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Kodešova ulice se 
začne opravovat 
už letos 
Už v tomto roce začne rozsáhlá 
rekonstrukce Kodešovy ulice. 
Potrvá tři roky.
 Více na stranách  16 – 17

Pomozte vybrat 
nejlepší nápad
Nejlepší nápad, na jehož 
základě se zlepšil život 
ve městě, hledá vedení 
Frýdlantu.
 Více na stranách  24 – 25

Podepište petici 
na záchranu vody
Petici na záchranu vody, 
která je ohrožena rozšířením 
dolu Turów, můžete podepsat 
v infocentru. 
 Více na straně  26



Krásný nový rok 2020, vážení čtenáři 
Frýdlantského zpravodaje.

Přeji Vám, aby první rok nového deseti-
letí a vlastně celá dvacátá léta 21. století 
přinášela radost, štěstí a byli jsme všichni 
zdraví. Již tradičně nám přeji, abychom 
na naše radosti a starosti nebyli sami.

Česká republika je šestou nejbezpečnější 
zemí na světě a pocit našeho štěstí je 
také na vysoké úrovni. Proto nám přeji, 
aby neustále někdo neútočil na pocit 
našeho bezpečí. Nestrašil nás a hlavně 
nám nenabízel návody na to, jak máme 
myslet a jak máme žít. Jsem přesvěd-
čený, že za naše životy jsme odpovědní 
především my sami. Jaké si to uděláme, 
takové to máme a budeme mít. 

Těším se na společnou práci zastupitelů, 
radních, pracovníků městského úřadu a 
organizací zřizovaných městem, která 

každý den vede a povede k tomu, aby 
se v našem městě žilo dobře. Jsem rád, 
že Frýdlant je sebevědomé město a je 
dobrým místem k životu. V minulém roce 
se povedlo zachránit pro město i region 
nemocnici. Pravidelně investujeme 
do podmínek kvality vzdělávání 
našich dětí na všech školách. Jsem 
rád, že obnovujeme zeleň a staráme se 
i o estetickou úroveň našeho městského 
prostoru. Podporujeme kulturu a sport. 
Opravujeme dopravní i  ostatní infra-
strukturu a děláme maximum pro to, 
aby naše investice byly efektivní i v době 
relativního dostatku. 

Musíme v  sobě najít sílu bojovat 
s těmi, co ohrožují naše životní prostředí 
a zásoby vody. Prohrál pouze ten, kdo 
nebojoval. Děkuji Vám za silný mandát, 
který od Vás dostáváme, v  našem úsilí 
prosadit naše věci v kauze dolu TURÓW, 
která už se přesunula na půdu Evropské 
komise a Evropského parlamentu. 

Milí čtenáři, říká se, že „na Nový rok, 
o slepičí krok“. O tom prvním kroku moc 
nepřemýšlejme, ale o  těch dalších o  to 
zodpovědněji.

Těším se na setkávání v našem krásném 
a Vámi bohatém městě Frýdlant.

Hodně lásky, přátelé!   

Dan Ramzer, starosta
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„Pomník znázorňující klečícího vojáka 
stál dříve v  městském parku. Na třech 
mohutných bronzových deskách na 
něm byla vyryta jména 225 obětí první 
světové války, pocházejících z bývalého 
správního obvodu Frýdlant v  Čechách. 
Tyto desky se jmény jsme na pomník, 
který je dnes umístěn v  zadní části 
hřbitova ve Frýdlantu, vrátit nenechali. 
Nicméně jsou v  jeho bezprostřední 
blízkosti, na nově zbudované části 
hřbitovní zdi za pomníkem,“ říká Iva 
Beranová. Obnova vápencové sochy 
klečícího vojáka přišla Frýdlant na 325 
tisíc korun.

„Z pamětní plakety ministerstva obrany 
máme upřímnou radost. Je oceněním 
práce všech, kteří se na obnově 
památníku obětem I. světové války 
podíleli,“ dodává Iva Beranová.

Udílení pamětních plaket se konají po 
celé republice. Navrhují a doporučují 
k udělení je zástupci krajských 
úřadů na základě vlastních kontrol 
a doporučení jednotlivých starostů 
měst a obcí. Souhlas s  přidělením 
pamětních plaket vydává ministerstvo 
obrany.

V Libereckém kraji je 635 válečných 
hrobů, pomníků a pamětních desek, 
kraj a ministerstvo v  předchozích 
letech  pamětní plaketou ocenily 
deset jednotlivců, měst a obcí. Letos 
k nim přibylo dalších šestnáct.   

Ministerstvo obrany ocenilo 
Frýdlant za obnovu pomníku 
klečícího vojáka
Pamětní plaketu Péče o válečné hroby udělilo Městu Frýdlant za příkladnou kompletní obnovu pomníku 
klečícího vojáka na městském hřbitově v pondělí 25. listopadu 2019 Ministerstvo obrany České republiky. 
Plaketu i s dekretem převzala v prostorách Libereckého kraje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
Městského úřadu Frýdlant Iva Beranová. Frýdlant nechal pomník, věnovaný památce padlých v I. světové 
válce, obnovit loni. Slavnostně ho veřejnosti představil na Den veteránů, tedy 11. 11. 2018. 

Foto: Radek Petrášek 
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Ve Frýdlantské nemocnici operují 
chirurgové z Krajské nemocnice Liberec

„Prakticky veškerou chirurgickou 
činnost ve frýdlantské nemocnici dnes 
provádějí lékaři chirurgie z KNL. Jak 
tu ambulantní indikační, tak péči na 
lůžku i  operativu,“ potvrzuje primář 
chirurgie KNL MUDr. Peter Hromádka. 
Vysvětluje, že frýdlantská nemocnice 
poskytuje jednodušší chirurgickou 
péči. „Provádíme operace od slepého 
střeva, přes kýly, žlučníky, po křečové žíly 
a hemoroidy a provádíme i ambulantní 
zákroky,“ podotýká. Spektrum 
operací frýdlantské chirurgie bylo 
letos rozšířeno i  o  takzvané „cévní 
shunty“ což jsou cévní spojky, které je 

nutné vytvořit u  pacientů, kteří jsou 
indikováni k pravidelné dialýze při 
selhání ledvin.

V nemocnici je pak 24 hodin denně 
zajištěna služba chirurgem, který 
pacienty kontroluje a v  případě 
jakýchkoli komplikací rozhoduje 
o  využití zázemí velké krajské 
nemocnice v Liberci.

Operovat se na frýdlantské chirurgii 
začalo opět v  září 2019. Od srpna 
zde funguje indikační chirurgická 
ambulance. Zatím jednou týdně, vždy 
ve středu od 8.00 do 10.30 hodin, od 

začátku tohoto roku se plánuje její 
otevření i každé pondělí od 15.30 do 
17.30 hodin. „V ambulanci se pacientovi 
vždy věnuje chirurg, který zhodnotí 
jednak diagnózu a jednak indikaci. 
Tedy to, jestli stav pacienta umožňuje 
jeho operaci ve frýdlantské nemocnici, 
nebo ho jeho další onemocnění 
limitují v  operaci v  menší nemocnici a 
bude bezpečnější využít zázemí větší 
nemocnice. Nejde nám přitom o žádné 
selektování pacientů, ale pouze o jejich 
bezpečí. Protože ne všechny nemocnice 
jsou zařízené na řešení komplikací při 
těžších stavech u hodně nemocných lidí,“

Nebojte se přijít do frýdlantské nemocnice k chirurgickému zákroku. Indikaci a operativu provede 
odborně a profesionálně tým chirurgů Krajské nemocnice Liberec. Takový je vzkaz, který posílá pacientům 
z Frýdlantského výběžku Krajská nemocnice v  Liberci (KNL), pod kterou nově frýdlantská nemocnice 
od července spadá. Chce tak upozornit na zbytečný odliv chirurgických pacientů do jiných nemocnic 
kvůli dřívější špatné pověsti frýdlantské chirurgie za působení předchozího majitele nemocnice. 
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říká primář chirurgie KNL. Jako příklad 
pacienta, kterého je bezpečnější 
operovat v  zázemí velké nemocnice, 
uvádí pacienta kardiaka nebo těžkého 
bronchitika. „U takového pacienta 
v  případě, že potřebuje nějakou 
plánovanou operaci, raději volíme 
operaci v  zázemí velké nemocnice. 
Protože lze u  něj předpokládat ne 
chirurgické komplikace, ale komplikace 
interního rázu, které budou vyžadovat 
jiné odbornosti, které ve Frýdlantě třeba 
nejsou,“ dodává.

Do indikační poradny mohou lidé 
přijít i  bez doporučení praktického 
lékaře nebo specialisty. „Doporučení 
nevyžadujeme, i  když je výhodou, 
protože víme, že pacienta už viděl 
nějaký jiný lékař a odeslal ho za námi ze 

Foto: KNL

znalosti věci. Nicméně jsou i  diagnózy, 
které si mohou lidé posoudit sami, 
například kýla. Takže pokud někdo 
přijde s  problémem, který lze řešit 
chirurgicky, i  bez doporučení, určitě 
ho pryč nepošleme,“ ujišťuje Peter 
Hromádka. 

Ve Frýdlantě tvoří tým chirurgů 12 
lékařů, kteří se zde střídají a slouží 
i  v  liberecké nemocnici. Frýdlantská 
nemocnice tak nabízí v  oblasti 
menších chirurgických výkonů stejně 
kvalitní péči jako ta liberecká. Nabízí 
ale pacientům i  dva bonusy. „Tím 
prvním je klidné a rodinné prostředí 
s  personi� kovanou péčí, tím druhým 
pak výrazně kratší čekací doba na 
operaci, než je tomu u  liberecké 
nemocnice, která se soustředí především 

na onkochirurgický program a která 
operuje velké množství pacientů ze 
široké spádové oblasti. Věřím, že si 
chirurgičtí pacienti z Frýdlantska cestu 
do frýdlantské nemocnice znovu najdou 
a využijí veškeré výhody, které jim nabízí 
profesionální péče v domácím prostředí 
Frýdlantského výběžku,“ uzavírá primář 
chirurgie Krajské nemocnice Liberec.   

V průběhu tohoto roku plánuje 
chirurgie frýdlantské nemocnice 
obnovení operativy ruky a to 
konkrétně syndromu karpálního 
tunelu, nebo „lupavých“ prstů 
v  ambulantním režimu. O  začátku 
tohoto typu operativy budou jako 
první informováni praktičtí lékaři a 
následně i veřejnost.   

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

VÁM PŘEJE 
POHODOVÝ ROK 2020

liberec.rozhlas.cz
LIBEREC-PF2020-NAŠÍŘKU.indd   1 9.12.2019   12:15:12
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Podél Smědé vede od tenisových 
kurtů k pivovaru nová cesta
pro pěší
Mlatový chodník pro pěší dovede nově obyvatele města i  návštěvníky bezpečně k pivovaru. Cestu, 
kterou lidé ve Frýdlantu chodili už před sto lety, jenže pak zarostla, začalo v srpnu obnovovat Město 
Frýdlant. Hotová je od prosince, lemuje jí 21 buků a osvětluje pět lamp veřejného osvětlení. 

