
FRÝDLANTSKÝ
ZPRAVODAJ

ročník XXIX| cena 5 Kč 5/6 2
0

2
0

Frýdlant začíná 
kvůli koronakrizi 
šetřit
O zhruba 20% snížil kvůli 
předpokládaným nižším příjmům 
z daní v důsledku koronavirové 
krize Frýdlant výdaje v provozních 
kapitolách rozpočtu. 
 Více na straně 6

Město podpořilo 
podnikatele poškozené 
vládními opatřeními
Město Frýdlant podpořilo 
finančním balíčkem opatření 
Korona podnikatele, kteří museli 
kvůli nařízení vlády uzavřít 
své provozovny. 
 Více na straně 6

Rekonstrukce 
Kodešovy ulice začne 
o prázdninách
V červenci začne rekonstrukce 
krajské Kodešovy ulice 
ve Frýdlantě. Rozložena bude 
do tří let. Celkem spolkne 
na 120 milionů korun.  
 Více na straně 8

Foto: Marek Sekáč 

Frýdlant v době koronavirové krize.  
Náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě v době vládních 

opatření k zastavení šíření nákazy novým typem 
koronaviru Covid-19 začala zdobit na věži radnice 

světelná srdce, vyjadřující podporu všem, kteří s virem 
bojují (více straně 6). Socha Albrechta z Valdštejna 

pak dostala roušku, která se stala symbolem  
boje s koronavirem.  



Přeji Vám, milý čtenáři, krásný červen. 
První červen v „době koronavirové“.
Děkuji Vám všem za velmi odpovědný 
přístup k sobě samým, k Vašim 
rodinám a nejbližším i k našemu 
městu. Víme, co bylo, nevíme, co bude. 
Je to na nás!
Nevím, kdy se věci dostanou „do 
normálu“.  Stále pevně věřím, že se 
situace bude stabilizovat a obyčejné 
věci zase budou obyčejné a nebudeme 
muset měnit své zvyky. 

Uděláme pro to maximum i na radnici, 
akorát si budeme muset zvyknout,  
že na to budeme mít daleko méně 
peněz, než v blízké minulosti!
Rodina, život, zdraví a svoboda, jsou 
to nejdůležitější, co si musíme chránit.  
V jakékoliv době!
Těším se na setkávání s Vámi v našem 
krásném a na odpovědné lidi bohatém 
městě! 
Společně to dáme!  

Dan Ramzer, starosta
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„Co nás nezabije, 
to nás posílí …“

Zveme občany města 
na veřejné zasedání Zastupitelstva města Frýdlant, 
které proběhne ve středu 17. června 2020. 

Začátek je v 18.00 hodin. 

Místo bude upřesněno ve vývěskách 
Městského úřadu Frýdlant.
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Z radniční věže září do noci srdce jako 
poděkování a symboly víry a naděje

„Srdce je symbol, kterému rozumí každý. Symbol lásky, naděje, soudržnosti, víry.  
To všechno je dnes v této těžké době zapotřebí. Svítící srdce na věži radnice mají lidem 

připomenout, že v tom nejsou sami a že 
společně tu situaci zvládneme. Zároveň 
jsou také vyjádřením podpory všem, 
kteří se starají o nemocné a kteří dělají 
všechno proto, aby se počet nakažených 
nezvyšoval. Chceme jimi tedy vyjádřit 
podporu záchranářům, zdravotníkům, 
hasičům, policistům, sociálním 
pracovníkům a řadě dalších profesí,“ 
vysvětluje tajemnice Městského úřadu 
Frýdlant Ing. Veronika Bubeníčková. 

Srdce se na radniční věži rozsvěcí 
každý den po setmění a zhasínají  
s ranním rozbřeskem.  

Na všechny světové strany září do dálky z věže frýdlantské radnice srdce. Poprvé se rozzářila v pátek  
17. dubna 2020. Jsou vzkazem města pro všechny obyvatele, aby neztráceli víru a naději. A také  
poděkováním všem, kteří stáli a ještě stojí v první linii v boji proti novému typu koronaviru. 

Frýdlant si připomněl 75. výročí 
konce druhé světové války
Sedmdesát pět let uplynulo 8. května 2020 od chvíle, kdy byl oficiálně vyhlášen konec druhé světové 
války. Významné výročí českých dějin si v tento den připomněl i Frýdlant a to pietními akty na městském 
hřbitově a u památníku obětem bombardování z konce války, který stojí u bývalé „traktorky“.

