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Frýdlant má  
schválený rozpočet  
na rok 2021
Zastupitelé Frýdlantu schválili 
na svém březnovém zasedání 
rozpočet pro rok 2021. 
Podívejte se na chystané
příjmy i výdaje.
 Více na straně 7

Sběrné místo  
odpadů zůstává  
v Raisově ulici
V březnu ukončil provoz sběrný 
dvůr v Raisově ulici. Sběrné 
místo však v části prostoru 
bývalého sběrného dvoru 
zůstává. Provozuje ho město.  
 Více na straně 3

Hasiči cvičili  
na Zámeckém rybníce 
záchranu osob z ledu
Členové jednotky sboru 
dobrovolných hasičů cvičili 
při oblevě na Zámeckém 
rybníce záchranu osob 
propadlých ledem.  
 Více na stranách 26 - 27



Slova starověkého filosofa Platóna 
mě napadla v den, kdy píšu své slovo 
starosty. Už je to více jak rok, kdy byl 
vyhlášen Vládou ČR první stav nouze. 

Přiznám se, že na úplném začátku 
jsem netušil, jako mnoho z nás, jaké 
důsledky může mít pandemie nemoci 
COVID 19. Co všechno se může stát,  
jak budeme muset přehodnotit své 
životní priority, jakou hodnotu má 
lidské zdraví a lidský život a jakou 
hodnotu má ochota pomáhat a  
sloužit ve prospěch těch, kteří jsou 
nemocní, nemohoucí a staří.

Zrovna končím svou první a doufám 
poslední karanténu nemoci, která, 
naštěstí ne fatálně, postihla celou  
mou rodinu. Nic jsem nechtěl pod- 
cenit ani nic přecenit, ale fakt,  
že už se nikdy nepotkám s těmi, které 
jsem měl rád, a kteří tady s námi ještě 
několik let mohli být, ve mně vyvolává 
velký smutek. Nikdy na Vás, přátelé, 
nezapomenu.

Podléháme informační kampani, že 
nikdo za nic nemůže, že za to všechno 
mohou okolnosti, které pandemii 

provází. Nemohu souhlasit. Boží  
mlýny melou, někdy rychle, někdy 
pomalu, ale melou jistě. Čas ukáže.

Něco můžeme udělat sami – chránit 
se, chovat se odpovědně, žít zdravě, 
ale něco sami nezvládneme. O to víc 
je nutné se mít na pozoru a přemýšlet 
nad naším veškerým konáním a o 
tom, co vše nás může potkat.

Duben přinesl Velikonoce. Druhé 
Velikonoce, kdy jsme si museli odpustit 
koledu. Druhé Velikonoce, během 
kterých byly zavřené kostely. 

Přesto věřím a má víra mě naplňuje 
nadějí pro nás všechny. Věřím, že nás 
Bůh nepřestane milovat a nepřestane 
v nás věřit, i když pro mnohé z nás to 
bude těžké. 

Milí čtenáři, přeji Vám krásný duben 
plný jara, sluníčka a blízkosti těch, se 
kterými se snad už brzo budete zase 
moci setkávat.

Užijme si rozkvetlé jaro v našem 
krásném a nadějí bohatém městě.  

Dan Ramzer, starosta

lovo starostyS
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Z důvodu omezených prostorových 
možností došlo od 1. března 2021 
ke zrušení odebírání stavebního 
odpadu a použitých pneumatik. 

Stavební odpad je možné odvážet 
přímo na skládku firmy ČEFOS s.r.o.  
na Větrově ve Frýdlantu nebo si objed-
nat přistavení a odvoz kontejneru  
od firmy FCC s.r.o.

Pneumatiky je možné zdarma 
odevzdávat v rámci zpětného odběru 
u všech prodejců pneumatik, dále  
v Pneuservisu Petra Zahejského v ulici 
Novoměstská 1237, Frýdlant. 

Nově je také upravena provozní 
doba sběrného místa:
pondělí 10 – 18 hodin
středa  10 – 16 hodin 
sobota   8 – 12 hodin 
(od 1. 4. do 31. 10. každá sobota,  
od 1. 11. do 31. 3. první sobota  
v měsíci)

POZOR ZMĚNA - NOVÉ
SBĚRNÉ MÍSTO ODPADŮ 
VE FRÝDLANTU

Provozní doba sběrného dvora je 
dočasně omezená z personálních 
důvodů, město se snaží zajistit, 
aby v co nejkratší době byl provoz 
rozšířen na všechny pracovní dny  
v týdnu.

O změně a rozšíření pracovní doby 
sběrného místa Vás budeme včas 
informovat. 

Děkujeme za pochopení.

Sběrné místo je určeno pouze 
pro občany s trvalým pobytem  
ve Frýdlantu, kdy toto je nutné  
při odevzdání odpadů prokazovat 
občanským průkazem.  Odevzdávání 
odpadů je zdarma.

Sběrné místo není určeno pro pod-
nikatelské subjekty. Výjimkou je 
pouze zpětný odběr použitého 
elektrozařízení, které mohou 
odevzdávat občané i podnikatelé bez 
omezení. 

Přehled odebíraných odpadů:
•  směsný komunální odpad
• biologicky rozložitelný odpad
• dřevo, nábytek
• plechovky 
• jedlé oleje a tuky 
• tříděný odpad
• elektroodpad

• nebezpečný odpad (rozpouštědla, 
kyseliny, zásady, barvy, lepidla 
apod.).

Upozorňujeme, že některé druhy 
stavebního odpadu skládka fi. ČEFOS 
nepřijímá. Je to například polystyren 
a sádrokarton. Tento a další odpad, 
který nebude možné předat  
na skládku, je možné odvézt buď 
přímo do spalovny v Liberci nebo  
na sběrný dvůr v ulici Ampérova, 
Liberec, a to za poplatek.   

Bc. Martina Černá
vedoucí majetkosprávního odboru
Městského úřadu Frýdlant

Foto: Jan Mráz

Dovolujeme si upozornit občany Frýdlantu, že od 1. 3. 2021 funguje v ulici Raisova, Frýdlant (v místě 
původního sběrného dvora) nově sběrné místo odpadů, jehož provozovatelem je Město Frýdlant. 
Původnímu sběrnému dvoru skončilo povolení k jeho provozování a s ohledem na jeho umístění v aktivní 
povodňové zóně došlo i ke zmenšení prostoru, kde lze sběrné místo provozovat.
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V uvedeném roce se opakovaly dotazy, 
jaké máme zkušenosti s problémy, 
které jsou uvedeny níže. Protože se 
většina otázek vztahovala ke vlivu 
vody na spotřebiče a měření, zjišťoval 
jsem a zde jsou názory:

1.  Vliv vody na spotřebiče.

2.  Jak je možné, že hodnota 
naměřená patním vodoměrem 
není správná?

Takže

1. Vliv frýdlantské vody na spotřebiče 
nebo kovové (mosazné) díly soustavy 
pro rozvod vody. Tady se názory 
shodují se zkušenostmi společnosti 
TEPLO Frýdlant, je devastující. Insta-
latéři, kteří mají zkušenosti nejen  
z Frýdlantu, ale i z Liberce se 
nezávisle shodli na tom, že spotřebiče  
ve Frýdlantu mají životnost o 3 roky 
kratší než třeba v Liberci. Jedním 
ze signálů, že je něco špatně, je, 
když spoje tzv. začnou kvést (viz 
obr. níže). Jakmile uvidíte na spoji 
něco podobného, doporučuji zkou-
šet manipulaci až po zastavení pří-
slušného uzávěru vody!

 

2. Protože se v posledních letech 
opakují dotazy, jejichž tématem byl 
rozpor měření spotřeby vody, tak 
jsme se k tomuto tématu pokusili 
získat nějaké informace. I proto, 
že společnost TEPLO Frýdlant byla 
svědkem jedné reklamace. Popis dění 
je stažen z webových stránek, adresa 

je na konci článku a níže je stručná 
definice problému.

Jak je možné, že hodnota 
naměřená patním vodoměrem 
není správná?!

Musíme mít na paměti: Vodoměr 
je měřidlo, a aby plnilo svoji funkci 
měřidla, musí nejlépe měřit vše, co 
proteče. Proto je důležitá přesnost a 
správný návrhový průtok. 

Hlavním důvodem je kvalita vody

V bytových domech se nejvíce pou-
žívají více vtokové vodoměry jako 
patní měřidla, která svým rozsahem 
průtoku pokrývají odběr vody  
ve většině bytových domů. Výhodou 
těchto vodoměrů je, že mají vysokou 
přesnost měření, ale v ideálních 
podmínkách. Na provozní podmínky 
těchto vodoměrů má vliv právě 
kvalita vody, konkrétně mechanické 
nečistoty ve vodě a vodní kámen.  
A to i přes skutečnost, že vodárna má 
ve své distribuční soustavě hrubé filtry 
nečistot.