„Cestičku k pivovaru podél řeky Smědé 
jsme našli na starých mapách, lidé 
po ní chodili do zámeckého zahradnictví 
či pivovaru už za Clam-Gallasů. Potom 
ale zarostla a byla pozapomenuta. Nám 
se však tento prostor podél řeky velmi 
hodí, protože dovede lidi bezpečně 
od tenisových kurtů k pivovaru, což 
o chůzi po hlavní silnici říci nemůžeme. 
Od lávky u  tenisových kurtů je totiž 
cesta k pivovaru po hlavní silnici na 
Raspenavu nebezpečná, není tam 
chodník a ani prostor pro něj. Z jedné 
strany je tam skála pod hradem a 
zámkem a z druhé svodidla a zábradlí. 
I  proto jsme hledali způsob, jak lidi 
k pivovaru dovést bezpečněji,“ říká 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 
A mlatový chodník je ideální. „Lidé 
se na něj při cestě z města podél 
zámeckého rybníka napojí hned 
u lávky u tenisových kurtů. Cestička má 
klasický žulový povrch, který byl vybrán 
jako nejvhodnější pro oblast Podzámčí 
a aby na ní bylo dobře vidět, bylo zde 
umístěno pět lamp veřejného osvětlení,“
dodává místostarosta Frýdlantu. 
Zhruba 200 metrů dlouhou a 2 metry 
širokou cestu pro pěší lemují buky, 
které až povyrostou, zajistí v létě stín. 

Obnova cestičky k pivovaru přišla 
Město Frýdlant i  s výsadbou a 
veřejným osvětlením na zhruba 400 
tisíc korun.   
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Rozpočtové provizorium na rok 2020
Zastupitelstvo Města Frýdlant schválilo na svém veřejném 
zasedání ve středu 11. prosince 2019 rozpočtové 
provizorium na rok 2020. 

Město  FRÝDLANT

P Ř Í J M Y   v tis. Kč Schválené rozpočtové 
provizorium r. 2020

Příjmy daňové  celkem 132 900
Příjmy nedaňové  celkem 22 296
Příjmy kapitálové  celkem 1 500
Dotace celkem 22 522
Přijatý úvěr 0
P Ř Í J M Y    C E L K E M 179 218
z toho příjmy běžné

V Ý D A J E v tis. Kč Schválené rozpočtové 
provizorium r. 2020

Běžné výdaje 155 647
Kapitálové výdaje celkem 5 879
Financování (splátky jistin úvěrů) 5 426
V Ý D A J E  C E L K E M 166 952

Při sestavování návrhu rozpočtu proběhla předběžná řídící finanční kontrola.Rozpočtové provizorium r. 2019 schváleno dne 19. 12. 2018 usnesením ZM č. 34/2018.
16.12.2019

…………………………………………….
Ing. Dan Ramzer

starosta

vyvěšeno: 19.11.2019

Hana Němcová
vedoucí odboru finančního 
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PŘÍJMY ROZPOČTU r. 2020 

PŘÍJMY v tis. Kč Schválené rozpočtové provizorium r. 2020

Příjmy daňové celkem 132 900

Příjmy nedaňové celkem 22 296

Příjmy kapitálové celkem 1 500

Dotace celkem 22 522

Přijatý úvěr 0

PŘÍJMY CELKEM 179 218

VÝDAJE v tis. Kč Schválené rozpočtové provizorium r. 2020

Běžné výdaje 155 647

Kapitálové celkem 5 879

Financování (splátky jistin úvěrů) 5 426

VÝDAJE CELKEM 166 952

Po Novoborsku bude Frýdlantsko 
druhé území v Libereckém kraji, které 
bude služby, které pomáhají lidem 
v  jejich těžkých životních situacích, 
společně podporovat. 

„Území doposud nesystematicky a 
nekoncepčně podporovalo sociální 
služby na základě podaných žádostí 
služeb. O  přidělení dotace, příspěvku 
nebo daru rozhodovala každá obec 
sama. Se společným � nancováním 
se tato situace mění – obce se budou 
společně domlouvat na tom, které 
služby jsou kvalitní a potřebné a které 
chtějí v  území udržet. K tomu jim bude 

sloužit nový Komunitní plán sociálních 
služeb Mikroregionu Frýdlantsko na 
období 2020 – 2023,“ říká koordinátorka 
projektu Lenka Porubská z Místní 
akční skupiny Frýdlantsko (MAS 
Frýdlantsko). 

„Pro transparentní přerozdělování 
společných � nancí byl na prosincovém 
jednání Mikroregionu Frýdlantsko 
schválen dotační program na podporu 
sociálních služeb. Ten podpoří posky-
tovatele služeb, kteří se na Frýdlantsku 
zapojují do komunitního plánování 
a nabízejí široké spektrum služeb pro 
rodiny s dětmi, pro seniory, handicapo-

vané, sociálně slabé, lidi se závislostmi 
a pro mnohé další,“ vysvětluje sta-
rosta Frýdlantu Dan Ramzer. Systém 
bude fungovat tak, že jednotliví 
poskytovatelé služeb budou o  jejich 
� nancování z dotačního programu 
zvaného mezi obcemi a městy Frý-
dlantska „společný měšec“ žádat 
Mikroregion Frýdlantsko. Po schvá-
lení jejich žádosti jim budou � nance 
distribuovány na základě smlouvy 
o  dotaci. Vše bude transparentní, 
kontrolovatelné a přehledné na území
celého Frýdlantska.   

Společné fi nancování sociálních 
služeb obcemi Frýdlantska
16 obcí Frýdlantska se rozhodlo zavést v  roce 2020 společné � nancování sítě sociálních služeb 
na Frýdlantsku prostřednictvím dotačního programu, který bude vyhlašovat Mikroregion Frýdlantsko. 
Finanční podpora sítě sociálních služeb by měla zajistit pokrytí území Frýdlantska potřebnými službami.
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„Zásadní rekonstrukce interiéru Besedy 
už byla jen otázkou času. Interiér je 
totiž z 80. let minulého století a kvalita 
i  vzhled jsou poplatné té době. V  sále 
jsou obklady z lamina a dřevotřísky, 
koženkové čalounění, ošklivý fealový 
kovový strop, nevhodně je řešená 
akustika a pokulhává i  osvětlení,“ říká 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

První úpravy probíhají v  sále Besedy 
už teď, týkají se ale technického 
zázemí. „V současné době probíhá 
montáž nových plynových kotlů a 
tepelné regulace, která má zajistit 
efektivnější vytápění sálu. Náklady 
se pohybují kolem 400 tisíc korun,“
doplňuje místostarosta Frýdlantu. 

V příštích dvou letech pak dojde 
na kompletní obnovu interiéru 
sálu. „Beseda prošla poslední 
větší rekonstrukcí v  roce 2010 

po ničivé povodni, vzhled se ale oproti 
původnímu stavu příliš nezměnil. Sál 
už neodpovídá potřebám 21. století, 
což chceme změnit,“ říká starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer. Kovový strop 
by měl nahradit členitý akustický 
sádrokartonový podhled, Beseda by 
nově neměla mít buď žádné, nebo 
z moderního materiálu vyrobené 
obklady, odpovídající osvětlení 
či nosné systémy pro reproduktory. 
„Zaměříme se především na akustiku 
a estetiku. Zlepšíme také zázemí pro 
muzikanty a další umělce, chystáme 
například boční vchod, aby nemuseli 
nástroje a aparaturu do sálu nosit přes 
parket. Rádi bychom také vysouvací část 
pódia, které by se dostalo blíže parketu 
a mimo zónu špatné akustiky na něm,“
vysvětluje starosta Frýdlantu. 

Frýdlant pak také uvažuje o  koupi 
nového klavíru. „Frýdlant je proslulý 

Letní jazzovou dílnou Karla Velebného, 
která má v  Besedě každoročně v  srpnu 
své zázemí a klavír nebo pianino je 
potřeba. Samozřejmě že ho pak využijí 
i další umělci,“ dodává Dan Ramzer. 

V tomto roce se bude budoucí 
stav a vybavení restaurace Beseda 
projektovat, pokud vše půjde dobře, 
mohou už začít i  první práce. „Čas 
bude v  mezidobí mezi posledním 
plesem a Letní jazzovou dílnou, tedy 
od dubna do července. Na podzim se 
pak může pracovat už zhruba jen měsíc, 
než začnou taneční, zábavy a opět 
plesy. Je tedy možné, že se realizace 
přeměny Besedy posune až na rok 2021,“
podotýká starosta Frýdlantu Dan 
Ramzer. 

Náklady na obnovu zatím nejsou 
vyčísleny, záležet bude na stavebních 
úpravách a vybraném vybavení.    

Společenský sál restaurace 
Beseda se dočká modernizace
Moderního vzhledu a nového vybavení se dočká v příštích dvou letech sál restaurace Beseda ve Frýdlantu, 
který je jediným multifunkčním sálem svého druhu ve městě. Prostor, který je zázemím pro Letní jazzovou 
dílnu Karla Velebného, plesy, zábavy, společenské akce pro děti i mládež, ale i pro koncerty a soukromé 
akce, už po modernizaci volá. 

Občanská kronika

Michaela Husáková

Narození
Vojtěch Beneš  &  Kateřina Potočová

Miroslav Částek  &  Marie Veselá

Aleš Růžička  &  Jana Štrbáková

Michal Ďuďa  &  Eva Bartelová

Michael Sitzberger  &  Ivana Spatzierová

Sňatky
Helga Tůmová

Jaroslava Kaplanová

Josefa Zástěrová

Vladimír Samek

Anna Vacková

Marie Vacková

Úmrtí

listopad 2019
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Společenskou akci pro zaměstnance, 
rodinné příslušníky a sociální partnery 
uspořádala v pátek 22. listopadu 2019 
Střední škola hospodářská a lesnická 
Frýdlant. 

Večer plný dobrého jídla z kuchyně 
žáků oboru Kuchař – číšník, dobrého 
pití – školního piva Hospodář 12° a 
Čeledín 11°, skvělé hudby a doved-
nostních soutěží pro zaměstnance 
školy se povedl na jedničku.

Touto cestou děkuji Báře Kracíkové, 
Marušce Šimáňové, Jardovi Palarcovi 
a Josefovi Solnickému, že vzali moji 
myšlenku za svou a napomohli 
organizaci skvělého večera plného 
zábavy, dobrého jídla a pití. Velké 
poděkování patří také Markovi 
Vávrovi, majiteli Zámeckého Pivovaru 
Frýdlant, žákům oboru Kuchař - 
číšník, Petru Bímovi za nafocení 
celého večera, Martinu Janatovi 
a Michaele Kavalírové za taneční 
ukázku latinskoamerických tanců 
a skupině DUO CARA za skvělé 
hudební vystoupení.    

Miroslav Kudrna
ředitel školy

Foto: Petr Bíma

První ročník společenské akce 
SŠHL pro zaměstnance a partnery
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Okénko zastupitelů
Vážení spoluobčané!

Je konec kalendářního 
roku a nastává bilancování 
úspěchů, či neúspěchů za 
uplynulý rok 2019. Každý 
z nás prochází, jestli zvládl 
vše, co si na začátku roku 
předsevzal, co nového se 
událo a co je ještě zapo-
třebí rychle dodělat. Ne jinak je tomu 
i v životě politickém. Konstatujeme, co 
se nám povedlo, kde je potřeba něco 
zlepšit a jaké úkoly nás čekají v  čase 
budoucím. 