Připomenout si konec druhé světové 
války a uctít památku jejích obětí přišli 
na městský hřbitov starosta města Dan 
Ramzer, místostarosta Jiří Stodůlka, 
městští zastupitelé a představitelé 
Armády ČR a aktivních záloh. Starosta 
a místostarosta následně položili 
květiny také u památníku obětem 
bombardování Frýdlantu ze dne 
8. 5. 1945. Na Frýdlant totiž během 
osvobozování padaly bomby a  
o život připravily nejméně 65 lidí. 
„Tak významné výročí, jakým je 75 let  
od konce druhé světové války si 
zasloužilo velké vzpomínkové akce. 
Nicméně vládní opatření k zastavení 
šíření nového typu koronaviru 
vzpomínkové akce velmi omezila. 
Některá města piety zrušila úplně,  
v dalších, stejně jako ve Frýdlantu, se 
konala jen v komorním provedení. 

Přesto děkuji všem, kteří si během 
dne udělali čas a na hřbitov nebo  
k památníku u bývalé „traktorky“ zašli, 
aby uctili památku těch, kteří bojovali 

za naši svobodu nebo byli obětí tohoto 
válečného konfliktu,“ říká starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer.   
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Frýdlant by se mohl stát pro snazší  
financování rekonstrukce frýdlantské
nemocnice akcionářem KNL 

O další podobě a budoucnosti 
nemocnice jedná Město Frýdlant 
s Libereckým krajem od začátku 
července 2019, tedy od doby, kdy 
KNL převzala frýdlantskou nemocnici 
od společnosti EUC. „Velmi brzy 
jsme se shodli na rozsahu nutných 
rekonstrukčních prací v zadní části 
areálu nemocnice, máme hotovou 
studii, pracuje se na projektu. Nicméně 
zatímco budoucí vzhled a fungování 
frýdlantské nemocnice jsou vlastně 
jasné, otazníky visí nad způsobem 
financování rekonstrukce,“ říká 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Město Frýdlant garantovalo, že do 
projektu investuje částku 25 milionů 
korun. Další peníze se ale zatím 
nepodařilo sehnat. „Oslovili jsme při 
hledání financí na rekonstrukci i okolní 
obce z Frýdlantska, ale jediný, kdo se 
k závazku přihlásil konkrétní částkou, 
byla Bulovka, která přislíbila ze svého 
rozpočtu 500 tisíc korun,“ podotýká 
místostarosta Frýdlantu, který má 
zdravotnictví ve své gesci.

Finanční příspěvek z kraje je kvůli 
vlastnictví objektů městem Frýdlant 
komplikovaný. Stejně jako případná 
investice KNL. „KNL nemůže jen tak 
investovat do cizího majetku. Pokud 
by to chtěla udělat, musela by se tato 
investice řešit smluvně například 
v nájemní smlouvě, muselo by být 
jasně dané, za jak dlouho se investice 
„odbydlí“ a vyřešit by se musela 
ještě celá řada nejasností. Bylo by to 

velmi komplikované a ze zkušeností 
s EUC víme, jaké komplikace mohou 
dlouhodobé nájemní smlouvy, byť 
se v současné době zdají výhodné a 
dokonalé, později přinést. Proto jsme se 
snažili najít pro obě strany výhodnější a 
jednodušší řešení. Takovým se nám jeví 
vstup Frýdlantu do akciové společnosti 
KNL,“ říká hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta.

Frýdlant by podle tohoto návrhu vložil 
do akciové společnosti majetkově 
tu část nemocnice, která je pro 
provozování nemocnice potřebná. 
„Došlo by k ocenění těchto objektů, 
na jehož základě by Frýdlant získal 
příslušný počet akcií ve společnosti. Tím 
by se objekty v zadní části nemocnice 
staly majetkem KNL, která by na ně 
mohla vytvářet například odpisové 
zdroje a pravidelně by je udržovala v 
rámci svého hospodaření. Samozřejmě 
že bude nadále nutné hledat zdroje na 
počáteční investice do rekonstrukce, ale 
ve chvíli, kdy bude Frýdlant akcionářem 
KNL a budovy budou součástí 
společnosti, budou jiné možnosti, jak 
využít vnitřní zdroje,“ dodává hejtman.
Návrh na vstup Města Frýdlant 
do akciové společnosti Krajská 
nemocnice Liberec přednesl 
hejtman Libereckého kraje Martin 
Půta frýdlantským zastupitelům na 
veřejném zasedání ve středu 22. 
dubna 2020. Pokud by zastupitelé 
v budoucnu na tento vstup do KNL 
kývli, začne se připravovat ocenění 
dotčených budov v areálu nemocnice 

a vstup Frýdlantu pak budou muset 
schválit ještě další tři akcionáři KNL, 
kterými jsou vedle Libereckého kraje 
ještě statutární město Liberec a město 
Turnov.

