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Kamiony budou Frýdlantskem jezdit i přes zimu, uzavírka mostu v Polsku neskončí dříve než 

v květnu 2017 

Uzavírka komunikace z polské Sieniawky do Bogatynie, jejímž důsledkem je také nárůst kamionové 

dopravy na silnici I/13 na Frýdlantsku, skončí nejdříve v květnu 2017. Utlumení zvýšeného průjezdu 

nákladních automobilů nad 12 tun se tedy v zimním období na silnici I/13 v úseku Liberec – Frýdlant – 

Habartice čekat nedá. Tato pro obyvatele i řidiče, jezdící po této trase, nepříjemná zpráva je 

výsledkem místního šetření Policie ČR v Polské republice. Obce Frýdlantska se proto snaží připravit na 

možné komplikace, které může zima v kombinaci se stovkami kamionů, které po silnici denně 

projedou, přinést. Více proto začaly spolupracovat například s Policií ČR.  

Problémy s nárůstem kamionové dopravy začaly letos v květnu ve chvíli, kdy Polská republika 

uzavřela kvůli opravě mostu zmiňovanou silnici. Nákladní automobily nad 12 tun tak začaly využívat 

jako objízdnou trasu cestu po silnici I/13 v úseku Liberec – Frýdlant – Habartice. „Velmi dobře 

vnímáme negativa, které nárůst kamionové dopravy přinesl především v obci Mníšek a ve městě 

Frýdlant. Patří k nim například zvýšení hlučnosti a prašnosti nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu na silnici ve vztahu k četnosti a rozměrům nákladních vozidel,“ vypočítává vedoucí 

odboru služby dopravní policie plk. Mgr. Jaroslav Řehák. Policie proto už přijala některá opatření, 

která situaci na trase zmírňují. „Kvůli nedodržování povolené rychlosti nebo průjezdu na červenou na 

semaforech v Mníšku u Liberci jsme například posílili počet hlídek. Během září pak na Albrechtickém 

kopci proběhne několik akcí, mimo jiné zaměřených na kontrolu technického stavu nákladních vozidel. 

Chystáme také jejich vážení na kontrolním stanovišti ve Frýdlantě. A začínáme se připravovat na 

blesková opatření, která budou nutná v zimním období například v době sněhové kalamity,“ říká 

vedoucí územního odboru KŘP Libereckého kraje plk. Mgr. Kurt Malina.  

Právě v součinnosti s policí se může podařit v zimním období udržet trasu z Liberce do Frýdlantu a 

Habartic průjezdnou. „Jsme si ale vědomi toho, že to občas nepůjde bez uzavření cesty pro kamiony. 

S tím nám pomůže právě policie, která v případě nutnosti dokáže kamiony zadržet ještě předtím, než 

se na zmiňovaný úsek vydají. To znamená, že je bude vracet zpět už na kruhovém objezdu v Krásné 

Studánce a z druhé strany hned u hranic v Habarticích, kde je na to prostor,“ říká starosta Frýdlantu a 

předseda Bezpečnostní rady Města Frýdlant Dan Ramzer. Stejné opatření by bylo nutné přijmout i 

v případě, že na Albrechtickém kopci uvízne kamion a bude hrozit kolaps dopravy.  

Ostrá zkouška zákazu vjezdu kamionů na trasu I/13 v úseku Mníšek u Liberce – Frýdlant – Habartice je 

plánována od 24. do 31. října 2016. Jde o termín, ve kterém se bude rekonstruovat železniční přejezd 

v Žitavské ulici ve Frýdlantě, při vjezdu do města. „Neexistuje náhradní objízdná trasa, která by byla 

vhodná pro kamiony. Z tohoto důvodu bude nákladním automobilům nad 12 tu vjezd zakázán a na 



dodržování zákazu bude dohlížet policie. Věříme, že vše proběhne v klidu a nebudeme muset řešit 

žádnou nepříjemnou situaci, která by byla důsledkem neuposlechnutí tohoto zákazu,“ doplňuje Dan 

Ramzer.   

I nadále pak platí, že během zimního období bude Bezpečnostní rada Města Frýdlant požadovat po 

správci komunikace, Ředitelství silnic a dálnic, její častější údržbu. Zejména pak v oblasti 

Albrechtického kopce. 

 

Ve Frýdlantu začne už letos vznikat bikrosový areál 

V areálu bývalého koupaliště ve Strmé ulici začne už letos ve Frýdlantu vznikat bikrosový areál, který 

nabídne další možnost trávení volného času převážně mladým lidem a dětem od 10 let. Hotový má 

být v příštím roce.  

Nápad vybudovat ve Frýdlantě bikrosový areál vznikl v době, kdy město připravovalo rekonstrukci 

ulic Lužická a V Úvoze. „Bylo jasné, že v nich bude hodně materiálu z výkopů, který není vhodný ke 

zpětnému použití. Řešili jsme proto, co s ním. Poplatky za uložení této zeminy by totiž přišly na zhruba 

3 miliony korun, což není malá částka. Hledali jsme proto řešení, jak ušetřit peníze, zeminu využít a 

ještě díky ní vytvořit něco nového. A přišli jsme na možnost vybudovat bikrosový areál,“ popisuje 

starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.  