Rok 2019 byl bez velkých celostátních 
politických kotrmelců a to vše se od-
razilo i  v komunální politice. Po pod-
zimních komunálních volbách 2018 
se situace postupně stabilizovala a 
volební rivalita plynule přešla ve vzá-
jemnou spolupráci napříč politickým 
spektrem. Přesně tímto způsobem 
by měla fungovat politická kultura 

na všech úrovních, včetně té 
nejvyšší. Jsem rád za to, že 
tento trend ve frýdlantském 
zastupitelstvu zůstává a 
věřím, že se nezmění, ani 
v letech příštích. 

Naši zástupci, kteří byli zvo-
leni do jednotlivých výborů 
a komisí, se aktivně zapojili 

do jejich práce. Využili jsme mož-
nosti delegovat do každého výboru 
a komise svého člena, abychom 
mohli své připomínky a poznatky 
zapracovat co nejdříve, než přijdou na 
projednání rady nebo zastupitelstva. 
Práce jednotlivých zástupců nebyla 
pasivní a za jejich aktivitu bych jim rád 
touto cestou poděkoval. Na tuto práci 
chceme navázat i v roce 2020. 

Právě pro rok 2020 se počítá s velkými 
investicemi do několika projektů a to 
bude vyžadovat od všech zástupců 

a to nejen v  zastupitelstvu, zvýšené 
pracovní úsilí. Spouští se tříletý pro-
jekt rekonstrukce Kodešovy ulice, 
připravuje se postupná rekonstrukce 
nemocnice, na které se bude město 
podílet, vrcholí přípravy na řešení zá-
sobování vodou pro oblasti postižené 
těžbou uhlí z polského Turówu a další 
řada aktivit, například v oblasti sociál-
ní, školství, kultury a sportu. Věřím, že 
práce našich zástupců Vás nezklame.

Protože otevíráme rok 2020, tak bych 
rád všem za naše sdružení popřál pře-
devším zdraví v průběhu celého roku, 
štěstí pro každý prožitý den, rozvahu 
při rozhodování, lásku 
nejen v  rodině a vlídné 
slovo pro každého i  od 
každého, s  kým se set-
káte. Zkrátka krásný rok 
2020.    

Ing. Petr Stodola – za sdružení „Nezávislí 
pro FRÝDLANT“

„Jubilejní svatby jsou v rámci svatebních 
obřadů speci� cké. Mají vždy jiný náboj 
a jakési kouzlo. Lidé, kteří se rozhod-
nout si manželský slib znovu po 25, 30, 
50 nebo i  60 letech obnovit, už mají za 
sebou léta společného života a přesně 
vědí, co obnáší a co ve svém protějšku 
mají. Jeden druhého si váží a je cítit, že 
jsou vděční, že mohou znovu během 

slavnostního obřadu stát po boku svého 
životního partnera,“ říká matrikářka 
Ivana Spatzierová. Upozorňuje ale na 
to, že manželé musejí s žádostí o jubi-
lejní svatební obřad přijít na matriku 
sami, případně tak za ně může učinit 
jejich nejbližší rodina. „Stává se nám, 
že se na nás lidé zlobí, že jsme je nepo-
zvali, aby u nás například zlatou svatbu 

oslavili. Jenže my netušíme, kdy a kdo 
taková výročí slaví. Není to už jako dřív, 
kdy si tyto záležitosti úřady či podniky 
směly hlídat. Dnes nám to legislativa 
neumožňuje. Ochrana osobních údajů 
nám zakazuje vyhledávat v registrech to 
potřebné pro zjištění, zda manželé slaví 
jubileum, třeba informace o  tom, zda 
se manželé nerozvedli, zda jeden z nich 

Zlatých a dalších jubilejních svateb 
přibývá, jejich oslavu na úřadě ale 
musí iniciovat rodina
V posledních letech stoupá ve Frýdlantu počet manželských párů, které se rozhodnou oslavit jubilejní 
výročí své svatby znovu v prostorách radnice. Letos jejich počet dosáhne čísla 12. V předchozích letech se 
přitom počet zlatých, diamantových či jiných jubilejních svateb pohyboval kolem poloviny. Matrikářka 
městského úřadu Frýdlant Ivana Spatzierová k tomu dodává, že jubilejní svatby si musí na městském 
úřadě vyjednat sami manželé nebo jejich rodina. Zaměstnanci matriky totiž nemají pravomoc informace 
o manželských párech vyhledávat. 
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Frýdlant vybuduje atletický stadion 
s moderním tartanovým povrchem

„Atletický ovál kolem fotbalového hřiště 
už si rekonstrukci zaslouží, protože 
na rozdíl od trávníku, který prošel 
obnovou před několika lety a je pravi-
delně udržován, je atletická dráha ještě 
původní. Pochází ze 60. let, je škvárová 
a pro sport dnes absolutně nevhodná,“
říká místostarosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka. 

Frýdlant se proto rozhodl nechat 
atletický ovál obnovit. „Rekonstrukce 
se dočká celý ovál, který získá nový 
tartanový povrch. Moderně a bezpečně 
pro sportovce bude vyřešen i  skok do 
dálky a hod koulí. Samozřejmostí je 
zachování fotbalového hřiště, které 
bude opatřeno záchytnou sítí, která 
zabrání odletu míče během hry. Věřím, 
že obnovou oválu budou splněny 
podmínky pro univerzální zázemí 
nejen pro atletiku, ale i  pro tělesnou 
východu základních a střední škol ve 
Frýdlantě a také pro sporty, které jsou 
kvůli chybějícímu cvičišti ve Frýdlantě 

V moderní atletický stadion se má proměnit fotbalový trávník s atletickou dráhou za zimním stadionem 
ve Fügnerově ulici ve Frýdlantě. Vedle fotbalového hřiště má nově poskytovat zázemí s odpovídajícím 
povrchem také pro atletiku, konkrétně skok do dálky, vrh koulí či běžecké disciplíny. Náklady jsou 
prozatím vyčísleny na zhruba 15 milionů korun. Město chce na obnovu atletického oválu získat dotaci 
z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva pro místní rozvoj nebo od Libereckého kraje. 

zatím spíše Popelkami. Řeč je například 
o požárním sportu,“ vysvětluje starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer. Dodává také, 
že s nápadem na obnovu atletického 
oválu přišel radní a zastupitel Jaroslav 
Vančura.

Frýdlant už má na rekonstrukci atletic-
kého oválu zpracovanou projektovou 
dokumentaci. V  tomto roce chce 
zažádat o  dotaci. Termín realizace 
bude záležet na jejím získání.   

nezemřel či zda se neodstěhovali,“ vy-
světluje matrikářka Ivana Spatzierová. 

Pokud tak chce někdo jubilejní výročí 
svatby oslavit znovuobnovením man-
želského slibu spolu s  oddávajícím, 
musí se obrátit přímo na pracovnice 
matriky. „Vyhovíme téměř každému po-
žadavku. Snažíme se akceptovat termín, 
který si rodina přeje, připravíme přání, 
květinu, přípitek, hudební doprovod. 
Rodina zaplatí jen částku 1 tisíc korun 
za pronájem obřadní síně,“ vypočítává 
matrikářka. Ideální je v případě objed-
návání jubilejního svatebního obřadu 
vyřizovat věc v  předstihu a spolu-

pracovat s  matrikou, která může na 
základě komunikace s rodinou zaručit 
i  slavnostní řeč oddávajícího ušitou 
přímo na míru manželskému páru. 

Jubilejní svatební obřady probíhají 
v  posledních letech téměř výhradě 
v  prostorách obřadní síně radnice, 
výjimkou jsou jen minimální, i  když 
i požadavky na obnovení manželské-
ho slibu v terénu jsou matrikou a od-
dávajícím akceptovány.   

Il. foto ze zlaté svatby Pelantových: 
Jaroslav Appeltauer
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nadýchaný vánoční jablečný koláč od 
našich kuchařinek.

Další příjemnou tradicí je vánoční 
setkání dětí se zahrádkáři. Předškoláci 
si připravili písničky, básničky a 
vánoční koledy. Děti byly opravdu 
šikovné a odměnou jim byly krásné 
dárečky od zahrádkářů.

Do vánoční atmosféry nás dostal 
i  program s  vánočními koledami 
„Vánoční zpívání“.

Pak přišla na řadu návštěva betléma 
a kostela. Nechyběla ani vánoční 
besídka s  cukrovíčkem od maminek. 
Paní kuchařky nám v tento slavnostní 
den připravily vánočku, rybí polévku, 
bramborový salát a řízek. A pak už 
jsme se jen těšili na to, až zazvoní 
zvoneček a navštíví nás Ježíšek. 

Prožili jsme rok krásných zážitků a 
přáli bychom si, aby i  ten následující 
byl tak pohodový. Všem přejeme jen 
to nejlepší v novém roce 2020.     

za MŠ Sídlištní Helena Kocková 

Foto: MŠ Sídlištní

Mezi nejkrásnější zimní měsíce patří 
prosinec, především díky blížícím 
se vánočním svátkům, na které 
se všichni vždy moc těšíme. První 
prosincový týden se naše školka 
rozzářila adventními věnci, třpytivými 
ozdobami, girlandami. Do výzdoby se 
zapojily s nadšením i děti. Z nástěnek 
se na nás smáli čertíci, andílci a další 
obrázky s vánočními motivy. Školka se 
oblékla do nového zimního kabátku 
ozdobeného vločkami, domečky a 
kostelíčky. První čtvrtek v prosinci jsme 
pořádali pro děti ve školce mikulášskou 
besídku. Na Mikuláše, čerta a anděla 
čekala plná třída malých čertíků a 
andílků. Společně jsme si zazpívali, 
odvážné děti přednesly básničku a 
ty nejodvážnější si čerta pohladily 
nebo se s ním vyfotily. Pak už na děti 
čekaly závody v  převážení čertíka na 
trakaři, vymetání pekelných pavučin, 
přenášení andílků... Pro zpestření 
mikulášského dopoledne jsme pro děti 
ještě připravili sérii tří pohádek.

V tomto týdnu se předškoláci 
zapojili do další části projektu 
polytechnického vzdělávání „Malá 

Jaký byl prosinec v MŠ Sídlištní

technická univerzita“, kde děti pracují 
se stavebnicí Lego–Duplo a zábavnou 
formou tak rozvíjejí technické a 
logické schopnosti.

Nezapomněli jsme ani na pohyb. 
Každou středu chodí starší děti do 
tělocvičny ZŠ Husova.

Prosincovou tradicí je nejenom 
„vánoční jarmark“, kde si mohli rodiče 
zakoupit drobné vánoční dekorace, ale 
i vánoční dílničky pro rodiče s dětmi. 
V  tomto roce vyráběli zvonečky, 
aranžovali proutěné košíčky nebo 
květináčky. Příjemné odpoledne ještě 
umocnil poslech koled, čaj, káva nebo 

MŠ Sídlištní
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Od sportovního svazu ČSMPS jsme 
obdrželi 4 místa na Zimní sportovní 
soustředění 2019 v  Krkonoších, 
Horní Malá Úpa – Pomezní Boudy. 
Tři žáci s  panem učitelem vyjeli na 
týdenní pobyt od 2. 12 do 6. 12. 
2019, kde si užili turistiky, halového 
sportování, posilovny, wellness a 
plavání. Zdolali Sněžku, kterou měli 
možnost také vidět z polské strany, 
neboť v  programu měli také výlet do 
polského Karpaczu, vodního parku 
Tropikana. Děkujeme, rádi jsme se  
této akce zúčastnili. Zorganizovat 
takovou sportovní akci, které se 
zúčastnili vybraní sportovci z celého 
Libereckého kraje, za� nancovat ji, je 
vskutku úžasné. 

