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V základní škole 
v Husově ulici vzniká 
nová jazyková učebna
Specializovaná moderní učebna  
pro výuku jazyků a výpočetní 
techniky vzniká v přízemí základní 
školy v Husově ulici. Sloužit má  
od příštího školního roku.  
 Více na straně 10

Frýdlant připravil 
pro rok 2021 řadu 
investic
Město Frýdlant připravilo pro rok 
2021 řadu investic. Některé  
hradí plně z městského rozpočtu, 
na dalších se spolupodílí a jiné 
jsou závislé na získání dotace.  
 Více na stranách 4-5 

Valdštejnské 
slavnosti 2021 
jsou zrušené
Kvůli pandemické situaci a  
nepříliš příznivému výhledu 
na zlepšení situace rozhodla 
rada města o zrušení letošních 
Valdštejnských slavností.  
 Více na straně 22

Ve Frýdlantě začala v polovině února vakcinace proti nemoci Covid-19. Mezi prvními podstoupili vakcinaci klienti a zaměstnanci Domova 
u Spasitele a také pět desítek klientů Střediska sociální péče Frýdlant a obyvatel Domu s pečovatelskou službou. Více na straně 3.  
Foto z očkování ve Středisku sociální péče Frýdlant: Martina Petrášková



Slova spisovatele Roberta Fulghuma 
mě napadají v době, kdy hoří spor o to, 
zda a jak prodloužit nebo neprodloužit 
nouzový stav, v době, kdy to bude 
rok od jeho prvního vyhlášení. Rok, 
po který jsme se nechávali zavírat a 
otvírat, rok, za který se svět změnil 
k nepoznání.

Nevím, zda se za pár týdnů nebo 
měsíců všemu budeme smát nebo 
budeme plakat. 

Nevím, kam se poděl zdravý rozum.

Nevím, kde je úcta k životu, zdraví, 
lidskému bytí, vzdělání.

Nevím, kam se poděla odpovědnost, 
pokora a slušnost.

Stydím se za to, jak Ti, kteří dostali  
od Vás mandát spravovat věci veřej-
né, vnášejí do našich životů chaos, 
straší nás a matou.

Věřím, že se nedáme. 

Vím, že mnozí z nás se bojí. Jen 
nepřipusťme, aby nás strach ovládl. 
Vím, že mnoho lidí v našem okolí 
odešlo dřív, než byl jejich čas. Nechci 
se pouštět do úvah o spravedlnosti 
nebo nespravedlnosti. Jediné, co 
nás může vrátit zpět, je realita žití 
normálního života. Musí se otevřít 
školy, samozřejmě postupně. Musí se 
otevřít obchody, služby a pohostinství. 
Musíme se nebát převzít osobní odpo-
vědnost za nás samé.

Ve vzduchu už je cítit jaro a blíží se 
Velikonoce. Jak je prožijeme, bude 
záležet na nás a na tom, jak bude 
štěkat PES. 

Těším se na setkání s Vámi v našem 
jarem a očekáváním bohatém a 
krásném městě. 

Dan Ramzer, starosta
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„Příroda to tak vymyslela, 
že každý nakonec nějak 
dostane, co si zaslouží.“ 
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Pět desítek klientů Střediska sociálních 
péče Frýdlant a obyvatel Domu s pe- 
čovatelskou službou bylo v pátek  
12. února 2021 očkováno první dáv-
kou vakcíny proti nemoci Covid-19. 
Očkování proběhlo ve Středisku so-
ciální péče Frýdlant s pomocí lékařky 
MUDr. Ljuby Komárkové. Vakcína 
proti nemoci Covid-19 byla klientům 
aplikována hned, jak ji Středisko sociál-
ní péče Frýdlant získalo od Libereckého 
kraje. Druhou dávkou vakcíny budou 
klienti Střediska sociální péče Frýdlant a 
obyvatelé Domu s pečovatelskou 
službou očkováni v polovině března. 
Očkování proběhlo vakcínou od firmy 
Moderna.

Ve Frýdlantě byli vakcínou proti 
koronaviru v únoru očkováni i někteří 
klienti a zaměstnanci Domu U Spasi-
tele. Většina bude ale vzhledem  
k tomu, že prošla v nedávné době 
tímto onemocněním a v současné 
době má díky tomu vůči Covidu-19 
imunitu, očkována až později.  

Ve Středisku sociální péče začala 
vakcinace klientů a seniorů 80+
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Rekonstrukce ulice Kodešova

Letos bude pokračovat loni zaháje-
ná rekonstrukce krajské Kodešovy 
ulice. Město je zde jedním ze tří  
investorů (dalšími jsou Liberecký kraj a 
Frýdlantská vodárenská společnost, 
a.s.). Z rozpočtu Města Frýdlant má jít  
na druhou etapu rekonstrukce Kode-
šovy ulice zhruba 15 milionů korun.  
Za tyto peníze dojde k výstavbě a  
rekonstrukci chodníků, rekonstrukci 
veřejného osvětlení, výstavbě dešťo- 
vé a splaškové kanalizace včetně  
kanalizačních přípojek a výstavbě vo- 
dovodu včetně přípojek. 

Termín realizace: jaro - jak to klima-
tické podmínky dovolí – listopad 2021

Na část chodníků od ulice Míru  
po ulici Jiráskova žádá Frýdlant o dotaci  
ze Státního fondu dopravní infra-
struktury ve výši cca 1,3 milionu korun. 

Revitalizace sídliště ulice 
Husova

V rámci revitalizace sídliště dojde 
ke zkapacitnění parkovacích stání 
na základě územní studie, výstavbě 
účelových komunikací, chodníků, 
přechodu, míst pro přecházení, 
výstavbě veřejného osvětlení, dešťové 
kanalizace a vzniknou místa pro 
kontejnery. Dojde také na terénní a 
sadové úpravy. 

Předpokládaný termín realizace: 
červen – říjen 2021
Předpokládané náklady: 6,3 mil Kč 

Modernizace učebny pro výuku 
cizích jazyků a konektivita ZŠ 

O této investiční akci se více dozvíte na 
straně 10 tohoto zpravodaje. 

Přehled investičních akcí 
města Frýdlant v roce 2021

Parkoviště ulice Lesní
Náklady: 1,8 mil. Kč

Stezka pro cyklisty a chodce 
podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká

O této investiční akci jsme Vás 
informovali v únorovém Frýdlantském 
zpravodaji.

V  rámci akce dojde k  výstavbě stezky 
pro cyklisty a pěší, složené z cyklostezky 
o šířce 3 metry a chodníku o šířce 1,5 m 
podél ulice Bělíkova a Zámecká. Dojde 
také k doplnění veřejného osvětlení. 

Předpokládané náklady: 8 mil. Kč

Realizace bude záviset na získání 
dotace.

Přestavba, modernizace a 
snížení energetické náročnosti 
objektu speciální školy

Předpokládané náklady: 26 mil Kč, 
je požádáno o dotaci, která by měla 
pokrýt část nákladů. Investiční akce 
bude realizována jen v případě 
obdržení dotačních prostředků.

Předpokládaný termín prací: 
září 2021 – červenec 2022

Vybavení MŠ Frýdlant

Jedná se o pořízení vybavení do ma- 
teřských školek – konvektomaty (MŠ 
Bělíkova, Sídlištní a Jiráskova) a spo-
ráky (2x MŠ Sídlištní, 1x MŠ Bělíkova).

Náklady: 600 tis. Kč
Termín realizace: předpoklad květen 
2021

Na tuto investiční akci podal Frýdlant 
žádost o dotaci ve výši 480 tisíc korun. 
Akce bude realizována jen v případě 
obdržení dotačních prostředků.

Rekonstrukce atletické dráhy 
u zimního stadionu

Jedná se o rekonstrukci atletického 
oválu s délkou 400m a atletické rovinky 
s délkou 100m s moderním umělým 
povrchem pro atletiku. Ovál bude  
obsahovat zabudovaný vodní příkop 
na steeplechase. Dále pak cvičnou plo-
chu s umělým povrchem, která vhodně 
vyplní severní výseč mezi fotbalovým 
hřištěm a atletickým oválem.

Vzniknout má skok do dálky, který má 
navrženo pískové doskočiště ohrani-
čené lapači písku a sportovními ob-
rubami s pryžovými hranami. Rozběh 
bude součástí cvičné plochy, ale z ma- 
teriálu pro atletickou dráhu. Dále má  
být vybudován vrh koulí s betonovým  
kruhem a vrhačskou výsečí se štěrko-
vým povrchem. 

Fotbalové hřiště bude za brankami 
nově opatřeno záchytnou sítí na oce-
lových demontovatelných sloupcích 
v délkách vždy 40 m, do výšky 4 m, 
které zabrání odletu míče během hry. 
Přilehlá plocha kolem atletických drah 
bude upravena jako ozeleněná tak, že 
stávající plochy budou odpleveleny, 
doplněny humusem a osety vhodným 
travním semenem.

Předpokládané náklady: 17,5 mil. Kč  
Frýdlant bude na akci žádat dotaci, 
která by měla pokrýt 70% způsobilých 
výdajů. 

Akce bude realizovaná jen za předpo-
kladu získání dotačních prostředků,  
o které se bude žádat během roku 
2021.

V roce 2021 připravuje Město Frýdlant řadu investičních akcí. Realizace některých z nich je přitom  
závislá na získání dotace, o kterou město žádá nebo v průběhu roku požádá. Přečtěte si, jaké investiční  
akce jsou pro letošní rok připraveny.
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Obnova historického 
kazetového stropu v obřadní 
místnosti budovy radnice

O této investiční akci se více dozvíte  
na stranách 8 a 9 tohoto zpravodaje.

