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Nákupem andělů přispěli lidé Domovu U Spasitele částkou 100 tisíc korun 

Částku 100 tisíc korun vynesl v předvánočním čase prodej kreativních balíčků andělů z dílny Nadace 
Preciosa. Tvořivý balíček s maketou anděla a blyštivými šatonovými růžemi k dozdobení mohli lidé 
koupit například v Turistickém informačním centru ve Frýdlantě, na dvou předvánočních akcích 
města a také například v objektech Církve Československé husitské na Frýdlantsku a Hrádecku. Cena 
jednoho anděla byla 50 korun. Celý výtěžek z prodeje, tedy 100 tisíc korun, putuje do diakonie 
Domov U Spasitele ve Frýdlantu, který provozuje Husitská diakonie. Domov se stará o lidi 
s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.  

 „Město Frýdlant Domov U Spasitele tradičně finančně podporuje z rozpočtu města. Na konci 
minulého roku jsme se rozhodli mu pomoci i dalším způsobem, a sice prostřednictvím veřejné sbírky 
nazvané Vytvoř si svého Anděla a pomáhej s Nadací PRECIOSA. Jsem rád, že lidé na tuto sbírku jak se 
říká „slyšeli“ a anděly se podařilo prodat všechny,“ říká starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer s tím, že si 
spolupráce s Nadací Preciosa váží. „Není to jediná vzájemná spolupráce a věřím, že další bude 
následovat. Rádi se podílíme na věcech, které mají smysl,“ doplnil.  

Ředitelka Husitské diakonie ThMgr. Hedvika Zimmermannová načasování sbírky i její poslání chválí. 

„Myslím, že právě v předvánočním čase, kdy proběhla, jsou tito andělé coby poslové světla a naděje 

velkým symbolem pomoci. Určitě udělali radost všem, kteří je získali. A je jedno, jestli si je lidé sami 

koupili nebo je dostali darem. Zároveň lidé koupí andělů pomohli získat finance na nová lůžka a 

zdravotní materiál pro seniory ve frýdlantském Domově U Spasitele,“ doplnila.  

Na celkové částce, která byla formou šeku předána Husitské diakonii ve čtvrtek 12. ledna 2017 

zástupcem Frýdlantu starostou Danem Ramzerem a projektovou manažerkou Nadace Preciosa 

Martinou Motshagen, se podíleli také zaměstnanci závodů společnosti Preciosa v Libereckém kraji.  

„I oni si řadu balíčků zakoupili a vědomě tak přispěli Domovu U Spasitele. Za to také jim, stejně jako 

všem ostatním, patří velký dík,“ uzavřela Martina Motshagen.  

 

 

Frýdlant chce za 8,5 milionů korun vybudovat moderní specializovanou učebnu 

 

Moderní odbornou učebnu pro výuku přírodovědných předmětů chce v letošním roce vybudovat 

Město Frýdlant v prostorách základní školy v Husově ulici. Sloužit by měla především k výuce fyziky, 

chemie, biologie a zeměpisu. Její součástí má být moderní multimediální vybavení a také vybavení 



pro praktické pokusy. Vybudování učebny přijde na 8,5 milionů korun. Většinu nákladů chce město 

pokrýt z dotace, o kterou v současné době žádá v Integrovaném regionálním operačním programu 

(IROP), spoluúčast Frýdlantu by byla 10%.  

„Základní škola je ve Frýdlantě tvořena třemi budovami. Žádná z nich ale zatím odbornou učebnou 

pro výuku přírodovědných předmětů nedisponuje. Žáci se tak tyto předměty učí ve svých třídách, které 

ale nemají ani potřebné vybavení, ani zázemí pro realizaci takzvaného badatelského způsobu výuky. 

Tedy takového, během kterého si nejprve realizují pokus, získají povědomí o daném jevu, a až poté ho 

spojují s teorií nebo si pokusem potvrzují teoretické teze,“ říká starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.  