V předvánočním čase ve škole jsme 
uspořádali Vánoční turnaj o  putovní 
pohár. Žáci se tak mohli v Sokolovně 
sportovně utkat v  hodu na koš, 
driblinku a vybíjené. Odměnou jim 
byly diplomy a věcné sportovní ceny.

Pro rodiče jsme, jako každoročně, 
připravili vánoční vystoupení, které si 
žáci s  učiteli připravili – živý Betlém, 
písně, tanec, básně, vyprávění a hru na 
� étny. Účast rodičů byla jako vždy velká. 

Je nový rok 2020. Přejme si hlavně 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.  

Mgr. Jarmila Kesnerová

ZŠ speciální, Frýdlant
Spolupráci s polskou školou se snažíme podporovat 
vzájemnými návštěvami a společnými akcemi.  Dne 
21. 11. 2019 jsme se zúčastnili Přehlídky dramatických 
souborů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
v  Palaci Brunów, Lwówek Śląski. Jednalo se již 
o devátý ročník. Naši žáci, jako hosté, vystoupili se 
svým programem: tancem, zpěvem a hrou na � étny. 
Vždy se rádi zúčastníme, neboť jde o krásný projekt 
a atmosféra je vždy velmi přátelská. Již jsme pozváni 
na 10. ročník v roce 2020, který prý bude velkolepý. 

ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace
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První ročník konference s  názvem 
Fórum zaměstnanosti zahrnoval 
mezinárodní úvodní panel na téma 
„Budoucnost trhu práce ve střední 
Evropě“ a dále následovalo 12 diskuzních 
panelů různých témat, kterých se 
účastnilo přes 80 vystupujících a téměř 
400 posluchačů. „Město Frýdlant není 
dlouhodobě spokojeno se systémem 
umísťování klientů z úřadů práce (ÚP) 
na veřejně prospěšné práce (VPP). 
Neustále s  ÚP řešíme naše požadavky 
zaměstnávat klienty opakovaně, a aby 
nám bylo umožněno využívat většího 
počtu klientů. Bohužel tomu dnes brání 
příslušný zákon, který nezohledňuje 
aktuální situaci na trhu práce. Dále tomu 
brání různé vyhlášky nebo nesystémová 
nařízení ministerstva. ÚP  dělá, co může, 
ale bez razantní změny zákonů se 
situace nezlepší. I  to jsem na konferenci 
v  rámci diskusního panelu řešil,“ říká 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Frýdlant využívá pracovníky na VPP 
k údržbě města – sekání trávy, hrabání 
listí, úklidu a podobně. „Práce máme 
opravdu hodně, jsme schopni za určitých 
podmínek zaměstnat desítky  pracovníků. 
Věřím, že když se o tomto tématu bude co 
nejvíce  diskutovat a ozve se dostatečné 
množství starostů, kteří budou žádat více 
těchto pracovníků a jednodušší pravidla 
jejich přidělování, můžeme příslušné 
úředníky přesvědčit. Podle mě totiž tak, 
jak to je dnes nastavené, stát podporuje 
dlouhodobě lenost a přesvědčení 
dlouhodobě nezaměstnaných, že mají na 
dávky nárok, aniž by za to stát něco chtěl 
a to je cesta do pekla. Bohužel zde máme 
již třetí generaci lidí, kteří nechápou, že 
chodit do práce je normální a že mít děti 

Místostarosta Frýdlantu 
se v listopadu zúčastnil 
mezinárodního Fóra zaměstnanosti
Mezinárodní konference týkající se zaměstnanosti a pracovního trhu se 12. listopadu zúčastnil 
v Olomouci místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Na konferenci byl jednou z 80 diskutujících 
osobností.

je závazek a velká zodpovědnost a ne 
cesta k dalším dávkám. Tento problém 
si dle mého zaslouží  prioritu i  proto, že 
ministerstvo práce a sociálních věcí má 
v rozpočtu mimořádný obnos � nančních 
prostředků daňových poplatníků, které 
utrácí za nesystémové vyplácení dávek 
lidem, kteří pracovat můžou, ale nechtějí. 
A pak se nedostává na sociální dávky 
lidem, kteří je opravdu potřebují,“ uzavírá 
místostarosta Frýdlantu. 
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Hlavními výhodami biokrbů jsou 
možnost instalace do míst, kde nelze 
instalovat tradiční krb, kde není 
kouřovod a jejich � nančně 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. 

Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není 
certi� kace této „dekorace“ povinná. 
Nejsou tak dány konstrukční standardy 
(normy), které by měly stanovit 
bezpečnostní minima. Jen někteří 
renomovaní zahraniční výrobci mají 
krby certi� kovány (v rámci ČR byla 
zjištěna jediná společnost provádějící 
certi� kaci TÜV SÜD Group). Dále pak 
byl u  některých krbů renomovaných 
výrobců uváděn odkaz na certi� kaci 

HASIČI RADÍ OBČANŮM

v zahraničí (např.: Švédsko, certi� kační 
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 speci� kování rizik 
uváděných v návodech. 

kpt. Ing. Tomáš Erban
oddělení prevence
HZS Libereckého kraje

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. 

Jsou biokrby bezpečné?

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.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
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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 
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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.
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• 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 
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Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány 
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pro specifikování rizik uváděných v návodech.

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban
oddělení prevence
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„Projekt obnovy Kodešovy ulice se zabývá 
rekonstrukcí silnice III/03510 v intravilánu 
města Frýdlant. Celá rekonstrukce 
je navržena od křižovatky s  místní 
komunikací ulice Míru, po odbočku na 
Hartu. Celkem se jedná o  komunikaci 
v  délce 1612 metrů,“ říká vedoucí 
investičního oddělení Krajské správy 
silnic Libereckého kraje Ing. Martin Čáp. 
Liberecký kraj v  projektu řeší obnovu 
mostů, opěrných zdí a samotného 
povrchu komunikace. Spolupodílet 
se má také na nákladech na výstavbu 
dešťové kanalizace. 

„Kodešova ulice patří k ulicím s  nejrozbi-
tějším povrchem ve Frýdlantu. Město 
s tím ale nemohlo v minulých letech příliš 
dělat, protože jde o komunikaci krajskou. 
Nicméně začali jsme na její žalostný stav 
upozorňovat Liberecký kraj. Intenzivní 
jednání pak začalo v  roce 2015. Dnes 
je záměr rekonstrukce Kodešovy ulice 
před realizací a Město Frýdlant se hlásí 
k součinnosti na ní a to nejen kvůli jejímu 
rozbitému povrchu, který způsobuje hluk 
a obtěžuje obyvatele okolních domů,“ říká 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 
Frýdlant chce totiž během rekonstrukce 
vyřešit i  bezpečnost chodců při cestě 
Kodešovou ulicí. „Kolem této velmi 
frekventované komunikace nevedou 
chodníky a chůze po ní je nebezpečná, 
zvláště pak při zhoršených světelných 
podmínkách. Proto bude město Frýdlant 
během obnovy této ulice investovat 
také například do chodníků a veřejného 
osvětlení,“ dodává. 

Vedle chodníků a osvětlení bude 
Frýdlant investovat také do výstavby 
dešťové a splaškové kanalizace, veřejné 
části kanalizačních přípojek, vodovodu 
a veřejné části vodovodních přípojek. 
„Rekonstrukcí Kodešovy ulice se vyřeší 
například problém s  tím, že v  její horní 
části od Hřbitovní ulice až směrem k Hartě 
není vůbec vybudován vodovodní řad. 
Město Frýdlant ho proto nechá zbudovat. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o  oblast, 
kde již nebude dostatečný tlak vody, dojde 
také k vybudování posilovací stanice,“
říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. 

Rekonstrukce ulice je rozdělena do 
tří částí. „První etapa zahrnuje obnovu 
komunikace od křižovatky s ulicí Jirásko-
vou za mostem u  bývalé „traktorky“ až 
nad železniční přejezd, na křížení s ulicí 
Polní. Probíhat bude v  letošním roce. 

Druhá etapa je plánována na rok 2021 a 
zahrnuje úsek od křižovatky s  ulicí Míru 
včetně mostu přes Řasnici až k hranici 
první etapy. Obnovovat se bude také další 
úsek od železničního přejezdu k bývalé 
samoobsluze, ke křížení s  ulicí Horská. 
Ve třetí etapě, která bude probíhat 
v roce 2022, se pak bude obnovovat úsek 
od bývalé samoobsluhy po odbočku 
k Hartě. Až tam mimochodem povede 
chodník s  veřejným osvětlením,“ dodává 
starosta Frýdlantu. 

Důvody k rozdělení obnovy Kodešovy 
ulice do tří etap jsou dva. „Tím prvním 
jsou � nance, protože akce je � nančně 
velmi náročná a bude jak pro město, 
tak pro FVS, představovat po následující 
tři roky největší investiční akci. Druhý 
důvod je pak organizační. Nelze totiž na 
tři roky úplně uzavřít více než kilometr 

Oprava krajské komunikace 
Kodešovy ulice začne příští rok, 
potrvá tři roky
Od roku 2020 do roku 2022 se bude ve Frýdlantě opravovat Kodešova ulice, která je ve správě Libereckého 
kraje. Náklady na její kompletní obnovu, která čítá nejen nový asfaltový povrch, ale i  splaškovou a 
dešťovou kanalizaci, veřejný vodovod, chodníky, veřejné osvětlení či obnovu mostů jsou vyčísleny 
na zhruba 120 milionů korun bez DPH. Finančně se na obnově budou vedle Libereckého kraje podílet 
i  Město Frýdlant a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS). Město Frýdlant částkou 42 milionů 
korun bez DPH, FVS pak částkou 32 milionů bez DPH. 
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a půl dlouhou silnici, která je velmi 
frekventovaná,“ vysvětluje Dan Ramzer. 

Součástí rekonstrukce ulice bude 
hned v  první etapě také rekonstrukce 
železničních přejezdů. „Jsme velmi 
rádi, že se nám podařilo dohodnout se 
se Správou železniční a dopravní cesty 
na tom, že si obnovu přejezdů na trati 
Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem 
provede společnost na vlastní náklady. 
Tím se nám nejen zlevní stavba, ale 
nebudeme muset ani platit za výluku 
vlaků,“ podotýká starosta Frýdlantu.

Posledním investorem rekonstrukce 
Kodešovy ulice bude v  příštích 
třech letech vedle Libereckého 
kraje a Města Frýdlant, Frýdlantská 
vodárenská společnost. „V rámci této 
akce provedeme v  celé oblasti dotčené 
stavbou kompletní obnovu vodovodů a 
kanalizací pro veřejnou potřebu. Náklady 
máme vypočítány v  roce 2020 na více 
než 7 milionů a 100 tisíc korun bez DPH, 
v roce 2021 na více než 10 milionů a 200 
tisíc korun bez DPH a v roce 2022 na více 
než 12 milionů korun bez DPH. I  s 10% 
rezervou pak jde o  částku více než 32 
milionů korun bez DPH,“ říká ředitel FVS 
Ing. Petr Olyšar. 