Rekonstrukce chodeb v I. a II. 
patře v DPS, Novoměstská 1065

Jedná se o rekonstrukci chodeb a 
schodiště v 1. a 2. patře stávajícího 
objektu č.p. 1065. Stavební práce 
budou prováděny výhradně uvnitř 
stávajícího objektu. Realizace je roz-
dělena na dvě části, nejdříve musí být 
dokončeno jedno patro, než se zahájí 
rekonstrukce dalšího patra.

Náklady: 2,3 mil Kč
Termín realizace: únor – květen 2021

Čistírna odpadních vod 
Frýdlant – chemické srážení 
fosforu 

Jedná se o výstavbu zásobníku síranu 
železitého v Čistírně odpadních vod 
Frýdlant včetně příslušenství.

Předpokládané náklady: 990 tis. Kč
Předpokládaná realizace: konec 
března - červen 2021

Rekonstrukce sociálního 
zařízení pro personál v objektu 
centrální kuchyně

Náklady: 133 900,- Kč
Realizace: únor 2021

Oprava pomníku obětem I. 
světové války

Jedná se o opravu pomníku obětem  
I. světové války na Větrově. Na tuto akci 
bude využita dotace z Ministerstva 
obrany ČR ve výši 100 tis. Kč 

Náklady: 183 tis. Kč 
Realizace: březen - září 2021

Rekonstrukce sociálního 
zařízení na ZŠ Purkyňova 
včetně úklidových komor

Jedná se rekonstrukci sociálního 
zázemí pro žáky v každém patře 
budovy školy a u tělocvičny a rekon-
strukci úklidových komor.

Předpokládané náklady: 3 mil. Kč
Předpokládaná realizace: konec 
června - srpen 2021 

Rekonstrukce kanalizace  
na pracovišti MŠ Bělíkova

Jedná se rekonstrukci části kanalizace 
před hlavní budovou MŠ Bělíkova, 
která je v havarijním stavu.
Předpokládané náklady: 400 tis. Kč
Předpoklad realizace: červenec - 
srpen 2021

Oprava havarijního stavu 
střechy staré budovy ZŠ 
Bělíkova

Předpokládané náklady: 2 mil. Kč
Předpoklad realizace: srpen 2021

Základní škola speciální:
Rekonstrukce sociálního zařízení 
pro žáky a zaměstnance 

Předpokládané náklady: 350 tis. Kč

Rekonstrukce šatny pro školní 
družinu včetně chodeb
Předpokládané náklady: 350 tis. Kč
Předpokládaná realizace: červenec – 
srpen 2021

Kino Frýdlant 

V prostorách kina budou rekonstruo-
vány sociální prostory pro účinkující. 
Dále bude v kině instalováno nové 
plátno.

Předpokládané náklady: 1,5 mil. Kč

Rekonstrukce sociálního 
zařízení u Rozhledny Frýdlant 

Jedná se o opravu a rekonstrukci 
stávajícího zařízení v části stávajícího 
doplňkového objektu sociálního 
zařízení u objektu Rozhledny Frýdlant. 
Účelem stavebních oprav je vylepšení 
stávajícího sociálního zařízení, které 
je v nevyhovujícím stavu (suché zá-
chody).

Předpokládané náklady: 600 tis. Kč
Předpoklad realizace: květen – 
červenec 2021 

Rekonstrukce městských bytů

Rekonstruováno bude celkem 11 bytů 
ve vlastnictví města. 
Předpokládané náklady: 4 mil. 800 
tis. Kč 

Dále proběhnou v roce 2021 
rekonstrukce chodníků v ulicích 
Jiráskova, Družstevní, Příčná, 
obnovena bude přístupová cesta 
k objektu Slovanky, mlatová cesta 
k rozhledně a probíhat budou i 
opravy komunikací. Například 
ulic Krátká, Soukenná či části ulice 
Družstevní. Město Frýdlant pak 
bude investovat i do nové výsadby 
zeleně. 
Město Frýdlant bude kromě investic 
do již připravených projektů peníze 
vkládat také do přípravy projektů 
budoucích. 

Projekční činnost v roce 2021:

Modernizace nemocnice Frýdlant  
– I. etapa

Studie na objekty čp. 45, 46, ul. 
Havlíčkova, Frýdlant 

Parkoviště v ul. Březová, Frýdlant 

Parkoviště v ul. Mezibranská, Frýdlant 

Zprovoznění Autokempu Frýdlant 

Zajištění zásobování pitnou vodou 
pro oblast Frýdlantska

Změna č. 1,2 Územního plánu města 
Frýdlant 

Územní studie Jiráskova, Frýdlant

Rekonstrukce Křížové cesty kolem 
areálu kostela + následná realizace  
1. části (odvodnění)

Oprava havarijního stavu terasy  
u budovy ZŠ Purkyňova, Frýdlant 

Prodloužení tlakové kanalizace v ulici 
Jizerská a vodovodní přípojka  
pro autokemp

Parkoviště v ul. Míru (vedle čp. 1407)

Rekonstrukce vnitřních prostor sálu 
Besedy Frýdlant 

Kabinový blok pro sportoviště  
u Zimního stadionu Frýdlant   
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Občanská poradna
Občanská poradna působí ve Frý-
dlantu již od roku 2009 a je otevřena  
pro všechny, kteří se ocitli v tíživé 
životní situaci. Může se na ni obrátit 
kdokoliv, kdo potřebuje poradit  
ve věcech, se kterými si neví rady. 
Poskytujeme poradenství zejména 
v oblastech bydlení, rodinného a 
pracovního práva, ochrany spotřebi-
tele, dluhové problematiky, sociální 
péče a sociálních dávek, občanského 
soudního řízení apod.  Služby jsou 
poskytovány bezplatně a anonymně.

Co občanská poradna dělá? 

Odborně vzdělaný poradce Vám 
poskytne bezplatnou, nestrannou, 
nezávislou a diskrétní pomoc, pomůže 
hledat řešení, poskytne pomoc  
při sepsání podání k soudu, dopisu  
na úřad, zaměstnavateli či majiteli 
bytu, podá praktické informace o 
insolvenci, zejména oddlužení, a to 
včetně podání insolvenčního návrhu. 
Pomůžeme Vám se zorientovat  
v situaci, případně Vám poskytneme 
vzor podání a pomoc při jeho 
vyplnění. Dále Vám poskytneme 
praktické informace o tom, jak můžete 
postupovat. 

Do občanské poradny může přijít 
každý, kdo má nějaký problém, 
se kterým si neví rady. Nejčastěji  
se setkáváme s problémy, které se 
týkají dluhů, rodinného a pracovního 
práva. Jsme schopni Vám poskytnout 
poradenství, které se týká exekučních 
věcí i případného zastavení exekucí, 
pokud jsou exekuce vedeny neopráv-
něně. 

Vysvětlíme Vám například, co 
znamená dopis, který Vám byl do-
ručen od soudu, jak je možné zjistit, 
který soudní exekutor vede proti 
Vám exekuci a jak je možné bránit 
se postupu soudního exekutora, 
pokud jedná protiprávně. Jak je mož- 
né dát výpověď zaměstnavateli a 
kdy je možné výpověď dostat. Jaké 

jsou podmínky rozvodu manželství a 
jak se bude rozhodovat o péči o 
děti, jak je možné požádat o zvýšení 
nebo snížení výživného. Jaké jsou 
podmínky sepsání závěti a podobně.
 
V neposlední řadě pomáháme i se 
sepisem a podáním insolvenčních 
návrhů. Společně s poradcem je 
možné sepsat a následně podat  
insolvenční návrh. K podávání  
insolvenčních návrhů má Občanská 
poradna potřebnou akreditaci uděle-
nou ministerstvem spravedlnosti.

Ke každému klientovi přistupujeme 
s pochopením, bez předsudků a 
individuálně s ohledem na jeho 
schopnosti a možnosti. 

Co občanská poradna 
nedělá?  
Občanská poradna nenahrazuje 
advokátní služby, nemůžeme Vás 
zastupovat v řízeních před soudy, 
ani před orgány veřejné správy. 

Odpovědnost za rozhodování a 
postup v dané věci zůstává vždy 
na klientovi. Občanská poradna 
Vám ale může navrhnout možnosti 
dalšího postupu a řešení. Také Vám 
nemůžeme sepsat celé podání  
od začátku do konce, můžeme Vám 
ale poskytnout vzor podání a pomoc 
při jeho vyplnění. Můžeme Vám také 
Vámi připravené podání zkontrolovat, 
zda obsahuje všechny náležitosti. 

Kde poradnu najdete a kdy 
Občanská poradna funguje v Porad-
ním a setkávacím centru POSEC  
na Havlíčkově náměstí 304 ve Frýd- 
lantu. Otevřena je každý sudý 
týden ve čtvrtek od 10:00  
do 16:00, konzultace začíná vždy  
v celou hodinu, je však nutné se pře- 
dem objednat na tel. 485 152 070 
nebo na tel. 775 077 234.  

Mgr. Eva Svobodová a 
Ing. Romana Lakomá
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„Všechny tři ulice si už nový asfaltový 
povrch zasloužily, protože ten dosavadní 
byl nevyhovující. Například v ulici Horská 
byl povrch 50 let starý a velmi rozbitý. 
Ulice Husova je pak páteřní komunikací 
v centrální části města a Čapkova ulice 
na ní přímo navazuje. I na nich byl 
nový povrch nezbytný. Nový asfaltový 
kryt vozovky snížil hlučnost, prašnost 
a vibrace od nerovností, což zlepšilo 
nejen prostředí daných lokalit, ale i jízdní 
komfort řidičů,“ říká místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Město Frýdlant navázalo na projekt 
„Obnova místních komunikací ve Frýd- 
lantu“ obnovou chodníků v ulici 
Husova a Čapkova. Náklady na ně 
uhradilo ze svého rozpočtu.  