V konstrukci těchto vodoměrů je totiž 
tzv. rozváděcí kolo-komora, která je 
vložena do celoobvodového sítka.  
V této komoře je umístěno lopatkové 

kolo-turbínka. Funkce rozváděcího 
kola spočívá v rozdělení proudu 
vody do několika menších proudů, 
které vtékají přes rozváděcí kolo  
na turbínku, rovnoměrně rozlože-
ných po celém obvodu, skrz otvory  
(kanálky, trysky) v komoře.

V případě ucpání jedné nebo více 
trysek v komoře proudí průtok vody 
další průchodnou tryskou. Výsledkem 
je, že se lopatkové kolo točí rychleji,  
ale přitom odběr vody uživatele 
je stejný jako v případě plně prů-
chodných trysek. 

Plné znění na webové adrese: http://
www.neovlivnitelnyvodomer.cz/
kontrolni-vodomer/

Takže závěrem

Protože víme, že dodávaná voda je 
hodně železitá a jsou v ní další mine-
rály, je riziko vytvoření usazeniny 
větší. Při požadavku na přezkoumání 
vodoměru není dobré nechat vodo-
měr vyměnit a v autorizované 
firmě nechat přeměřit, ale provést 
autorizované měření na místě odběru. 
Od lidí, kteří s tímto problémem 
bojovali, vím, že jim nepomohl ani 
argument, že po výměně vodo-
měru se hodnoty odběru vrátili  
do dlouhodobého normálu. Kontrolní 
měření na místě je sice za peníze, ale 
pokud se prokáže chyba na insta-
lovaném vodoměru, měla by tuto 
kontrolu Frýdlantská vodárenská spo-
lečnost, a.s. proplatit. 

Otázkou je, zda by při vysoké 
železitosti frýdlantské vody neměla 
výměna vodoměrů probíhat  
v kratším cyklu než je zákonných  
6 let, s ohledem na objektivnost 
vztahu se zákazníkem.    

Rok 2020 je smutnou historií. Takže drobné ohlédnutí. Cena tepla byla 533,61 Kč / GJ, vč. DPH. 

Informace z Tepla Frýdlant

Jaroslav Vančura
jednatel společnosti
Teplo Frýdlant s.r.o. 
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Ve Frýdlantu zavlála tibetská vlajka 
na radnici poprvé v roce 2009. „Od té 
doby ji vyvěšujeme 10. března, tedy  
v den výročí povstání Tibeťanů v roce 
1959 proti okupaci, pravidelně,“ říká 
starosta Frýdlantu Dan Ramzer. 

Starosta už dříve upozornil na to, že 
kdo ví o historii Tibetu a jeho konfliktu 
s Čínskou lidovou republikou více, 
vnímá možná paralelu s historií naší 
země - s mnichovskou dohodou 
v září 1938 a sovětskou okupací 
Československa v srpnu 1968. „V těchto 
těžkých dobách jsme zůstali také sami a 
bez spojenců. Našemu národu se však 
povedlo osvobodit se jak z nadvlády 
fašismu, tak i komunismu. Tibeťané to 
mají v současné geopolitické situaci 
daleko těžší,“ podotýká starosta.

Vlající vlajku Tibetu proto vnímá jako 
morální a duchovní podporu národu, 
který již půl století bojuje za sebe-
určení a svobodu. „Byl bych rád, kdyby 
to podobně vnímali i lidé ve Frýdlantu a 
to i v této těžké pandemické době,“  
přeje si.

Vlajka je zároveň i symbolickou 
podporou dalších národů a států, které 
také žijí v nesvobodě, nebo je jejich 
území anektováno. „Národů, které 
jsou na svých právech postihovány a 
nedobrovolně žijí pod něčí nadvládou, 
je daleko víc. Vyvěšení tibetské vlajky 
je i jejich podporou, byť symbolickou,“ 
doplňuje starosta.

K mezinárodní kampani “Vlajka  
pro Tibet“ se loni připojilo 844 obcí,  
měst, městských částí, škol, magistrá-
tů a krajů.

Frýdlant po třinácté podpořil  
Tibet vyvěšením jeho vlajky
Letos po třinácté vyvěsil Frýdlant na radnici tibetskou vlajku. Připojil se tak k mezinárodní kampani “Vlajka 
pro Tibet“. Ta připomněla 62. výročí tibetského velkého povstání proti čínské okupaci ve Lhase, při kterém 
zemřelo nejméně 80 tisíc Tibeťanů. Upozornila také na neustále pokračující nenásilný boj Tibeťanů za svá 
práva a snahu o zachování národní identity.

„Ve Frýdlantu tibetskou vlajku 
vyvěšujeme přímo na radniční balkón, 
který směřuje na náměstí. Dolů ji pak 
sundáváme až za několik dní,“ vysvět-
luje Jan Mráz z majetkosprávního 
odboru Městského úřadu Frýdlant.

K mezinárodní kampani “Vlajka pro 
Tibet“ se Česká republika připojuje 

pravidelně od roku 1996.

Více se můžete o kampani dozvědět 
na webových stránkách spolku Lungta 
(www.lungta.cz), který ji v České re-
publice organizuje.   

Foto: Jan Mráz
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Prodloužení platnosti se týká zejména 
řidičských průkazů, pravidelných 
technických prohlídek, průkazů 
profesní způsobilosti řidiče a lhůty 
pro dokončení pravidelného školení 
držitelů osvědčení profesní způsobi-
losti o dalších 10 měsíců od konce 
jejich původní platnosti. Prodloužení 
lze využít i u některých dokladů či lhůt  
v oblasti nákladní, železniční a vodní 
dopravy. 

V případě potřeby lze řidičský průkaz 
stále vyměnit či absolvovat kontrolu 
technického stavu v STK. Úřady či 
servisy uzavřeny nejsou. Mapa obcí  
s rozšířenou působností a seznam  
stanic STK je k dispozici na webu 
Ministerstva dopravy www.mdcr.cz.  
I přes uvedené možnosti Ministerstvo 
dopravy doporučuje, aby, pokud je 
to možné, řidiči svá vozidla přistavili 
na pravidelnou technickou prohlídku. 
Opatření má pomoci zejména těm, 
kteří se cítí zdravotně ohroženi, 
museli by cestovat mezi okresy, jsou 
v zahraničí, mají auto v depozitu a 
podobně. 

Ministerstvo dopravy o novém naří-
zení informovalo již všechny úřady 
obcí s rozšířenou působností, stanice 
technických, krajské úřady a Policii ČR.

Tzv. Omnibus II navazuje na loňský 
Omnibus I, který se v souvislosti  
s první vlnou pandemie COVID-19 
týkal období od 1. února do 31. srpna 
2020 a prodloužil platnost dokladů a 
kontrol o 7 měsíců. Doklady již jednou 
prodloužené se i nyní mohou znovu 
prodloužit a to buď do 1. července 2021 

Platnost řidičáků a technických 
prohlídek je prodloužena. Začíná 
platit evropské nařízení Omnibus II
Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. 
Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých 
průkazů, technických prohlídek (STK) či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne 
jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci 
protiepidemických opatření proti Covidu 19. Lidé mohou evropské nařízení využívat od 6. března 2021.

nebo o 6 měsíců, pokud prodloužená 
platnost vyprší po datu 1. července 
2021. 

Příklady životních situací

•  Pokud řidiči vypršel řidičský 
průkaz v původním termínu již  
25. března 2020, byl mu 
prodloužen Omnibusem I  
do 25. října 2020. Nyní je mu opět 
prodloužen Omnibusem II až  
do 1. července 2021. 

•  Řidiči vypršel řidičský průkaz 
původně 29. srpna 2020 a 
Omnibusem I mu byl prodloužen 
až do 29. března  2021. Omnibus 
II mu prodlouží doklad až do 29. 

září 2021, protože prodloužení o 
půl roku je již po datu 1. července 
2021.

•  V případě pravidelných tech-
nických kontrol nelze v rámci 
nyní platného nařízení Omnibus 
II využít dalšího prodloužení 
již jednou prodloužené lhůty 
na technickou prohlídku dle 
Omnibus I (1. 2. - 31. 8. 2020). 
Tedy pro příklad: vozidlu, 
kterému skončila platnost 
osvědčení o technické prohlídce  
20. 4. 2020, se dle nařízení 
Omnibus I prodloužila lhůta a 
platnost osvědčení o technické 
prohlídce o 7 měsíců, tj. do 
20. 11. 2020. Do této doby se  
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muselo vozidlo podrobit tech-
nické prohlídce a prodlou-
žení osvědčení podle nařízení 
Omnibus II se již nedá použít.