„V učebně chceme klást důraz na skupinovou práci, během které žáci realizují zadané pokusy 

samostatně a pedagog je při jejich práci jen odborným dozorem. Chceme v ní také zkonstruovat 

několik stálých expozic – pokusů, ke kterým budou žáci v průběhu výuky docházet. Půjde zejména o 

pokusy dlouhodobého průběhu, pokusy k pozorování či pokusy složité na jejich konstrukci, jako je 

třeba fotosyntéza rostlin, mikroklima terária či akvária, Van de Graaffův generátor nebo Faradayova 

klec,“ vysvětluje ředitelka ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. Věra Dunajčíková.  

Přírodovědná učebna má být určena především žákům 2. stupně pro praktickou výuku předmětů 

fyzika, biologie, chemie, zeměpis. „Nicméně využívána bude i žáky 1. stupně k projektové výuce 

předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda,“ doplňuje ředitelka.  

Učebnu chce Město Frýdlant vybudovat v suterénních prostorách základní školy v Husově ulici. 

„Naším záměrem je, aby byla bezbariérová a přístupná i těm, kteří mají nějaký hendikep. Proto jsme 

společně vybrali jako nejvhodnější prostory bývalou kotelnu a uhelnu v suterénu školy v Husově ulici, 

ve kterých mohou být nároky bezbariérovosti splněny bez nutnosti dalších velkých investic,“ uzavírá 

starosta města Dan Ramzer.  

 

Nevyužívané škvárové hřiště chce Frýdlant proměnit v atletický areál 

Proměnit nevyužívané a zarostlé škvárové hřiště u základní školy v Purkyňově ulici v moderní atletický 

areál chce v letošním roce Město Frýdlant. Hřiště staré více než 30 let už totiž řadu let nesplňuje 

hygienické předpisy a sportovat se na něm nesmí. Jeho přeměnou na atletický areál by Frýdlant získal 

moderní sportoviště, využívané nejen pro atletiku, ale také pro řadu dalších sportů.  

„Už řadu let vnímáme požadavek školy i veřejnosti na obnovu hřiště u základní školy v Purkyňově ulici. 

Ve spolupráci se školou jsme proto připravili projekt na rekonstrukci hřiště, ze kterého by vzniklo 

jakési multifunkční sportoviště, jehož základem by byl atletický ovál. Sloužit by měl jak dětem ze 

základních škol při výuce tělesné výchovy, tak sportovním oddílům a široké veřejnosti,“ říká starosta 

Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.  

V novém areálu je navržen ovál pro běžeckou dráhu délky 200 metrů se čtyřmi dráhami a na jedné 

straně s šesti přímými drahami pro běh na 60 metrů. „Počítáno je také s kruhovou výsečí na vrh koulí, 

sekcí pro skok vysoký, doskočištěm pro skok do dálky a uvnitř oválu budou dvě hřiště se sloupky na 

volejbal, nohejbal a brankami na florbal a podobně. Po obvodu areálu máme pak navržené 

konstrukce na šplh, lezeckou stěnu o délce 5 metrů a výšce 2,5 metru. Kryt dráhy a ploch uvnitř oválu 

bude umělý, tartanový. A chtěli bychom na severní straně vybudovat i malou tribunu,“ popisuje 

vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Bc. Zdena Ubiasová. Počítáno je i se šatnami 

a sociálním zázemím. 



Náklady na vznik atletického areálu jsou vyčísleny na 18 667 500 korun, Frýdlant na ně chce získat 

finance z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Maximální výše dotace je 60% 

nákladů, to znamená, že podíl města by v případě schválení projektu byl necelých 7,5 milionů korun,“ 

doplňuje starosta města.  

