
O pár kapelách ve Frýdlantu
Díl druhý: Swingtet a ForFun aneb Tohle není jazz!
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Foto: aš – Knihovnice Dana Kurková 
přijímá dalšího čtenáře

Až tři tisíce těhotenských průkazů ročně vydají gynekologové ženám na Libe-     
recku. Budoucím maminkám nyní podává průvodcovskou ruku rovněž Všeobecná 
zdravotní pojišťovna. 

Zdarma jim předá Deník nastávající maminky, který pomůže při orientaci v lékař-
ských termínech a také poskytuje praktické rady rozepsané týden po týdnu. Deník 
zdarma obdrží všichni účastníci veřejného zdravotního pojištění na základě předlo-
ženého těhotenského průkazu, a to od 12. listopadu 2012 až do vyčerpání zásob na 
pracovištích VZP ČR v Liberci, Frýdlantu a v Hrádku n. N.

Stanislav Šetina, specialista marketingu a komunikace
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Před měsícem byla otevřena ve Frýd-
lantu v ulici Míru prodejna s módními     
a bytovými doplňky. Provozovatelé – 
manželé Martina a Mirek Novákovi od-
povídali na několik otázek.  

Jaké jsou první reakce návštěvníků?
Lidé, kteří si k nám za těch pár dní našli 
cestu, jsou mile překvapeni, že se obchod 
s takovým sortimentem ve městě objevil. 
Většinou si pochvalují výběr z velkého 
množství rukodělných výrobků.

Kde zboží vybíráte?
Převážnou část tvoří výrobky zdejších vý-
tvarníků a řemeslníků. Naším záměrem    
je na jednom místě představit a nabídnout 
k prodeji kvalitní věci, které byly vyro-  
bené v dílnách na Frýdlantsku. Doplň-
kovou část naší nabídky tvoří drobnosti         
z velkoobchodu. 

Které řemeslníky jste oslovili a jaké 
zboží nabízíte?
V současné chvíli u nás zákazníci najdou 
užitkovou a ozdobnou keramiku, výrobky   
z textilu, ze dřeva, meditační a ozdobné 
svíčky. Na těch je zvláštní to, že jsou         
z kvalitního parafínu a při odhořívání za-
nechávají jejich okraje neobvyklé tvary, 
které je možné dále využít jako dekorač-   
ní předmět či jako stínítko pro malou 
čajovou svíčku. Dále tu máme náušnice, 
drobné dárkové předměty, vánoční ozdo-
by. U keramiky a šperků jsme schopni 
jakožto výrobci reagovat na přání zákaz-
níka a zboží vyrobit podle jejich představ 
na zakázku. Ostatně někteří již tuto mož-
nost využili.

Jak mám rozumět vaší nabídce, kterou 
inzerujete ve výloze, a sice projektová-
ní domů, služby bytového architekta, 
výtvarné kurzy a fotografické portréty? 
Záměrem je nabídnout všechny aktivity, 
kterými se společně zabýváme, na jed-
nom místě. Pro každého, kdo něco vytváří, 

Rada města schválila aktualizovanou 
směrnici na vymáhání pohledávek. 

Městu mohou vznikat dva druhy 
pohledávek. Ze samostatné působ-
nosti, tj. např. za nájemné, za cenu 
díla, atd. Dlužník je upozorněn upo-
mínkou na nedoplatek. Pokud ani  
poté dlužnou částku do určeného 
termínu nezaplatí, je podána žaloba        
u místně příslušného soudu.

Další pohledávky vznikají z pře-
nesené působnosti, tj. např. poplatek  
za odpad, za psy, pokuty, atd. 

I zde je dlužník upozorněn upo-
mínkou a pokud přesto nedojde k ú-
hradě, jsou učiněny kroky směřující  
exekučnímu řízení. 

Pokud dlužník je v takové situa-   
ci, kdy nemůže splatit celou částku,       
má možnost si na příslušném odboru   
sjednat splátkový kalendář a splácení 
přizpůsobit svým možnostem.         vb

Vzhledem k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dochází i ke 
změně přidělených variabilních symbolů pro placení místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů.

Z toho plyne, že každý občan města Frýdlantu musí mít svůj vlastní va-
riabilní symbol, pod kterým bude třeba výše uvedený poplatek hradit. K placení 
poplatku je tedy nutné znát svůj nový variabilní symbol, který bude oznámen do-
pisem. Pokud je poplatek odváděn hromadně za domácnost, je třeba uvést všechny 
variabilní symboly náležící jednotlivým členům domácnosti. 

Např. pan Jan Novák provede platbu ve výši 1.000,- za sebe, svou ženu a své 
dvě děti za jedno pololetí daného kalendářního roku. Pokud platbu provede na po-
kladně města, nahlásí na pokladně buď čtyři variabilní symboly, nebo jména a data 
narození všech osob, za které poplatek odvádí. V případě platby přes banku uvede 
do poznámky pro příjemce totéž jako při platbě na pokladně – buď čtyři variabilní 
symboly jednotlivých členů domácnosti – nebo jejich jména a data narození.

Takto nastavený systém bude přehlednější kvůli platbám za jednotlivé osoby, 
nebude docházet k dohadům, za koho byla platba odvedena. 

Gabriela Kupcová, odbor majetkosprávní

POZOR! VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ!

Vánoční prodej
Po – Pá   9 – 17h

So 9 – 12h
Ne 2. 12. 16 – 18h

9. 12. 9 – 12h
16. 12. 9 – 12h
23. 12. 9 – 12h

je důležité, aby se o něm vědělo. 

A výtvarné kurzy?
Jedná se o víkendové kurzy pro ženy, 
jejichž programem je dílna korálkového 
šperku, makrobiotická strava a rodinné 
konstelace. Ráda bych měla pravidel-   
né zhruba dvouhodinové dílny pro ma-
ximálně pět šest účastníků i v prosto-    
rách prodejny.

S jakou náplní?
Zpočátku šperkování na různé způso-
by, do budoucna to, co zájemce osloví,           
a o co bude zájem.

Ještě mi prozraďte, proč jste nazvali 
svoji prodejnu Ateliér F?
Ateliér F je zkrácenina názvu Ateliér 
Frýdlant. Z několika možností jsme 
zvolili toto pojmenování, protože nám 
připadá, že nejlépe vystihuje nabídku 
našich činností. V ateliéru se jak tvo-      
ří, tak vystavuje. Ale i diskutuje a při-     
chází na nové nápady. Když se vše       
dobře vyladí, může se v něm člověk cítit       
jako doma. A Frýdlant – abychom dali 
jasně najevo, kde se nacházíme a pro 
koho tvoříme.      Manželů Novákových 

se ptala Petra Krištofová

v naší prodejně
na Nám. TGM ve Frýdlantě

O TABLET S ANDROIDEM
pro VIP zákazníky 
s nákupem nad 500Kč
od 26. 11. do 23. 12. 2012
Slosování proběhne 
23. 12. 2012 v 11h

30% sleva 

na kolekci 

podzim a zima 

2012

Ateliér Frýdlant Dlužíte?
Vymáhání 

může skončit 
exekucí!

Placení odpadů – POZOR ZMĚNA
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Foto: Štěpán Černý
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