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Bolidová stanice 
ve Frýdlantu 
zachytila let meteoru
Bolidová stanice ve Frýdlantu 
zachytila a vyfotila začátkem 
listopadu průlet velmi jasného 
meteoru nad městem i Jizerskými 
horami.
 Více na stranách 10-11

Kodešova ulice 
bude přes zimu 
průjezdná
Od poloviny prosince  
až do jara bude opět 
průjezdná Kodešova 
ulice. Ale jen pro osobní a 
autobusovou dopravu. 
 Více na straně 7

Frýdlant hledá 
dobrovolníky kvůli 
koronavirové krizi
Dobrovolníky, kteří jsou ochotni 
pomoci v různých odvětvích 
v souvislosti s krizí způsobenou 
novým typem koronaviru, hledá 
Frýdlant.  
 Více na straně 5

Vánoce s těmi nejbližšími. Letošní Vánoce budou pro nás všechny jiné. Jak se dočtete uvnitř tohoto zpravodaje, kvůli 
koronavirové krizi jsou zrušeny všechny akce, které máme tradičně ve Frýdlantu spojené s adventem. Nic to ale nemění  
na tom, že si můžeme předvánoční atmosféru užít i tak. S těmi nejbližšími ve vánočně vyzdobeném Frýdlantu, třeba procházkou  
k vánočnímu stromu na náměstí T. G. Masaryka. Jako na obrázku, který pro Frýdlantský zpravodaj vytvořili prvňáčci Jana  
Palaczak a Miloš Jukl. Další obrázky zimního Frýdlantu vytvořené dětmi najdete uvnitř tohoto čísla. 



Budou!

Budou, pokud budeme chtít!

V téhle divné době, kdy není nic jisté a jisté je to, že nic jisté není, máme jeden 
velký společný úkol. Musíme udržet KOUZLO VÁNOC.

Jen nevím, co je pro KOUZLO VÁNOC horší. 
Uzavřené kostely, nebo uzavřená nákupní centra?

Je potřeba prožít Vánoce s těmi, kdo nás mají rádi a s těmi, které máme rádi my.

A dárky? Obdarujme se láskou, zdravím a štěstím.

Jen prosím nezapomeňme na naše seniory, kteří jsou již několik týdnů sami a 
sami si nedokážou pomoci. Prosím, ať netrpí samotou.

Milí čtenáři, přeji Vám krásné prožití adventu a vánočních svátků, letos to bude 
hodně na nás samých.

Těším se s Vámi na setkání při hledání a uchovávání kouzla Vánoc v našem 
krásném a bohatém městě.  
Dan Ramzer, starosta
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Adventní čas ve Frýdlantu v době 
druhé vlny koronaviru

Také ve Frýdlantu se vládní opatření 
zavedená k zamezení šíření 
nového typu koronaviru podepsala  
na adventním programu. Zrušeno 
bylo tradiční rozsvěcení vánočního 
stromu na náměstí, které se mělo 
uskutečnit první adventní neděli, tedy  
29. listopadu 2020. Strom sice  
na náměstí je, je také nazdobený, 
ale rozsvícení proběhlo bez účasti 
veřejnosti. 

„Frýdlantští se také budou muset obejít 
v čase adventu bez oblíbených Krampus 
čertů, kteří měli na náměstí vyběhnout 
spolu s Mikulášem a anděly 5. prosince 
2020,“ říká vedoucí odboru kultury a 
cestovního ruchu Iva Beranová.  
Ve Frýdlantě pak s ohledem na vládní 
opatření neproběhnou ani divadelní 
představení či předvánoční a vánoční 
koncerty. 

Přesto chce Frýdlant vánoční atmo-
sféru ve městě navodit alespoň 
způsoby, které vládní opatření 

umožňují. „Lidé si pořád mohou 
udělat individuální procházku  
k nazdobenému vánočnímu stromu 
na náměstí, přístupný pro ně je  
z parkoviště za radnicí každý všední  
den i dřevěný vyřezávaný betlém 
na nádvoří radnice,“ vysvětluje Iva 
Beranová. A přidává i dvě letošní 
novinky. „Po celý prosinec jsou v oknech 
městského muzea Špitálku k vidění 
různé betlémy. Jsou nainstalované a 
nasvícené tak, aby potěšily oko 
každého, kdo si je chce prohlédnout. 
Bez ohledu na to, jestli budeme moci 
do Vánoc Špitálek otevřít, či nikoli. Lidé 
si je prostě mohou prohlédnout zvenčí 
z chodníku a to v kteroukoli denní 
hodinu,“ prozrazuje vedoucí odboru 
kultury a cestovního ruchu. A těsně 
před Vánoci pak město Frýdlant 
umožní lidem přijít si do prostor 
radnice pro tradiční Betlémské světlo. 
„Betlémské světlo je symbolem Vánoc a 
tradičně ho vlakem přivážejí skauti.  
My od nich světlo přineseme až  

do prostor radnice a lidé si budou moci 
s vlastními lucerničkami pro světlo  
z Betléma přijít v sobotu a v neděli 
19. a 20. prosince 2020. Najdou ho  
ve výstavní síni na nádvoří radnice 
vždy mezi 10.00 hodinou dopolední a 
16.00 hodinou odpolední,“ uzavírá Iva 
Beranová.  

V oknech Špitálku jsou k vidění nasví-
cené betlémy. Na snímku jeden z nich, 
vyfocený před zahájením výstavy  
v interiéru muzea. 
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Památku válečných veteránů 
uctili starosta a místostarosta 
u památníků na hřbitově

Den válečných veteránů je 
celosvětově stanoven na 11. listopadu, 
tedy na den, během kterého bylo 
v roce 1918 ve vlakovém voze  
v Le Francport u severofrancouzského 
města Compiègne podepsáno 
příměří mezi Spojenci a Německem, 
jímž byly na západní frontě ukončeny 
boje 1. světové války. Pietní veřejná 
setkání z předchozích let ale letos 
ve Frýdlantu kvůli epidemiologické 
situaci související s pandemií 
koronaviru a vládním opatřením 
vystřídala jen komorní pietní 
akce čelních představitelů města. 
„Nacházíme se v podivné době, ve které 
se nesmíme scházet ani u příležitost 
takto významných dní. Den válečných 
veteránů jsme si tak připomněli jen 
ve dvou a s rouškou přes ústa a nos. 
Bohužel tu s námi nemohli být ani ti,  
kteří osudy válečných veteránů 
sdílejí, tedy příslušníci Armády ČR a 
veteránských spolků. Nicméně ani to, že 
je pietní akce takto komorní, jí neubírá 
na vážnosti a o nic to nesnižuje fakt,  
že máme být veteránům a těm, 
kteří položili svůj život za svobodu, 
demokracii nebo sebeurčení, za co 
vděční,“ říká starosta Frýdlantu Dan 
Ramzer.

Spolu s místostarostou Jiřím Stodůlkou 
postupně položili květiny u před 
dvěma lety obnoveného pomníku 
před hřbitovem, který vznikl na pa-
mátku zemřelých zajatců I. světové 
války. Poté se přesunuli k hrobu 

neznámého vojína ve středu hřbito-
va a posléze do zadní části hřbitova 
k druhému nově obnovenému 
pomníku, který má podobu klečícího 
vojáka. 

„Je nezbytné si tyto dny a události 
neustále připomínat. Protože ti, co si 
pamatují válečné hrůzy, vyjma těch 
moderních, odešli a odcházejí a mladí 
o historii příliš nejeví zájem. A to je 
špatně. Je potřeba, abychom jejich 
povědomí o hrůzách války neustále 
udržovali, protože jedině tak si mohou 
mladí uvědomit, jak cenná je pro nás 
svoboda a jak hrozná jsou pro všech-
ny válečná utrpení. Jedině tímto 
uvědoměním máme šanci, že budou 
i oni svobodu bránit a nedovolí vznik 
nového válečného konfliktu,“ uzavírá 
Jiří Stodůlka.  