•  Pokud majiteli / provozovateli vo- 
zidla původní platnost technické 
prohlídky vypršela 30. 8. 2020, 
Omnibus I mu ji prodloužil do 30. 3. 
2021. Další prodloužení již není 
možné, majitel / provozovatel musí 
přistavit vozidlo na technickou 
kontrolu  do 30. 3. 2021.

•  V situaci, kdy byla majiteli/
provozovateli vozidla vydána STK 
v srpnu 2020 pouze na 30 dní  
k nápravě zjištěných závad a tato 
lhůta přešla do září 2020 (tedy  

do podmínek Omnibusu II) a 
majitel/provozovatel se k prohlídce 
nedostavil, tak v takovém případě 
nelze uplatnit žádné prodloužení. 
Je nutné přistavit vozidlo k pro-
hlídce. Zároveň uplynula doba 
30 dní, provozovatel / majitel 
vozidla musí vykonat znovu celou 
prohlídku, včetně měření emisí.

Návrh nařízení Omnibus II předložila 
v lednu Evropská komise v reakci  
na aktuální pandemickou situaci a 
na základě podnětů členských států, 
včetně České republiky. Nařízení bylo 
následně v rámci zrychlené procedury 
projednáváno na půdě Evropského 
parlamentu a Rady EU a je účinné  

od 6. března v celé Evropské unii.  
Na řidičské průkazy i na další dopravní 
doklady se tak bude hledět jako  
na platné ve všech členských státech. 

Již v říjnu 2020 vydalo Ministerstvo 
dopravy metodické stanovisko, podle 
kterého se hledí na řidičské průkazy a 
průkazy profesní způsobilosti propadlé 
od 1. září 2020 do 31. března 2021 jako 
na platné po dobu dalších 6 měsíců.  
To ovšem platilo pouze na území  
České republiky. Nyní je nahrazeno 
novou evropskou úpravou a 
prodloužení platnosti dokladů se tak 
vztahuje na celou Evropskou unii.  

Foto:  Ministerstvo dopravy ČR

Rozpočet na rok 2021 je schválen
Zastupitelstvo města Frýdlant na svém jednání 3. 3. 2021 schválilo rozpočet města na rok 2021.  
Materiál je k nahlédnutí na webu: 
https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/samosprava/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta.html  
a na úřední desce Města Frýdlantu.  

Město  FRÝDLANT

P Ř Í J M Y   v tis. Kč

SCHVÁLENÉ 
ROZPOČTOVÉ 
PROVIZORIU

M

SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET 
NA r. 2021

Příjmy daňové  celkem 121 400 122 649
Příjmy nedaňové  celkem 21 945 23 512
Příjmy kapitálové  celkem 1 500 1 500
Dotace celkem 22 856 23 157
Přijatý úvěr 0 0
P Ř Í J M Y    C E L K E M 167 701 170 819
z toho příjmy běžné

V Ý D A J E v tis. Kč

SCHVÁLENÉ 
ROZPOČTOVÉ 
PROVIZORIU

M

SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET 
NA r. 2021

Běžné výdaje 161 351 189 416
Kapitálové výdaje celkem 15 750 104 547
Financování (splátky jistin úvěrů) 5 426 5 426
V Ý D A J E  C E L K E M 182 527 299 389

Financování 8115 -14 826 -128 570

Při sestavování návrhu rozpočtu proběhla předběžná řídící finanční kontrola.

Rozpočtové provizorium r. 2021 bylo schváleno dne 9.12.2020 usnesením ZM č. 316/2020.
Úpravy rozpisu rozpisu jsou prováděny na základě směrnice a pravomocí schválených ZM.
Rozpočtová opatření jsou schvalována průběžně a dle kompetencí stanovených ZM.
04.03.2021
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Pracovníci OSPOD i v době covidové 
stále aktivně vyhledávají rizikové 
jevy, které se vyskytují v rodinách. 
Nicméně práce je v této době těžší, 
neboť spousta jevů, které běžně 
objeví školská zařízení, nelze v této 
době snadno odhalit. Proto zůstává 
skryté hlavně domácí násilí páchané 
na dětech, ale i násilí mezi partnery 
či manželi. Tyto jevy je těžké odhalit  
v běžných podmínkách, natož v době, 
kdy se dějí pouze za zavřenými dveřmi 
v izolovaném prostředí.

Období nouzového stavu je náročné 
pro všechny osoby bez rozdílu věku a 
v rodinách dokáže napáchat nevratné 
škody. V rodinách zůstává skryta 
spousta zakládajících jevů pro domácí 
násilí, jako je velká psychická zátěž, 
finanční nejistota, alkoholismus či 
užívání omamných a psychotropních 
látek. Tyto jevy se v tomto období 
bohužel vyskytují stále častěji, neboť 

Práce OSPOD v době covidové
Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Městského úřadu Frýdlant jsou tu proto, aby hájili 
zájmy dětí a pomáhali rodinám ke znovuzískání vlastní soběstačnosti a funkčnosti pro všechny její členy. 

téměř úplná izolace v domácnosti  
je velkou psychickou zátěží nejen  
pro rodiče, ale i pro děti.

Rodiče se musí snažit zajistit rodině 
střechu nad hlavou, stravu a naplnění 
dalších životních potřeb. Děti naopak 
musejí být zodpovědné a věnovat se 
studiu v domácím prostředí, což je 
pro ně velmi náročné. Dětem chybí 
osobní sociální kontakty a smysluplné 
využití jejich volného času. I přesto 
že se výpočetní technika využívá  
k online setkávání, nelze tyto kontak-
ty považovat za plnohodnotné a 
dostačující pro to, aby se dalo hovořit 
o prospěšnosti pro zdravý rozvoj dětí. 
Všechny tyto faktory přispívají k rozvoji 
pocitu izolovanosti a nadměrnému 
stresu, který se zákonitě ventiluje 
pouze v okruhu rodiny, a vznikají 
tím konflikty, které často přesahují 
únosnou mez pro rodinné příslušníky.

Proto je nyní velmi důležité, aby si 
rodinní příslušníci a lidé v širším okolí 
rodiny všímali i drobných změn, 
které pozorují na dítěti nebo na jed-
nom z rodičů a nebáli se situaci řešit 
s odborníky. Je dobré obrátit se i 
anonymně na pracovníky OSPOD či 
Bílého kruhu bezpečí, kteří situace  
v rodinách dokáží efektivně řešit a za-
sáhnout i v těch nejtěžších případech.

Pokud se někoho domácí násilí nebo 
rozvoj zmíněných jevů přímo dotýká, 
nechť také neváhá a konzultuje svou 
situaci s pracovníkem OSPOD Frýdlant. 
Další možností je obrátit se na Policii 
České republiky, Bílý kruh bezpečí 
nebo kteroukoliv linku důvěry.  

Bc. Pavlína Závůrková 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
sociální odbor Městského úřadu Frýdlant
telefon: 488 886 707
email: pavlina.zavurkova@mu-frydlant.cz

Vedení města schválilo revitalizaci 
dřevin na hřbitově ve Frýdlantu, která 
proběhne letos na jaře. Především se 
jedná se o obnovu vzrostlých dřevin, 
které jsou přerostlé a jsou již za hranicí 
své životnosti. Dojde k odstranění 
přerostlých a dožilých dřevin, které 
jsou uvnitř suché a poškozené. Zároveň 
je nutné odstranit dřeviny, které 
zasahují do hrobových míst a tím je 
poškozují. Po vykácení a úpravě terénu 
bude provedena náhradní výsadba. 
Obnova bude provedena pracovníky 
technického oddělení Města Frýd-
lantu, kteří dlouhodobě pečují o zeleň 
celého města. Věříme, že revitalizace 
bude jenom ku prospěchu tohoto 
pietního místa a doufáme, že hřbitov 
ve Frýdlantu bude ještě krásnějším a 
důstojnějším místem.   

Informace o revitalizaci dřevin 

Bc. Martina Černá
vedoucí majetkosprávního odboru Městského úřadu Frýdlant
Foto: Radek Petrášek
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Vážení rodiče a milé děti. 