„O možnosti vstupu Frýdlantu 
do akciové společnosti KNL jsem 
zastupitele informoval už na únorovém 
zastupitelstvu bezprostředně poté,  
co jsme o ní začali s hejtmanem kraje 
reálně uvažovat. Jsem přesvědčen 
o tom, že jde o nejlepší řešení  
pro zachování základní zdravotní 
péče na Frýdlantsku. Protože  
v KNL vidím garanci toho, že bude  
ve Frýdlantě provozovat tu zdravotní 
péči, kterou výběžek potřebuje,“ dodává 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Město současně s vyjednáváním  
o možném vstupu do KNL pokračuje 
v přípravě projektu rekonstrukce 
tak, aby byl co nejdříve kompletně  
hotový.  

Frýdlant by se mohl stát čtvrtým akcionářem Krajské nemocnice Liberec, a.s. (KNL) a to především proto, 
aby se zjednodušila možnost financování plánované rekonstrukce části areálu frýdlantské nemocnice.  
Ta má podle projektu přijít na zhruba 85 milionů korun bez DPH. Budovy ale patří městu Frýdlant, zatímco 
nemocnici provozuje KNL, což při hledání možností financování přináší řadu problémů.
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Město Frýdlant se letos opět zařadilo 
do Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón, který každoročně 
vyhlašuje ministerstvo kultury a 
rozhodlo se přispět na obnovu 
památek v městské památkové zóně. 
Výběr objektů vhodných k obnově 
probíhá na základě žádostí  
od majitelů a prochází posuzováním 
při zasedání památkové komise, 
která letos přerozdělovala dotaci 
od ministerstva ve výši 635 tisíc Kč. 
Město Frýdlant pak ze svého rozpočtu 
každému majiteli přispívá částkou 
odpovídající minimálně 10% celkové 
ceny rozpočtu. 
K obnově komise vybrala objekt čp. 74 
ve vlastnictví Města Frýdlant. Peníze 
budou použity na restaurování vikýřů 
ze střechy domu, který prochází 
rozsáhlou rekonstrukcí. Obnovou 
vikýřů dojde k výrazné rehabilitaci 
jeho vzhledu. 
Dále bylo podpořeno restaurování 
dveří fary u kostela Nalezení sv. Kříže. 
Vhledem ke kulturnímu a historickému 
významu, jaký Frýdlantu přináší 

komplex staveb kostela a fary, Město 
Frýdlant poskytuje dotace církvi 
pravidelně a přispívá tak k ochraně 
významné regionální památky. 
Dále byl příspěvkem na opravu dvorní 
fasády podpořen městský dům 
čp. 104 na náměstí T. G. Masaryka. 

Novou fasádu dostanou také domy 
v Zámecké ulici, a to čp. 434 as 442. 
Zámecká ulice je hlavní přístupová 
cesta od centra města k hradu a 
zámku Frýdlant a rekonstrukce domů 
v ní se významně podílí na celkovém 
vyznění města pro návštěvníky.  

Městský úřad Frýdlant je pro veřejnost 
otevřen opět každý všední den
Od pondělí 25. května je po celou 
dobu provozu Městského úřadu 
Frýdlant otevřena bez omezení 
nejen budova radnice, ale i budova 
B. Pokladna na budově B je určena 
především pro správní agendy, 
pokladna v budově radnice slouží  
k platbám poplatků za odpad, psy a 
podobně. 

Klienti musejí mít při vstupu na úřad 
nasazené roušky a dodržovat mezi 
sebou rozestupy 2 metry.  