Válečné veterány z první i druhé světové války a také z novodobých válečných konfliktů a oběti těchto 
vojenských konfliktů si ve středu 11. listopadu 2020 připomněli ve Frýdlantu u příležitosti Dne válečných 
veteránů představitelé města. Starosta Dan Ramzer a místostarosta Jiří Stodůlka položili květiny u památníků 
obětem I. světové války, které byly ve Frýdlantu slavnostně odhaleny u příležitosti Dne veteránů předloni a 
také u hrobu neznámého vojína v centrální části městského hřbitova.
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Frýdlant hledá dobrovolníky 
pro pomoc v různých oblastech 
při koronavirové krizi

„S ohledem na nepříznivý vývoj 
nemoci Covid-19 se Město Frýdlant 
rozhodlo aktivovat dobrovolníky. 
Tedy lidi, kteří jsou v případě potřeby 
ochotní a schopní vypomoci například 
v sociálních službách či zdravotnictví 
ve chvílích, kdy dojde k výpadku 
tamního personálu, nebo třeba  
s výukovou dětí, nákupy či dopravou. 
Žádáme proto všechny takové 
dobrovolníky, aby se městu přihlásili,“ 

Dobrovolníky, kteří jsou ochotni pomoci v různých odvětvích lidského života v souvislosti s krizí 
způsobenou novým typem koronaviru, hledá v současné době Město Frýdlant. Hlásit se mohou  
na emailové adrese dobrovolnici@mesto-frydlant.cz. Pomoc je vítaná například pro oblast sociálních 
služeb, pro výuku, nákupy, dopravu nebo mohou dobrovolníci nabídnout jiné služby, které mohou být 
v době krize potřebné.

vyzývá starosta Frýdlantu Dan Ram-
zer. Výzva je určena dobrovolníkům, 
kteří jsou ochotni pomoci na území 
města Frýdlant. 

Každý, kdo se rozhodne nabídnout  
svou dobrovolnou pomoc, nechť 
napíše do emailu své celé jméno, 
telefonní číslo a oblast, ve které  
může pomoci a odešle vše  
na mailovou adresu:
dobrovolnici@mesto-frydlant.cz.

Město Frýdlant údaje zanese do spe-
ciálního formuláře a dobrovolníka 
zkontaktuje ve chvíli, kdy bude jeho 
pomoc potřebná.  

„Děkujeme každému, kdo může pomo-
ci a svou pomoc nabídne. Ať se jedná o 
jakoukoli oblast, kde se můžeme dostat 
kvůli koronaviru do potíží. Každá ruka 
ochotná pomoci se cení,“ uzavírá 
starosta Frýdlantu.  
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Kalendáře Frýdlantska na rok 2021 
jsou k zakoupení v pokladnách 
městského úřadu

V pokladnách Městského úřadu Frýdlant, v budově radnice (přízemí) a v budově B v Havlíčkově ulici (1. patro), jsou 
k zakoupení stolní i nástěnné kalendáře s fotografiemi Frýdlantu a Frýdlantska pro rok 2021. Cena je 120 korun 
za stolní kalendář a 250 korun za nástěnný. Pokladny jsou veřejnosti kvůli nařízení vlády otevřeny zatím jen  
v omezenou dobu, vždy v pondělí od 12.00 do 17.00 hodin a ve středu od 8.00 do 13.00 hodin.
 
Nástěnný kalendář má velikost 45 x 30 cm a je složen ze 13 listů, stolní kalendář má velikost 30 x 14,5 cm a je 
dvoutýdenní. Tvořeny jsou fotografiemi frýdlantského fotografa Marka Sekáče. 
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Kodešova ulice se v polovině prosince 
otevře osobním automobilům a 
autobusové dopravě
Kodešova ulice, ve které probíhá 
od poloviny srpna 2020 kompletní 
rekonstrukce, bude na zimu opět 
průjezdná a to od poloviny prosince. 
Pouze ale pro osobní a autobusovou 
dopravu. „Nákladní doprava bude i 
přes zimu nadále využívat objízdných 
tras, které využívá doposud,“ říká 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, 
který má dopravu ve Frýdlantu  
ve své gesci. Frýdlant je jedním  
ze tří investorů rekonstrukce krajské 
Kodešovy ulice. Finančně se na ní 
vedle města podílí ještě Liberecký  
kraj a Frýdlantská vodárenská 
společnost, a.s.

Zprůjezdnění Kodešovy ulice během 
zimního období je smluvní podmín-
kou Libereckého kraje, kterému 
komunikace patří, vůči zhotoviteli 
stavby, společnosti Metrostav. 
„Zprůjezdnění Kodešovy ulice si kraj 
vyžádal především proto, aby bylo 

možné zajistit autobusovou dopravu 
v oblasti i při špatných klimatických 
podmínkách v zimě. Objízdné trasy  
totiž nelze například při větší sněhové 
nadílce či mrazech udržovat tak, aby 

zde mohly autobusy bezpečně jezdit,“ 
vysvětluje Jiří Stodůlka. Znovu 
bude rekonstrukce Kodešovy ulice 
pokračovat na jaře, v závislosti  
na klimatických podmínkách.   

Na snímku Kodešova ulice během rekonstrukce druhý listopadový týden. Foto: Jiří Stodůlka
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Frýdlant nechává pokácet přes 70 
jehličnanů, napadla je sypavka a 
kůrovec

„Město Frýdlant od léta až do září 
vyhodnocovalo stav dřevin po celém 
městě, kvůli letošnímu významnému 
rozšíření nemoci zvané sypavka a  
rovněž kvůli napadení stromů  
kůrovcem. Zaměřilo se tedy na stromy 
jehličnaté – smrky ztepilé a smrky 
pichlavé neboli stříbrné. Po vyhodnocení 
stavu jednotlivých stromů navrhlo 
Město Frýdlant k odstranění 74 stromů,“ 
říká Jan Mráz z majetkoprávního 
odboru Městského úřadu Frýdlant s 
tím, že 41 stromů vyžadovalo zákonné 
povolení k odstranění dřevin. Všechny 
stromy byly odborem stavebního 
úřadu a životního prostředí Městského 
úřadu Frýdlant řádně prověřeny, 
odsouhlaseny a povoleny. 
„Sypavka smrková napadla stromy 
nejen tady u nás ve Frýdlantu, ale je to 
problém celého regionu. Jde o houbu, 
která způsobuje rezavě hnědé zbarvení 
jehličí, které následně opadává, a 
dřeviny odumírají. Stejně jako sypavka 
odsuzuje k zániku smrky pichlavé, 
odsuzuje k zániku další druh smrků 
i lýkožrout smrkový neboli kůrovec. 
Také jeho příčinou v regionu vymírají  
stromy,“ upřesňuje místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. Larvy 
lýkožrouta smrkového se totiž živí 
lýkem, kterým stromy rozvádějí vodu a 
živiny a opět způsobují usychání a 
úhyn stromu. Převážná většina 
napadených stromů určených 
k pokácení se nachází v okolí 
panelových sídlišť, několik jedinců 
pak v centru města a na Větrově.

„Po obdržení povolení ke kácení jsme 
ještě koncem října provedli poptávkové 

plánuje Město Frýdlant od února ještě 
odstranění všech pařezů frézováním. 
„Za pokácené stromy chceme hned 
na jaře vysadit jiné. Nepůjde už ale o 
jehličnany, které mají mělké kořeny a 
v případě silného větru hrozí jejich 
vyvrácení, čímž jsou pro sídliště  
naprosto nevhodné. Vybereme  
ve spolupráci s jednotlivými Spole-
čenstvími vlastníků jednotek jiné druhy 
stromů tak, aby byla sídliště opět  
hezká a bezpečnější než se zmiňovaný-
mi smrky,“ uzavírá místostarosta Jiří 
Stodůlka.  