„V současné době jsou podepsány 
smlouvy o  společném zadání veřejné 
zakázky a připravuje se její administrace, 
to znamená zadávací dokumentace, 
která by měla být schválena a podepsána 
orgány FVS, Města Frýdlant a Libereckého 
kraje nejpozději v průběhu ledna 2020,“ 
shrnuje starosta Frýdlantu Dan Ramzer 
aktuální administrativní kroky. Doplňu-
je také, že Město Frýdlant si nechává 
společně s  dalšími investory aktuálně 
zpracovávat diagnostiku objektů jed-
notlivých vlastníků nemovitostí kolem 
ulice Kodešova. „Chceme předejít sporům 
s dodavateli a vlastníky objektů sousedí-
cích ulici, které by se týkaly stavu objektů 
po rekonstrukci komunikace. Věřím, že 
k ničemu takovému nakonec nedojde. 
S vlastníky nemovitostí jsme předem 
jednali, na veřejných setkáních jsme je 
dopodrobna seznámili s celým projektem,“
uzavírá starosta Frýdlantu.  
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Téma dědictví posluchače 
velmi zaujalo

Dědictví – praktikum nejen pro 
seniory aneb zodpovědně ke svému 
majetku. Tak zněl název semináře, 
kterého se ve středu 20. listopadu 
2019 ve Frýdlantu ujaly lektorky Mar-
cela Reichelová a Mgr. Ing. Renata 
Horáková. Přijely až z Ostravy, ze 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy 
a Slezska, z. s., což je nezávislý, nezis-
kový spolek hájící zájmy spotřebitelů. 
V  současné době provozuje dvacet 
dva poraden pokrývajících celé 
území České republiky. Kromě pora-
denství realizuje řadu dalších aktivit 
zaměřených na zlepšení postavení 
spotřebitelů a spolupracuje s  řadou 
dalších neziskových organizací, které 

prosazují a obhajují práva a zájmy 
občanů. 

„Marcela Reichelová nás znovu 
upozornila na vychytralé praktiky 
šmejdů, nebezpečí podomních 
prodejů a zadlužení hrozící seniorům. 
S  právničkou Renatou Horákovou 
jsme si povídali o  tom, jak mít pod 
kontrolou svůj majetek, na co máme 
jako majitelé právo, jaká jsou rizika 
převodu nemovitostí na potomky a na 
co dalšího si dát pozor ohledně svého 
majetku, vč. bezdlužnosti. Seznámila 
nás také se zákonnou posloupností, tedy 
třídami dědiců, a pověděla nám něco 
o  tom, jak je to s  dědictvím bez závěti, 
vyděděním. Vysvětlila nám, jak by závěť

měla vypadat,“ shrnuje hlavní část 
semináře Mgr. Alena Švejdová, která 
jako manažerka prevence kriminality 
města Frýdlant celou akci se svým 
týmem zorganizovala.

Své místo v  semináři měli i  strážníci 
a policisté působící v  našem městě. 
Bc. Daniela Bušková, Veronika 
Soukalová z oddělení prevence 
Městské policie Liberec a aktuální 
hlídka strážníků doporučila, jak se 
zachovat v  případě ohrožení, kde 
se poradit a na koho se obrátit. 
Vystoupili také nprap. Pavel Jáchim a 
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová, kteří uvedli 
příklady a poučení z praxe a zdůraznili 
rizika domácího násilí.
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY

SOS Moravy a Slezska, z. s.
Poradenská linka: 608 722 582 (09:00 – 16:00, cena hovoru ve výši běžného tarifu)
Email: poradna@sos-msk.cz
Bezplatná spotřebitelská poradna v Libereckém kraji: v prostorách Centra zdravotně postižených LK, o.p.s. – Zahradní 
415/10, Liberec
Otevřeno: každou třetí středu v měsíci 13:00 - 17:00 hodin
Tel.: 607 922 405

Občanská poradna
Ošetřuje sociálně právní problematiku, pracovně právní vztahy, bydlení, problematiku rodiny, mezilidské a majetkoprávní 
vztahy, lidská práva.
POSEC - Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant
Každý sudý čtvrtek 10:00 – 16:00 hodin dle objednání
Objednávky na tel.: 775 077 234 ve středu 12:00 – 18:00 nebo na 485 152 070 v pracovní dny od 09:00 – 14:00 hodin
Internetové poradenství na: poradna@d-os.net

Intervenční centrum
Pomoc obětem domácího násilí
V lichou středu 13:00 – 16:00, CIPSLK, p. o. – Mgr. Ivo Brát
Informace a objednání na tel.: 482 311 632, 776 776 501
Frýdlant, ul. Míru čp. 1407 = CENTRUM 1407, 1. patro
Email.: info.ic@cipslk.cz
http://intervencni-centrum.cipslk.cz/

Městský úřad Frýdlant – podatelna
Provoz pro veřejnost: ověřování podpisů a opisů, příjem fyzických dokumentů, Ztráty a nálezy, informace o činnosti MěÚ 
(volejte v případě ověření informací a dotazů ohledně dodavatelů energií, apod.)
Tel.: 488 886 111
pondělí, středa 8:00 – 12:00 hod., 12:30 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek 8:00 – 12:00 hod., 12:30 – 14:00 hod.
pátek 8:00 – 12:00 hod., 12:30 – 13:00 hod.

Po semináři k poslechu a tanci 
zahrálo DUO Pavla & Čenda a 
všem zúčastněným seniorům byly 
věnovány praktické dárky ke zvýšení 
bezpečnosti v chladném počasí.

Vše proběhlo v klubovně „Baráčníků“. 
Ti připravili velmi příjemné prostředí 

a starali se o  všechny jako o  své 
vlastní. „Já sám se cítím členem našich 
Baráčníků, rád chodím na jejich akce. 
Tahle je svým tématem a zacílením 
velmi užitečná. Je dobře, že se setkala 
s  takovým zájmem a vysokou účastí“,
pochválil seniory i  organizátory 
starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Projekt byl spolu� nancován ze 
státního rozpočtu z Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR, Libereckým 
krajem a Městem Frýdlant. 

Téma dědictví posluchače velmi zaujalo

Dědictví – praktikum nejen pro seniory aneb zodpovědně ke svému majetku. Tak zněl název 
semináře, kterého se ve středu 20. listopadu 2019 ve Frýdlantu ujaly lektorky Marcela Reichelová a 
Mgr. Ing. Renata Horáková. Přijely až z Ostravy, ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.
s., což je nezávislý, neziskový spolek hájící zájmy spotřebitelů. V současné době provozuje dvacet dva 
poraden pokrývající celé území České republiky. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit 
zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, 
které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů. 

„Marcela Reichelová nás znovu upozornila na vychytralé praktiky šmejdů, nebezpečí podomních 
prodejů a zadlužení hrozící seniorům. S právničkou Renatou Horákovou jsme si povídali o tom, jak mít 
pod kontrolou svůj majetek, na co máme jako majitelé právo, jaká jsou rizika převodu nemovitostí na 
potomky a na co dalšího si dát pozor ohledně svého majetku, vč. bezdlužnosti. Seznámila nás také se 
zákonnou posloupností, tedy třídami dědiců, a pověděla nám něco o tom, jak je to s dědictvím bez 
závěti, vyděděním. Vysvětlila nám, jak by závěť měla vypadat,“ shrnuje hlavní část semináře Mgr. 
Alena Švejdová, která jako manažerka prevence kriminality města Frýdlant celou akci se svým týmem 
zorganizovala.

Své místo v semináři měli i strážníci a policisté působící v našem městě. Bc. Daniela Bušková, 
Veronika Soukalová z oddělení prevence Městské policie Liberec a aktuální hlídka strážníků 
doporučila, jak se zachovat v případě ohrožení, kde se poradit a na koho se obrátit. Vystoupili také 
nprap. Pavel Jáchim a kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová, kteří uvedli příklady a poučení z praxe a zdůraznili 
rizika domácího násilí.

Po semináři k poslechu a tanci zahrálo DUO Pavla & Čenda a všem zúčastněným seniorům byly 
věnovány praktické dárky ke zvýšení bezpečnosti v chladném počasí.

Vše proběhlo v klubovně „Baráčníků“. Ti připravili velmi příjemné prostředí a starali se o všechny jako 
o své vlastní. „Já sám se cítím členem našich Baráčníků, rád chodím na jejich akce. Tahle je svým 
tématem a zacílením velmi užitečná. Je dobře, že se setkala s takovým zájmem a vysokou účastí“,
pochválil seniory i organizátory starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 
Libereckým krajem a Městem Frýdlant.

Text a foto:
Aneta Pluhařová, praktikantka OKU, MěÚ Frýdlant

Důležité kontakty:

SOS Moravy a Slezska, z. s.
Poradenská linka: 608 722 582 (09:00 – 16:00, cena hovoru ve výši běžného tarifu)
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První adventní neděli, tedy 
v neděli 1. prosince 2019, se 
také ve Frýdlantě rozsvítil 
vánoční strom na náměstí 
T. G. Masaryka. Stalo se tak 
na závěr tradiční akce Frýdlantský 
advent, která centrum Frýdlantu 
naladila do vánoční atmosféry 
už během odpoledne. Program 
začal v  prostorách radnice a 
na náměstí před radnicí ve 14.00 
hodin a návštěvníkům nabídl 
stánkový prodej vánočního zboží, 
občerstvení, dětem dílničky 
s vánoční tématikou a všem 
pak vystoupení místních dětí 
na pódiu před radnicí nebo 
dřevěný betlém na nádvoří 
radnice. V  pět hodin odpoledne 
pak po svátečním slově starosty 
Frýdlantu a duchovních násle-
dovalo rozsvícení vánočního 
stromu a letošní novinky - světel-
né fontány na kašně. 

Foto:  Marek a Jitka Sekáčovi

Ohlédnutí za Adventem 2019

První adventní neděli se opět rozzářil 
vánoční strom Frýdlantu
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K celorepublikové akci Česko zpívá 
koledy se ve středu 11. prosince 2019 
opět přidal i  Frýdlant. Šest známých 
koled a vánočních písní si u vánočního 
stromu na náměstí T. G. Masaryka 
zazpívalo v  chladném počasí kolem 
čtyř desítek lidí. Zastoupeny byly 
všechny věkové kategorie, vánoční 
atmosféru si na náměstí přišli 
vychutnat dospělí i děti. 

Frýdlant se opět připojil k akci 
Česko zpívá koledy

S vévodou Albrechtem z Valdštejna 
a jeho družinou zdobily v  sobotu 
7. prosince 2019 v obřadní síni radnice 
ve Frýdlantu děti vánoční strom. 
Ozdoby na něj si mohly vyrobit ve 
výtvarných dílničkách ve výstavní síni 
radnice a to jak z papíru, tak z korálků 
a perliček. Vánoční strom jim nakonec 
pomohli ozdobit i  dospělí. Program 
doprovázelo historickou hudbou 
kvarteto Sinfonia Frýdlant. 