Rodina má mnoho podob. Každá 
má mnoho dobrých zdrojů a v každé 
se občas něco „zvrtne“, vyskytne se 
překážka, problém. Někdy je problém 
víc u rodičů , někdy u dětí, někdy doma, 
jindy ve škole nebo venku. Hodně 
takových překážek zdoláváte sami a  
některé Vás přivedou do poradny. 
Rodinná poradna POSECu je jednou  
z takových poraden, na které se 
můžete obrátit.

Při prvním setkání, když se vzájemně 
poznáváme, obvykle říkávám, že „dáme 
hlavy dohromady“, abychom našli 
řešení Vaší starosti, stáváme se týmem. 
Někdy stačí si jen v klidu promluvit, 
ujistit se, získat informace. Jen naše 
„hlavy“ - tj. naše myšlenky - ale často 
nestačí, musíme propátrat Vaše poci-
ty a přání, prozkoumat vztahy, minulé 
zkušenosti. Někdy se vyplaví slzy, jindy 
zloba… K takovému odkrývání je 
potřeba hodně Vaší odvahy. Nakonec 

Vaše rodina patří k nejdůležitějším 
hodnotám, které máte

dochází na pravidla, deníčky a „domácí 
úkoly“, které nejsou na známky, ale 
které, když se Vám je alespoň trochu 
daří plnit, mohou přinést změnu. 
Někdo musí něco přidat, někdo trochu 
v něčem ustoupit, ale každá i jen 
drobná změna je přínosem. Starost 
jednoho člena rodiny se určitě lépe 
řeší, když na ni není sám. Obzvlášť děti 
se bez pomoci rodičů neobejdou.

Covidová karanténa přinesla pro rodiče 
značný nápor v zajištění vzdělávání a 
volného času dětí. Dětem se od základů 
změnil školní život, i do pravidel si 
teď píšeme např. „připojovat se včas  
k on-line výuce, kontrolovat si všechny 
mediální vzkazy od učitelů“. Ale 
navzdory vyčerpání a všem těžkostem, 
mnohdy s nutnou pomocí prarodičů, 
situaci zvládáte. 

Přeji hodně sil k překonávání překá-
žek a hodně radosti a lásky ve Vašich 
rodinách.

Děkuji Vám za důvěru a otevřenost, se 
kterou přicházíte, a těším se na další 
spolupráci.  

Mgr. Daniela Al Sulaimanová, 
psychoterapeutka

Foto: archiv Daniely Al Sulaimanové

Poradní a setkávací centrum POSEC 
na Havlíčkově nám. čp. 304, Frýdlant

Rodinné poradenství s důrazem na děti  
každé pondělí 13:30-18 hodin dle objednání - CZPLK, o. p. s.  

Mgr. Daniela Al Sulaimanová 

vztahové a výchovné problémy, potíže dětí s úzkostí,  
s agresí, se začleněním ve skupině, s následky psych. traumatu,… 

Objednávky na  
daniela.al-sul@seznam.cz nebo na tel. 777 069 481
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Kdy se slaví?
Datum Velikonoc připadá na neděli  
po prvním jarním úplňku.

Velikonoční tradice
Přípravou na Velikonoce je postní 
doba, která trvá šest nedělí:

První z nich se nazývá „pučálka“ 
„pytlová“, či „liščí“. Její název pochází 
od pokrmu z naklíčeného hrachu – 
pučálky. Pytlovou tato neděle bývá 
nazývána podle režného postního 
pytlového roucha, liščí proto, že se 
pekly (potají) pro děti preclíky, o 
kterých maminky říkaly, že je nadělila 
liška. 

Druhá postní neděle se nazývala 
„černá“, „pražná“ či „samometná“. 
Název je odvozen od černého oděvu 
žen, od pokrmu zvaného „pražma“ a 
ze souvislosti velkého úklidu, „samého 
zametání“.

Třetí neděle je „kýchavná“. Údajně pro 
kýchání, které mělo zahánět mor, či od 
pověry, že kýchne-li člověk třikrát za 
sebou, bude celý rok zdráv.

Čtvrtá neděle – „družebná“- byla 
nedělí, v níž se scházeli chlapci a dívky 
ke společnému posezení. 

Pátá postní neděle – „smrtná“ – byla 
dnem vynášení smrtky, symbolu zimy.

Poslední nedělí je Květná, při jejíž 
liturgii se světí kočičky, žehnají be- 
ránci a postní jídla.

Po Květné neděli následuje:

Modré pondělí, Žluté (šedivé) úterý, 
Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký 
pátek, Bílá sobota (vzkříšení), Hod Boží 
velikonoční a Červené velikonoční 
pondělí. 

Velikonoce a velikonoční 
zvyky

Kromě toho začaly také ženy zadělá-
vat a péci ve formách beránky. Ti bývají 
zdobeni myrtou či asparágem, na krku 
mají rolničku, nebo je u nich červená 
korouhvička.

Zelený čtvrtek přinesl zdobení 
průčelního okna. Doprostřed se 
pokládala miska s osením, k tomu 
vyparáděný beránek, aby byl na 
zeleném trávníku. Někdy se přidávají 
vajíčka, kuřátka či jarní květy. 

Na Bílou sobotu se pak okna 
osvětlovala svíčkami. 

Tradičně se měly jíst na Zelený 
čtvrtek zelené pokrmy – špenát, zelná  
polévka a podobně.

Symbolem Velkého pátku byla voda. 
V lidových obyčejích to znamenalo 
omývání ve studeném potoce ke 
zdraví, vykrápění chlévu apod. Tento 
postní den vedl i k tomu, že se někde 

vůbec nevařilo a tudíž se uhasil oheň  
v kamnech. Jinak se ovšem vařily a 
jedly speciální pokrmy – tzv. pascha, 
ušelo, kyselá polévka ze zelí apod.

Bílá sobota přinesla po obřadech 
Vzkříšení možnost pojídat dobré 
pokrmy, klobásky, nádivku a další 
jídla. Kromě toho se pekl chléb, 
podplamenice a hnětýnky.

Samotný Hod Boží velikonoční spojil 
nejbližší rodinu. Bez přátel a známých 
se jedly ty nejlepší pokrmy: pečený 
beránek, skopové, mazance, jidáše, 
holoubata.

O Červeném neboli Velikonočním 
pondělí přicházela ke slovu 
komunikace s okolím. Chodilo se  
po koledě, pomlázce. Protože proutí 
je přisuzována životodárná síla, kdo 
dostal pomlázkou, omládl, pomladil. 
Pomlázka, tatar, metla, žíla, dýnovač-
ka a jak to kde nazývali, byla nejčastěji 
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zhotovena z čerstvých vrbových 
prutů. Kromě pletených pomlázek se 
šlehalo i větvičkou jalovce, polévalo se 
studenou vodou.

Pomlázka
Nejstarší zmínka o pomlázce pochází 
ze 14. století, z pamětí pražského 
kazatele Konráda Waldhausera, který 
popsal pomlázku ve velikonočním 
kázání: „… manželé a milenci šlehají se 
metlami a tepají rukou v Pondělí a Úterý 
velikonoční, Ospalé a lenivé časně  
z rána v Pondělí velikonoční házejí  
do vody nebo alespoň je polévají…“

Pomlázka je dodnes živou tradicí a 
zároveň jedním z hlavních symbolů 
Velikonoc. Pojmem pomlázka značil a 
značí svazek spletených vrbových 
proutků, jako nástroj určený ke 
stejnojmennému šlehání dívek a žen, 
prováděného v Pondělí velikonoční 
(dříve i o Velikonoční úterý, zvané 
„odplatné outerý“, kdy děvčata 
oplácela hochům). Pomlázkou je 
také nazýván výsledek koledování, 
ojediněle se s tímto názvem setkáme 
u jména pokrmu (plzeňská nádivka 
„Sekaná pomlázka z pomletého 
masa“).

Pomlázka
(tedy prut – nástroj ke šlehání) měla a 
má mnoho podob i krajových názvů. 

Z některých vybíráme:

Binovačka a vinovačka
pomlázka pletená z prutů vinné révy

Dynovačka
z Chodska, znamená nástroj šlehání a 
koledu.

Houdovačka, hodovačka
odvozené od hodu (velkého svátku, 
spojeného s hostinou)

Koleda
jihomoravské Vransko

Kyčkování, kyčkovanka, kyčka
Opavsko

Mrskút, rmskot, mrskut, 
mrskanda, mrskačka
název používaný na jižní a střední 
Moravě

Pomihod, pamihod, pomrhod
zkratka středověkého popěvku Pomni 
hody do provody, střední Čechy, 
zejména na Rakovnicku

Sekačka
Žďársko

Šlahačka, šlahání, šlehačka, 
vyplácání
oblast jihovýchodní Moravy

Šmigrust, šmigust, šmekúrst, 
šmekustr, šmykustr, šmekust, 
šmetkrous
severní Morava a východní Čechy

Tatarek, tatar
střední Morava

Korbáč, karabáč
Morava (původ slova pochází z tu-
reckého kyrbáč – bič, důtky).