řízení k odstranění všech napadených 
stromů z městských pozemků, ze které-
ho vzešel vítězně Sbor dobrovolných 
hasičů Frýdlant. Odstraňování dřevin 
probíhá od 7. listopadu 2020 a bude 
ukončeno nejpozději 31. ledna 2021 
v souladu s podmínkami vyhlášené 
zakázky,“ dodává Jan Mráz. 
Většina pokácených stromů bude 
rozřezána na klády dlouhé 4 metry a 
dále použita. Část větví využije 
město na zdobení a zbytek bude 
seštěpkován. Po ukončení zakázky 

Celkem 74 stromů, v drtivé většině jehličnanů, nechává během podzimu a zimy pokácet Město Frýdlant.  
Jde o stromy, které jsou napadené sypavkou smrkovou nebo kůrovcem a postupně umírají. Na jaře pak 
pokácené stromy nahradí stromy nové, které budou do centra města a sídlišť vhodnější.
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Frýdlant je počtvrté Marmeládovým 
městem

„Koronavirus letos zasáhl do všech 
odvětví lidského života a podepsal 
se i na tomto ročníku Jamparády. 
V jejím osmém ročníku se totiž  
do soutěže přihlásilo méně účastníků, 
než v předchozích letech. Zatímco loni 
do Jamparády přihlásilo 161 soutěží-
cích 481 marmelád, které jsme rozdělili  
do 33 kategorií, letos přihlásilo 112 
soutěžících 361 vzorků, které jsme 
rozdělili do 28 kategorií,“ říká starosta 
Kunratic a jeden ze zakladatelů 
Jamparády Milan Götz. 

Právě kvůli koronavirové krizi, 
vysokému počtu nakažených, 
nouzovému stavu v ČR a vládním 
opatřením bylo zrušeno i tradiční 
vyhlášení s  oblíbenou veřejnou 
ochutnávkou. Organizátoři se 
rozhodli jen pro online vyhlášení 
výsledků. Vy si ho můžete pustit i  
v repríze zde: https://www.
jamparada.cz/vysledky2020/

„Pevně doufáme, že tento rok byl 
výjimkou a už nikdy se nebude 
opakovat. Že nás příští rok nebude 
sužovat pandemie koronaviru, budeme 
mít více chuti vařit zase marmelády a 
přihlásit je do soutěže a hlavně, že se 
zase budeme moci na vyhlášení všichni 
potkat, ochutnávat všechny přihlášené 
marmelády a potřást si při vyhlašování  

s vítězi rukou. To vše totiž dělá 
Jamparádu tou soutěží, kterou je a to 
vše nám letos moc chybělo,“ uzavřel 
Milan Götz.  

Po čtvrté za sebou získal Frýdlant titul Marmeládové město roku a to v soutěži sousedních Kunratic o  
nejlepší marmeládu - v Jamparádě. Ta je největší marmeládovou soutěží ve střední Evropě. Titul Marmelá- 
dové město získal Frýdlant na soutěži stejně jako v předchozích třech letech za nejvyšší počet přihlášených 
účastníků z města. Jamparáda tradičně hodnotí primárně nejlepší marmelády jednotlivců. Cenu  
pro Marmeládové město a Marmeládovou obec zavedla až v roce 2017. Letos ji ale z rukou organizátorů 
nemohl zástupce Frýdlantu během slavnostního vyhlášení osobně přebrat, kvůli vládním opatřením a 
koronavirové krizi totiž vyhlášení výsledků proběhlo v sobotu 7. listopadu 2020 pouze online. 
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Nad ČR prolétl meteor. 
Nejjasněji zářil nad Jizerkami, 
zachytila ho bolidová kamera 
ve Frýdlantu

V neděli 8. listopadu 2020 večer krátce 
před čtvrt na sedm středoevropského 
času ozářil především severní část 
Čech velmi jasný meteor - bolid. I když 
kvůli inverznímu rázu počasí na velké 
části našeho území zůstal pro většinu 
obyvatel skrytý hustou vrstvou nízké 
oblačnosti, našla se místa, kde bylo 
alespoň částečně jasno, a několik 
náhodných svědků nám poslalo svá 
hlášení. Zvláště v oblasti letu bolidu 
(Jizerské hory) se jednalo o zcela 
mimořádný zážitek. 

Pro objasnění tohoto velmi vzácného 
přírodního úkazu bylo ovšem 
rozhodující, že se podařil zaznamenat 
speciálními přístroji, které jsou 
rozmístěny po celém našem území 
na stanicích tzv. Evropské bolidové 
sítě, jejíž centrum je v Astronomickém 
ústavu AV ČR v Ondřejově. Naštěstí 
bylo v době přeletu bolidu zcela 
nebo aspoň částečně jasno na více 
jak polovině všech stanic, přičemž  

Velmi jasný meteor – bolit ozářil v neděli 8. listopadu 2020 večer severní část Čech. Zvláště v oblasti 
letu bolidu nad Jizerskými horami se jednalo o zcela mimořádný zážitek, meteor totiž na noční obloze 
jasně zářil. Jeho maximální jasnost odpovídala jasnosti Měsíce v úplňku. Úkaz se podařilo zaznamenat 
speciálními přístroji, které jsou rozmístěny po celém našem území na stanicích tzv. Evropské bolidové 
sítě, jejíž centrum je v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově. Nejzdařilejší snímek pochází  
z bolidové stanice, která se nachází v areálu Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant. Co se tedy 
odehrálo nad Českou republikou? Do zemské atmosféry vstoupil meteoroid o hmotnosti přibližně 
20 kilogramů a začal svítit ve výšce 88 km nad Hejnicemi v Jizerských horách. Celou světelnou dráhu 
dlouhou 70 km uletěl za 5 sekund a pohasl ve výšce pouhých 20 km nad jižní částí Jizerských hor. 
Jeden větší úlomek a vícero malých, řádově desetigramových a gramových úlomků, mohlo dopadnout  
na zemský povrch.

na 9 z nich byl bolid zaznamenán.  
Díky těmto fotografickým a video 
záznamům bylo možné velmi 
podrobně a přesně popsat jak 
atmosférickou dráhu bolidu, tak i jeho 
předsrážkovou dráhu ve Sluneční 
soustavě. Kromě toho máme i zá-
kladní informace o složení a struktuře 
původního tělesa (meteoroidu) a 
také jsme určili oblast, kde by mělo 
několik menších úlomků meteoroidu, 
tedy meteority, na zemském povrchu 
ležet. Touto formou tedy podáváme 
vysvětlení, k čemu přesně v neděli  
8. 11. 2020 večer nad severní částí naší 
republiky došlo, co tento jev způ-
sobilo a kde a jak probíhal.

Bolid (dále označen jako EN081120) 
byl velmi dobře fotograficky 
zachycen automatickými digitálními 
celooblohovými bolidovými kame-
rami na stanicích Frýdlant (zde byl 
bolid velmi blízko stanice a tak je 
tento snímek nejdůležitější pro přesné 

určení všech parametrů jeho průletu), 
dále pak například Šindelová (Krušné 
hory), Přimda, Churáňov (Šumava) a 
na Moravě pak Červená hora, Lysá 
hora a Veselí nad Moravou. 

Na přiloženém obrázku (výřez z celo- 
oblohového snímku) je pohled  
na bolid, jak ho vysoko nad JJV  
obzorem zaznamenala digitální 
bolidová kamera ve Frýdlantu. 
Přerušování světelné stopy bolidu 
(16 krát za sekundu) je způsobeno 
elektronickou clonou a umožňuje 
nám určit rychlost bolidu a její 
změnu (brždění) po celé jeho 
dráze v atmosféře. Vzhledem k roz- 
ložení stanic na našem území letěl 
bolid téměř ideálně, neboť celá jeho 
světelná dráha byla nad Jizerskými 
horami. 

Z fotografických záznamů se nám 
podařilo určit všechny parametry 
jeho průletu atmosférou s velmi 
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vysokou přesností. Na stanicích 
na Churáňově, Přimdě a Červené 
hoře se k tomu podařilo pořídit i 
fotografické spektrum bolidu, které 
naznačuje, že se jednalo o kamenný 
meteorit běžného složení. Velmi 
důležité jsou také záznamy z našich 
videokamer na Lysé hoře a rakouské 
stanici Martinsberg, které slouží  
k přesnému určení dynamiky průletu 
bolidu atmosférou a také ukazují 
přímo viditelnou fragmentaci tělesa 
v atmosféře. Navíc přesný průběh 
svícení bolidu byl zaznamenán velmi 
rychlými fotometry na všech stanicích 
naší sítě, protože byl bolid tak jasný, 
že byl dobře viditelný z celé střední 
Evropy. Tyto unikátní přístroje, které 
jsou taktéž součástí našich kamer, 
registrují bolidy v jakémkoliv počasí. 
Jejich časové rozlišení je 5000 
vzorků za sekundu a slouží jednak 
k přesnému určení času přeletu 
bolidu, jeho jasnosti a k detailnímu 
modelování jeho fragmentace během 
průletu atmosférou.