Program regenerace 
památkové zóny 
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Frýdlant pomohl v době koronavirové krize 
podnikatelům. Připravil balíček opatření

„Přestože Město Frýdlant s výhledem 
na to, že se očekává nižší příjem  
z daní, snížilo své výdaje o celých 
20%, je si vědomo nutnosti podpořit 
místní podnikatele. Rada města proto  
připravila zastupitelům k projednání 
Finanční balíček opatření nazvaný 
Korona, který navrhuje, jakým 
způsobem město podnikatelům  
ve Frýdlantě pomůže. A to všem, 
bez ohledu na to, zda jsou v nájmu 
v městských budovách nebo ne,“ 
podotkl ještě před schválením 
balíčku zastupiteli starosta Frýdlantu 

Dan Ramzer. Zastupitelstvo města 
předloženou podporu podnikatelům 
schválilo.
Balíček byl rozdělen na dvě části. 
V první se řešilo prominutí nájmu 
podnikatelům, kteří byli nuceni kvůli 
nařízení vlády uzavřít své provozovny 
a jsou v nájmu v městských budovách, 
anebo finanční dar těm, kteří své 
provozovny museli zavřít, ale jsou  
v nájmu jinde, než v budovách 
města (a nájem jim nebyl odpuštěn) 
nebo provozují provozovnu ve svém 
vlastním objektu.

„V druhé části byla řešena doba  
po otevření provozoven, která bude 
pro podnikatele krušná. Podporou 
v této části balíčku bylo odpuštění 
50% nájmu těm, co jsou v městských 
budovách a všem ostatním ve stejném 
duchu, jako bylo v té první fázi podpory, 
formou daru opět ve výši 50% té částky 
z první části balíčku. Tato opatření 
město přijalo proto, aby podnikatelé 
se svou činností neskončili a restart 
měli co nejjednodušší,“ vysvětluje 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.  

Podporu podnikatelům, kteří působí ve Frýdlantě a kteří byli nuceni z důvodů nařízení vlády uzavřít své 
provozovny, schválilo ve středu 22. dubna 2020 na svém pravidelném zasedání zastupitelstvo Města Frýdlant. 
Takzvaný Finanční balíček opatření Korona se týkal jednak podpory podnikatelů kvůli nucenému uzavření 
provozoven a pak také podpory podnikatelů při znovuzahájení provozování podnikání ve znovuotevřených 
provozovnách.

Frýdlant se připravuje na před-
pokládané snížení daňových příjmů 
města, které bude důsledkem 
vládních opatření proti šíření nového 
typu koronaviru Covid-19. Město proto 
začalo šetřit ve všech provozních 
kapitolách městského rozpočtu. 
Výdaje v nich plošně snížilo o 20%. 

„Koronavirová krize a opatření přijatá 
vládou budou zcela jistě znamenat  
pro Frýdlant ponížení daňových příjmů. 
Rozhodli jsme se proto pro plošnou 
restrikci všech provozních kapitol 
rozpočtu. V praxi to znamená, že šetříme 
a budeme šetřit v provozu města, úřadu 
a městských organizací. V současné 
době se budou dokončovat či začínat 
jen stavby, které jsou financovány  
z dotací nebo jsou ve vysokém 
stupni příprav. Takovou stavbou je 
například rekonstrukce Kodešovy ulice, 
která má začít v průběhu července  
a spolupracujeme na ní s Libereckým 
krajem a Frýdlantskou vodárenskou 

společností, a.s.,“ říká starosta Frýdlantu  
Dan Ramzer. 

Město také bude pokračovat  
v opravách městských bytů, které 
přinášejí městskému rozpočtu příjmy, 
nebo například ve výměnách kotlů, 
které přinesou provozní úsporu. 
Realizovány budou také projekty, 
které slibují výrazné zkvalitnění života 
lidí ve Frýdlantě. 

„Ostatní investiční akce, byť projektově 
připravené, v tuto chvíli odložíme a 
například rekonstrukci atletického 
oválu na stadionu budeme realizovat 
jen v případě, že na jeho obnovu 
získáme dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj a Libereckého kraje,“ dodává 
starosta města. Město bude také šetřit 
například na investicích do budov 
města, vyjma bytů, do skateparku, 
nezačne ani s plánovanou výraznější 
opravou autokempu. „Přestože město 
omezilo své výdaje, zachová 

schválenou výši dotací pro městské 
kulturní, sportovní či společenské 
spolky, omezovat nebude ani výši 
financí v dotačním titulu pro majitele 
nepamátkových objektů v památkové 
zóně a škrty se nedotknou ani peněz 
města určených na sociální služby, které 
distribuuje Mikroregion Frýdlantsko,“ 
ujišťuje Dan Ramzer.  