Dalšími většinou jen 
regionálními názvy jsou:

žila, žíla, metla, švihačka, šihačka, 
šihota, čugár, kančúch, roučačka a 
mnoho dalších

Pomlázku musel umět uplést každý 
chlapec, a proto kolem toho, kdo ji 
uměl uplést, se vždy scházelo dost 
malých hochů, kteří se tomuto umění 
chtěli přiučit. Do pomlázky se vplétala 
buď červená stuha, nebo červená 
nit. Pomlázky se pletly různě velké.  
Od malých, které se nosívaly stočené  
v kapse, přes klasické, s nimiž se 
chodilo na koledu, až po téměř dva 
metry dlouhé, tzv. obřadní.   
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Pod názvem masopust se skrývá 
období od Tří králů až do začátku 
postní doby. Proto se únor nesl  
ve všech odděleních naší školní  
družiny, které navštěvovali v maso-
pustním čase jenom žáci z prvních a  
z druhých tříd, v duchu kostýmů, 
masek a soutěží. 

Paní vychovatelky dětem připomněly 
různé masopustní tradice, seznámily je 
nejen se zvyky, které jsou udržovány a 
oživovány, ale i s těmi méně známými. 

Masopust ve školní družině

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

S dětmi vyráběly papírové obličejové 
masky např. kočku, medvěda, páva, 
vlka, lišku, opici, jednorožce, piráta 
nebo indiána a malovaly masopustní 
koně. I když jim současná situace 
neumožnila se společně sejít, 
uspořádaly si karneval a odpoledne 
plné soutěží v každém oddělení 
zvlášť. Skládaly puzzle, házely míčkem  
na cíl, chodily na chůdách a hrály různé 
soutěživé hry. Po soutěžích se některá 
oddělení vydala i v maskách na krátkou 
vycházku.

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Do masopustního tvoření se zapojily 
i děti rodičů IZS, které docházejí  
do DDM. V odpoledních hodinách, 
kdy už nemají distanční výuku, si při-
pomněly tradiční masopustní jídla a 
vyzkoušely si i jejich pečení.

Všichni si to moc užili a už se těší na 
příští rok.  
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

      
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, 

okres Liberec, příspěvková organizace 

 

OZNÁMENÍ O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Vážení rodiče, 

představujeme Vám podrobné informace o zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 

2021/2022.  

Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2021 dovrší šest let věku a dětí, kterým byl povolen 
odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021.  

V letošním roce je umožněno podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádosti  

o povolení odkladu povinné školní docházky také bez osobní návštěvy školy 

• poštou, 

• prostřednictvím datové schránky, 

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. 

Žádost můžete doručit také osobně na pracoviště ZŠ Husova 344, Frýdlant v úterý  20. 4. 2021 

od 13:00 do 18:00 hodin po předchozí elektronické rezervaci, kterou provedete na webových 

stránkách školy. Žádosti se podávají od 6. do 20. dubna 2021. 

Pokud nemáte možnost si informace k zápisu a formuláře žádosti vytisknout, můžete si 

dokumenty vyzvednout na pracovišti MŠ Sídlištní 1228, Frýdlant, nebo v sídle ředitelství 

školy na adrese Purkyňova 510, Frýdlant. 

V případě jakýchkoliv dotazů k zápisu kontaktujte ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského na 

telefonu 602 443 206 nebo e-mailem na adrese: petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz. 
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ZŠ Speciální

Únor ve škole byl pro nás 
ještě aktivní a radostný

Vzhledem k nepříznivé epidemiolo-
gické situaci jsme jako všechny školy a 
školky museli přejít na distanční formu 
vzdělávání. Pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami je tato forma 
vzdělávání obtížná, ale to v podstatě 
pro všechny děti a hlavně pro ty malé. 
Všichni se snaží tuto nelehkou dobu 
zvládat. Takovým „hnacím motorem“ 
je vidina úplně normálního a běžného 
života bez větších omezení. Buďme 
proto zodpovědní k sobě a ke svým 
blízkým. 

V únoru jsme se ve škole běžně učili, 
plnili si své úkoly, setkávali se a snažili 
se pracovat jako by se nic nedělo.  
Až na ty roušky, na které jsme si již 
zvykli, stejně jako na dezinfekční 
prostředky a časté mytí rukou. 

Radost nám udělala zaslaná Výherní 
listina výtvarné a literární soutěže 
„Ulice není herna“. Pro školy tuto soutěž 
připravil Tým silniční bezpečnosti LK a 
Policie ČR. Tři žáci naší školy získali 
pěkná umístění ve výtvarné soutěži. 
Na 1. místě v III. kategorii uspěl Karel 
Horváth, na 2. místě Marie Hejduková, 
ve II. kategorii na 5. místě Renata 
Kimová. Gratulujeme. 

Projekt „Jizerky známé i neznámé“ 
pokročil dalším výletem do podhůří 
Jizerských hor.  Žáci zde putovali 
sněhem i ledem v části rozsáhlé 
rezervace Jizerských hor, došli  
k Černému potoku a vodopádům. 
Sledovali změny v zimní krajině, 
poznávali stromy – hlavně nás 
zajímaly Jizerskohorské bučiny. Počasí 
nám přálo a žáci svá pozorování 
zaznamenávali a fotili. 

Další putování plánujeme na duben 
a pak na červen. Z našich fotografií 
pak budeme moci udělat výstavu  
pro ostatní žáky a rodiče. Možná 
proběhne i fotografická soutěž Nadace 
Ivana Dejmala do které se budeme 
moci přihlásit.

Přejeme všem občanům našeho 
krásného městečka pěkné a bez-
starostné jaro, hlavně hodně zdraví.  

Mgr. Jarmila Kesnerová
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ZŠ Speciální

 
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  ssppeecciiáállnníí,,  FFrrýýddllaanntt,,  ookkrreess  LLiibbeerreecc,,  pp..oo..  

ZZÁÁPPIISS  DDOO  11..  RROOČNNÍÍKKUU  PPRROO  ŠŠKKOOLLNNÍÍ  RROOKK  22002211//22002222  

 
  

  
Zápis bude probíhat průběžně v období od 6. dubna 

do 28. dubna 2021. 
 

Zápis lze uskutečnit následujícími způsoby: 
• Do datové schránky školy –  ID schránky školy: vpjx8o 
• E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu – 

kancelar@zsps-frydlant.cz 
• Poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu školy:  

ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, 
Husova 784, 46401 Frýdlant 

• Osobním podáním ve škole, po předchozí telefonické domluvě 
(482312110 v čase od 8.00 do 11.00, a od 13.00 do 15.00 hodin). 
V případě osobního předání žádosti je nutné dodržet domluvený čas a 
platná mimořádná protiepidemická opatření. 
 

Zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 nebo po 
odkladu školní docházky. 

Nezbytná dokumentace k přijetí dítěte:  
• Rodný list dítěte (v případě elektronického podání sken RL) 
• Formulář žádosti o přijetí (ke stažení na webových stránkách školy – 

www.zsps-frydlant.cz v sekci žádosti a formuláře) 
• Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole 

podle §16, odst. 9 školského zákona – povinné! 
 