Ulice Čapkova, Horská a Husova 
mají nový asfaltový povrch
Nový asfaltový povrch mají od konce minulého roku díky projektu nazvanému „Obnova místních komunikací 
ve Frýdlantu“ ulice Čapkova, Horská a Husova. Na zlepšení technického stavu komunikací v těchto ulicích 
se podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj z fondu Podpora rozvoje regionů 2019+ dotací ve výši 1 758 925 
korun. Zbylé náklady, tedy 1 198 038 korun, uhradilo ze svého rozpočtu Město Frýdlant. 
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Restaurátorských prací se v této dru-
hé etapě obnovy kazetového stropu 
obřadní síně ujala firma Koušek 
restaurování.

„Z celé plochy kazetového stropu padaly 
ze spár drobné prašné částice a ka- 
mínky, je proto nezbytné spáry  
kompletně po celé ploše kazetového 
stropu doplnit a vyspravit,“ říká 
referentka investičního oddělení 
Městského úřadu Frýdlant Lenka 
Vebrová. Následovat bude vytmelení 
oděrků a trhlin celého podhledu a pře-
broušení všech opravovaných partií. 

Historický kazetový strop obřadní síně 
frýdlantské radnice prochází obnovou
V obřadní síni radnice ve Frýdlantu probíhají od konce ledna odborné restaurátorské práce na obnově 
historického kazetového stropu. Navazují na loňskou první etapu obnovy tohoto stropu, která probíhala  
z prostoru půdy a měla za cíl strop opravit a zabezpečit. Letošní etapa se pak zaměřuje na pohledovou stranu 
stropu. Celkem přijdou práce odborníků na 768.865,81 korun bez DPH. Podstatná část nákladů, konkrétně  
625 tisíc korun, ale bude pokryta z dotace Ministerstva kultury, Programu regenerace městských  
památkových rezervací a městských památkových zón. Zbylá částka bude uhrazena z rozpočtu města.
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„Dále bude povrch celého stropu 
sjednocen domořením do stejného 
odstínu a speciální technikou bude také 
obnoveno zlacení na sloupech a 
kazetách stropu. Práce pak budou 
zakončeny nanesením dvojnásobného 
systému povrchové úpravy,“ doplňuje 
Mgr. Zuzana Černá ze státní památ-
kové péče. 

Obnovou projde celý strop až k ozdob-
né římse balkonových sloupů.  

Práce na druhé etapě restaurování 
kazetového stropu začaly v obřadní 
síni radnice 25. ledna 2021. Skončit mají 
31. března 2021.   
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Nová jazyková a počítačová učebna 
vznikne díky projektu nazvanému 
„Modernizace učebny pro výuku cizích 
jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant“. 
„Pro jazykovou učebnu bude využita 
stávající místnost v přízemí školy  
v Husově ulici, která projde kompletní 
stavební rekonstrukcí. Proběhne zde 
demontáž podlahových krytin, obkladů, 
svítidel, úprava povrchů, pokládka nové 
podlahy, výmalba, vznikne hygienický 
koutek a budou osazena nová otopná 
tělesa. Realizovány budou kompletní 
slabo a silnoproudé rozvody včetně 
přípravy pro osazení nových technologií, 
učebna dostane nové osvětlení. Ná- 
sledně bude kompletně vybavena 
nábytkem a technickým i technologickým 
vybavením pro moderní jazy- 
kovou a ICT výuku,“ říká Bc. Zdena 
Ubiasová z investičního oddělení 
Městského úřadu Frýdlant. Učebna 
bude obsahovat kompletní vybavení 
pro projekci, technologie jazykové 
laboratoře se sdílením obrazu a zvuku, 
stoly a židle pro žáky, soustředěné 
do takzvaných hnízd pro čtyři žáky 
najednou, nebo třeba katedru 
učitele, do které budou instalovány 
technologie jazykové učebny, jako 
například prezentační počítač, stolní 
vizualizér, datový switch a komponenty 
jazykové laboratoře.

„Vybavení současné počítačové učebny 
na pracovišti ZŠ Husova je již na hranici 
své životnosti, proto rekonstrukci velmi 
vítáme. Po jejím dokončení budou 
mít žáci a učitelé možnost pracovat 
s výpočetní a prezentační technikou, 
která odpovídá současným vzdělávacím 
trendům a standardům. Učebna je 
primárně určena všem žákům ZŠ 

Na základní škole v Husově ulici 
vznikne moderní učebna pro výuku 
jazyků i počítačů
Moderní učebnu cizích jazyků i výpočetní techniky bude mít od školního roku 2021/2022 pracoviště ZŠ, ZUŠ 
a MŠ Frýdlant v Husově ulici. Vznikne v přízemí základní školy a pojme až 32 žáků. Učebna bude vybudována 
díky projektu, financovanému z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Frýdlant od 1. do 9. ročníku, budou ji 
moci využívat také účastníci zájmových 
kroužků zaměřených na programování 
a robotiku, které nabízí Dům dětí a 
mládeže Frýdlant,“ vysvětluje ředitel 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. Bc. Petr 
Kozlovský. 

V rámci realizace druhé části 
projektu, konektivity, dojde k celkové 
optimalizaci a modernizaci stávajícího 
řešení propojení pracovišť školy  
v ulici Husova a také Bělíkova. Dojde 
ke kompletnímu zasíťování učeben a 
kabinetů vyžadujících napojení  
na internet. Nevyhovující řešení bude 
nahrazeno moderními technologiemi, 
jakými jsou například optické kabely. 
„Laicky řečeno se bude možné díky 
konektivitě ve škole z vybraných učeben 
nebo kabinetů jednoduše připojit na 
internet díky wifi a to jak z počítačů, tak 

třeba z tabletů, které má škola k dispozici 
pro výuku dětí,“ vysvětluje ředitel školy. 

„Práce na vzniku nové učebny pro výuku 
cizích jazyků a počítačů začnou už  
v průběhu února, spolu s konektivitou 
ZŠ mají být hotovy do konce července 
tohoto roku. Celkové náklady projektu 
jsou zatím vyčísleny na 5 803 957,21 
korun s DPH, dotace z IROPu činí 5 096 
883,38 korun s DPH. Zbytek nákladů 
bude uhrazen z městského rozpočtu,“ 
uzavírá Zdena Ubiasová z investičního 
oddělení Městského úřadu Frýdlant. 

Nová jazyková a počítačová učebna 
vznikne díky projektu nazvanému 
„Modernizace učebny pro výuku cizích 
jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant“, 
registrační číslo projektu CZ.06.4.59/
0.0/0.0/16_075/0012607, název výzvy 
5. výzva MAS Frýdlantsko-IROP-
Modernizace škol II.   
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V druhé polovině ledna 2021 byla  
v Údolí u Křížku instalována mobilní 
stanice Ústavu chemických procesů  
AV ČR, v. v. i. (ÚCHP AV ČR, https://
www.icpf.cas.cz/) vybavená přístroji 
měřícími fyzikální a chemické vlastnosti 
atmosférických aerosolů. Atmosférické 
aerosoly jsou směsi velmi drobných 
kapalných a tuhých částic (velikost  
v rozmezí 1 nanometr až 100 
mikrometrů), které se do ovzduší 
dostávají díky přírodním procesům i 
lidské činnosti. Ačkoliv jsou důležitou a 
přirozenou součástí vzdušných mas, 
některé z těch vznikajících lidskou 
činností jsou škodlivé našemu zdraví. 
Právě takové je třeba monitorovat a 
poznat jejich zdroje a mechanismy 
šíření.

Identifikace zdrojů znečištění 
ovzduší atmosférickým aerosolem 
na Frýdlantsku

Zmíněná mobilní stanice je provozo-
vána v rámci tříletého česko- 
německého projektu Transport a 
přeměna atmosférického aero-
solu v rámci střední Evropy s dů- 
razem na antropogenní zdroje, 
financovaného Grantovou agenturou 
České republiky (GA ČR, projekt  
č. 20-08304J, rozpočet českého části 
projektu je téměř 9 milionů Kč) a 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG). Cílem projektu jsou měření 
antropogenních aerosolů, která 
umožní následnou identifikaci jejich 
zdrojů a modelování jejich šíření  
v ovzduší po střední Evropě. Tato  
měření budou na mobilní stanici  
v Údolí probíhat v období únor –  
březen a červenec – srpen 2021 a 

budou srovnána s obdobnými mě- 
řeními na Národní atmosférické  
observatoři Košetice na Vysočině 
(NAOK, https://www.actris-ri.cz/cs/
menu/naok/observator-kosetice/) a 
lokalitě Melpitz v Německu. Projekt 
propojuje odborné znalosti vědců 
z ÚCHP AV ČR a Leibniz-Institut  
für Troposphärenforschung (TROPOS, 
https://www.tropos.de/)  za využití  
nejmodernějších měřících technik a 
modelů umožňujících identifikaci 
zdrojů atmosférických aerosolů. 
Výsledky česko - německého projektu 
budou po vyhodnocení prezentovány 
nejen zainteresované vědecké veřej-
nosti, ale též poskytnuty místním  
samosprávám.   