Nejvhodnějším místem pro bikrosový areál se ukázalo být bývalé koupaliště. „Areál je nevyužívaný a 

koupaliště už v něm být nemůže. Díky dráhám pro kolo je ale možné místo znovu oživit. Navíc leží 

v bezprostřední blízkosti skateparku a může doplňovat jeho nabídku. V budoucnu totiž v bikrosovém 

areálu počítáme ještě například se sociálním zázemím nebo workoutovým hřištěm,“ podotýká 

starosta Frýdlantu.  

S budováním bikrosového areálu, který nabídne trať pro terénní cyklistiku, se začne už letos. 

„Počítáme s tím, že dodavatel stavby, který vzejde z veřejné soutěže, začne s úpravou spodní vrstvy 

ještě letos. Tak, aby si takzvaně přes zimní období zemina sedla,“ vysvětluje vedoucí investičního 

oddělení Městského úřadu Frýdlant Bc. Zdena Ubiasová. Projekt bikrosového hřiště vypracovala 

projekční firma Snowplan. „Počítá s délkou areálu 106 metrů a šířkou kolem 50 metrů. Nejvyšší 

převýšení trati bude kolem 4,5 metru. Areál bude také patřičně ozeleněn. Celkem přijde vše na 1,5 

milionu korun,“ doplňuje Zdena Ubiasová.  

Už nyní připravuje Město Frýdlant projekt na druhou etapu bikrosového hřiště. „Chceme na ni získat 

peníze z dotačního programu Cestování dostupné všem, díky kterému se ve Frýdlantě podařilo 

v loňském roce dokončit hřiště před základní školou v Purkyňově ulici. Pokud se podaří finance získat 

už příští rok, mohl by areál už na podzim 2017 nabízet vedle dráhy i například toalety, stojany na kola, 

workoutové hřiště pro cvičení s vlastní vahou těla nebo externí cvičební prvky. Nebráníme se ani 

tomu, aby v něm vzniklo i místo například na posezení u ohně,“ uzavírá starosta Frýdlantu Dan 

Ramzer.  

 

Další ulice Frýdlantu by se měla zbavit bariér 

Bezbariérový přístup by mohla už v příštím roce získat další ulice Frýdlantu. Od léta prochází 

proměnou na bezbariérovou ulici Bělíkova ulice, další na řadě by měla být ulice Novoměstská. 

Usnadnilo by to pohyb například klientům Domu s pečovatelskou službou, který v této ulici sídlí. 



„Záměr upravit Novoměstskou ulici tak, aby byla bezbariérová, schválila rada města. Právě tady je to 

opravdu potřeba, protože v ulici je už zmiňovaný dům s pečovatelskou službou, ale také objekt 

ordinací lékařů a stanice zdravotnické záchranné služby a o kousek dál pak praxe dětské lékařky. Je tu 

tedy zvýšená potřeba jednoduchého pohybu jak s invalidním vozíkem, tak třeba s dětským kočárkem,“ 

říká starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer. Novoměstská ulice navíc sousedí s ulicí Lužickou, ve které 

sídlí frýdlantská nemocnice. „Chceme obě ulice bezbariérově propojit. Tak, aby lidé mohli nejen 

z Novoměstské ulice, ale i ze sídliště za ní pohodlně dojít nebo dojet na vozíku až k nemocniční 

budově,“ doplňuje starosta.  

„Součástí projektu na bezbariérovou úpravu by tak měly být i zřejmě dva osvětlené přechody pro 

chodce se středovým ostrůvkem. Jeden by umožnil pohodlně a bezpečně přejít Novoměstskou ulici, 

druhý pak silnici I/13 ve Fügnerově ulici, která spojuje Novoměstskou ulici s Lužickou,“ uvádí vedoucí 

investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Bc. Zdena Ubiasová. Počet přechodů ale bude ještě 

předmětem diskuze s projektantem, možná je i varianta, že přechody nakonec budou tři.  

V současné době připravuje Město Frýdlant poptávku na zpracování projektové dokumentace pro 

realizaci stavby akce s názvem „Chodník u silnice č. II/291 v ul. Novoměstská, Frýdlant“. O peníze na 

ni chce žádat Státní fond dopravní infrastruktury. Pokud se svou žádostí uspěje, mohlo by k úpravě 

Novoměstské ulice dojít už v červenci příštího roku.  

 

Ve Frýdlantě se v lednu otevře nízkoprahové zařízení pro mládež, opraví se kvůli němu i zchátralý 

objekt v ulici Míru 

Nízkoprahové zařízení pro mládež od 15 do 26 let začne v lednu fungovat ve Frýdlantu. Financovat ho 

bude v následujících třech letech Liberecký kraj, který s nabídkou na vznik nízkoprahového zařízení 

pro mládež ve Frýdlantu přišel. Frýdlant pro zařízení v současné době hledá nejlepší zázemí. 

