Jaromíra 
Švejdíka z komiksu Zámek Jaromír 99 
– Pod Zámkem v Zámeckém pivovaru 
Frýdlant. 

Další výstavu Jiří Slíva Kafka a Frýdlant 
bylo možné navštívit ve výstavní síni 
radnice Frýdlant. 

Poslední, třetí výstavu, s názvem 
Franz Kafka Aforismy výtvarnice Ivy 
Vykypělové, hostilo Jizerskohorské 
technické muzeum v Bílém Potoce.

Na druhý ročník festivalu Frýdlantsko 
Franze Kafky se můžete těšit za dva 
roky, v září 2022.
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Free-club a Free-clubík 
pokračují v činnosti
V létě skončil tříletý projekt města 
Frýdlant „Žijeme tu spolu“ (2018-
2020). V rámci projektu fungoval  
na náměstí ve Frýdlantu předškolní 
klub pro děti a volnočasový Free-
club pro žáky základní školy.  Naši 
Freeklubáci za tu dobu stihli i mnoho 
užitečných věcí: prodejem lívanců 

a výrobků vydělávali na krmení  
pro útulek Azyl pes v Krásném Lese 
a jezdili psy i venčit, organizovali 
pro malé děti hry a soutěže nebo 
mikulášské besídky, trénovali na různá 
hudební vystoupení, sázeli stromky 
v lese a podobně. Podívejte se  
na souhrnná čísla z projektu.

Projekt byl ukončen 31. 7. 2020,  
ale hned od 1. 8. 2020 zahájila 
organizace MAS Frýdlantsko, z.s. 
pokračující projekt Na jedné lodi II., 
který poběží až do konce roku 2022. 
Projekt je rovněž spolufinancován EU. 

Můžeme proto pokračovat v na-
startovaných aktivitách v klubu  
na náměstí. Dopoledne máme i 
nadále vyhrazené práci s předškolními 
dětmi a jejich rodiči. Budeme pořádat 
různé hry a aktivity, organizovat 

TĚŠÍME SE NA VÁS,

ANDREA, ELIŠKA A ŽANETA

Pro více informací nás kontaktujte
na tel.  725 782 527/ 601 341 420 

nebo na         freeclubik

FREE - CLUBÍK

ve Frýdlantu - zdarma - hlídání a hry s dětmi od 2,5 do 6 let

Děti u nás mají zajištěnou svačinku a vzdělávací program.

Do programu je nutné se registrovat!

Pondělí , Úterý  9.00 - 12.00
Ctvrtek, Pátek  9.00 - 12.00
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Každou středu
 10 .00 - 12 .00 hodin

ve Free-clubu na náměstí ve Frýdlantu
(č.p. 91, bývalý Snack bar)

VSTUP A KÁVA ZDARMA.
PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS

KONTAKTUJTE
NA TEL.  725 782 527/ 601 341 420 

NEBO NA         FREECLUBIK

Přijďte si k nám odpočinout,
popovídat nebo vyrábět s

dětmi 

kratší vzdělávací setkání k výchově 
dětí. Odpoledne pak věnujeme 
kroužkům pro rozvoj gramotností 
i klíčových kompetencí žáků ZŠ  
(9-15 let). Chystáme dobrovolnický 
kroužek Avengers, kulturní kroužek 
Pop-Stars nebo kroužek zaměřený 
na zdravý životní styl Feel fit. Držte 

nám palce, ať naše aktivity nezhatí 
COVID-19.

Dopolední i odpolední program  
ve Free-clubu je zdarma, je však 
nutné se do něj registrovat. 
Sledujte naše vývěsky ve výloze  
i na FB (Free-club a freeclubik).

Těšíme se na viděnou

Eliška Lacinová (Free-clubík) 
a Kristýna Davidová (Free-club)

PS: Při realizaci dodržujeme 
aktuální potřebná opatření souvi-
sející s pandemií COVID-19 (roušky, 
desinfekce apod.)    
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Nejrozsáhlejší přehled všech kroužků a aktivit 
pro děti i dospělé na Frýdlantsku: Free-time 
pro rok 2020/21 aktualizován!
I když je situace vlivem pandemie 
nejistá, stále žije na Frýdlantsku 
mnoho lidí, kteří tráví svůj volný 
čas aktivně nebo jej věnují dětem  
na různých kroužcích. 

Jako každý rok pro vás aktualizujeme 
databázi volnočasových aktivit  
Free-time.cz. 

Najdete tam nejrůznější sporty, 
jazykové kurzy, nabídku kroužků škol a 
DDM. V databázi evidujeme už téměř 
340 různých aktivit. Vyhledávat 
můžete podle věku (od 0 do 99), 
tématu nebo místa konání.
Takže pokud po létě počítáte faldy 
na břiše a hledáte vhodné cvičení, 

nebo vaše dítě právě přišlo domů  
s přáním nového kroužku, o kterém 
jste nikdy neslyšeli, zkuste si zalistovat 
ve Free-time.cz. Budete překvapeni, 
co všechno se dá ve Frýdlantském 
výběžku podnikat.