Foto: Petr Vodička
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Motto akce: Děti v Africe si sněhulá-
ka nikdy nepostaví, mnozí z nich 
se ale nedostanou ani do školy.  
Na první informaci nic nezměníme, 
s tou druhou je v našich silách něco 
udělat.
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant se zapojila  
do 9. ročníku projektu Sněhuláci  
pro Afriku, jehož cílem je pomoci 
dětem v Africe dostat se ke vzdě-
lání. Akci organizuje nezisková 
organizace Kola pro Afriku, obecně 
prospěšná společnost, ve spolupráci  
s Gymnáziem Ostrava-Hrabůvka, přís-
pěvková organizace.
Cílem této jednorázové charitativní 
akce není jenom postavit co nejvíce 
sněhuláků, ale i vybrat finanční částku 
na přepravu kol, která pomáha-
jí africkým dětem na jejich cestě  
za vzděláním, do Gambie.

Frýdlantská škola se zapojila 
do charitativní akce Sněhuláci pro Afriku

Marcela Fialová
Zástupce ředitele pro volnočasové aktivity
a projektové řízení
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

V pátek 15. ledna 2021 jsme vyhlásili 
soutěž „O nejhezčího sněhuláka a 
o nejaktivnější třídu“. Stavění sně-
huláků probíhalo v týdnu od pon- 
dělí 18. 1. do pátku 22. 1. 2021. Úkolem 
bylo postavit sněhuláka, vyfotit ho, 
zaslat fotku a dobrovolný finanční 
příspěvek svému třídnímu učiteli 
nebo do DDM Kateřině Svobodové.  
Do soutěže se celkem zapojilo 13 
tříd naší školy, 232 žáků, postavilo 
se 219 sněhuláků a vybrala se částka 
6.720, - Kč.

V soutěži O nejhezčího sněhuláka 
vyhrál 1. místo Dostálek M. z 4.E,  
2. místo Kratochvíl J. z 1.A a 3. místo 
trojice Skrbková A., Novotná N. a 
Dunková K. z 2.A. Vítěznou fotografii 
od Milana Dostálka jsme zaslali  
do soutěže O nejlepšího sněhuláka  
na www.snehulaciproafriku.cz.

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

V soutěži kolektivů vyhrála v 1. ka-
tegorii 1. místo 1.A., 2. místo 2.A a 
3. místo 1.E. Ve 2. kategorii vyhrála  
1. místo 4.A, 2. místo 3.B a 3. místo 5.E. 
Ve 3. kategorii získala 1. místo 7.A a  
ve 4. kategorii vyhrálo 1. místo  
6. oddělení školní družiny.

V soutěži O nejoriginálnějšího sně-
huláka naší školy vyhráli Stránský T.  
z 1.E, Kulhánek M. z 1.E a Jeřábková N.  
z 3.B.

Všem vítězům blahopřejeme a věříme, 
že všichni, kteří se zapojili, si stavění 
sněhuláků užili, a ještě je hřeje dobrý 
pocit, že podpořili správnou věc.   

M. Kulhánek

A. Srbová, N. Novotná, K. Dunková

T. Stránský

M. Dostálek

N. Jeřábková

J. Kratochvíl
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ZŠ Husova, do které třída 5. D. dochází, 
je už dva měsíce zavřená. Každý den 
se scházíme na online výuce, na které 
se snažíme pěstovat i naše vztahy. 
Nemyslíme však jenom na sebe. 
Přidali jsme se do akce „Valentýnky 
pro seniory“, kterou vyhlásila skupina 
„Dobrovolníci pomáhají v Libereckém 
kraji“. Žáci se do dobrovolného 
úkolu vrhli s nadšením a také dlouho 
přemýšleli, co do přáníčka napsat. 
Vznikla moc pěkná přání, která jak 
doufáme, potěšila Domov pro seniory 
u Spasitele Frýdlant.

Za pomoc s distribucí a organizací patří 
poděkování mamince žáka Jakuba 
Čulagy, paní Martině Čulagové, která 
mě s tímto nápadem oslovila. Troufám 
si říci, že každý učitel ocení takové 
impulzy a inspiraci ze strany rodičů.    

Za třídu 5. D. 
třídní učitelka Mgr. Tereza Foffová

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

5. D. je TŘÍDA !
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Nedávno jsme byly osloveny paní 
Martinou Čulagovou, která nám 
nabídla, zda bychom se s dětmi 
nechtěly zapojit do projektu „sběr 
Valentýnek pro seniory v domovech“. 

Nabídka nás okamžitě nadchla. 
Myslíme si, že propojení těchto dvou 
světů je krásnou myšlenkou. Vždyť 
právě svět dětí a seniorů si je velmi 
podobný.

Když přijdeme na svět, jsme odkázáni 
na rodiče, kteří nás zahrnují tak 
potřebnou láskou. Chrání nás, učí 
novým věcem, nade vše nás milují. 
Pak přijde období, kdy se od rodičů 
odpoutáme, začínáme žít vlastní život a 
zakládáme své rodiny. Mnohdy si 
neuvědomujeme, jak ten čas letí a 
jak je strašně důležité vracet rodičům 
lásku. Je velmi smutné, když milující 
rodič zestárne a zjistí, že jeho láska není 
opětována. Důvody mohou být různé. Marie Doleželová a Romana Zahálková

MŠ Bělíkova, třída Zajíčků

Senioři, stejně jako děti, jsou odkázáni 
na naši péči a potřebují být zahrnováni 
láskou. Dalo by se říci, že se stávají 
opět dětmi, které jsou závislé právě na 
nás. Proto, když se naskytla příležitost 
dát najevo lásku seniorům, neváhaly  
jsme a pustily jsme se s dětmi  
do výroby přáníček. Děti se u toho 
báječně bavily a jejich fantazii se meze 
nekladly. Díky tomu vznikla krásná 
pestrá přáníčka, která byla doplněna 
ručně psaným citátem: „Setkávejte 
se vždy s úsměvem, neboť úsměv je 
začátkem lásky“. Všechna přáníčka 
jsou navíc podepsána, a tak si každá 
babička či dědeček mohou přečíst, 
kdo přáníčko vytvořil. Zda je to Kryštof, 
kterému je 5 let, šestiletá Liduška nebo 
Kristýnka, které jsou 3 roky. Tímto jsou 
přáníčka více osobní. Podařilo se nám 
s dětmi vytvořit 77 přáníček. Doufáme, 
že zahřejí u srdce právě ty, kteří si to dle 
našeho názoru zaslouží nejvíce.  

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Valentýnky pro naše seniory
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ZŠ Speciální

Mgr. Jarmila Kesnerová

Únor bílý – pole sílí. Letošní únor byl 
vskutku zimní, velké mrazy a dostatek 
sněhu. Ve škole se často musíme také 
řídit podle toho, co nám počasí dovo-
lí a umožní. Pak můžeme plánovat 
činnosti se sněhem a na sněhu. 

V pracovních činnostech se žáci mohli 
věnovat odklízení sněhu v areálu 
školy. Je to běžná práce, která je  
v zimním období potřebná a nutná 
s ohledem na bezpečnost. Chlapci i 
dívky se učili, že jde o fyzicky náročnou 
práci a že si můžeme způsobit bolest 
zad či jiné nepříjemné zranění. Čas  
od času nám příroda bílou peřinu 
nadělí a pak je také dobré vědět, 
že vždy má někdo povinnost sníh 
odklízet. Ve škole si můžeme pomoci 
sami s panem učitelem a s panem 
školníkem. Na veřejných komunikacích 
mají tuto povinnost nejčastěji obce. 

Sněhová nadílka nám umožnila 
věnovat se zimním radovánkám. První 
stupeň byl několikrát sáňkovat a 
bobovat na kopci za restaurací  
Na Rozcestí. Děti byly ve svém živlu a 
určitě jim to prospělo. 

Žáci druhého stupně se zase při-
pravovali na lyžařský výcvik. Během 
5 denního výcviku se budou učit 
základním lyžařským dovednostem, 
využívat místních podmínek pro ly- 
žařský sport, pečovat o lyžařské vyba-
vení, oblečení, bezpečnost a zvládat 
běžecké techniky v nenáročném teré-
nu pro úplné začátečníky. 

V březnu se už ale všichni těší  
na jaro. Přejeme proto všem  hodně sil,  
radosti a zdraví.

Úryvek z internetu nám říká, že 
první jarní den v roce 2021 začíná  
20. března v 10 hodin a 37 minut dopo- 
ledne. Připomeňme pro zajíma- 
vost, že na 20. březen také připadá  
Světový den vrabců.   
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Jazyková animace
Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel SŠHL Frýdlant

Již od roku 2017 probíhají na Střední 
škole hospodářské a lesnické Frýdlant 
jazykové animace pro žáky maturitních 
oborů, které mají za cíl podpořit 
jejich zájem o studium německého 
jazyka. Ten se stal, obzvláště v našem 
příhraničním regionu, samozřejmým 
požadavkem zaměstnavatelů na ucha- 
zeče, zejména v automobilovém 
průmyslu.  

V rámci projektu Němčina nad zlato 
tak vznikla úzká a velmi příjemná 
spolupráce mezi SŠHL Frýdlant, 
Gymnáziem Frýdlant, Goetheho 
institutem, koordinačním centrem 
česko-německých výměn mládeže 
Tandem a společností CiS systems s.r.o., 
která finančně podporuje celý projekt. 
V době, kdy je angličtina chápána jako 
samozřejmý předpoklad uchazečů 
o zaměstnání, se společnými silami 
snažíme poukázat na nezbytnost 

znalosti německé jazyka našich 
absolventů a vzbudit a následně 
podpořit jejich zájem o tento jazyk. 