Pro školní rok 2021/2022 škola nabízí zápis do přípravného stupně ZŠ 
speciální dle §48a, školského zákona.  
Po předchozí telefonické domluvě lze uskutečnit ve výše uvedeném období 
individuální schůzku. K zapsání dítěte je třeba vyplněná žádost zákonného 
zástupce (ke stažení na webových stránkách školy) a písemné doporučení 
školského poradenského zařízení. 
Ke zřízení třídy je nezbytný souhlas krajského úřadu, o ten bude požádáno 
v případě dostatečného počtu přihlášených dětí (4-6). Mohou se přihlašovat děti, 
které v daném školním roce dosáhnou 5 let věku do zahájení povinné školní 
docházky. 
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Zemědělství žije!
Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

„Praktická činnost žáka je nejdůležitější 
částí jeho vzdělání“, praví historické 
prameny z počátku minulého 
století ke vzniku a rozvoji českého 
zemědělského školství. „Samo hospo-
dářství je nejdůležitější pomůckou 
vyučování, úloha školy dá se jenom tím 
docíliti, zřídí-li se škola na hospodářství 
rozumně vedeném a spojí-li se ouzce 
s ním“, uvádí se dále. Samozřejmou 
zásadou, jež je podporována citacemi 
tehdejších autorit bylo, že „…má být 
také kvantitativním i kvalitativním 
vzorem pro hospodaření v kraji, kde se 
škola nachází…“

Že těmto zásadám neubralo na 
aktuálnosti ani více než století, se 
můžete přesvědčit na Střední škole 
hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Po 
dlouhých letech, kdy chyběla výrazná 
podpora státu a zemědělské školství 
ve Frýdlantu poněkud skomíralo, se 
blýská na lepší časy. Frýdlantská škola 
získala finanční prostředky na výstavbu 
nových budov a nákup strojů a zařízení 
z prostředků projektů Centrum 
odborného vzdělávání a Centrum 
odborné přípravy pro zemědělské 
obory, financovaných z evropských 
strukturálních fondů Ministerstvem 
zemědělství ČR a Libereckým krajem. 
O tom, že to pomohlo a zemědělské 
školství ve Frýdlantu opět vzkvétá, 
se můžete přesvědčit při návštěvě 
zdejší školy téměř na každém kroku. 
Svědčí o tom nejen po letech naplněné 
zemědělské studijní obory, ale i 
blízké a vzdálenější okolí školy, kde 
zdejší učňové a studenti hospodaří a 
procvičují si své znalosti a dovednosti, 
získané při výuce. 

Na pozemku za citlivě zrekonstruova-
nou historickou budovou pracoviště 
„Zámecká“ vybudovali učitelé a 
žáci zemědělských oborů naučnou 
zemědělskou stezku. Na ní můžete 
vidět sortiment více než dvaceti pěti 

běžných i netradičních zemědělských 
plodin od obilnin přes okopaniny, 
olejniny, luskoviny, přadné rostliny a 
pseudoobilniny až po nektarodárnou, 
opojně vonící a včelami zvučící 
svazenku vratičolistou. Součástí stezky 
je i malá vinice, chmelnice a ovocný 
sad, z jejichž produktů se vyrábí 
propagační školní pivo, školní víno a 
školní jablečný mošt. Naučnou stezku 
využívají žáci zemědělských oborů 
k poznávání plodin i k nácviku ruční 
práce a práce s malou zemědělskou 
mechanizací, ale mohou ji navštívit 
(a v dobách předcovidových i často 

navštěvovali) žáci okolních základních 
škol, domovy seniorů a mnozí další 
návštěvníci.   

Na naučnou stezku navazují školní 
pozemky, na kterých se od jara do 
podzimu pasou školní krávy, ovce a 
kozy. Kozy a ovce plemene Clun forest, 
chované v kontrole užitkovosti, jsou 
přes zimu ustájeny na sousedící školní 
farmě, kde se mohou schovat před 
nepřízní počasí. Spolu s nimi obývají 
farmu i králíci národního plemene 
Bílý černopesíkatý a Castorex a vodní i 
hrabavá drůbež – kachny, husy, slepice, 
krůty a perličky. V horní části školní 
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Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

farmy stojí také dva včelíny s dvaceti 
včelstvy, na kterých se včelaření 
učí nejen žáci školy, ale i účastníci 
včelařských kurzů, které škola pořádá.

Za školní farmou stojí rozsáhlý areál 
Krajského statku s.r.o., který je školním 
pracovištěm zemědělských oborů. 
Škola zde má pronajatý chlév, kde 
chová dojné krávy pro výuku žáků a 
také prasata národního plemene 
Přeštické černostrakaté. Na statku 
má také uskladněnou moderní 
zemědělskou techniku, získanou 
nákupy z prostředků zmíněných 
projektů COV a COP. Práci s technikou 
žáci nacvičují na školních cvičných 
pozemcích.  

V minulých letech obhospodařovala 
Střední škola hospodářská a lesnická 
ve Frýdlantu pouze 7 hektarů trvalých 
travních porostů a nácvik prací při 
pěstování plodin na orné půdě 
zajišťovala pro žáky na Krajském statku 
nebo pomocí individuálních praxí  
v soukromých zemědělských pod-
nicích. V únoru letošního roku převzala 
škola do obhospodařování dalších  
35 hektarů, takže v současnosti pečuje 
o celkem 42 hektarů pozemků. Z toho 
je 21 hektarů luk a pastvin, druhou 
polovinu tvoří orná půda. 

Škola hospodaří v konvenčním režimu, 
přesto v rámci výuky na větší části 
svých pozemků provozuje ekologický 
režim hospodaření. Veškeré trvalé 
travní porosty jsou hnojeny pouze 
hnojem a bez jakéhokoliv chemického 
ošetření, na orné půdě bude část 
plodin pěstována v konvenčním a 
část v ekologickém režimu tak, aby 
žáci měli možnost srovnání obou 
technologií nejen z ekonomického, ale 
především z ekologického hlediska. 
Jednotlivé skupiny zemědělských 
plodin na orné půdě, rozdělené do 
čtyř honů, budou vzájemně odděleny 
nektarodárnými biopásy, které potěší 
nejen oko pozorovatele, ale především 
hmyz a drobnou zvěř, která tu najde 
úkryt i místo pro vyvedení potomstva. 

Je toho hodně, co chceme my 
zemědělci z frýdlantské školy ještě 
zrealizovat. Chovat původní české 
plemeno skotu Česká červinka a 
zapojit se do Národního programu 
konzervace a využívání genetických 
zdrojů rostlin a zvířat, realizovat  
na svých pozemcích program  
pro zadržení vody v krajině, založit 
ovocný sad, ve spolupráci s městem 
Frýdlant založit ovocnou alej, po-
dílet se na realizaci biokoridoru přes 
své zemědělské pozemky, školní 
zoo a další a další. Tak si držme 
palce, aby se to povedlo.     

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel SŠHL Frýdlant
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Na padesátém 81 
100 82 Praha 10 
www.czso.cz 1 

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  začalo  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 ZAČALO 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz
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V parku nedaleko frýdlantského kostela 
Nalezení sv. Kříže, v blízkosti domu 
čp. 20, se nachází torzo betonového 
podstavce s květníkem. Jen málokdo 
z kolemjdoucích by řekl, že se jedná 
o pozůstatek pomníku, který nechal 
svým významným osobnostem zřídit 
místní Pěstitelský a okrašlovací spolek. 
Pomník, původně obložený žulovými 
deskami do tvaru vysokého hranolu, 
byl věnován třem frýdlantským 
osobnostem: okresnímu starostovi, 
městskému radnímu, řediteli spořitelny 
a průkopníkovi ochrany dětí Heinrichu 
Ehrlichovi, dále básníku domoviny a 
městskému radnímu Juliu Krauseovi a 
učiteli hudby a řediteli měšťanské 
školy v České Lípě Franzi Mohauptovi. 
Jejich jména byla zobrazena  
na desce na přední straně pomníku, 
kde se nacházela i bronzová plaketa  
s poprsím Heinricha Ehrlicha. Slav-
nostní odhalení pomníku se konalo 
15. června 1930 za zpěvu místních 
pěveckých sborů. Autorem návrhu 
pomníku byl drážďanský architekt 
Rudolf Bitzan (1872-1938), který 
měl k Frýdlantu i osobní vazby, 
neboť se oženil s dcerou starosty 
Antona J. Aignera, Marií. Není proto 

Pomník frýdlantských 
osobností, Frýdlant 
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207                                       Drobné památky Frýdlantsko 

Číslo památky: 01
Název památky: pomník frýdlantských osobností, Frýdlant 
Umístění památky: WGS84 (GPS): N = 50°55‘16‘‘ E = 15°4.0‘40‘‘

překvapením, že se v regionu setká-
váme i s jeho dalšími realizacemi. 
Přímo ve Frýdlantu nese jeho rukopis 
Glückova a Grügerova vila či vodojem,  
v okolí pak Schwarzova vila v Ras-
penavě, Simonova vila v Lázních 
Libverda nebo Resselova vila v Dolní 
Řasnici.

Ale zpátky k pomníku frýdlantských 
osobností. K jeho „odstrojení“, tedy  

k odstranění desek s nápisy a plakety, 
došlo pravděpodobně v roce 1948, 
kdy byl zadán okresním národním 
výborům ve frýdlantském okresu úkol 
odstranit symboly, pomníky a označení 
upomínající na dobu „nesvobody“. 
Později bylo jádro použito jako 
podstavec pro květinovou výzdobu. 
Objekt dodnes netrpělivě čeká na svou 
obnovu.