V budoucnu by ho ale rád přestěhoval do objektu v ulici Míru, naproti Špitálku, kde by měly kromě 

nízkoprahového klubu sídlit i některé sociální služby.  

„Město Frýdlant má vznik nízkoprahového zařízení pro mládež ve svém komunitním plánu. I proto 

jsme kývli na nabídku Libereckého kraje, který garantuje po další tři roky financování jeho provozu. 

V současné době běží lhůta pro podání nabídek na provozovatele nízkoprahového zařízení, která končí  

24. listopadu. Po tomto datu by mělo být jasné, kdo jím bude. A od ledna příštího roku by mohl 

takzvaný „nízkoprah“ začít fungovat,“ říká starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.  

Jedním z možných provozovatelů, kterého samo Město Frýdlant oslovilo, je Diakonie Českobratrské 

církve evangelické v Jablonci nad Nisou. „Diakonie v Jablonci už zkušenosti s provozováním 

nízkoprahového zařízení má, protože právě v Jablonci nad Nisou jeden od roku 2009 funguje. 

Nízkoprah se tam jmenuje Kruháč a slouží dětem a mladým lidem od 6 do 26 let,“ vysvětluje vedoucí 

odboru sociálních věcí Městského úřadu Frýdlant Bc. Lucie Andršová. Diakonie přitom o provozování 

nízkoprahového zařízení ve Frýdlantě stojí.  

Nízkoprahové zařízení by ve Frýdlantu mělo vytvořit zázemí pro mladé lidi, kteří se ocitají v obtížné 

životní situaci. Poskytovat bude informace, podporu, odbornou pomoc a příležitost ke zdravému 

trávení volného času. Nabízet by také mohlo pomoc s přípravou do školy.  

Pro nízkoprahové zařízení hledá Město Frýdlant v současné době ideální prostory. „Už teď ale 

předpokládáme, že budou dočasné. V plánu města je totiž rekonstrukce objektu č. p. 1407 v ulici Míru, 

který by byl k těmto účelům ideální,“ podotýká starosta Frýdlantu. Objekt by byl bezbariérový a 

nabízel by dostatečné prostory nejen pro nízkoprahové zařízení, ale i pro další poskytovatele 



sociálních služeb, například organizace Člověk v Tísni, Most k naději, Advaita, Centrum intervenčních 

a psychosociálních služeb Libereckého kraje nebo Fokus. „Finance na rekonstrukci tohoto krásného 

objektu chceme získat z Integrovaného operačního programu, takzvaného IROPu. Podobu interiérů i 

exteriéru už řešíme s architektem, potřeby jednotlivých organizací chceme konzultovat přímo s nimi. 

Tak, aby prostory organizacím vyhovovaly,“ doplňuje Dan Ramzer.  

Nízkoprahové zařízení by přitom mělo sídlit v přízemí objektu, poskytovatelé sociálních služeb pak 

budou využívat první patro domu.  

 

Valdštejnské slavnosti mají nové logo, od nového roku dostanou i nový web 

Nové logo mají Valdštejnské slavnosti, které Město Frýdlant pořádá vždy třetí víkend v květnu každý 

lichý rok. Zdobí ho symbol knírku a bradky odkazující na historickou osobnost Albrechta z Valdštejna. 

V příštím roce dostanou Valdštejnské slavnosti také novou podobu svých webových stránek. 

„Hlavním důvodem změny je nutnost přizpůsobit webové stránky moderní době. Současné stránky 

nepodporují zobrazování na tabletech a mobilních telefonech, což si už dnes nemůžeme dovolit. 

Připravuje se proto nová verze, která zobrazování na těchto přístrojích umožní. A ruku v ruce s touto 

změnou samozřejmě kráčí i nový design stránek,“ říká starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.  

Ještě před samotným spuštěním nových webových stránek vybral přípravný tým Valdštejnských 

slavností nové logo. „Jeho hlavním motivem je symbol knírku a bradky vévody Albrechta z Valdštejna. 

Použili jsme ho už na propagační materiály Frýdlantska v projektu Frýdlantsko.cz a chceme se ho 

držet dál. Tak, aby se propagace města a regionu postupně sjednotila na všech frontách. Aby bylo 

lidem na první pohled jasné, že informační tabule, leták nebo třeba web má co do činění s Městem 

Frýdlant a Frýdlantskem,“ říká vedoucí odboru kultury Městského úřadu Frýdlant Iva Beranová.  

Nové logo Valdštejnských slavností už začíná propagovat slavnosti chystané na rok 2017. V nejbližších 

dnech bude vidět na automobilu, který je určený k propagaci slavností a který v posledních letech 

poskytuje Městu Frýdlant generální partner Valdštejnských slavností společnost Autotrend Liberec. 

Vyjímat se bude i na billboardu a dalších propagačních materiálech slavností, které se budou 

postupně představovat.  

Autorem nového loga je reklamní a grafické studio Toscani z Liberce. Bude také podepsané pod 

novou podobou webových stánek slavností www.valdstejnske-slavnosti.cz.  

Valdštejnské slavnosti se v roce 2017 uskuteční od 19. do 21. května. 
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