Dokud nám to situace dovolovala, 
probíhaly jazykové animace  
v prezenční formě blokové výuky  
s frekvencí přibližně jednou měsíčně. 
Každý blok byl zaměřen vždy  
na jiné téma, které ale úzce souviselo 
se zaměřením studijního oboru. 
Pod vedením kvalifikované lektorky 
si žáci rozšiřovali slovní zásobu  
v oblasti obchodní němčiny, učili 
se komunikovat se zákazníkem, 
ať již telefonicky nebo ve formě 
emailu. Lektorka Mgr. Jitka Pacltová  
z Technické univerzity Liberec se vždy 
snažila o to, aby si žáci z animace 
odnesli nejen nově nabyté znalosti, 
ale aby je všechny činnosti bavily a 
vybudovali si tak i do budoucna 
kladný vztah k německému jazyku. 

I v současné nelehké době, kdy žáci 
školu prezenčně nenavštěvují, jsme se 
nechtěli tohoto výjimečného projektu 
vzdát a rozhodli jsme se uskutečňovat 
jazykové animace online. 

Někdy je to mnohem náročnější, 
někdy to přináší úsměvná přeřeknutí 
způsobená špatným signálem, ale 
jde nám především o to, abychom 
tradici této spolupráce udrželi. Za nás 
pedagogy mohu ale upřímně říci, že už 
se všichni těšíme, až se vrátíme zpátky 
do školy a k původnímu aktivnímu 
způsobu výuky cizího jazyka. A pevně 
věřím, že by se mnou souhlasili i všichni 
naši žáci.  
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Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Věděli jste, že Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant je: 
 

  Fakultní školou Technické Univerzity Liberec 
  Cvičnou školou České Zemědělské Univerzity Praha 
  Konzultačním střediskem Univerzity Třetího Věku ČZU Praha 

 
  Nabízí: 
  Studijní obory zakončené maturitní zkouškou 
  Učební obory zakončené závěrečnou zkouškou 
 Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou 

 
  Disponuje: 
  Školní prodejnou 
  Školní pekárnou 
  Řeznickou dílnou 
  Domovem mládeže 
  Školní jídelnou 
  Dvěma tělocvičnami 
  Venkovním hřištěm s umělým povrchem 
  Profesionální meteorologickou stanicí napojenou na ČHMÚ 
  Bolidovou stanici napojenou na Astronomický Ústav  
  Naučnou zemědělskou stezkou 
  Školní farmou 
  Školními pozemky (louky, pastviny a orná půda) 
  Hospodářskými zvířaty 
  Dvěma chemickymi laboratořemi 
  Autoškolou 
  Svářečskou školou 
  Horninovou expozici 
  Přírodním amfiteátrem 
  Kruhovou učebnou 
  Bylinkovou expozicí 
  Ornitologickou expozicí 
  Chmelnicí 
  Vinicí 
  Ovocným sadem 
  Centrem Odborného Vzdělávání 
  Moderním vybavením 
  Včelnicí 
  Školním autoservisem 
  Školní myčkou 
  Veterinární pitevnou 
  Moderní lesnickou technikou 
  Moderní zemědělskou technikou 
  CNC obráběcími stroji 
  Wifi připojením 
  Školní kantýnou 

   Odbornými učebnami pro obory - Sociální činnost,  
        Pečovatelské služby, Veterinářství a Agropodnikání 

  Keramickou dílnou 
  Posilovnou 
  Celosvětově uznávaný průkaz studenta ISIC 

 
  Oceněna: 
  Titulem Regionální potravina Libereckého kraje 2020 
  Titulem Ještědská MRKEV za přínos v environmentální výchově  

        v Libereckém kraji 
 

  Zapojena do: 
  Prospěchového a motivačního stipendia Libereckého kraje 
  Stipendia společnosti Magna s.r.o. 
  Stipendia ZF Automotive Frýdlant 
  Stipendia Lesy ČR 
  Stipendia Vojenské lesy a statky - divize Mimoň 
  Mezinárodního projektu GLOBE 

 
  Organizátorem akcí: 
  Mezinárodní výstava Jiřinek 
  Gastroden 
  Zemědělská olympiáda 
  Hejnický dřevorubec 
  Mladý včelař 
  Vánoční akademie 
  Řemesla nejsou OUT 
  Svatohubertské slavnosti 
  Chmelobraní 

 
  Pořádá 
  Lyžařský kurz 
  Vodácký kurz 
  Turistický kurz 

 
  Vlastní produkce 
  Školní pivo 
  Pekařské a uzenářské výrobky 
  Školní víno 
  Školní med 
  Zahradnická vazba 
  Výroba truhlářských výrobků 
  Příprava rautů 

 
 
 
 
 
 

  Odbornými učebnami pro obory - Sociální činnost,  
        Pečovatelské služby, Veterinářství a Agropodnikání 

  Keramickou dílnou 
  Posilovnou 
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  Titulem Regionální potravina Libereckého kraje 2020 
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  Navrhuje a upravuje: 
  Školní zahrady 
  Veřejné prostranství města Frýdlant a širokého okolí 
  Ošetřujeme aleje v majetku Libereckého kraje 
  Bojujeme s kůrovcem 
  Nabízíme 23 profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací 

 
  www.stredni-skola-frydlant.cz 

 
 

Věděli jste, že Střední škola hospodářská a 
lesnická Frýdlant je:
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jaro přichází, 
dejme pozor na povodně

    

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

 
Jsou biokrby bezpečné? 

V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace - krbů na biopalivo 
(„biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. Biokrby 
vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze 
zahraničí.  

Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb, kde není 
kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry, terasy i venkovní 
prostory. Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na stěnu, vestavět nebo 
nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi. Reklamy uvádějí 
jednoduchou instalaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak 
bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze 
většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě nutnosti 
větrat prostory kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji oxidu 
uhličitého, se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit nejen 
majetek, ale i ohrozit lidské životy.  

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu: 

• Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití. 
• Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce. 
• Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách a především nad 

biokrbem. 
• Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko vzniku požáru.  
• Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od 

uhašení), aby nedošlo k popálení.  
• Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel) určené pro 

spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96% ethanolu. 
• Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen informacemi 

v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly. 

Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány 
konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní 
zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna jediná společnost provádějící 
certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na 
certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC).  

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá reálná 
nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatelů. Scházející legislativa pro tyto krby 
umožňuje prodej a provozování zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány standardy 
pro specifikování rizik uváděných v návodech. 

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 

     HZS Libereckého kraje 
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Pro stanovení povodňového nebezpečí jsou stanoveny 3 stupně povodňové aktivity (SPA), závislé na výšce hladiny 
nebo průtoku. Jestliže vodní tok dosahuje:

• 1. SPA - znamená to zvýšení hladiny a možnost povodně = STAV BDĚLOSTI 
• 2. SPA - je začátek povodně, voda se dostává mimo koryto = STAV POHOTOVOSTI
• 3. SPA - jsou již zaplavovány celé obydlené oblasti = STAV OHROŽENÍ 

Víte, jak se připravit na povodně?
• Včas se na svém městském úřadě informujte, zda je vaše nemovitost povodněmi ohrožená a jak a kam se budete 

evakuovat v případě ohrožení při povodni.
• Sledujte povodňovou situaci a její vývoj (příslušný povodňový orgán, TV, rozhlas, internetové stránky ČHMÚ a 

příslušných povodí).
• Připravte si materiál pro zabezpečovací práce (pytle s pískem, těsnící desky, prkna, fólie, PUR pěna…) na utěsnění 

dveří, vrat, nízko položených oken, ventilačních otvorů sklepů apod.
• Přestěhujte cenné věci a elektrospotřebiče do vyšších pater. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
• Zaparkujte motorová vozidla na bezpečných místech.
• Připravte si evakuační zavazadlo a připravte na případnou evakuaci i zvířata.
• Při spuštění varovného signálu „Všeobecná výstraha“ sledujte pokyny povodňových orgánů.
• Při vyhlášení evakuace se chovejte disciplinovaně a dbejte pokynů osob provádějících evakuaci a záchranářů. 

Nezůstávejte v oblastech, kde byla vyhlášena evakuace.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

Povodeň lze obecně definovat jako 
„přechodné výrazné zvýšení hladiny 
vodního toku, způsobené náhlým 
zvětšením průtoku nebo dočasným 
zmenšením průtočnosti koryta,  
při kterém hrozí vylití vody ze břehů 
nebo při němž se již voda vylévá a 
může způsobit škody“. Jedná se 
převážně o přírodní katastrofy, k nimž 
dochází vlivem nárazových změn 
meteorologické situace (přirozené 
povodně). Způsobují je zejména 
prudké přívalové deště nebo dlouho-
trvající vydatné dešťové srážky. 

K povodním může docházet i v zimě a 
na jaře důsledkem náhlého tání sně- 

hu. Přispívá k tomu promrzlá půda, 
která rozlitou vodu nevsakuje. 
Tyto povodně se nejvíce vyskytují  
na podhorských tocích a projevují 
se dále i v nížinných úsecích velkých 
toků. 

V zimním období se může objevit i 
další důvod povodně, kterým jsou 
ledové jevy na tocích. Jedná se v pod- 
statě o promrznutí toku až na dno 
anebo zatarasení řeky ledovými 
bariérami. Zamrzlé či zaledněné 
koryto má podstatně omezenou 
průtočnou kapacitu a představuje 
hrozbu ledové povodně, jestliže  
po mrazivém počasí přijde náhle 

oteplení s velkými dešťovými 
srážkami. Průtok prudce stoupne a 
voda se z extrémně zaledněného 
koryta rozlije. Situaci na řekách a 
potocích zhoršují i naplavené kmeny 
stromů a větve.