Seriál Drobné památky Frýdlantsko
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Ještě před výsadbou byste si měli 
ujasnit řadu věcí, například, k čemu 
má daný pozemek sloužit a jak moc se  
o něj a o zeleň plánujete starat. 
Představit si, jaký bude strom v dos-
pělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. 
Každá dřevina má totiž specifické 
nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, 
jiné jsou suchomilné, či světlomilné. 
To vše je při navrhování potřeba 
zohlednit. 

Jak na výsadbu stromů 
na vlastním pozemku 
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.

Pozor na invazivní a 
jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují 
děti, neměli byste zde vysazovat 
jedovaté druhy, konkrétně třeba 
tis. Zvýšenou pozornost výběru 
druhů by měli věnovat také alergici. 
Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné 
alergeny a na jaře by si zahrady moc 

neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, 
zda se výsadba do daného místa hodí  
z širšího kontextu. Například akát, 
který pochází ze Severní Ameriky, se 
v podmínkách České republiky velmi 
dobře šíří a vytlačuje původní druhy. 
Sázet do krajiny nepůvodní druhy je 
tedy nevhodné. 
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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 |

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také 
na to, aby byly dodrženy všechny 
zákonné povinnosti. Občanský 
zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní 
předpis nebo neplyne-li z místních 
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy 
dorůstající obvykle výšky přesahující 
3 metry jako přípustná vzdálenost 
od společné hranice pozemků 3 
metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ 
Z toho vyplývá, že váš pozemek musí 
být dostatečně široký, aby nebyla 
tato povinnost porušena. Případně 
si musíte zajistit souhlas vlastníků 
okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku 

vyžaduje peníze a čas. Ucelené 
informace o tom, co organizace 
takové výsadby obnáší, včetně 
odkazů na finanční zdroje, najdete 
na webu sazimebudoucnost.cz. 
Tam si můžete stáhnout i podrobné 
manuály, jak stromy sázet a jak o ně 
po výsadbě pečovat. Na webu najdete 
také informace o možnostech finanční 
podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. 
K tomu slouží centrální registr 
stromů na webu Sázíme budoucnost  
www.sazimebudoucnost.cz.

Zaregistrovat do něj výsadbu může 
každý, kdo od roku 2019 vysadil 

stromy mimo les. Po zaregistrování 
se strom přidá na interaktivní mapu a 
započítá se mezi nové stromy vysazené 
v naší krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní 
přehled o druzích a počtech stromů 
vysazených v ČR a můžeme měřit 
dopad společného úsilí všech, kdo 
sází stromy. Na celonárodní úrovni 
neexistují žádné souhrnné přehledy 
o kácení a sázení stromů. Registrace 
nově vysazených stromů je proto velmi 
důležitá.   

Nadace Partnerství
Iniciativa Sázíme budoucnost
Foto: Tom Kalous
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Pravidla pálení 
biologického odpadu

    

 

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 
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por. Mgr. Iva Michalíčková 
koordinátorka preventivně výchovné  
činnosti 
HZS Libereckého kraje

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují 
na svých zahradách a zahrádkách. 
Proto jsou jarní měsíce každoročně 
spjaty s pálením biologického odpadu 
(listí, větví, rostlinného odpadu apod.). 
Z hlediska pohledu požární ochrany 
je tato činnost spojena se zvýšeným 
rizikem vzniku požáru. 

Vypalování porostů je zákonem  
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
zakázáno a porušení zákazu je možno 
trestat u fyzických osob až do výše  
25 000 Kč a u právnických osob 
postihem do 500 000 Kč. Také 
spalování „nepřírodních“ materiálů a 
odpadu je zakázáno. Na rozdíl od 
vypalování porostů není pálení 
shrabané trávy, listí či klestu zákonem 
výslovně zakázáno. I na tuto činnost 
však platí určitá pravidla a omezení. 
Některé obce svými obecně 
závaznými vyhláškami pálení bio-
logického odpadu omezují nebo 
dokonce zakazují.

Zákon jasně stanovuje podmínky 
pro pálení, které provádí podnikající 
fyzické a právnické osoby. Je to 
zejména povinnost ohlašovat 
každé pálení na krajské operační a 
informační středisko Hasičského 
záchranného sboru Libereckého 
kraje (KOPIS HZS LK). Pálení 
lze nahlásit z pohodlí domova  
po internetu pomocí jednoduchého 
formuláře „NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, 
který je uveřejněn na webových 
stránkách www.lk.hzscr.cz. Stejný 
formulář lze využít i pro nahlašování 
odpalování ohňostrojů. V případě, 
že pálení není možné nahlásit přes 

formulář na webu, lze využít také číslo 
950 471 100. 

Při ohlašování pálení je nutno uvést 
zejména následující informace:
•  datum a místo pálení

•  jméno osoby, která je za pálení 
odpovědná a kontakt (mobilní 
telefon)

•  dobu, po kterou bude pálení 
probíhat

•  spalovaný materiál

•  způsob zabezpečení místa

Povinnost ohlašovat pálení se 
nevztahuje na fyzické osoby, které 
tuto činnost provádějí na svém 
pozemku. Pokud ale fyzická osoba 
plánuje pálení většího množství 
biologického odpadu, je vhodné 
také ohlásit pálení na KOPIS HZS 
LK. I pro tyto práce na soukromém 
pozemku platí určitá pravidla:

•  Je třeba dodržovat povinnosti 
vyplývající ze zákona o ovzduší a 
platných obecně závazných 
vyhlášek obcí (požární řád 
obce, vyhlášky o nakládání 
s komunálním odpadem apod.)

•  Pálení musí být po celou dobu 
přítomna osoba starší 18 let.

•  Oheň by se neměl rozdělávat  
za pomoci hořlavých kapalin.

•  Při nepříznivých povětrnostních 
podmínkách (silný vítr, inverze) 
by se pálení mělo přerušit.

•  Je třeba dodržovat bezpečnou 
vzdálenost ohniště od zástavby a 
hořlavých předmětů (domy, auta, 

ploty apod.) a mít k dispozici 
jednouché hasební prostředky 
(lopata, kbelík s vodou, písek 
apod.).

•  Velikost ohniště je třeba volit 
tak, aby všechen hořící materiál 
shořel v době, kdy je na místě 
přítomen dozor.

•  Po ukončení pálení se musí 
ohniště řádně uhasit. V období 
sucha je třeba ohniště kontrolovat 
i v průběhu následujícího dne, 
popřípadě opakovaně prolít 
vodou.

•  V případě, že se oheň vymkne 
kontrole a nelze ho uhasit 
vlastními silami, je osoba 
provádějící pálení povinna 
okamžitě vzniklý požár ohlásit 
KOPIS HZS LK, případně na tísňo- 
vé linky 150 nebo 112.

Všechny zmíněné informace se 
samozřejmě týkají i pálení ohňů  
30. dubna při „pálení čarodějnic“.  
Při těchto oslavách je třeba dát 
také pozor na konzumaci alkoholu 
spojenou právě s otevřeným 
ohněm nebo manipulací se zábavní 
pyrotechnikou.  
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Milí čtenáři.

Nouzový stav, který platí od 15. února 
2021, umožnil knihovnám půjčovat 
knihy v bezkontaktním režimu.  
I nadále v tomto nouzovém stavu 
může knihovna půjčovat předem 
objednané knihy přes takzvané 
výdejní okénko. Je tedy možné 
si knihu vypůjčit po předchozí 
telefonické či emailové rezervaci. 
Knihy je možné objednávat vždy 
dopoledne, tedy v pondělí, v úterý 
a ve středu, vyzvednout si je pak je 
možné vždy odpoledne, dle otevírací 
doby tedy v pondělí, ve středu a 
ve čtvrtek.

Bezkontaktní výdej funguje na prin- 
cipu vydávání objednávek titulů,  
které si čtenáři zamluví pro-
střednictvím on-line katalogu 
knihovny, případně objednají po te-
lefonu 725 591 436 či na e-mailu 
knihovna@mu-frydlant.cz.

•  Objednávky přijímá knihovna 
během půjčovních hodin DO-
POLEDNE. Až bude objednávka 
připravena, bude o tom čtenář 
informován prostřednictvím SMS 
nebo e-mailu. Teprve pak bude 
možné si objednané knihy vy-
zvednout.

•  Vyzvednutí objednávky pro-
bíhá v půjčovních hodinách 
ODPOLEDNE. Při vyzvednutí 
je důležité mít u sebe čtenářský 
průkaz.

•  Bezkontaktní výdej probíhá 
u hlavních dveří do budovy 
knihovny. Výdejní místo je  
na stole za dveřmi.