Co se tedy přesně odehrálo večer  
v neděli 8. listopadu 2020 nad sever-
ními Čechami?

Přesně v 18 hodin 11 minut a 2 
sekundy středoevropského času 
vstoupil do zemské atmosféry 
meteoroid o hmotnosti přibližně 20 
kilogramů a začal svítit ve výšce 88 km 
nad Hejnicemi v Jizerských horách. 

Těleso se v té době pohybovalo 
rychlostí 16 km/s a po velmi strmé 
dráze skloněné k zemskému povrchu 
77 stupňů pokračovalo v letu směrem 
jihovýchodním směrem a postupně 
zjasňovalo. Maximální jasnost, která 
odpovídala jasnosti Měsíce v úplňku, 
bolid dosáhl v krátkém zjasnění  
ve výšce 33 km. V této fázi letu se již 

také meteoroid v atmosféře mohutně 
brzdil a také se rozpadal. Celou 
světelnou dráhu dlouhou 70 km uletěl 
za 5 sekund a pohasl ve výšce pou-
hých 20 km nad jižní částí Jizerských 
hor. 

Jeden větší úlomek a vícero malých, 
řádově desetigramových a gramových 
úlomků, mohlo dopadnout na zem-
ský povrch. Před srážkou se Zemí 
meteoroid obíhal Slunce po málo 
výstředné dráze, která byla necelých 
20 stupňů skloněna k rovině ekliptiky, 
tj. rovině zemské dráhy. 

V přísluní se meteoroid dostával jen 
o něco blíže ke Slunci než je dráha  
Země a v odsluní se dostal jen 
málo za dráhu planety Mars. Velmi 
pravděpodobně se jednalo původem 
o část asteroidu pocházejícího  
z vnitřní části hlavního pásu plane- 
tek.  

RNDr. Pavel Spurný, CSc. a 
RNDr. Jiří Borovička, CSc.
Oddělení meziplanetární hmoty
Astronomický ústav AV ČR
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Okénko zastupitelů
Vážení spoluobčané!
V našem minulém příspěvku  
do Frýdlantského zpravodaje jsme 
vám představili zástupce našeho 
sdružení, kteří sice nejsou zastupiteli, 
ale pracují v orgánech města.  
V tomto čísle vám představujeme 
další dvě členky sdružení „Frýdlant 
sobě“. Položili jsme jim několik otázek, 
tak aby se mohli stručně představit, 
seznámit vás se svojí činností a podělit 
se o některé svoje názory.

Dále touto cestou využiji možnost a 
poděkuji všem, kteří v této těžké době 
stojí v 1. linii a musí pro nás vykonávat 
svoji činnost jako za normálního  
stavu. Mám na mysli především 
zdravotníky, členy bezpečnostních 
složek, personál obchodů, posky-
tovatele služeb, bez kterých 
by se život zastavil a další. 
Děkuji všem pedagogům – ať 
už vykonávají presenční výuku  
v 1. linii nebo mají formu složité a 

náročné distanční výuky.

Nám všem přeji hodně trpělivosti  
s touto nepříznivou situací. Chovejme 
se k sobě ohleduplně a věřme  
v postupný návrat k normálnímu 
životu.

Na závěr popřeji klidný adventní čas, 
krásné Vánoce a hodně zdraví.  

1.  Jaký je Váš vztah k Frýdlantu?  
Jak dlouho zde žijete?

Frýdlant je mým domovem už 48 let. 
Ve Frýdlantu jsem se narodila, chodila 
do mateřské i základní školy. Mám tu 
spolužáky, spoustu známých a přátel. 

2.  Jaké je Vaše zaměstnání a má 
nějakou spojitost s výborem nebo 
komisí, ve které pracujete? 

Téměř 30 let jsem pracovala jako 
učitelka ve frýdlantských mateřských 
školách (Sídlištní, Komenského a Bě-
líkova). V současné době pracuji jako 
ředitelka mateřské školy v Liberci. 

3.  Co vás na práci ve výboru/komisi 
zaujalo?

Celý život se zabývám předškolním 
vzděláváním, proto je mi pro-
blematika, kterou řeší školský výbor, 
profesně blízká. Školský výbor se 
schází pravidelně. V minulém roce 
jsme se setkali s řediteli některých 
příspěvkových organizací města. 
Navštívili frýdlantskou základní školu, 
základní školu speciální a nízko-
prahový klub a seznámili se blíže  
s jejich problémy i plány. V současné 
době se zabýváme problematikou 
školní neúspěšnosti dětí, hledáním 
jejích příčin a možných řešení  
na různých stupních vzdělávání.

4. Jaké jsou vaše zájmy a koníčky?

Ráda cestuji, poznávám nové kraje a 
jejich přírodní i kulturní bohatství. 

Prioritou je pro mě rodina. Mým 
koníčkem je pečení a vaření, ráda 
zkouším nové recepty. Mám ráda 
hudbu napříč žánry. Jsem členkou 
Československé obce legionářské.

5.  Co Vás ve městě těší a co trápí?

Frýdlant mám ráda. V průběhu let se 
hodně změnil, většinou k lepšímu, ale 
zažili jsme i těžké chvíle při povodni, 
která způsobila velké škody. Bohužel 
jsme přišli o městskou knihovnu,  
pro kterou se stále hledá nové místo. 
Stejně jako mnoha frýdlanťákům mi také 
chybí veřejné koupaliště. Trápí mě stav 
zdravotnictví na frýdlantsku a to nejen  
v souvislosti s frýdlantskou nemocnicí, 
ale i s nedostatkem pediatrů.   

Mgr. Marie Vrkoslavová - školský výbor

1.  Jaký je Váš vztah k Frýdlantu?  
Jak dlouho zde žijete?

Můj vztah k Frýdlantu je srdcový. 
Narodila jsem se tady a vždy jsem byla 
přesvědčená o tom, že tady budu žít, 
byť velkoměsto je za humny. Je tomu 
už 33 let.

2.  Jaké je Vaše zaměstnání a má 
nějakou spojitost s výborem nebo 
komisí, ve které pracujete? 

Vystudovala jsem Farmaceutickou fa- 

kultu v Hradci Králové, pracuji tedy jako 
farmaceut v Lékárně U Nemocnice. 
Nicméně momentálně jsem na ma-
teřské dovolené. Moje zaměstnání 
určitě negativně neovlivňuje moje 
působení ve výboru. Vidím v tom 
spíše výhodu v podobě podnětů  
od pacientů.

3.  Co vás na práci ve výboru/komisi 
zaujalo?

Velice mě baví možnost podívat se 
do „zákulisí“ mnohých frýdlantských 
institucí a poznávání města tzv. zevnitř.

4. Jaké jsou vaše zájmy a koníčky?

Na moje oblíbené koníčky momentál-
ně nezbývá žádný čas. Ale velice ráda 
hraju volejbal a zpívám.

5.  Co Vás ve městě těší a co trápí?

Těší mě, že naše město se rozvíjí, 
revitalizuje, žije a žít bude. Co mě trápí? 
Vždycky se najde něco, co není dle 
našich představ, ale to by bylo na jiný 
článek.   

Mgr. Simona Briestenská - kontrolní výbor
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Okénko zastupitelů
Vážení čtenáři Frýdlantského 
zpravodaje,

rok 2020 se pomalu chýlí ke konci a my 
budeme, společně s Vámi, bilancovat. 
Rok 2020 je poznamenán celosvětovou 
pandemií koronaviru. A opět se 
ukázalo, že kdo je připraven, není 
překvapen. Naše město díky úsporám 
z minulých let a díky úsporám  
z rozpočtu roku 2020 mohlo pomoci 
podnikatelů, podpořit kulturu, sport a 
společenskou činnost. Podařilo se nám 
zvelebit naše město a konečně jsme 
mohli zahájit rekonstrukci Kodešovy 
ulice, která bude trvat až do roku 2022.