Problém v obcích často tvoří pro- 
pustky a odvodňovací kanály 
ucpané sněhem a naplaveninami. 
Kvůli nim dochází ke tvorbě lagun  
na silnicích, případně zaplavení  
zahrad, garáží a suterénů domů. 
Pokud se ve vašem okolí nachází 
problematické místo, informujte 
včas zástupce obce, případně 
správce komunikace či vodního  
toku.  
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Zastupitelstvo, 
kontrolní, finanční a školský
výbor a kulturní komise...

 
Tam všude hlasujeme

s rozumem

"výdejní"
okénko
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Mgr. Milan Drechsler

Bc. Stanislav Kvapil

Nic netrvá věčně.
Všechno má svůj začátek a

konec

Chraňte sebe i ostatní..
Buďte opatrní a ohleduplní

 

Pevné zdraví Všem
Dr�te se

 

Vá�ení občané,
 ať se co nejdříve mů�eme zase

"normálně" vídat - třeba u
toho oroseného pivečka a ať ty

návraty do původního stavu
věcí jsou u� trvalé.

�ivot je lepší kdy� se smějeme,
tak hurá na to přátelé
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Otevírá se nám již třetí měsíc v novém 
roce a my knihovnice vyhlížíme, kdy 
otevřeme dveře KNIHOVNY a uvítá-
me vás, naši milí čtenáři, bez všech 
omezení!

Než se tak stane, dovolte malé při-
pomenutí.

Začátkem roku 2015 jsme na stránkách 
Frýdlantského zpravodaje otevřeli 
knihovnické okénko, ve kterém 
jsme se začali pravidelně setkávat se 
skřítkem Knihomolem.

Knihomol vás začal seznamovat jak 
s děním v Městské knihovně, tak i 
mimo ni.

Než se stal maskotem naší knihovny, 
zrodil se napřed v hlavách dětí a 
následně na papíře při vyhlášení 
dětské soutěže Znáte „ KNIHOMOLA“.

A jak o sobě „říká“ sám Knihomol: 
„Moji podobu hledaly děti ve své 
fantazii. Kreslily, jak si mě představují. 
Nakonec mi podobu vtiskla Eliška 
Ptáčková. Podle její předlohy mou 
„postavičku“ z textilu vytvořila Mgr. 
Kateřina Kaprálek Vítámvásová  
z DDM Frýdlant.“

Já Knihomol, tak můžu být pro vás 
čtenáře v Městské knihovně a jsem 
taky u všeho, kde se co „šustne“.

A tak Knihomol nechyběl ani na loňs-
ké přehlídce Knihovních maskotů a 
skřítků, kterou připravila RNDr. Alena 
Volková Balvínová, předsedkyně Klu- 
bu tvořivých knihovníků SKIP.

Do přehlídky se přihlásilo celkem  
55 knihoven z celé ČR, mezi nimi byla i 
naše frýdlantská.

Prozatím jsou k vidění maskoti a 
skřítci ve veřejně přístupné online 

Knihomol 3/2021

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ a ČTENÁŘSTVÍ 

výstavě (galerii) na facebookových 
stránkách SKIP. Vidět je v reálu 
by bylo ale přece jen zajímavější.  
 
A tak je možné, že frýdlantského 
Knihomola uvidíme v některé výstavní 
síni, ideálně v Praze a ideálně již letos. 
Držme si palce.

Jedním z úkolů, který Knihomol má, 
je vybírat zajímavé knížky a knižní 
novinky a upozorňovat na ně. 

Pro naše malé čtenáře je 
připravena tato nabídka:

Kdo bydlí v dutinách stromů 
- Markéta Nováková 

Víte, že každý starý zvrásněný dub 
je jako celá vesnice, možná dokonce 
město? Pod jeho kůrou si cestičky 
prokousávají larvy brouků a rodí 
se v něm zvířecí mláďátka jako  
v porodnici – někdy je tam tedy pěkně 
veselo a hlučno. 
 
Dub má dokonce i svého doktora, 
který se o něj pečlivě stará, klepe a 
pak poslouchá, kde je co třeba 
zahojit. Na oplátku se v něm zabydlí.  
Za sousedy má rodinku veverek, 
nenasytu plcha, který se ve své 
komůrce řádně připravuje na příchod 
zimy, ale třeba i malou sovičku 
pojmenovanou kulíšek.

O lese a zvířátkách je i další kniha. 

Je tu březen a nám knihovnicím automaticky v mysli naskakuje 

Je tu březen a nám knihovnicím automaticky v mysli naskakuje BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ a ČTENÁŘSTVÍ 

Otevírá se nám již třetí měsíc v novém roce a my knihovnice vyhlížíme, kdy otevřeme dveře KNIHOVNY  
a uvítáme vás, naši milí čtenáři bez všech omezení! 
Než se tak stane, dovolte malé připomenutí. 
Začátkem roku 2015 jsme na stránkách Frýdlantského zpravodaje otevřeli knihovnické okénko, ve kterém 
jsme se začali pravidelně setkávat se skřítkem Knihomolem. 
Knihomol vás začal seznamovat jak s děním v Městské knihovně, tak i mimo ni. 
Než se stal maskotem naší knihovny, zrodil se napřed v hlavách dětí a následně na papíře při vyhlášení dětské 
soutěže Znáte „ KNIHOMOLA“. 
A jak o sobě „říká“ sám Knihomol: „Moji podobu hledaly děti ve své fantazii. Kreslily, jak si mě představují. 
Nakonec mi podobu vtiskla Eliška Ptáčková. Podle její předlohy mou „postavičku“ z textilu vytvořila Mgr. 
Kateřina Kaprálek Vítámvásová z DDM Frýdlant.“ 
Já Knihomol, tak můžu být pro vás čtenáře v Městské knihovně a jsem taky u všeho, kde se co „šustne“. 
A tak Knihomol nechyběl ani na loňské přehlídce Knihovních maskotů a skřítků, kterou připravila RNDr. Alena 
Volková Balvínová, předsedkyně Klubu tvořivých knihovníků SKIP. 

 

Do přehlídky se přihlásilo celkem 55 knihoven z celé ČR, mezi nimi byla i naše frýdlantská. 
Prozatím jsou k vidění maskoti a skřítci ve veřejně přístupné online výstavě (galerii) na facebookových 
stránkách SKIP. Vidět je v reálu by bylo ale přece jen zajímavější. A tak je možné, že frýdlantského Knihomola 
uvidíme v některé výstavní síni, ideálně v Praze a ideálně již letos. Držme si palce. 
Jedním z úkolů, který Knihomol má, je vybírat zajímavé knížky a knižní novinky a upozorňovat na ně.  
 
Pro naše malé čtenáře je připravena tato nabídka: 
 
Kdo bydlí v dutinách stromů - Markéta Nováková  
Víte, že každý starý zvrásněný dub je jako celá vesnice, možná dokonce město? Pod jeho kůrou si cestičky 
prokousávají larvy brouků a rodí se v něm zvířecí mláďátka jako v porodnici – někdy je tam tedy pěkně 
veselo a hlučno. Dub má dokonce i svého doktora, který se o něj pečlivě stará, klepe a pak poslouchá, kde 
je co třeba zahojit. Na oplátku se v něm zabydlí. Za sousedy má rodinku veverek, nenasytu plcha, který se 
ve své komůrce řádně připravuje na příchod zimy, ale třeba i malou sovičku pojmenovanou kulíšek. 
 
O lese a zvířátkách je i další kniha. Obrázková publikace o vzájemné symbióze mezi rozličnými živočichy a 
rostlinami: Nečekaná přátelství: Aneb jak si zvířata a rostliny pomáhají - Pavla Hanáčková 
Antilopa a pavián. Co je to za nesourodý pár? Nenech se zmýlit, je to sehraná dvojka! Vzájemně na sebe 
dávají pozor, aby se ubránili před nepřáteli. Podobně jako tito dva filutové, i další zvířata přišla na to, že je 
dobré mít k sobě parťáka. Zebra si dobře rozumí s malým ptáčkem, rybka klaun spokojeně bydlí v sasance a 

Je tu březen a nám knihovnicím automaticky v mysli naskakuje BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ a ČTENÁŘSTVÍ 

Otevírá se nám již třetí měsíc v novém roce a my knihovnice vyhlížíme, kdy otevřeme dveře KNIHOVNY  
a uvítáme vás, naši milí čtenáři bez všech omezení! 
Než se tak stane, dovolte malé připomenutí. 
Začátkem roku 2015 jsme na stránkách Frýdlantského zpravodaje otevřeli knihovnické okénko, ve kterém 
jsme se začali pravidelně setkávat se skřítkem Knihomolem. 
Knihomol vás začal seznamovat jak s děním v Městské knihovně, tak i mimo ni. 
Než se stal maskotem naší knihovny, zrodil se napřed v hlavách dětí a následně na papíře při vyhlášení dětské 
soutěže Znáte „ KNIHOMOLA“. 
A jak o sobě „říká“ sám Knihomol: „Moji podobu hledaly děti ve své fantazii. Kreslily, jak si mě představují. 
Nakonec mi podobu vtiskla Eliška Ptáčková. Podle její předlohy mou „postavičku“ z textilu vytvořila Mgr. 
Kateřina Kaprálek Vítámvásová z DDM Frýdlant.“ 
Já Knihomol, tak můžu být pro vás čtenáře v Městské knihovně a jsem taky u všeho, kde se co „šustne“. 
A tak Knihomol nechyběl ani na loňské přehlídce Knihovních maskotů a skřítků, kterou připravila RNDr. Alena 
Volková Balvínová, předsedkyně Klubu tvořivých knihovníků SKIP. 