V obřadní síni zdobily děti vánoční 
strom s Albrechtem z Valdštejna
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Ve čtvrtek 5. prosince přijel také 
do Frýdlantu před radnici Mikuláš, 
doprovázený anděly a čerty. 
Stejně jako loni a předloni to však 
nebyli čerti ledajací, ale strašidelní 
a hrůzu nahánějící Krampusáci. 
Na náměstí T. G. Masaryka před 
radnicí vyšli z pekelného dýmu 
v  18.00 hodin a doprovázeli 
nadělování dárků dětem, o které 
se postaral Mikuláš. Akce přilákala 
před radnici stovky lidí, mezi 
kterými se hrůzu nahánějící čerti 
procházeli.  

Foto: Marek Sekáč

Před frýdlantskou radnicí opět řádili 
Krampusáci

Ohlédnutí za Adventem 2019
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Vítání občánků je ve Frýdlantu na progra-
mu čtyřikrát až pětkrát za rok. „Celkem 
přivítáme ročně kolem stovky miminek. 
V  poslední době převažovali chlapci, což se 
potvrdilo i během únorového a červnového 
vítání miminek, kdy jednoznačně vedli. Teď 
po dvakrát však převažovala děvčátka,“
usmívá se matrikářka Městského úřadu 
Frýdlant Ivana Spatzierová. 

„Mezi občany města jsme tentokrát přivítali 
Nikolu Poustkovou, Šimona Koktu, Zorku 

Čulagovou, Marii Solnickou, Alexandra 
Kalinu, Matěje Hrnčíře, Elišku Šolcovou, 
Anežku Churáňovou, Martina Novotného, 
Natálii Trejbalovou, Stanislava Zemenčíka 
a Natálii Fillovou. Přeji jim, ať jsou ve svém 
životě zdraví a obklopení milující rodinou,“ 
podotkl s úsměvem starosta Frýdlant Dan 
Ramzer, který dětem tradičně předal ply-
šovou hračku, maminkám pak pamětní list 
a květinu.  

Foto: Jaroslav Appeltauer

Poslední vítání občánků roku 2019 
proběhlo koncem listopadu
Dvanáct nových občánků přivítal v sobotu 30. listopadu 2019 v obřadní síni frýdlantské radnice slavnostně 
starosta města Dan Ramzer. Dívky přitom měly nad chlapci převahu. Bylo jich totiž sedm, zatímco kluků 
bylo jen pět. Šlo o poslední vítání občánků v minulém roce.
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Frýdlant se rozhodl ocenit nápady 
občanů na zlepšení života ve městě, 
o nejlepších nechá hlasovat

„Města a obce teď vyhodnocují 
participativní rozpočty. My ve Frý-
dlantě přímo participativní rozpočet 
nemáme, zato se ale pravidelně 
potkáváme s  obyvateli Frýdlantu a 
posloucháme jejich nápady a náměty. 
Máme Dny otevřených dveří, besedy 
s  občany, máme spoustu komuni-
kačních nástrojů, díky kterým nám 
lidé posílají svoje nápady a podněty. 
A protože těch nápadů a podnětů 
už byla od doby, kdy jsme ve vedení 
Frýdlantu, spousta, rozhodli jsme se 
vybrat 25 těch nejlepších a tři z nich 
odměnit,“ říká starosta Frýdlantu 
Dan Ramzer. Které tři to budou, roz-
hodnou sami občané města. 

„Za každým nápadem a námětem 
stojí vždy nějaká konkrétní osoba 
nebo skupina osob. My jejich jména 
známe, ale veřejnosti je neprozradíme. 
Chceme opravdu jen to, aby lidé v hla-
sování vybrali tři nejlepší nebo nejuži-
tečnější projekty, které se podařilo za 
ta léta opravdu zrealizovat. A lidé sami 
si musí vybrat, jaká jsou jejich kritéria 
hodnocení,“ dodává místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

„Autoři tří nápadů, které budou mít 
nejvíce hlasů, získají poukázky na 
návštěvu kina, městských památek 
a nebo poukázku na nějaké dobré 
jídlo, abychom také podpořili místní 
podnikatele. Tři hlasující pak čeká 

poukaz na dvě vstupenky do kina. 
Jen je potřeba, aby hlasující uvedli 
v dotazníku své jméno a kontakt 
na sebe,“ říká starosta Frýdlantu. 

Hlasovat je možné pomocí formulá-
ře na webu www.mesto-frydlant.cz
nebo prostřednictvím tohoto hla-
sovacího lístku. Každý, kdo se bude 
chtít soutěže zúčastnit, ho musí 
donést nebo zaslat na podatelnu 
Městského úřadu, na adresu Městský 
úřad Frýdlant, T. G. Masaryka 37, 
464 01, Frýdlant s heslem na obálce 
„soutěž“. Soutěž končí posledního 
ledna, výherci budou vylosováni a 
vyhlášeni v následujících dnech. 

Vedení Frýdlantu zároveň podo-
týká, že setkání s  občany v  místě 
jejich bydliště budou opět probí-
hat na jaře tohoto roku. Nápady, 
které tam lidé přinesou, mají šanci 
zařadit se do rozpočtu na rok 2021, 
v případě nízké náročnosti na pro-
jektovou a investiční přípravu pak 
mohou být zrealizované třeba už 
v tomto roce.  

Nejlepší nápad obyvatel Frýdlantu, který Město Frýdlant přetvořilo v projekt a zrealizovalo, hledá ještě 
v lednu 2020 Město Frýdlant. Jde o nápady, se kterými za představiteli Frýdlantu přišli sami občané a 
které se právě na jejich popud podařilo uvést do života. Vedení Frýdlantu vybralo 25 takových nápadů, 
mezi kterými nechá veřejnost hlasovat o nejlepších třech. Hlasování probíhá na webu Frýdlantu a možné 
je také odnést nebo zaslat hlasovací lístek fyzicky do podatelny Městského úřadu Frýdlant a to až do 
konce ledna 2020.  

Na hlasovacím lístku 
zaškrtněte 

maximálně 3 políčka, 
vyplňte jméno a kontakt 

pro účel losování soutěžní 
výhry (tyto kontaktní 

údaje slouží pouze pro 
účel losování výherce).

Lístek vystřihněte
a doneste osobně 

do podatelny Městského 
úřadu Frýdlant 

nebo 

pošlete v obálce s heslem 
SOUTĚŽ na adresu: 

Městský úřad Frýdlant, 
T. G. Masaryka 37, 

464 01

SOUTĚŽ
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Ve Frýdlantě začne v lednu fungovat 
kroužek focení pro děti

Naučíme děti ovládat jejich fotoaparát, zvládat 
nastavení u  různých druhů focení, vytvářet 
kompozice, dívat se na svět očima fotografa. Budeme 
fotit přírodu, zvířata, portréty a další…

Máme připravené fotogra� cké soutěže i  tematické 
fotovýlety do okolí. Vlastní fotoaparát není 
podmínkou, pouze výhodou.

Cena za jednu hodinu výuky (60 minut) 
v ateliéru bude na osobu 50 Kč.

Případné fotovýlety dle domluvy.

Marvin fotoateliér - FOCENÍ HROU, z.s.
Od ledna 2020 otevíráme nový kroužek focení pro děti od 10 let „Focení hrou“.

Více info na: focenihrou@gmail.com, mobil: 607 270 759  -  Marek Sekáč

1 regenerace sídliště U nemocnice

2 hřiště v městském parku v Mezibranské ulici

3 parkoviště v ulici Sídlištní

4 parkoviště v ulici Bezručova u č. p. 1145

5 dětská hřiště v ulicích Lesní a Družstevní

6 discgolfové hřiště v areálu lesoparku Střelnice

7 výběrové řízení na cenu elektřiny pro veřejnost

8 pytlový systém sběru tříděného odpadu

9 studánka na Větrově a veřejné 
prostranství s hřištěm na Větrově

10 květinová výzdoba náměstí T. G. Masaryka

11 dřevěný betlém na nádvoří radnice 

12 � tness prvky v „Čepičkově lese“ 
na sídlišti U nemocnice

13 Rákosníčkovo hřiště

14 work-outové hřiště ve Strmé ulici

15 zázemí skateparku ve Strmé ulici

16 tenisový povrch ve sportovní hale 
u zimního stadionu

17 osvětlení kostela Nalezení sv. Kříže 
a městského parku

18 zastřešení zimního stadionu

19 umělý povrch na fotbalovém hřišti za ZŠ Bělíkova

20 příměstská autobusová doprava

21 dětské hřiště v ulici Bezručova

22 restaurování kapličky v Albrechticích

23 schody od zimního stadionu do ulice Bezručova

24 restaurování vojenského montovaného 
mostu v ulici Jizerská

25 naučná stezka Putování za vodou

Telefon E-mail

Jméno Příjmení

Hlasovací lístek - Nejlepší nápad obyvatel Frýdlantu 
Zaškrtněte maximálně 3 políčka.

SOUTĚŽ
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Obcím na území Libereckého kraje 
hrozí ztráta pitné vody pro zhruba 
až 30 000 obyvatel. Ohrožuje je 
dosavadní činnost a rozšiřování pol-
ského hnědouhelného dolu Turów. 
Rozsáhlý hnědouhelný důl negativně 
ovlivňuje kvalitu života obyvatel 
v českém pohraničí, a to především 
hlukem z provozu, množstvím 
polétavého prachu, k němuž se 
přidávají emise z přilehlé hnědou-
helné elektrárny Turów, praskáním a 
znehodnocováním nemovitostí kvůli 
nestabilitě horninového podloží a 
snižováním hladiny podzemní vody 
a s tím spojeným vysycháním studen. 
Mnoho obcí v regionu není připojeno 
k centrálnímu zásobování vodou a 
obyvatelé jsou proto odkázáni pouze 
na vlastní studny nebo společně 
využívané vrty. Důl Turów má těžební 
licenci platnou pouze do dubna 2020, 
avšak jeho provozovatel nyní žádá 
o prodloužení licence až do roku 
2044. Zároveň má být důl rozšířen 
až do vzdálenosti 150 - 200 metrů od 
státní hranice s  Českou republikou, 
přičemž nejbližší česká obec Uhelná 
se od česko-polské hranice nachází 
pouhých 1 000 metrů. V  případě 
prodloužení těžby do roku 2044 
hrozí vážné riziko ztráty pitné vody 
pro zhruba až 30 000 obyvatel 
českého pohraničí. V  probíhajícím 
povolovacím procesu záměru dochá-
zí k porušování evropského práva, 
a to konkrétně směrnice o  SEA, 
směrnice o  EIA, rámcové směrnice 
o  vodě a Pařížské dohody o  změně 
Klimatu. To všechno jsou důvody, 
které vedou Liberecký kraj, obce 
Bílý Kostel, Černousy, Dětřichov, Frý-

Petice za záchranu vody v pohraničí 
se podepisuje i ve Frýdlantu

dlant, Heřmanice, Hrádek nad Nisou,
Chotyně, Chrastava, Kunratice a
Višňová, které se nacházejí v bez-
prostřední blízkosti dolu Turów, a
Greenpeace Česká republika k za-
slání Petice za záchranu pitné vody 
v  česko-polsko-německém pohraničí 
Evropskému parlamentu.