Databáze je udržována díky projektům 
Na jedné lodi II a MAP Frýdlantsko II 
organizace MAS Frýdlantsko, z.s.  

W W W . F R E E - T I M E . C Z ONLINE DATABÁZE PRAVIDELNÝCH AKTIVIT PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
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Starosta Frýdlantu přivítal v obřadní 
síni radnice čtyři třídy prvňáčků

„Vítání prvňáčků na frýdlantské radnici 
má dlouholetou tradici, která dětem 
začátek povinné školní docházky 
zpestřuje. Řada z nich je totiž v krásné 
obřadní síni poprvé. Další už jí znají 
například z vítání svých sourozenců 
mezi občánky nebo třeba ze svatebních 
obřadů svých blízkých. Nicméně 
všechny děti si tuto slavnost užívají, je 
pro ně něčím novým,“ říká starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer. Tradičně se 
vítání prvňáčků koná až druhý týden 
školní docházky, aby děti měly už 
za sebou pár dní školy. „Tak to bylo 
naplánováno i letos, bohužel karty nám 
zamíchal koronavirus a opatření, která 
jsme museli s ohledem na nakažené 
kantory a další v karanténě přijmout. 
Děti kvůli tomu do první třídy nastoupily 

až ve středu 9. září, kdy jsme je s panem 
ředitelem školy vítali u jejich základní 
školy a tak se vlastně potkáváme 
podruhé za tři dny. Nic to ale nemění 
na tom, že si tuto chvíli užily,“ dodává 
starosta města.

„V obřadní síni frýdlantské radnice jsme 
postupně během dopoledne přivítali 
čtyři první třídy, které jsme letos v naší 
škole otevřeli. Dvě z pracoviště v Bělíkově 
ulici, další z pracoviště v Husově a 
Purkyňově ulici. Celkem tam nastoupilo 
k docházce 88 dětí, dnes jich ale přišlo 
o trochu méně, některé byly ze školy 
omluvené,“ upřesňuje ředitel ZŠ, ZUŠ 
a MŠ Frýdlant Mgr. Bc. Petr Kozlovský.
Vítání prvňáků v obřadní síni jako 
vždy doplnily kulturním vystoupením 
děti ze Základní umělecké školy, které 

zahrály na flétnu, foukací harmoniku a 
zazpívaly. 

Během slavnostního aktu si děti 
povídaly se starostou města. „Vždycky 
se dětí ptám, čím by chtěly být, až 
budou velké. Letos nás překvapily 
dvě holčičky. Jedna chtěla být 
zmrzlinářkou, druhá popelářkou.  
A měli jsme tu také budoucího 
zpěváka nebo malíře. Jinak mezi 
dětmi ve výběru budoucích povolání 
jasně vedou povolání jako učitelka, 
policista, hokejista, doktor nebo 
zvěrolékař. Dětem jsem popřál, ať 
se jim ve škole líbí, ať je učení baví 
a hlavně až mohou bez komplikací 
a dalších mimořádných opatření  
do školy stále chodit. Protože 
pravidelná a stabilní docházka je  

Více než osm desítek letošních prvňáčků přivítali v pátek 11. září 2020 v krásných prostorách 
frýdlantské radnice starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer s ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant  
Mgr. Bc. Petrem Kozlovským. Společně jim nejen popřáli hodně úspěchů do dalších dní a let, které  
ve škole stráví, ale také jim předali praktické dárky a pamětní list.
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pro ně důležitá, už kvůli návykům na 
určitý řád a také kvůli osobnímu přístupu  
k výuce jejich paní učitelky,“ doplňuje 
starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Děti od starosty města a ředitele 
školy dostaly pamětní listy na tuto 
událost a praktické dárky. „Letos jsme 
pro prvňáky vybrali hřejivé nákrčníky, 
ze kterých lze vytvořit i čepici, potom 
dostali propisku, klíčenku s názvem 
školy a reflexním prvkem a také 
„tetovačku“ s logem školy a nápisem 
prvňák. Z dárků měli takovou radost, že 
někteří už z vítání v čepici či nákrčníku 
odcházeli. Nutno podotknout, že ráno 
bylo opravdu chladno a vlastně se tento 
dárek hned hodil,“ usmívá se matrikářka 
Městského úřadu Frýdlantu Ivana 
Sitzberger, která vítání zorganizovala.