Co přinese rok 2021, nevíme. Musíme 
se na něj velmi dobře připravit. Je jisté, 
že do rozpočtu města nepřijde tolik 
peněz, na kolik jsme byli zvyklí. Ale to 
nám nebrání spravovat město dobře 
jako dosud a podporovat všechny 
dobré věci jako dosud. Držme si palce.

Chceme Vám za nás, zastupitele 
města Frýdlant zvolené za Občanskou 
demokratickou stranu, poděkovat  
za Vaše hlasy ve volbách do Zastu-
pitelstva Libereckého kraje pro naše 

kandidáty. Věříme, že i díky Vaší 
podpoře, budou naši krajští zastupitelé 
prosazovat dobré věci pro náš kraj i 
Frýdlantsko.

Milý čtenáři, přejeme Vám krásně 
prožitý čas adventu a vánočních 
svátků!   

Vaši 
Lucie Dušánková, David Šárka, 
Martin Šípek, Miroslav Kudrna, 
Zbyněk Šafránek, Jiří Stodůlka a 
Dan Ramzer

VÁNOČNÍ 
POHLAZENÍ 
SE ZDEŇKEM 
JUNÁKEM

Frýdlant | 97.4 FM | R-LBC

během adventu Po–Pá 9.45–10.00 
 vánoční tradice & velká vánoční soutěž

SPECIÁL  VÁNOCE VE SLUNEČNÉ  21.–25. 12. 2020  13.00–14.00
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Frýdlantští dobrovolní hasiči 
získali z Libereckého kraje 
dotaci na vybavení a výstroj

Příspěvek Libereckého kraje je 
rozdělen do dvou dotací. První je 
„Pořízení věcných prostředků PO 
(požární ochrany), Frýdlant (U4)“. 
Jejím účelem bylo doplnění věcných 
ochranných prostředků pro zásah 
v nebezpečných zónách. Hasičům 
přinesla:

• 2 ks protichemického oděvu – 
přetlakového plynotěsného 
oděvu

• 4 ks tlakových lahví – tlakové láhve 
s větším objemem pro delší dobu 
zásahu v protichemickém oděvu

• 4 ks celo obličejových masek 
– nové nahradí ty stávající 
opotřebované

• 6 ks skládacích kuželů – kužely  
pro vytyčení nebezpečné zóny

• 1 ks skládací záchytné vany – 
pro vytvoření rychlé a účinné 
zjednodušené dekontaminace

Liberecký kraj podpořil dvěma dotacemi frýdlantskou Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Dotace pochá-
zejí z dotačního fondu Libereckého kraje, programu 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého 
kraje. Frýdlantští hasiči díky nim dostali či do konce roku dostanou například protichemické oděvy, 
celoobličejové masky nebo části zásahového oblečení a výstroje. Celkem získala jednotka frýdlantských 
dobrovolných hasičů od kraje příspěvek na věcné a ochranné prostředky 260 tisíc korun, zbylé náklady, tedy 
necelých 310 tisíc korun uhradilo ze svého rozpočtu Město Frýdlant. 

Dodavatelem těchto věcných pro-
středků byla firma IS STAR s.r.o. 
Celkové náklady na jejich pořízení byly 
247 354 korun, dotace Libereckého 
kraje byla ve výši 100 tisíc korun. Zbylá 
částka, 147 tisíc korun, šla z městského 
rozpočtu. 

Druhá dotace je na „Pořízení a 
obnovu ochranných prostředků 
PO, Frýdlant (U2)“. V tomto případě  
budou převážně doplněny a obno-
veny ochranné prostředky pro Jed-
notku sboru dobrovolných hasičů 
Frýdlant, které již byly za hranicí 
své životnosti nebo byly zastaralé.  
V rámci této akce bude do konce roku 
pořízeno:

• 8 párů zásahových rukavic
• 8 ks ochranných kukel                                                   
• 8 párů zásahové obuvi                                             
• 1 ks zásahové přilby – pro nového 

člena JSDH FDL
• 8 ks svítilen osobních
• 8 ks kompletních  zásahových 

obleků vícevrstvých – výměna 
starých obleků

Dodavatelem této zakázky je Požární 
bezpečnost s.r.o. 
 
Celkem přijde vybavení na 322 020,- 
korun, dotace z Libereckého kraje činí 
160 000,- korun, z rozpočtu města 
bude na akci vydáno 162 tisíc korun.  
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Rozběhni se z chůze za 28 dnů
Kurz pro úplné nebo věčné běžecké začátečníky letos 
začíná 28. prosince. Můžete začít kdekoliv. Stačí se 
zaregistrovat a budete dostávat pravidelné instrukce a 
videa. Kurz organizuje běžecký klub Prostě běž! 
vždy v lednu, dubnu a září zdarma. První se konal  
v roce 2014 a od té doby se do těchto kurzů přihlásilo 
přes 22.000 běžců a běžkyň.  

Běžecký klub Prostě běž! založil  před lety dnes už 
bývalý europoslanec Eda Kožušník. Sám k tomu 
říká: „Všichni máme v životě období, kdy si říkáme,  
že by bylo dobré trochu zhubnout nebo zlepšit fyzickou 
kondici. Běh je úžasný v tom, že můžete začít prakticky 
kdekoliv a nic nestojí. Někdo třeba řekne, že běhat 
neumí, ale to není pravda. Běh je nám přirozený, jen si  
na něj musíme vzpomenout. Kurz funguje především  
proto, že začínáme postupně, pomalu a s pokorou. Jsem 
rád, že i minulé kurzy měly účastníky z Frýdlantska a 
věřím, že i v tomto divném roce se naše běžecká komu-
nita rozroste.“ Prostě to zkus! Prostě běž!    
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Vzhledem k finanční náročnosti provozu stacionáře nás zajímalo, zda by bylo klienti a jejich rodiny 
ochotny za službu platit a kolik. Rodiny a klienti jsou z většiny ochotní na službu přispívat finančně, 
nejčastěji do 500 Kč měsíčně.  

 
 
V anketě jsme se také chtěli dozvědět, kdo by službu nejčastěji využíval. Z odpovědí vyplývá, že by to 
byla z 65 % žena a klienti by byli nejčastěji ve věku 65+. 

Potřebuje Frýdlantsko denní 
centrum pro seniory a osoby 
se zdravotním handicapem?
Od května do září 2020 zjišťovali pracovníci místních sociálních organizací a ÚP, zda by obyvatelé Frýdlantska využili  
tzv. stacionář - tedy denní centrum (ve všední dny) pro seniory a osoby se zdravotním handicapem. Ptali jsme se cíleně 
osob pečujících o své příbuzné i samotných seniorů a osob vyžadujících péči.

Potřebuje Frýdlantsko denní centrum pro seniory a osoby se 
zdravotním handicapem? 

 
Od května do září 2020 zjišťovali pracovníci místních sociálních organizací a ÚP, zda by obyvatelé 
Frýdlantska využili tzv. stacionář - tedy denní centrum (ve všední dny) pro seniory a osoby se 
zdravotním handicapem. Ptali jsme se cíleně osob pečujících o své příbuzné i samotných 
seniorů a osob vyžadujících péči.  
 
Ankety se zúčastnilo 113 osob z Frýdlantska (nejčastěji byl zastoupen Frýdlant), z nichž drtivá 
většina by využila více nabízených služeb (79%). Podívejte se, o které služby stacionáře by byl 
největší zájem. 

 
 
 
Z odpovědí je zřejmé, že bez svozové služby by stacionář pro většinu klientů neměl význam: 
více jak 66 % dotazovaných uvedlo, že svoz potřebuje. 

Ankety se zúčastnilo 113 osob z Frýdlantska (nejčastěji byl zastoupen Frýdlant), z nichž drtivá většina by využila více 
nabízených služeb (79%). Podívejte se, o které služby stacionáře by byl největší zájem.

Z odpovědí je zřejmé, že bez svozové služby by stacionář pro většinu 
klientů neměl význam: více jak 66 % dotazovaných uvedlo, že svoz 
potřebuje.

 
 
 
Vzhledem k finanční náročnosti provozu stacionáře nás zajímalo, zda by bylo klienti a jejich rodiny 
ochotny za službu platit a kolik. Rodiny a klienti jsou z většiny ochotní na službu přispívat finančně, 
nejčastěji do 500 Kč měsíčně.  