„Petice, jejíž odeslání 
za Město Frýdlant bylo 
posvěceno rozhodnutím 
rady a zastupitelstva, 
je dalším logickým 
krokem v  boji proti 

rozšíření a prohloubení polského hně-
douhelného dolu Turów. Pořád totiž 
velmi silně vnímáme nebezpečí ztráty 
vody, které hrozí nejen našemu městu 

a Frýdlantsku, ale i  dalším oblastem 
v okolí. Bohužel mám pocit, že vláda ČR 
nedělá dost pro to, aby obhájila naše 
práva a zmírnila svými konkrétními 
kroky naše obavy. A protože s námi  při 
vyjednávání vedení lomu Turów neko-
munikuje, nezbývá nám, než se obrátit 
s  prosbou o  pomoc a zastání o stupeň 
výš, na Evropský parlament a Evropskou 
komisi. Tam musíme hledat zastání. A já 
pevně věřím, že to, co vnímáme, tedy 
riziko ohrožení životního prostředí a 
zásob vody na Frýdlantsku, nebude na 
úrovni Bruselu bráno na lehkou váhu 
a že se dočkáme zastání,“ říká starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer. 

Petici je možné podepsat do konce 
ledna. 

V prostorách Turistického informačního centra v přízemí radnice ve Frýdlantu je možné podepsat podpisové 
archy petice za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí. 
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„Energetická náročnost budovy 
sportovní haly ve Frýdlantu je 
už neúnosná, provoz je náročný 
na spotřebu energií, � nančně zatěžující 
a neefektivní vůči životnímu prostředí. 
Město Frýdlant se proto rozhodlo využít 
možnosti získání dotace z Evropské unie 
a budovu zateplit. V praxi to znamená, 
že v  letošním roce se objekt dočká 
zateplení fasády sportovní haly i zázemí, 
výměny oken a dveří a také zateplení 
střechy,“ říká Bc. Zdena Ubiasová 
z investičního oddělení Městského 
úřadu Frýdlant. 

„Tělocvična u  zimního stadionu, 
kterou v  současné době provozuje 
Tenisový klub Frýdlant, byla dokončena 
na začátku 90. let. Bohužel i  takto 
relativně mladá stavba potřebuje 
zateplit tak, aby skrz obvodové zdi 
neutíkaly obrazně řečeno peníze 
za topení,“ doplňuje místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. Zateplení 
objektu podle něj začne na jaře. 
„Hotové musí být do konce roku,“
dodává. 

Projekt „Snížení energetické náročnosti 
sportovní haly ve Frýdlantu, reg. č. 
projektu C Z . 0 5 . 5 .18 / 0 . 0/ 0 . 0/18 _1
0 0/ 0 0 0 9 419  byl � nančně podpořen 
z Operačního programu Životní 
prostředí, prioritní osy Energetické 
úspory, investiční priority Podpora 
energetické účinnosti, inteligentních 
systémů hospodaření s  energií 
a využívání energie z obnovitelných 
zdrojů.   

Sportovní hala u zimního stadionu 
se dočká zateplení
Zateplení se dočká v tomto roce sportovní hala u zimního stadionu v Mlýnské ulici ve Frýdlantě. Projekt, 
který bude z 50% nákladů podpořen z Operačního programu Životní prostředí, přijde na zhruba 4,9 
milionu korun. Druhou polovinu nákladů uhradí ze svého rozpočtu Město Frýdlant. 

Sportovní hala u zimního stadionu se dočká zateplení 
 

Zateplení se dočká v příštím roce sportovní hala u zimního stadionu v Mlýnské ulici ve Frýdlantě. 
Projekt, který bude z 50% nákladů podpořen z Operačního programu Životní prostředí, přijde na 
zhruba 4,9 milionu korun. Druhou polovinu nákladů uhradí ze svého rozpočtu Město Frýdlant.  

„Energetická náročnost budovy sportovní haly ve Frýdlantu je už neúnosná, provoz je náročný na 
spotřebu energií, finančně zatěžující a neefektivní vůči životnímu prostředí. Město Frýdlant se proto 
rozhodlo využít možnosti získání dotace z Evropské unie a budovu zateplit. V praxi to znamená, že 
v příštím roce se objekt dočká zateplení fasády sportovní haly i zázemí, výměny oken a dveří a také 
zateplení střechy,“ říká Bc. Zdena Ubiasová z investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant.  

„Tělocvična u zimního stadionu, kterou v současné době provozuje Tenisový klub Frýdlant, byla 
dokončena na začátku 90. let. Bohužel i takto relativně mladá stavba potřebuje zateplit tak, aby skrz 
obvodové zdi neutíkaly obrazně řečeno peníze za topení,“ doplňuje místostarosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka. Zateplení objektu podle něj začne na jaře příštího roku. „Hotové musí být do konce roku,“ 
dodává.  

Projekt „Snížení energetické náročnosti sportovní haly ve Frýdlantu, reg. č. projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009419 byl finančně podpořen z Operačního programu Životní prostředí, 
prioritní osy Energetické úspory, investiční priority Podpora energetické účinnosti, inteligentních 
systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů.  
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Co nám asi přinese rok 2020, 
říkali jsme si jistě všichni 
při přípitku končícího roku 
2019? Kam nás zavede v našich 
životech? To teprve uvidíme. 
Dejme mu šanci, ať nás překvapí 
a zatím si zrekapitulujme rok 
2019. V tomto případě tedy to, 
co se v  jeho průběhu událo 
v Městské knihovně Frýdlant. 

Hned v únoru nám Šárka Mazánková
povyprávěla o  stromech a alejích 
Frýdlantska a Libereckého kraje.

Březen byl ve znamení dětské 
detektivky. Jiří W. Procházka
ve svém autorském čtení přiblížil 
tvorbu a vznik detektivního románu 
a „čtvrťákům“ ukázal ve svém 
zábavném workschopu s vynálezcem 
Alvou, jaký je rozdíl mezi komiksem, 
knížkou a animovaným večerníčkem.

Vynálezcem Alvou jsme se nechali 

Knihomol 1/2020              

inspirovat i  v knihovně a půjčili si 
od něj jeho stroj času, který se stal 
tématem večera Noci s  Andersenem. 
Pro andersenovské spáče ze ZŠ 
Bělíkova jsme připravili hru na Stroj 
času s  tajemnou stezkou odvahy na 
školní půdu, kam skřítek Knihomol 
poschovával několik knížek z knihovny. 
Do poklidného andersenovského 
večera se ozvala výzva najít a sestrojit 
stroj času, kterým by se děti přesunuly 
do pohádky. Děti se tak staly 
cestovateli v  čase, našly porouchaný 
stroj a jednotlivé součástky. Jejich 
velkým pomocníkem jim byl právě 
vynálezce Alva, který našel tajný 
nákres stroje času.

V dubnu jsme přivítali v  muzeu 
Špitálek Josefa Pepsona Snětivého
a jeho program ĎÁBEL VALDŠTEJN
(aneb Pozoruhodný vzestup vévody 
frýdlantského)

Ve své přednášce věnované 
Valdštejnovi promluvil Josef Pepson 

Snětivý, spisovatel, hudebník a 
šéfredaktor Edice Český ČAS. Společně 
s ním jsme se ponořili pod „o� ciální“ 
fakta, aby před námi vyvstala 
nadčasová osobnost, která ani 
zdaleka nebyla jen temná a negativní. 
Ano, císařský generalissimus byl 
mimořádně domýšlivý, arogantní a 
bezohledný, ale měl i příjemnější tvář. 

Velkým překvapením pro všechny 
přítomné „posluchače“ byl samotný 
Valdštejn, který se přišel podívat, jak je 
o něm smýšleno v literárních kruzích. 
Vzájemný hovor mezi Valdštejnem 
a Josefem Snětivým přinesl všem 
přítomným nové poznatky a vidění, 
jak pohlížet na historii. Opět se můžete 
těšit na pokračování tohoto rozhovoru  
v  historickém „duchu“ v  přednášce 
PÁD ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA (aneb 
Krutý konec vévody frýdlantského) a 
to již 25. 2. 2020. Pozvánku a bližší 
informace najdete v  únorovém čísle 
Frýdlantského zpravodaje.

A máme tu magický rok 2020     

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | leden 2020

28

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | leden 2020FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | leden 2020| leden 2020| leden 2020FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | leden 2020| leden 2020FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ 



Červnové slavnostní pasování na 
čtenáře prožilo v  pondělí 10. 6. 2019 
v obřadní síni frýdlantské radnice na sto 
prvňáčků ze všech frýdlantských škol. 
Pasování se ujala frýdlantská rodačka 
Sandra Dražilová Zlámalová, která 
představila dětem svou zbrusu novou 
knížku Čarodějnice Bordelína. 

Zaklínadlem čarodějnice Bordelíny 
a čtenářskou formulí ztvrdili malí 
žáčci, že se z nich o� ciálně stali 
čtenáři. Slavnostním čtenářským 
ceremoniálem provázel po celé 
dopoledne opravdový kostýmovaný 
šlechtic v podání Petra Stodoly s jeho 
chotí. Každý malý čtenář obdržel jako 
dárek pamětní čtenářský diplom 
a dvě knižní záložky, tu první od 
autorky Sandry Dražilové s čarodějnicí  
Bordelínou, ta druhá obsahovala 
informace o  knihovně. Z projektu 
Svazu knihovníků „Už jsem čtenář 
- Knížka pro prvňáčka“ dostaly děti 
knižní dárek - knížku Kde se nosí krky 
od Miroslava Tvrze.

Loňský podzim začal pro nás všech-
ny významnou literární lahůdkou 
v  podobě návštěvy spisovatele 
Vlastimila Vondrušky, který zavítal do 
Frýdlantu 17. září 2019. Očekávali jsme 
značný zájem o  tento pořad a nebyli 
jsme zklamáni. Vlastimil Vondruška
je široké veřejnosti známý především 
svými poutavými historickými de-
tektivkami. Těžištěm jeho tvorby je 
historická beletrie. Jak sám zmiňuje, 
o  středověku máme představy jako 
o  době ponuré, svázané vrchnos-
tenskými či náboženskými příkazy 
a zákazy, které znemožňovaly lidem 
rozvoj a seberealizaci. Z dostupných 
pramenů však lze soudit, že i tehdy žili 
lidé plným životem, často i pestrým a 
veselým.

Na podzim knihovna Frýdlant využila 
příležitosti a zapojila se do projektu 
“Čtení nás baví”. Jedná se spolupráci 
škol a knihoven v oblasti čtenářských 
klubů a čtenářských lekcí pro školy, 
jehož garantem je MAP Frýdlantsko.

Na Frýdlantsku působí dvě koordiná-
torky pro knihovny a pedagogy paní 
učitelky Markéta Pézlová a Karolína 
Blažková. Výsledkem jejich činností 
byl návrh zajímavých aktivit pro žáky 
v místních knihovnách a jednou z nich 
byla i ta naše.

V praktických ukázkách lekcí a 
v dílnách čtení obě paní učitelky 
předvedly na „druhácích“ a „třeťácích“ 
z frýdlantských škol, co je možné 
i  nemožné předvést dětem v  oblasti 
literatury, jak je kniha „živá“ a 
„tvořivá“. Určitě je i  pro mě jako 
dětskou knihovnici přínosné, jak je 
možné prakticky pracovat s textem a 
s knihou jako takovou.