Ostatně právě chladné počasí bylo 
důvodem, proč se letošní vítání 
prvňáčků neuskutečnilo dle plánu  
na nádvoří radnice. „Měli jsme 
ten prostor připravený s ohledem  
na opatření kvůli koronaviru, aby vše 
proběhlo pod otevřeným nebem a bylo 
co nejbezpečnější, nicméně dětem by  
na nádvoří bylo chladno a tak jsme 
nakonec zvolili variantu obřadní síně. 
Dodržovali jsme přitom rozestupy 
minimálně 2 metry a při bližším 
kontaktu s dětmi i kantory jsme měli 
nasazené roušky,“ uzavírá starosta 
Frýdlantu.  
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Frýdlantští aktivní senioři se 
zapojili do kampaně 5 tisíc 
kroků pro zdravé srdce

„Kampaň 5 tisíc kroků pro zdravé 
srdce probíhala na popud libereckého 
Kolosea celé září a jsem rád, že jsme 
k aktivitě, která byla pořádána pro 
seniory Jablonce nad Nisou byli přizváni 
tentokrát i my, frýdlantští. Je to vlastně 
naše první společná seniorská akce v 
druhém pololetí. Děkuji za to, že jsme 
se do ní mohli zapojit poslanci Petru 
Beitlovi a Spolkovému domu Centra 
sociálních služeb v Jablonci nad Nisou,“ 
říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. 

„Akce začala na Bedřichově, na chatě 
Dolina, odkud se 49 frýdlantských 
seniorů vydalo pěšky na Prezidentskou 
chatu. Během cesty ušli minimálně 
požadovaných pět tisíc kroků a 
aktivně se tím do kampaně „5 000 
kroků pro zdravé srdce“ zapojili,“ říká 
matrikářka Městského úřadu Frýdlant, 
která má seniorské akce ve městě  
ve své kompetenci, Ivana Sitzberger.

„Aktivita našich seniorů nás těší 
vždycky. Udržují díky ní v dobré 
kondici nejen svá těla, a tedy i srdce, 
ale i svou mysl. Protože všechny 
společenské akce, které se v rámci 
seniorských klubů konají, probíhají  
ve skvělé atmosféře a náladě. Ať se 
jedná o turnaj v šipkách, seniorskou 
míli, výšlap na Prezidentskou chatu 
nebo turnaj ve hře mölkky, který proběhl  
u nás ve Frýdlantu začátkem září,“ 
dodává starosta Frýdlantu.

Světový den srdce připadá na 29. září 
a v Liberci si ho připomněla stejno- 
jmenná akce pořádaná na podporu 
předcházení kardiovaskulárním one-
mocněním v Koloseu Liberec.   

Foto: Markéta Hozová

Pěším výšlapem z Bedřichova na Prezidentskou chatu se v pondělí 7. září 2020 zapojili frýdlantští 
aktivní senioři ke kampani k Světovému dni srdce, nazvané „5 000 kroků pro zdravé srdce“.  
Akci pro ně uspořádalo město Frýdlant ve spolupráci s Centrem sociálních služeb v Jablonci nad Nisou 
a poslancem Petrem Beitlem.
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V polovině září bylo na radnici 
přivítáno 16 nových občánků
„Mezi občánky jsme v sobotu 12. 
září 2020 přivítali devět děvčátek a 
sedm chlapců. Rozděleni byli do čtyř 
skupin, aby si každý z rodičů mohl 
vychutnat tuto slavnostní událost  
v kruhu svých blízkých a obřadní síň, 
kde vítání probíhá, nebyla přeplněná,“ 
říká matrikářka Městského úřadu 
Frýdlant Ivana Sitzberger. Kromě 
chvíle focení měli všichni v sále, vyjma 
dětí, nasazené z důvodu ochrany 
proti koronaviru ochranné roušky. 

Každé z miminek dostalo pamětní 
list a plyšovou hračku, maminky pak 
květinu. Děti i rodiče si odnesli z vítání 
i dárkový balíček od Městské knihovny 
Frýdlant, která se letos zapojila  
do projektu S knížkou do života. Ten 
má pomoci vzbudit u dětí od dětství 
zájem o knihy. Balíček obsahoval 
leporelo pro miminka a knihu  
pro rodiče. 
„Mezi občany města jsme tentokrát 
přivítali Izabelu Chu, Vincenta Němce, 

Lukáše Pelanta, Barboru Hojkovou, 
Matyáše Perončíka, Markétu Jelín-
kovou, Leontýnu Seidlovou, Rozálii 
Havelkovou, Radima Tesaře, Otto 
Pavlíka, Marii Voplakalovou, Daniela 
Pěnčíka, Adélu Holubovou, Elu Ma-
chovou, Jakuba Petrýdese a Lauru 
Pospíchalovou,“ vypočítává starosta 
Frýdlant Dan Ramzer. Dětem i jejich 
rodičům popřál zdraví, spoustu lásky 
a štěstí.   

Šestnáct nových občánků Frýdlantu přivítal v sobotu 12. září 2020 v obřadní síni frýdlantské radnice 
slavnostně starosta města Dan Ramzer. Převahu měla děvčata. 

Foto: Josef Duchoslav
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