 
 
V anketě jsme se také chtěli dozvědět, kdo by službu nejčastěji využíval. Z odpovědí vyplývá, že by to 
byla z 65 % žena a klienti by byli nejčastěji ve věku 65+. 

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | prosinec 2020

16



 
 
 
Vzhledem k finanční náročnosti provozu stacionáře nás zajímalo, zda by bylo klienti a jejich rodiny 
ochotny za službu platit a kolik. Rodiny a klienti jsou z většiny ochotní na službu přispívat finančně, 
nejčastěji do 500 Kč měsíčně.  

 
 
V anketě jsme se také chtěli dozvědět, kdo by službu nejčastěji využíval. Z odpovědí vyplývá, že by to 
byla z 65 % žena a klienti by byli nejčastěji ve věku 65+. 
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platit a kolik. Rodiny a klienti jsou z většiny ochotní na službu přispívat finančně, nejčastěji do 500 Kč měsíčně. 

  
Jak je vidět, denní stacionář vnímají obyvatelé Frýdlantska jako potřebný a není jich málo. Nyní 
můžeme začít připravovat postupné kroky k tomu, aby mohla být služba zahájena během 3 let. 
 
Anketa vznikla v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb na Frýdlantsku. Děkujeme 
za spolupráci místním sociálním službám, především pak DOMOVU U SPASITELE, pečovatelským 
službám a pracovnicím KOP Frýdlant Úřadu práce. 
 
Mgr. Lenka Porubská  
koordinátor plánování sociálních služeb  
Mikroregion Frýdlantsko 
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

9. ročník Projektu 72 hodin, tedy 
hodin, ve kterých věnujeme část 
svého času pomoci lidem, přírodě a 
místu, kde žijeme, byl letos vyhlášen 
na 16. – 18. října. Všechny třídy 
pracoviště ZŠ Bělíkova se do projektu 
již tradičně přihlásily a každý kolektiv 
vymyslel svůj vlastní projekt pomoci. 
Realizace projektů však byla letos 
v určených dnech problematická, 
vzhledem k nemožnosti se společně  
k práci sejít. Přesto se některé projekty 
podařilo uskutečnit. Třída 3. A stihla 
uspořádat sbírku dobrot pro pejsky  
z útulku v Hajništi. Majiteli útulku vše 
předala paní učitelka, i když bohužel 
bez přítomnosti dětí ze zapojené třídy. 
Prvňáci z 1. B zase využívali dnů, kdy 
byli neplánovaně doma, k nasbírání 
lesních plodů pro zvěř. Děti z 1. A 
chtěly vybudovat na školní zahradě 
„Ještěrkovník“, tedy zimní útočiště 
pro ještěrky a hmyz. To se nepodařilo, 
ale splnily v rámci projektu jednu 
z výzev: „72 hodin dělání radosti“. 
Každé dítě si vymyslelo a realizovalo 
nejméně 3 činy, kterými udělalo 
někomu radost. Nejvíc radostí děti 
dělaly svým nejbližším – vyráběly 
přáníčka, knížky, obrázky či dárečky, 
kterými obdarovaly někoho ze svého 
okolí. Také ale sbíraly lesní plody pro 
zvěř, pomáhaly s venčením pejsků, 
samostatně uklízely, pracovaly  
na zahradě… Rodiče pak dětem 
splnění výzvy potvrdili a často přiložili 
i důkazní fotografie. A tak žáci 1. A 
již získali Certifikát o splnění Výzvy  
v rámci projektu 72 hodin. Ostatní třídy 
se do realizace svých projektů pustí 
hned, jak to bude společně možné. 
Nejde přece o to, kdy pomáháme, 
ale že pro lidi a přírodu ve svém okolí 
něco dobrého uděláme.

A jak pracoval v této nezvyklé 
situaci žákovský parlament Ma-
sarykovci? 

Nejdříve jsme trochu tápali, jak by 
mohl parlament pracovat v situaci, 
kdy se nemůžeme potkávat na svých 
pravidelných schůzkách. Ale pak 
nás napadlo, že stejně, jako probíhá 
online výuka, můžeme se sejít i my, 
ač jsme z různých tříd. Hned na naší 
první online schůzce jsme společně 
vymysleli veselou, barevnou akci,  
ke které nás motivovaly stesky 
spolužáků, že je jim doma smutno a 
raději by chodili do školy. A tak jsme 
vyhlásili „Mašličkovou výzvu“. Každý, 
komu se už stýskalo po škole, pověsil  
stužku se svým jménem a třídou  

na branku školy. My parlamenťáci 
jsme pravidelně mašle počítali a brzy 
vyhlásíme, která třída se do školy 
nejvíce těšila. A protože ještě nějakou 
dobu nebudeme mít možnost se 
scházet, naše online schůzky budou 
pokračovat. Jsme totiž moc rádi, že 
alespoň takto máme možnost se 
vidět, vzájemně se obohacovat a 
spolupracovat.   

Za kolektiv pedagogů a žáků 
pracoviště ZŠ Bělíkova 
Mgr. Anna Chvojková

Nescházíme se ve škole, 
ale nezahálíme
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ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

Začátek listopadu znamenal i pro naši 
školu přechod na distanční výuku, 
stejně jako tomu bylo již 14. října  
u běžné základní školy. Přestože jsme 
se o této podstatné změně dozvěděli 
opět na poslední chvíli, podařilo 
se tuto informaci zprostředkovat 
všem žákům a rodičům včas. 
Děkujeme všem, kteří nás sledují 
na našem Facebookovém profilu  
@zsps.frydlant a děkujeme také 
městu Frýdlant  za možnost rychle  
zveřejňovat důležité informace i 
na webu a Facebooku města. 
Děkujeme také všem, kteří tyto 
informace sdílejí a pomáhají tak s 
větší informovaností. Uzavření naší 
školy pro prezenční výuku trvalo  
od 2. do 17. 11. 2020. 18. listopadu se 
naši žáci mohli, díky mírně se zlepšu-
jící epidemiologické situaci, vrátit  
do školních lavic. Chceme velkou 
většinu z nich pochválit za velmi 
dobrou spolupráci při plnění 
zadaných úkolů.

Neúčastí dětí ve výuce byla přerušena 
nejen samotná výuka, ale také různé 
akce a projekty, které byly napláno-
vané a započaté. Celá škola zahájila 
v říjnu soutěž tříd o nejkrásnější 

fotografii stromu ve Frýdlantu. Protože 
jsme ale netušili, jak dlouho bude trvat 
distanční vzdělávání, rozhodli jsme 
se pokračovat v soutěži i dálkovou 
formou, dle možností dětí – tedy nejen 
dodávat fotografie ale i malované 
obrázky, herbáře, psané příběhy  
o stromech apod. Soutěž trvala  
do 30. listopadu a po vyhodnocení 
začátkem prosince budou nejlepší 
třídy odměněny pěknými cenami  
z příspěvku města Frýdlant. Jedna 
třída svůj nekrásnější frýdlantský 
strom našla už v říjnu. Poznáte  
na přiložené fotografii, který strom  
to je? 

Další akce, které jsme nestihli 
zrealizovat kvůli protikoronavirovým 
opatřením, byly projekty 72 hodin. 
Výsledek sbírky pro zvířátka do útulku 
proto předaly po domluvě s paní 
Vojáčkovou alespoň paní učitelky  
s tím, že útulek navštívíme s dětmi  
v příhodnější době. Sázení ovocných 
stromků a keříků na školní zahradě 
také neproběhlo podle plánu,  
ale alespoň 2 keříky ostružin, které 
jsme získali darem, si stihli žáci  
při pracovních činnostech zasadit. 
Zda to udělali správně, sami zjistí  
na jaře, pokud se jim keříky zazelenají. 

S koncem listopadu přišel advent,  
letos jiný, než jak jsme byli zvyklí.  
Nevyráběli jsme výrobky na advent- 
ní trh na frýdlantské radnici, nena-
cvičujeme na vánoční vystoupení. 
Snad alespoň do tříd dorazí Mikuláš 
(nebo i čert?)  s nadílkou. Budeme je 
vyhlížet, tak, jako vloni. 