 

Do přehlídky se přihlásilo celkem 55 knihoven z celé ČR, mezi nimi byla i naše frýdlantská. 
Prozatím jsou k vidění maskoti a skřítci ve veřejně přístupné online výstavě (galerii) na facebookových 
stránkách SKIP. Vidět je v reálu by bylo ale přece jen zajímavější. A tak je možné, že frýdlantského Knihomola 
uvidíme v některé výstavní síni, ideálně v Praze a ideálně již letos. Držme si palce. 
Jedním z úkolů, který Knihomol má, je vybírat zajímavé knížky a knižní novinky a upozorňovat na ně.  
 
Pro naše malé čtenáře je připravena tato nabídka: 
 
Kdo bydlí v dutinách stromů - Markéta Nováková  
Víte, že každý starý zvrásněný dub je jako celá vesnice, možná dokonce město? Pod jeho kůrou si cestičky 
prokousávají larvy brouků a rodí se v něm zvířecí mláďátka jako v porodnici – někdy je tam tedy pěkně 
veselo a hlučno. Dub má dokonce i svého doktora, který se o něj pečlivě stará, klepe a pak poslouchá, kde 
je co třeba zahojit. Na oplátku se v něm zabydlí. Za sousedy má rodinku veverek, nenasytu plcha, který se 
ve své komůrce řádně připravuje na příchod zimy, ale třeba i malou sovičku pojmenovanou kulíšek. 
 
O lese a zvířátkách je i další kniha. Obrázková publikace o vzájemné symbióze mezi rozličnými živočichy a 
rostlinami: Nečekaná přátelství: Aneb jak si zvířata a rostliny pomáhají - Pavla Hanáčková 
Antilopa a pavián. Co je to za nesourodý pár? Nenech se zmýlit, je to sehraná dvojka! Vzájemně na sebe 
dávají pozor, aby se ubránili před nepřáteli. Podobně jako tito dva filutové, i další zvířata přišla na to, že je 
dobré mít k sobě parťáka. Zebra si dobře rozumí s malým ptáčkem, rybka klaun spokojeně bydlí v sasance a 
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na Novém Městě pražském zbudo-
vána kaple Božího těla. Později přešla 
do vlastnictví pražské univerzity, a 
když byl v roce 1415 upálen Jan 
Hus, bylo právě zde obnoveno ono 
Bratrstvo, aby se řídilo Husovými 
myšlenkami a usilovalo o reformu 
církve a nápravu společnosti. V tomto 
tajném spolku se sdružili Husovi 
přátelé a příznivci z řad šlechty a 
univerzitních mistrů. Protestovali 
u kostnického koncilu, postavili se 
církvi, králi Václavu IV. i jeho mladšímu 
bratrovi, římskému králi Zikmundovi. 
Zburcovali celou zemi, sami však 
nepředpokládali, že tak uvolní lavinu, 
která by mohla smést i je.

Na závěr chceme doporučit ještě 
trochu napětí, které obstará česká 
detektivka Utopená od Lenky 
Chalupové. 

Tělo krásné a slavné scénáristky 
Leony Maxové bezvládně padá  
ke dnu bazénu u jejího letního sídla. 
Kdo měl zájem na tom, aby v něm 
našla hrob nejen ona, ale i tajemství 
horkého léta 1990? Leonu však její 
hosté naštěstí vytáhnou právě včas, 
aby ji místo smrti čekalo „jen“ kóma. 
U jejího lůžka, na němž leží ve svém 
„šípkovém světě“, se střídají ti, kteří 
doufají, že co nevidět procitne, ale 
možná i někdo, kdo si zoufale přeje 
pravý opak a lituje, že se jeho temné 
dílo nezdařilo…  

Obrázková publikace o vzájemné 
symbióze mezi rozličnými živočichy a 
rostlinami: Nečekaná přátelství: 
Aneb jak si zvířata a rostliny 
pomáhají - Pavla Hanáčková

Antilopa a pavián. Co je to za 
nesourodý pár? Nenech se zmýlit, 
je to sehraná dvojka! Vzájemně na 
sebe dávají pozor, aby se ubránili 
před nepřáteli. Podobně jako tito dva 
filutové, i další zvířata přišla na to, že 
je dobré mít k sobě parťáka. Zebra si 
dobře rozumí s malým ptáčkem, rybka 
klaun spokojeně bydlí v sasance a 
žraloci jsou obklopeni početnou 
čistící družinou rybek. Nejen zvířata, 
ale i rostliny si mohou vzájemně 
pomáhat. Vydej se s touto knihou  
na cestu přírodou, na které se dozvíte, 
že přátelství můžete najít úplně 
kdekoliv!

Dospělí čtenáři se mohou 
těšit na tyto tituly:

Sloni v soumraku  
- Iva Pekárková  

Jde o knihu v českých literárních 
vodách velmi nezvyklou. Pro 
svůj příběh nepotřebuje autorka 
mnoho místa ani času, vše zhustí 
do relativně krátkého období  
s malým počtem hrdinů. Ovšem co 
je na Slonech v soumraku jedinečné, 
to je psychologická analýza každé 
postavy. Autorka dokáže do morku 
kostí rozebrat důvody jejich chování. 
S humorným nadhledem umí 
pochopit i neodpustitelné situace. 
Silně erotický příběh mladého 
Senegalce Amadoua a jeho stárnoucí 

anglické novomanželky Annie je 
syrové a zároveň neodolatelně 
vtipné vyprávění o studené realitě 
mezilidských vztahů, generačních 
problémů a kulturních rozdílů, ale i o 
tom, jak se partneři mohou navzájem 
krutě využívat. Zoufalství a snaha 
osamělé starší Angličanky a mladého 
frustrovaného Afričana utéct od 
všedního života je silným příběhem, 
jehož vyústěním je chmátnutí až na 
dno lidské morálky. Toto literární dílo 
od mimořádné autorky zaujme a 
donutí k zamyšlení i zasmání každého 
čtenáře.

Další českou autorkou, na jejíž knihu 
Horko domácího krbu, chceme 
upozornit, je Blanka Hošková. 

Krásný muž, okouzlující úsměv, velká 
láska, nový život…

Martina prožila dětství v dětském 
domově, a když se jednoho dne setká 
se svým budoucím manželem, spálí 
mosty, opustí zaměstnání a odejde 
s ním do nového domu v jiném 
městě, aby s nadšením a plná lásky 
rozdmýchávala „teplo domácího 
krbu.“ Proč se idyla postupně změní v 
peklo a příjemné teplo v nesnesitelný 
žár? Kam se poděl milující muž? A vize 
dokonalého manželského štěstí?

Kdo má rád českou historii s detektivní 
zápletkou, určitě si nenechá ujít  
román Spiklenci obruče a kla-
diva od Jana Bauera.

Za vlády krále Václava IV. byla  
z prostředků bohatých měšťanů 
sdružených v Bratrstvu obruče a 
kladiva uprostřed Dobytčího trhu  

Za knihovnice a Knihomola
Radka Wittmayerová
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„Přípravný tým Valdštejnských slavností 
do poslední chvíle věřil, že se situace 
kolem nemoci Covid-19 uklidní a 
vládní epidemická opatření umožní 
Valdštejnské slavnosti 2021 uskutečnit. 
Věřili jsme, že se situace během jara 
vrátí k alespoň přibližnému normálu. 
Bohužel se to však nezdá příliš reálné. 
A tak jsme i s ohledem na návštěvníky a 
co nejmenší riziko jejich možné nákazy 

Valdštejnské slavnosti 
v roce 2021 nebudou
Rada Města Frýdlant s ohledem na epidemickou situaci související s pandemií koronaviru zrušila  
pro letošní rok tradiční Valdštejnské slavnosti. Největší kulturně - společenská akce, kterou Frýdlant 
pořádá vždy jednou za dva roky v lichém roce letopočtu, se měly uskutečnit od 14. do 16. května 2021. 

rozhodli, že Valdštejnské slavnosti 
letos neuskutečníme,“ říká starosta 
Frýdlantu a člen vedení organizačního 
týmu Valdštejnských slavností Ing. 
Dan Ramzer. 
Rozhodnutím o zrušení Valdštejnských 
slavností se tak automaticky ruší i 
příjem přihlášek k stánkovému prodeji 
během nich, který byl vyhlášen  
v lednu. 

„Valdštejnské slavnosti se konají vždy 
v lichý rok. Máme tedy velkou naději, 
že do roku 2023 se podaří pandemii 
koronaviru zvládnout nebo se s nemocí 
Covid-19 naučíme žít a slavnosti v roce 
2023 budeme moci uskutečnit. Všichni 
v to pevně doufáme,“ uzavírá starosta 
Frýdlantu.  
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Občanská kronika

Zuzana Pleskačová

Narození

Michal Kukla & Jana Šteigrová

Sňatky

leden 2021

Jana Marelová
Rostislav Mazurek
Jaroslav Nosek
Marie Gruberová
Jaroslava Štefáčková
Marie Petreková
Ladislav Rudiš

Úmrtí
Božena Spatzierová
Mária Fleknová
Jiří Paclík
Jaroslav Mauer
Jana Králová
Zdenka Červová
Karel Kaplet

Marie Koktová
Zdeněk Matoušek
Milan Martinec
Jaroslava Vestfálová
František Střihavka
Iveta Kubištová

Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM 
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM 
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
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 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021 
pro Liberecký kraj 

 

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického 
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích 
formulářů pro Sčítání 2021. 
 
Kontaktní místa České pošty, s. p. 