•  Balíčky knih tam jsou 
připraveny vždy se jménem 
čtenáře a číslem průkazu 
čtenáře k vyzvednutí.

Knihomol 4/2021  Frýdlantská knihovna 
půjčuje knihy přes výdejní okénko

„Žádáme čtenáře, kteří si přijdou 
objednané knihy vyzvednout, aby 
zazvonili na zvonek knihovna  
u vchodových dveří do knihovny a  
po ohlášení pracovnice nahlásili 
do domácího telefonu své jméno a 
číslo průkazky.“

•  V tomto režimu bohužel zatím 
není možné vracet již vypůjčené 
knihy. Vracení zapůjčených 
publikací mohou čtenáři prozatím 
nechat až na dobu, která umožní 
otevření knihoven. 

•  Veškeré sankční poplatky  
za toto období nebudou 
účtovány.

•  Zároveň upozorňujeme, že všech-
ny výpůjčky jsou automaticky 
prodlouženy. 

•  Knihy budeme prodlužovat dle 
aktuální situace, není třeba kvůli 
tomu volat nebo do knihovny 
chodit, termín vrácení je uveden 
ve vašem čtenářském kontu, 
pokud je překročen, automaticky 
jej prodloužíme.

•  Stávající registrace byly všem 
čtenářům prodlouženy o dobu, 
po kterou nebylo možné využívat 
služeb knihovny.

•  Pokud byste přesto potřebovali 
poradit, jakým způsobem knihy 
objednat, zavolejte nám na te- 
lefonní číslo 725 591 436.

 
 

Den  Doba

Pondělí
  9,00 - 12,00

13,00 - 17,00

Úterý   9,00 - 12,00

Středa
  9,00 - 12,00

13,00 - 17,00

Čtvrtek 13,00 - 17,00

Pátek Zavřeno

PŮJČOVNÍ DOBA

Více zde: 
https://www.frydlant.knihovna.cz/                               
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vyhledat, sdělte nám telefonicky, 
kterou knihu si přejete nachystat.

Lidé čtěte! Zkuste si odpočinout 
od obrazovek počítače či televize a 
nalaďte se na vámi oblíbenou KNIHU.

Přelaďte se do jiného modu, najděte  
v knize dobrou náladu s poučením.

Rozšiřujte si obzory zábavnou formou 
s celou rodinou a poznávejte svět 
kolem sebe.

Je to výzva od nás knihovnic, 
kterým už moc chybíte a je to 
i výzva od nakladatelů: Pod- 
pořte své oblíbené nakladatelství 
nákupem knih v e-shopu.

S knihami to doma zvládneme. 
Knihám ZDAR a Covidu ZMAR!   

Jakým způsobem si knihy 
vyhledat a objednat?
Nevíte, jak se kniha jmenuje, ale 
tušíte, o čem pojednává? Znáte pouze 
příjmení autora?

Zkuste si předem knihy vyhledat  
v klidu svého domova pomocí on-line 
katalogu na webové adrese: https://
www.frydlant.knihovna.cz/

Základní pravidla pro práci 
s on-line katalogem
Využijte formulář a hledejte přímo  
v on-line katalogu. Jednoduše 
napište do hledajícího řádku, co víte a 
stiskněte tlačítko hledej. 

Při vyhledávání podle autora zadejte 
příjmení, jméno. Pokud neznáte 
křestní jméno autora, stačí uvést 
příjmení. U jmen zahraničních autorek 
používejte tvar bez přípony - ová. 

Jméno i příjmení lze zadávat i s malými 
počátečními písmeny. Chcete-li využít 
slovník autorů, klikněte na odkaz 
Autor.

Při vyhledávání podle názvu stačí 
zadat začátek názvu hledaného titulu 
(např. první dvě slova).

Charakter, téma či obsah knihy 
hledejte pomocí seznamu klíčových 
slov - např.: vesmír, životopisy, kočky, 
atd. Získáte ho kliknutím na odkaz 
Klíčové slovo. Poté se vám „odkryje“ 
hledaná kniha, autor či katalogizační 
lístek a tabulka s příslušnými údaji o 
dokumentu. 

Knižní on-line katalog vám 
umožní vyhledávat knižní tituly  
z knižního fondu a zjistit základní 
informace, včetně toho, zda je kniha 
právě v knihovně k zapůjčení.

Pokud se vám milí čtenáři z jakýchkoli 
důvodů nezadaří vámi vybranou knihu 

Za knihovnice a Knihomola
Radka Wittmayerová

Okénko zastupitelů
Dobrý den všem frýdlantským,

s nadějí jsme všichni vyhlíželi rok  
2021 a naděje se dostavila v podobě 
očkování. Byť ještě nějaký čas 
současná opatření potrvají, čím lépe a  
zodpovědněji se k nim jako občané 
postavíme, tím pravděpodobněji už 
nebudou za pár měsíců potřeba. 

Nicméně i tak jde život v našem městě 
dál. Vzhledem k současné epidemické 
situaci byly zrušeny květnové 
Valdštejnské slavnosti i další akce jako 
bylo tradiční loučení se zimou. Naproti 
tomu Letní jazzová dílna již hlásí plný 
stav účastníků a věříme, že se uskuteční 
minimálně tak úspěšně jako v loňském 
roce.

Město pokračuje v aktivitách, které 
si naplánovalo a které jsme i my jako 
Hnutí nezávislých podpořili. Jedná se 
mimo jiné o tyto akce:

•  Pokračování rekonstrukce v ulici 
Kodešova – druhá etapa;

•  Příprava rekonstrukce zadní 
budovy ZŠ speciální v Husově ulici;

•  Probíhající výběrové řízení na I. 
etapu revitalizace sídliště v ulici 
Husova;

•  Zřízení nové počítačové učebny 
pro naši základní školu na pra-
covišti Husova;

•  Dokončení procesu umožňujícího 

výstavbu v lokalitách Jiráskova a 
Na Cikánce;

•  Realizace rekonstrukce parkoviště 
v ulici Lesní.

I nás výrazně zasáhl stoupající schodek 
veřejných financí v době této krize. 
Nicméně díky přebytku z loňského 
rozpočtu se nám povede vyvážit 
schválený deficit toho letošního.  
A věříme, že díky oživení ekonomiky 
v době po COVIDové budeme  
do dalších let opět vstupovat  
s rozpočty vyrovnanými.    

Za Hnutí nezávislých 
Dobroslav Buřita, Tomáš Lengál a 
Jaroslav Vančura
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Frýdlantští dobrovolní hasiči 
cvičili záchranu osoby 
propadlé v ledu

Členové Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Frýdlant cvičili ve dnech 
23. a 24. února 2021 záchranné práce 
na zamrzlých hladinách. Ideální pod-
mínky pro výcvik vytvořila příroda 
na místním Zámeckém rybníku, kde 
díky oblevě začala být ledová vrstva 
neúnosná pro chůzi osob. 

Výcviku předcházelo individuální 
proškolení členů jednotky, kteří se 
opětovně seznámili s příslušnými 
konspekty požární taktiky a návody 
na použití ochranných a záchranných 
prostředků pro práci na vodě. 
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Občanská kronika

Miroslav Kocek & Jana Vyhlídková

Sňatky
Amálie Melková
Čestmír Macháček
Kryštof Nawratovitz
Emanuel Sebastian Macko

Narození

únor 2021

Karel Podobský
Sigrid Krošláková
Miroslava Šlitrová
Petr Zámečník
Běla Jiřičková
Josef Deško
Andrej Gábor

Úmrtí
Zdeněk Sobola
Václav Chmelař
Stanislav Novotný
Jan Šindler
Jiřina Budková
Věra Prokešová
Eva Jelínková

Prakticky byl procvičen zejména 
pohyb záchranářů po neúnosné 
ledové vrstvě, záchrana probořené 
osoby při vědomí pomocí technických 
prostředků ve výbavě jednotky, 
záchrana probořené osoby v bez-
vědomí osobním zásahem hasiče a 
pomocí dílu nastavovacího žebříku. 
Závěrem si každý z hasičů vyzkoušel 
sebezáchranu při proboření do ledu.

Letošní výborné podmínky na za- 
mrzlých vodních hladinách a uzavřené 
zimní stadiony přilákaly mnoho 
občanů, kteří si na Zámeckém rybníce 
krátili volné chvíle. Fakt, že hasiči při 
výcviku špatně únosný led rozlámali, 
přispěl k odrazení zejména dětí 
pevnost ledu při oblevě zkoušet.   

Bc. Stanislav Socha
velitel
Jednotky SDH Frýdlant
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