Přejeme všem čtenářům Frýdlant-
ského zpravodaje, aby prožili adventní 
čas v klidu a ve zdraví, stejně jako 
Vánoce.  

Za kolektiv pedagogů 
Mgr. Jaroslava Smolová
ředitelka ZŠ speciální Frýdlant
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SŠHL Frýdlant

Srdečně vás zveme na zcela netradiční 
Dny otevřených dveří. Nemusíte se 
prodírat davy, školu vám exkluzivně 
představíme individuálně. Stačí si 
zamluvit svůj termín prostřednictvím 
online rezervačního systému.

Prohlídky probíhají  každý pracovní 
den od 23. listopadu 2020 do 19. 
února 2021, vždy od 10:00 do 15:00.

Rezervační systém na prohlídku 
SŠHL Frýdlant spuštěn!

Netradiční dny otevřených dveří

Provést rezervaci je hračka. Stačí 
si vybrat den, čas a místo. Vyplníte 
údaje o sobě, odešlete tlačítkem 
„Rezervovat“ - a je to!

Rezervační systém je dostupný 
na webové stránce školy:
www.stredni-skola-frydlant.cz   
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Občanská kronika
říjen 2020

Věra Jiráková
Otakar Vitvar
Hana Vejdělková
Alena Poláčková
Vladimír Bárta

Úmrtí
Tadeáš Abrahám
Kateřina Peřinová
Alena Zahálková
Lilien Macháčková

Narození Sňatky
Jakub Šimůnek +  Šárka Stará
Radek Práč +  Iveta Šilhavíková
Tomáš Kuchyńa +  Anna Kaňková
Jiří Helísek +  Zdenka Klozová
Stanislav Kruliš +  Petra Kosinová
Petr Melka +  Kateřina Mikysková
Jan Pleskač +  Kristýna Malá

SŠHL Frýdlant
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Je čekání na Vánoce jen dobou 
nakupování, nebo i časem, kdy je 
možné s dětmi poznat hlubší smysl 
celého vánočního příběhu?

Kouzlo svátků začíná vždy 
očekáváním. O Vánocích to platí 
speciálně. Připravujeme se na ně již  
s první adventní nedělí a vše spojené 
s Vánocemi pro nás končí Novým 
rokem. 

Letošní rok je opravdu jiný než roky 
předchozí a myslím, že částečně 
ovlivní čas vánoční. V této složité 
době potřebuje každý z nás nějaké 
rozptýlení a odreagování a kniha je 
tou nejjednodušší možností. To my 
knihovnice víme.

Na jaře při nedobrovolném zavření 
knihoven jsme podpořily nákupem 
knih nejen tradiční nakladatele, ale 
i jednotlivce. Našim cílem bylo a 
stále je pomoci knižnímu trhu. 
V době zavřených knihkupectví 
jsme přistoupily k online nákupu 

Knihomol 12/2020              

knih, většinou přímo přes e-shopy 
nakladatelů. A tak je tomu i nyní  
v předvánočním čase, kdy máme  
opět zavřeno, nakupujeme, balíme a 
chystáme pro Vás, milí čtenáři, vánoční 
nadílku nových knih, které máme pro 
vás připravené v knihovně. 

Knížka je jeden z nejvděčnějších 
vánočních dárků, souhlasíte? 
Není ideálnějšího času na čtení 
než poklidné vánoční svátky, tak 
se nechte inspirovat - máme tipy 
téměř pro každého, vybrali jsme  
pro vás tituly napříč žánry.

„Kdo by v létě myslel na Vánoce,“ 
tak začíná stejnojmenná dětská  
kniha od Ilony Fišerové, která ale 
není tak úplně vánoční. Honzíkovi 
je jedenáct let a kromě astmatu 
ho netrápí vůbec nic. Zajímá se o 
vlajky z celého světa a přeje si jen 
tři věci: pejska Zrzka, strávit léto u 
dědy na venkově a jednou se stát 
cestovatelem. Jenže s přáními se  
musí nakládat opatrně. Splnit se 
totiž může téměř všechno, zvlášť 
když se Honzík nedobrovolně 
ocitne v chorvatském hotelu, 
co vypadá jako pyramida.  
A v pyramidách se přece dějí 
neuvěřitelné věci! Pssst... o tom 
se nesmí mluvit! Cosi tady totiž 
podléhá přísnému utajení. A Honzík 
je rozhodnutý přijít všemu na kloub. 
Během tří týdnů bude muset projít 
velkou zkouškou. Ale je vůbec možné 

za tak krátkou dobu zase začít věřit  
na zázraky?

Vánoční čas může být hektický nebo 
hravý. Zkuste ho letos v duchu druhé 
varianty a vyplňte ho společnou 
chvilkou u knihy RETROHRANÍ, která 
obsahuje přes 200 her Husákových 
dětí, které se hrávaly v 70. a 80. 
letech a na které se zapomnělo.  
„Už čtvrtým rokem je pro vás sbíráme, 
točíme videa, fotíme fotky, sepisujeme 
návody a vyrábíme i dárkové hry. 
Všechno, co známe, víme a co jsme 
se naučili, jsme přetavili do knihy. Je 
to moderní encyklopedie her, ve které 
najdete návody na přebírání provázku, 
tleskačky, cvrnkání kuliček, školky  
s míčem, švihadlem nebo gumou, 
krvavé koleno, městečko Palermo nebo 
čáru s céčky. Chcete si připomenout hry 
z vašeho dětství a naučit je i svoje děti. 
Dáváme vám do ruky klíč, jak na to,“ říká 
o své knize autorka Alice Kavková.

Každý rok přemýšlíme, jak originálně 
vyzdobit nejen na Vánoce byt. Byt 
si zdobíme různými maličkostmi, 
co nám připomínají sváteční dny. 
Každý máme jiné zvyky a jiný vkus.  
V knize Výtvarný rok: Tvoření podle 
kalendáře autorka Alena Isabella 
Grimmichová provede čtenáře 
průběhem celého kalendářního roku 
od ledna až do prosince. Neokoukané 
výtvarné nápady a postupy jsou 
přiřazeny k jednotlivým měsícům, 
ročním obdobím, svátkům a dalším 

Vánoce jsou za dveřmi, jak 
se na ně letos připravujete?
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příležitostem, které se každoročně 
opakují.

Pro nejmenší děti a čtenáře je tu 
nové leporelo Medvídka Pú – Pocity  
s podtitulem Naučte se pojmenovat 
pocity s Medvídkem Pú!

Nepřemýšleli jste někdy milí čtenáři, 
že i o Vánocích se dají číst detektivní 
thrillery a detektivky.

Nejspíš proto, že se ponoříme  
do příběhu, prožíváme všechny 
těžkosti, ale pak jsme rádi, že se  
vrátíme do bezpečné reality. Nebo 
si možná rádi přečtete i něco odpo-
činkového.

Pár tipů pro vás: 

Vánoční pohlednice 
- Dilly Court

Tato kniha je velmi milou zimní 
romancí s příjemnou atmosférou a 
kapkou dobrodružství. Nejde o nic 
hlubokomyslného – jedná se opravdu 
o odpočinkové, zamilované čtení, 
které bych označila za pohádku  
pro dospělé. 

Pronásledování 
- Mark Edwards

Mělo to být dobrodružství, na jaké 
se nezapomíná… Velké prázdninové 
putování po zemích Evropy, poslední 
před tím, než se mladá dvojice usadí a  
založí rodinu. Ano, dobrodružství  
to jistě bylo, ale rozhodně ne takové, 
jaké si Daniel s Laurou představovali. 
Na to, co začalo na pustém malém 
nádraží v Rumunsku, je žádný cestovní 
průvodce nepřipravil. Místo snového 
dobrodružství zažili noční můru,  
na kterou vzpomínat nechtějí, spíš by 
ji rádi natrvalo vymazali z paměti.