Ve Frýdlantu dosud sportoviště pro atletiku chybí. „Velmi bychom uvítali, kdybychom takové 

sportoviště měli k dispozici. Snažíme se totiž naše žáky co nejvíce rozpohybovat a chceme je také 

seznámit s co největším počtem sportovních disciplín. V případě atletiky je to bez vhodného 

sportoviště těžké,“ vysvětluje ředitelka ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. Věra Dunajčíková. Škola by hřiště 

využívala nejen pro povinné hodiny tělesné výchovy v rámci výuky, ale také při pořádání 

volnočasových sportovních kroužků. „Už druhým rokem jsme navíc zapojeni do projektu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy „Hodina pohybu navíc“, díky kterému si děti právě mohou vyzkoušet 

nejrůznější sportovní disciplíny v rámci docházky do školní družiny. I v tomto případě by byl nový 

atletický areál skvělým zázemím,“ dodává ředitelka školy.  

V případě, že Frýdlant s dotací uspěje, začne se s rekonstrukcí škvárového hřiště v červnu letošního 

roku. Hotové by mělo být v březnu roku 2018.  

Frýdlant v souvislosti s novým sportovištěm uvažuje i o zřízení dvou nových pracovních míst správce 

městských sportovišť. „V současné době vzniká v ulici Strmá bikrosové hřiště, hned vedle funguje 

skatepark. Pokud se podaří získat finance i na přeměnu hřiště v atletický areál, bude už pozice správce 

sportovišť zřejmě nezbytná,“ uzavírá starosta Dan Ramzer. 

 

Podzámčí má ve Frýdlantu zkrášlit nová naučná stezka 

Další atraktivní místo pro trávení volného času vznikne ve Frýdlantu v areálu takzvaného Podzámčí. 
Jde o naučnou stezku v prostoru přírodní rezervace Křížový vrch, která počítá s informačními 
tabulemi i dvěma novými odpočinkovými místy s vyhlídkou na hrad a zámek. Vznik stezky umožní 
česko-polský projekt nazvaný „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách 
Frýdlantu a Lubaně“. 

„Chceme lidem ukázat, že Podzámčí má své kouzlo a svou historii. A že stojí při návštěvě Frýdlantu za 
to nejen státní hrad a zámek, ale že má smysl sejít i dolů. Věřím, že naučná stezka se zastaveními a 
vyhlídkou na dominantu města turisty i místní zaujme. Ostatně zpřístupní lokalitu, která je dnes 
pozapomenutá, přestože má svůj nesporný půvab a historii,“ říká starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer. 

Naučná stezka bude dlouhá necelý 1 kilometr. „Půjde o tři čtvrtě metru širokou zpevněnou cestu, 
tvořenou z části z původních kamenů a doplněnou štěrkem. Součástí stezky bude přemostění přes 
mokřady, počítá se také se dvěma odpočinkovými místy s vyhlídkou na hrad a zámek Frýdlant a 
dvěma kamennými průchody. Ještě upřesním trasu - stezka povede od tenisových kurtů a naváže na 
Křížovou cestu, která se bude v rámci jiného projektu letos také obnovovat,“ vysvětluje Milan Kysela 
z investičního oddělení městského úřadu Frýdlant. Po celé délce trasy budou osazeny informační 
tabule, které přiblíží místní faunu, flóru, geologii a zmíněno bude i železniční neštěstí, která se zde 
před lety stalo. 

Partnerem Frýdlantu je v projektu polské město Lubaň, které bude revitalizovat naučnou stezku 
propojující město s přírodním parkem na Kamienne Gore a vybuduje novou stezku v údolí potoka 
Gozdnica. 



Naučné stezky získají po vybudování a obnově své propagační materiály, aby se povědomí o nových 
turistických cílech dostalo mezi širokou veřejnost. Plánována je také fotografická soutěž a publikace.  

Předpokládané náklady projektu jsou 60 tisíc eur, projekt je podán do Fondu mikroprojektů 
v Euroregionu Nisa, v rámci projektu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020. 

Ukončení projektu je stanoveno k 30. 9. 2017. 
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