Název pobočky Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

Liberec 1 nám. Dr. E. Beneše 559/28, Liberec I-Staré Město, 46001, Li-
berec 954246001 

Liberec 2 Nákladní 429/6, Liberec III-Jeřáb, 46007, Liberec 954246002 
Liberec 3 České mládeže 456, Liberec XXIII-Doubí, 46312, Liberec 954246003 
Liberec 6 Dobiášova 1008/11, Liberec VI-Rochlice, 46006, Liberec 954246006 
Liberec 10 Vojanova 176/16, Liberec X-Františkov, 46010, Liberec 954246010 
Liberec 11 Sousedská 600, Liberec XI-Růžodol I, 46001, Liberec 954246011 
Liberec 14 Vrchlického 830/41, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014, Liberec 954246014 

Liberec 15 Olbrachtova 618/37, Liberec XV-Starý Harcov, 46015, Libe-
rec 954246015 

Liberec 30 Poštovní 232, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311, Li-
berec 954246311 

Liberec 25 Česká 327, Liberec XXV-Vesec, 46312, Liberec 954246312 
Chrastava Nádražní 367, 46331, Chrastava 954246331 
Hrádek nad Nisou Nádražní 420, 46334, Hrádek nad Nisou 954246334 
Hodkovice nad Mohelkou nám. T. G. Masaryka 1, 46342, Hodkovice nad Mohelkou 954246342 
Český Dub nám. Bedřicha Smetany 10, Český Dub I, 46343, Český Dub 954246343 
Hejnice Jizerská 339, 46362, Hejnice 954246362 
Nové Město pod Smrkem Mírové náměstí 274, 46365, Nové Město pod Smrkem 954246365 
Frýdlant v Čechách Okružní 1260, 46401, Frýdlant 954246401 
Jablonec nad Nisou 1 Liberecká 32/2, 46601, Jablonec nad Nisou 954246601 
Jablonec nad Nisou 2 Vysoká 4263/45, 46602, Jablonec nad Nisou 954246602 
Jablonec nad Nisou 4 Želivského 5050/2, Rýnovice, 46605, Jablonec nad Nisou 954246604 
Jablonec nad Nisou 8 Rychnovská 14, Kokonín, 46801, Jablonec nad Nisou 954246801 
Rychnov u Jablonce nad 
Nisou Údolní 66, 46802, Rychnov u Jablonce nad Nisou 954246802 

Železný Brod Poštovní 404, 46822, Železný Brod 954246822 
Tanvald Poštovní 293, 46841, Tanvald 954246841 
Česká Lípa 1 náměstí T. G. Masaryka 194/27, 47001, Česká Lípa 954247001 
Česká Lípa 3 Děčínská 3271, 47001, Česká Lípa 954247003 
Česká Lípa 6 28. října 2850, 47006, Česká Lípa 954247006 
Kamenický Šenov nám. T. G. Masaryka 193, 47114, Kamenický Šenov 954247114 
Zákupy nám. Svobody 251, 47123, Zákupy 954247123 
Mimoň Mírová 120, Mimoň III, 47124, Mimoň 954247124 
Jablonné v Podještědí Zdislavy z Lemberka 37, 47125, Jablonné v Podještědí 954247125 

Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz
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Stráž pod Ralskem Máchova 5, 47127, Stráž pod Ralskem 954247127 
Dubá Školní 192, 47141, Dubá 954247141 
Cvikov Komenského 308, Cvikov I, 47154, Cvikov 954247154 
Doksy náměstí Republiky 213, 47201, Doksy 954247201 
Nový Bor nám. Míru 55, 47301, Nový Bor 954247301 
Turnov 1 náměstí Českého Ráje 65, 51101, Turnov 954251101 
Turnov 2 U Nádraží 1296, 51101, Turnov 954251102 
Jablonec nad Jizerou č.p. 277, 51243, Jablonec nad Jizerou 954251243 
Rokytnice nad Jizerou 1 Dolní Rokytnice 360, 51244, Rokytnice nad Jizerou 954251244 
Harrachov v Krkonoších č.p. 152, 51246, Harrachov 954251246 
Lomnice nad Popelkou plk. Truhláře 108, 51251, Lomnice nad Popelkou 954251251 
Semily Husova 9, 51301, Semily 954251301 
Jilemnice Geologa Pošepného 380, 51401, Jilemnice 954251401 
Smržovka Hlavní 1250, 46851, Smržovka 954246851 
Žandov u České Lípy Náměstí 18, 47107, Žandov 954247107 

 
Kontaktní místo Českého statistického úřadu 

Název pracoviště Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

ČSÚ Liberec Nám. Dr. E. Beneše 585/26, Liberec I-Staré Město, 460 93, 
Liberec  485238811 

 
Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací 
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce 
https://scitani.ceskaposta.cz. 
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021 
pro Liberecký kraj 

 

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického 
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích 
formulářů pro Sčítání 2021. 
 
Kontaktní místa České pošty, s. p. 

Název pobočky Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

Liberec 1 nám. Dr. E. Beneše 559/28, Liberec I-Staré Město, 46001, Li-
berec 954246001 

Liberec 2 Nákladní 429/6, Liberec III-Jeřáb, 46007, Liberec 954246002 
Liberec 3 České mládeže 456, Liberec XXIII-Doubí, 46312, Liberec 954246003 
Liberec 6 Dobiášova 1008/11, Liberec VI-Rochlice, 46006, Liberec 954246006 
Liberec 10 Vojanova 176/16, Liberec X-Františkov, 46010, Liberec 954246010 
Liberec 11 Sousedská 600, Liberec XI-Růžodol I, 46001, Liberec 954246011 
Liberec 14 Vrchlického 830/41, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014, Liberec 954246014 

Liberec 15 Olbrachtova 618/37, Liberec XV-Starý Harcov, 46015, Libe-
rec 954246015 

Liberec 30 Poštovní 232, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311, Li-
berec 954246311 

Liberec 25 Česká 327, Liberec XXV-Vesec, 46312, Liberec 954246312 
Chrastava Nádražní 367, 46331, Chrastava 954246331 
Hrádek nad Nisou Nádražní 420, 46334, Hrádek nad Nisou 954246334 
Hodkovice nad Mohelkou nám. T. G. Masaryka 1, 46342, Hodkovice nad Mohelkou 954246342 
Český Dub nám. Bedřicha Smetany 10, Český Dub I, 46343, Český Dub 954246343 
Hejnice Jizerská 339, 46362, Hejnice 954246362 
Nové Město pod Smrkem Mírové náměstí 274, 46365, Nové Město pod Smrkem 954246365 
Frýdlant v Čechách Okružní 1260, 46401, Frýdlant 954246401 
Jablonec nad Nisou 1 Liberecká 32/2, 46601, Jablonec nad Nisou 954246601 
Jablonec nad Nisou 2 Vysoká 4263/45, 46602, Jablonec nad Nisou 954246602 
Jablonec nad Nisou 4 Želivského 5050/2, Rýnovice, 46605, Jablonec nad Nisou 954246604 
Jablonec nad Nisou 8 Rychnovská 14, Kokonín, 46801, Jablonec nad Nisou 954246801 
Rychnov u Jablonce nad 
Nisou Údolní 66, 46802, Rychnov u Jablonce nad Nisou 954246802 

Železný Brod Poštovní 404, 46822, Železný Brod 954246822 
Tanvald Poštovní 293, 46841, Tanvald 954246841 
Česká Lípa 1 náměstí T. G. Masaryka 194/27, 47001, Česká Lípa 954247001 
Česká Lípa 3 Děčínská 3271, 47001, Česká Lípa 954247003 
Česká Lípa 6 28. října 2850, 47006, Česká Lípa 954247006 
Kamenický Šenov nám. T. G. Masaryka 193, 47114, Kamenický Šenov 954247114 
Zákupy nám. Svobody 251, 47123, Zákupy 954247123 
Mimoň Mírová 120, Mimoň III, 47124, Mimoň 954247124 
Jablonné v Podještědí Zdislavy z Lemberka 37, 47125, Jablonné v Podještědí 954247125 
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Stráž pod Ralskem Máchova 5, 47127, Stráž pod Ralskem 954247127 
Dubá Školní 192, 47141, Dubá 954247141 
Cvikov Komenského 308, Cvikov I, 47154, Cvikov 954247154 
Doksy náměstí Republiky 213, 47201, Doksy 954247201 
Nový Bor nám. Míru 55, 47301, Nový Bor 954247301 
Turnov 1 náměstí Českého Ráje 65, 51101, Turnov 954251101 
Turnov 2 U Nádraží 1296, 51101, Turnov 954251102 
Jablonec nad Jizerou č.p. 277, 51243, Jablonec nad Jizerou 954251243 
Rokytnice nad Jizerou 1 Dolní Rokytnice 360, 51244, Rokytnice nad Jizerou 954251244 
Harrachov v Krkonoších č.p. 152, 51246, Harrachov 954251246 
Lomnice nad Popelkou plk. Truhláře 108, 51251, Lomnice nad Popelkou 954251251 
Semily Husova 9, 51301, Semily 954251301 
Jilemnice Geologa Pošepného 380, 51401, Jilemnice 954251401 
Smržovka Hlavní 1250, 46851, Smržovka 954246851 
Žandov u České Lípy Náměstí 18, 47107, Žandov 954247107 

 
Kontaktní místo Českého statistického úřadu 

Název pracoviště Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

ČSÚ Liberec Nám. Dr. E. Beneše 585/26, Liberec I-Staré Město, 460 93, 
Liberec  485238811 

 
Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací 
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce 
https://scitani.ceskaposta.cz. 
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Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací 
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce 
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