Jediná maličkost 
- Erin Watt

Bethin život se po smrti její sestry 
zásadně změnil. Rodiče by ji nejradši 
zamkli pod zámek a věří, že jediný 
způsob, jak ji ochránit, je hlídat každý 
její krok. Když se Beth jednoho večera 
vykrade z domu, pozná nového 
souseda Chase. Je nadšená, že má 
tajného kamaráda. Je to vlastně jen 
maličkost, něco, co je pouze její. 
Beth ovšem netuší, jak obrovské její 
tajemství doopravdy je. Po tom co 
si přečtete tento příběh, si začnete 
mnohem více vážit i běžných věcí. 
Třeba jen obyčejných dveří. Kniha 
ve vás probouzí pochopení, chuť 
odpouštět i činy, které jsou na první 
pohled neodpustitelné.

Na závěr tohoto výčtu se rozloučíme 
českou klasikou, která je oblíbená  
v ženském čtenářském světě.

Počkej až za Lyon 
- Táňa Kubátová

Vydat se na cestu po Francii  
s cizím mužem? Něco takového se 
devětadvacetileté Pavle ani trochu 
nepodobá. Nahodilé známosti nejsou 
její styl a navíc ji před Markem dů- 
razně varuje do hloubi duše zako-
řeněná obava z citové závislosti.  
Přesto se do onoho dobrodružství 
pustí, i když s podmínkou, že jejich 
vzájemný vztah nepřekročí rámec 
kamarádství. Ačkoliv ani Marek si 
nepřeje žádné citové komplikace, 
oba brzy zjistí, že udržet své emoce  
ve vytčených mezích nebude ani 
trochu snadné. Prázdninový příběh,  
ve kterém zůstává zachovaná 
romantická nota se zajímavou 
zápletkou. Počkej až za Lyon, je 
bonbónek na odlehčení.

Jsou Vánoce a je tu i doba, která nás 
na každém kroku prověřuje. Městská 
knihovna ve Frýdlantě je v souladu 
s vládním nařízením už od čtvrtka 
22. 10. 2020 uzavřená. „Milí čtenáři, 
chybíte nám!“

Zároveň vás chceme ujistit, že  
v době uzavření Městské kni-
hovny ve Frýdlantě jsou upravené  
výpůjčky a upomínky.

• Výpůjční lhůtu jsme všem 
čtenářům prodloužili do konce 
kalendářního roku 2020 

• Upomínky za pozdní vrácení vám 
nebudeme účtovat 

• Potřebujete-li nutně knihy (např.  
ke studiu), lze se předem 
písemně nebo telefonicky 
domluvit, knihy připravíme a  
v domluvený čas vám je předáme 

• Napište nebo zavolejte  
(tel.: 725591436 nebo  
https://www.frydlant.knihovna.cz/ ) 

• Přejeme vám kouzelné Vánoce 
prožité v poklidu, v radosti, zdraví 
a odolnosti.  
Těšíme se opět na vás v novém 
roce 2021 s každoročním přáním: 
Staň se novým čtenářem a 
zachovej nám přízeň. 

Upozornění: 
Městská knihovna Frýdlant 
bude ve dnech 24. 12. – 31. 12. 
uzavřena.  

Za knihovnice a Knihomola
Radka Wittmayerová
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Muzikantský silvestr 2020 
– přerušená tradice
Protože 49. Muzikantský silvestr svým 
stářím – 49 let – je na hranici věkové 
skupiny ohrožené koronavirem, a 
ačkoli nemá žádné přitěžující neduhy, 
snad jen občasný nedostatek financí, 
který ale úspěšně léčí injekce od 
města Frýdlantu a milých sponzorů, 
musí se letos uchýlit na nařízenou 
karanténu. Proto se letos s vámi, 
fanoušky dobré swingové muziky, 
nemůže bohužel setkat. V této situaci 
si můžeme přát jediné, aby byl v roce 

2021 shledán kovid-negativní a mohl 
se s vámi opět setkat. A než se odebral  
do karantény, tak vám všem vzkazuje, 
abyste opravdu dodržovali všechna 
hygienická opatření, abychom se 
všichni mohli sejít v příštím roce  
na jeho dalším pokračování.

A rada jako každý rok – napište si do 
diáře, mobilu, na manžetu, či tabletu: 
„49. Muzikantský silvestr se letos 
nekoná“.

Jako kompenzaci našim věrným 
fanouškům, pakliže to epide- 
miologická situace dovolí, uvažuje 
spolkový výbor o jarním „náhradním“ 
koncertu, ale v menším rozsahu.    

Za Muzikanty Frýdlant, z.s. 
P. Hihlán 
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BEZPLATNÉ ODBORNÉ DLUHOVÉ
 PORADENSTVÍ

Ztratili jste příjem, zvažujete půjčku a 
nechcete se nechat napálit?

Máte dluhy, nedokážete je splácet a nevíte, 
co si počít?

Iva JanusováIva JanusováIva Janusová      777 787 534777 787 534777 787 534

Jakub ČermákJakub ČermákJakub Čermák      778 406 341778 406 341778 406 341

Iva ŠedováIva ŠedováIva Šedová      778 442 540778 442 540778 442 540
 Frýdlant, Centrum 1407, Míru 1407

Po telefonické domluvě 

Nové Město p. Smrkem , Palackého 275 

na adrese



OKČT - Klub turistů Frýdlant 
          pořádá turistickou akci pro pěší i cyklisty  

 
 
   
 

XXXVI. ročník 

Datum konání:  pátek 1. ledna 2021 
Místo srazu:            náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu 
Čas:             nebojte se, až po obědě – od 13 do 14 hodin 
Vklad: dospělí: 30,- Kč, mládež do 15 let a držitelé karty 

EUROBEDS: 20,- Kč 
Trasy: pěší – okolím města – cca 8 km, cyklotrasa – 21 km – západně 

od Frýdlantu viz https://ktf.cz/?p=3797 
Cíl: turistický areál „U rozhledny“ 
Odměna: novoročenka, na zahřátí čaj – pro dospělé s rumem, pro děti 

se sušenkou 
Vedoucí akce:  Petr Luft, info na tlf. 777 954 265 
Všichni  účastníci si mohou v cíli zakoupit občerstvení – na spravení chuti česnečku,   
na zahřátí grog, svařák, kávu, na žízeň toč. pivo, limo atd.                                                                                                                           

 
Novoroční čtyřlístek 

 
Čtyři novoroční dobré skutky: 

Jak na Nový rok, tak po celý rok – staré české přísloví 
Jdi na Nový rok na výlet – překonej svou pohodlnost a udělej něco 

pro sebe. 
Pozvi někoho ze svého okolí – udělej radost někomu ze svých 

bližních tím, že jej vezmeš s sebou. 
Poznej kus přírody – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho 

vlastními smysly. 
Přispěj potřebným – částkou od 30 Kč výše na konto, vyhlášené KČT na podporu aktivit pro zdravotně 

handicapované spoluobčany. Získané prostředky budou využity na vyznačení turistické trasy pro 
vozíčkáře. Přispět můžeš i přímo na účet č.: 51-0938150237/0100 

Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdrží v cíli výletu odznak Novoroční čtyřlístek. 

AKCE SE BUDE KONAT POUZE DLE AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE 
– SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFO NA http://www.ktf.cz
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Zimní Frýdlant očima dětí
Frýdlant v zimním hávu zachytily  
při pobytu v Domě dětí a mládeže  
ve Frýdlantu děti, jejichž rodiče bojují 
s nemocí Covid-19 v první linii nebo 
jsou členy Integrovaného záchranného 
systému ČR. Právě o děti těchto 
rodičů z území obce s rozšířenou 

působností Frýdlant se během dne a 
odpoledne staraly a starají z nařízení 
Libereckého kraje vychovatelky ZŠ, 
ZUŠ a MŠ Frýdlant v DDM Frýdlant. 
Děti zde absolvovaly a absolvují 
od doby uzavření škol distanční 
výuku a také se věnují výtvarným 

činnostem a pobývají na čerstvém 
vzduchu. Během podzimu namalovaly  
pro Frýdlantský zpravodaj zimní Frýd-
lant. Některé práce jsou kolektivní, 
některé výtvorem jednoho dítěte. 
Všechny jsou ale nádherné. Potěšte se 
jimi i vy.  

skupinová práce - Jana Juklová, Jana Palczak, Miloš Jukl, Anna Juklová a Tobiáš Podhorský
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Zimní procházka Frýdlantem, 
Tobiáš Podhorský, 2. třída

Jana Juklová, 6. C

Anna Juklová, 4. C
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