Děkuji moc za jejich aktivitu 
s vědomím, že čtení nás baví a 
společně hledáme cesty, jak radost 
ze čtení přenést také na naše žáky 
a čtenáře. 

Za knihovnice a Knihomola 
Radka Wittmayerová

Foto: MAP Frýdlantsko
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Setkáváme se s  milostnou dvojicí 
ve čtyřech životních etapách; mění se 
věk hlavních hrdinů a s  ním i  postoje 
a přístup k lásce, sexualitě a vztahům. 
Zatímco ovšem v  reálném životě 
hrdinové postupně stárnou, v  našem 
příběhu je to opačně. Do hotelového 
pokoje přicházejí aktéři vždy mladší a 
mladší, jakoby se jejich život odehrával 
pozpátku. Originální pojetí v  režii 
samotného autora, obsazením Zdeňka 
Podhůrského a Ivany Jirešové do všech 
rolí, získává na grotesknosti a podtrhuje 
komediální žánr tohoto vtipného a 
zároveň stále aktuálního hledání lásky a 
Ráje na zemi. (o� ciální text distributora).

Hrají: Ivana Jirešová, Zdeněk Podhůrský

Hledání ztraceného ráje
Kino Frýdlant  |  13. 1. 2020 od 19 hodin

Vstupné: 200 Kč přízemí, 180 Kč balkon. Prodej vstupenek v Turistickém informačním centru Frýdlant, 
online na www.evstupenka.cz a na všech prodejních místech Evstupenky.

One man show známého komika Lukáše Pavláska s podtitulem „Češi, 
alkohol a Rock and roll“, ve které se dozvíte, který národ je nejlepší 
na světě, kde začíná zóna debilů, proč pití prospívá naší civilizaci, 
co pít, když chcete, aby se vám narodil Václav Klaus. Sestavíme si 
konečně pořádnou nekompromisní punkovou kapelu, koukneme 
se na dokonalý televizní program, a nakonec si všichni společně 
zazpíváme o  tom, co všechno nás štve, protože každej správnej 
Čech neni nikdy spokojenej – Kdo nepláče, není Čech!

Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech!
Kino Frýdlant  |  28. 1. 2020 od 19 hodin

Vstupné: 150 Kč přízemí, 100 Kč balkon. Prodej vstupenek v Turistickém informačním 
centru Frýdlant, online na www.evstupenka.cz a na všech prodejních místech 
Evstupenky.

Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nejvýraznější tváře české 
stand-up comedy, natočil desítky výstupů do pořadů Na stojáka! a 
Comedy club a absolvoval stovky vystoupení. Jeho celovečerní speciál 
je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby. Zkrátka těžký útok na vaši 
bránici. (o� ciální text distributora)

ZVEME VÁS

Změna programu vyhrazena!
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  Domeček Frýdlant z.s. 

       pořádá besedu  

  

  

  

  

  

vstupné 20 Kč  
 

PPUUTTOOVVÁÁNNÍÍ  WWYYOOMMIINNGGEEMM  
s cestovatelem ing. Petrem Hihlánem 

  

ve středu 29.1. 2020 v 17:30 
v restauraci Na Rozcestí   
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Vydalo město Frýdlant
 Elektronická verze zpravodaje na srtránkách www.mesto-frydlant.cz

Přání zastupitelů Frýdlantu 
čtenářům Frýdlantského 

zpravodaje do nového roku

Vážené frýdlanťačky a vážení frýdlanťáci, je mou Vážené frýdlanťačky a vážení frýdlanťáci, je mou 
milou povinností popřát Vám v novém roce 2020 milou povinností popřát Vám v novém roce 2020 Vážené frýdlanťačky a vážení frýdlanťáci, je mou 
milou povinností popřát Vám v novém roce 2020 Vážené frýdlanťačky a vážení frýdlanťáci, je mou Vážené frýdlanťačky a vážení frýdlanťáci, je mou 
milou povinností popřát Vám v novém roce 2020 Vážené frýdlanťačky a vážení frýdlanťáci, je mou 

zejména pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu zejména pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu 
životního optimismu a také mnoho pracovních životního optimismu a také mnoho pracovních 
i osobních úspěchů.i osobních úspěchů.
Zároveň bych Vám chtěl alespoň touto formou Zároveň bych Vám chtěl alespoň touto formou 
poděkovat za Váš zájem o naše město a jeho rozvoj. poděkovat za Váš zájem o naše město a jeho rozvoj. 
Vaše nápady a názory na dění ve městě jsou inspirací Vaše nápady a názory na dění ve městě jsou inspirací poděkovat za Váš zájem o naše město a jeho rozvoj. 
Vaše nápady a názory na dění ve městě jsou inspirací poděkovat za Váš zájem o naše město a jeho rozvoj. poděkovat za Váš zájem o naše město a jeho rozvoj. 
Vaše nápady a názory na dění ve městě jsou inspirací poděkovat za Váš zájem o naše město a jeho rozvoj. 

pro naši další práci. I díky nim se snažíme dělat pro naši další práci. I díky nim se snažíme dělat 
Frýdlant krásnějším místem pro život nás všech.

David Šárka, DiS., zastupitel za ODS 

Do roku 2020 přeji pohodu, pevné zdraví, život bez Do roku 2020 přeji pohodu, pevné zdraví, život bez 
kotrmelců, otevřenou a konstruktivní mysl. Protože, kotrmelců, otevřenou a konstruktivní mysl. Protože, 
jaké si to tady uděláme, takové to ve Frýdlantu jaké si to tady uděláme, takové to ve Frýdlantu 
budeme mít.
jaké si to tady uděláme, takové to ve Frýdlantu 
budeme mít.
jaké si to tady uděláme, takové to ve Frýdlantu 

Jiří Stodůlka, místostarosta Frýdlantu, radní a zastupitel Jiří Stodůlka, místostarosta Frýdlantu, radní a zastupitel 
za ODS

Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.Vyhýbejte se arogantním lidem, prodlouží to život.
Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za harmonický rozvoj obcí a městharmonický rozvoj obcí a městharmonický rozvoj obcí a městharmonický rozvoj obcí a městharmonický rozvoj obcí a městharmonický rozvoj obcí a městharmonický rozvoj obcí a městharmonický rozvoj obcí a městharmonický rozvoj obcí a městharmonický rozvoj obcí a městharmonický rozvoj obcí a městharmonický rozvoj obcí a městharmonický rozvoj obcí a městharmonický rozvoj obcí a městharmonický rozvoj obcí a měst

Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v práci i osobním Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v práci i osobním Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v práci i osobním Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v práci i osobním životě a radost z každého prožitého dne v roce životě a radost z každého prožitého dne v roce životě a radost z každého prožitého dne v roce 2020 přeje
Petr Stodola, zastupitel za sdružení Nezávislí pro FrýdlantPetr Stodola, zastupitel za sdružení Nezávislí pro FrýdlantPetr Stodola, zastupitel za sdružení Nezávislí pro Frýdlant

Děkujeme našim příznivcům za jejich morální 
Děkujeme našim příznivcům za jejich morální 

i fyzickou podporu a věřte, že nám osud města není 
i fyzickou podporu a věřte, že nám osud města není 

lhostejný a že se svou aktivní účastí na zastupitelstvu 
lhostejný a že se svou aktivní účastí na zastupitelstvu 

města snažíme o smysluplné a racionální jednání ve 
města snažíme o smysluplné a racionální jednání ve 

prospěch všech. Přejeme vám všem pevné nervy 
prospěch všech. Přejeme vám všem pevné nervy 

v roce 2020.v roce 2020.

Ing. Hana Vidnerová a Miroslav Burgr, zastupitelé za 
Ing. Hana Vidnerová a Miroslav Burgr, zastupitelé za 

KSČM Frýdlant   KSČM Frýdlant   Ing. Hana Vidnerová a Miroslav Burgr, zastupitelé za 

KSČM Frýdlant   Ing. Hana Vidnerová a Miroslav Burgr, zastupitelé za 

Co přát do nového roku? Tradičně pevné zdraví a 
Co přát do nového roku? Tradičně pevné zdraví a hlavně hodně štěstí. To totiž obsahuje vše potřebné. 
hlavně hodně štěstí. To totiž obsahuje vše potřebné. Ale dovolte mi lehce se ohlédnout za tím minulým 
Ale dovolte mi lehce se ohlédnout za tím minulým rokem. Nebudu se rozepisovat o tom, co vše se nám 
rokem. Nebudu se rozepisovat o tom, co vše se nám povedlo, stačí se totiž podívat kolem sebe. Třeba při 
povedlo, stačí se totiž podívat kolem sebe. Třeba při procházce po nové pěší cestě k pivovaru kolem řeky 
procházce po nové pěší cestě k pivovaru kolem řeky Smědé, až povedete děti do školy přes nový most, 
Smědé, až povedete děti do školy přes nový most, nebo pojedete po opravených ulicích. Je hodně věcí, 
nebo pojedete po opravených ulicích. Je hodně věcí, 
nebo pojedete po opravených ulicích. Je hodně věcí, které jsme nestihli udělat, a na které nám 365 dní 
které jsme nestihli udělat, a na které nám 365 dní zkrátka nestačilo. Věříme ale, že následující rok 
zkrátka nestačilo. Věříme ale, že následující rok 

které jsme nestihli udělat, a na které nám 365 dní zkrátka nestačilo. Věříme ale, že následující rok 

které jsme nestihli udělat, a na které nám 365 dní 
které jsme nestihli udělat, a na které nám 365 dní zkrátka nestačilo. Věříme ale, že následující rok 

které jsme nestihli udělat, a na které nám 365 dní 
2020 bude stejně tak plodný, ne-li víc, protože 
2020 bude stejně tak plodný, ne-li víc, protože 
2020 bude stejně tak plodný, ne-li víc, protože 

zkrátka nestačilo. Věříme ale, že následující rok 2020 bude stejně tak plodný, ne-li víc, protože 

zkrátka nestačilo. Věříme ale, že následující rok 
zkrátka nestačilo. Věříme ale, že následující rok 2020 bude stejně tak plodný, ne-li víc, protože 

zkrátka nestačilo. Věříme ale, že následující rok 
budeme mít jeden den k dobru. 
2020 bude stejně tak plodný, ne-li víc, protože budeme mít jeden den k dobru. 
2020 bude stejně tak plodný, ne-li víc, protože 
Martin Šípek, zastupitel za ODS

Do roku 2020 přeji všem obyvatelům města Do roku 2020 přeji všem obyvatelům města Frýdlant pevné zdraví, nezbytnou dávku štěstí, Frýdlant pevné zdraví, nezbytnou dávku štěstí, 
Do roku 2020 přeji všem obyvatelům města Frýdlant pevné zdraví, nezbytnou dávku štěstí, 
Do roku 2020 přeji všem obyvatelům města Do roku 2020 přeji všem obyvatelům města Frýdlant pevné zdraví, nezbytnou dávku štěstí, 
Do roku 2020 přeji všem obyvatelům města 
každodenní malé štěstí, dobrou náladu a splnění každodenní malé štěstí, dobrou náladu a splnění všech přání.všech přání.
Ing. Miroslav Kudrna, zastupitel za ODSIng. Miroslav Kudrna, zastupitel za ODS
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