Město Frýdlant intenzivně komunikuje 
s Libereckým krajem, s jehož pomocí 
bude žádat po Vládě ČR, aby zaplatila 
opatření, které Frýdlant vydal  
v souvislosti s řešením koronavirové 
krize. „U nás jde o zhruba 800 tisíc  
korun, které budeme po vládě 
intenzivně vymáhat,“ uzavírá starosta 
Frýdlantu.  
 

Frýdlant začal s ohledem na předpokládané 
snížení daňových příjmů šetřit
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Frýdlant zkontroloval všechna hřiště a 
sportoviště a opravil nalezené závady

„S pravidelnou předjarní kontrolou 
jsme začali už v únoru, prošlo jí všech 
23 veřejných hřišť a sportovišť. Zaměřili 
jsme se na stav jednotlivých herních 
prvků, především na praskliny, volné 
spoje, ostré hrany nebo dopadové 
plochy. Závady a problematická místa 
jsme zaevidovali a v průběhu dubna 
odstranili. V současné době jsou 
díky tomu všechny venkovní veřejné 
herní plochy připraveny k plnému a 
bezpečnému využití za podmínek 
dodržování provozního řádu,“ říká 
Jan Mráz z majetkosprávního odboru 
Městského úřadu Frýdlant.  

Bez závad a případných nebezpečných jevů je ve Frýdlantu všech 23 veřejných dětských hřišť a sportovišť. 
Město Frýdlant všechna zkontrolovalo a závady nechalo opravit. V kontrolách bude nicméně pokračovat i 
během celého roku.

Nedotýkejte se v lesích obarvených 
klád, jsou chemicky ošetřené!

Počasí láká k vycházkám do přírody. 
Na svých toulkách mohou výletníci 
narazit na červeně (nebo do růžova 
či fialova) obarvené klády, v lesích 
Frýdlantského výběžku jich až  
do konce července budou stovky.  
Je to dříví chemicky ošetřené  
insekticidním postřikem proti 
kůrovcům. Lesníci se snaží takto 
ochránit svěřené porosty před 
přemnoženým škůdcem. Použité 
chemické prostředky mohou  
při kontaktu způsobit závažné 
zdravotní komplikace, proto i lesní 
dělníci při jejich aplikaci musí 
dodržovat velmi přísné hygienické 
a bezpečnostní předpisy. Prosíme 
všechny návštěvníky lesa, aby v zájmu 
ochrany svého zdraví na takto ošetřené 
kmeny nesahali, nesedali si na ně a ani 
jinak se jich nedotýkali.   

Lesy České republiky, s.p. 
Lesní správa Frýdlant
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Oprava krajské komunikace Kodešovy 
ulice začne v červenci, potrvá tři roky

„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 nejrozbitějším 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 Jiráskovou za mostem u bývalé 
„traktorky“ až nad železniční přejezd, 
na křížení s ulicí Polní. Probíhat bude  
v tomto roce. Druhá etapa je 
plánována na rok příští 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 finance, protože akce je finančně 

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 a půl dlouhou silnici, která je 
velmi frekventovaná,“ vysvětluje Dan 
Ramzer.

Součástí rekonstrukce ulice bude 
hned v první, tedy letošní 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 vedle Libe-
reckého 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,“ uzavírá ředitel FVS Ing. Petr 
Olyšar.   

V červenci tohoto roku se začne 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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Voda ve frýdlantských studánkách 
je opět zdravotně nezávadná

„Z výsledků rozborů vzorků tří 
frýdlantských studánek vyplývá, že  
voda v nich je pitná a zdravotně 
nezávadná. Limity překračuje 
 u pramene na Větrově a u studánky 
v Bezručově ulici pouze v ukazatelích 
PH, což je ovšem zapříčiněno tím, 
že celá oblast Liberecka se nachází 
na horninovém podloží, konkrétně 
břidlicovém a tudíž je u nás voda o něco 

kyselejší. Zpřísnila se také legislativa, 
proto jsou u těchto dvou pramenů 
limity Ph mírně překročeny. Nicméně 
voda není v žádném případě jakkoli 
škodlivá. Je pitná, zdravotně nezávadná 
a konzumovat ji lze bez nutnosti 
převaření,“ vysvětluje Jan Mráz  
z majetkosprávního odboru 
Městského úřadu Frýdlant.

Věříme, že tyto informace Vám 
pomohou s rozhodnutím, kam si 
pro dobrou vodu ve Frýdlantě zajít. 
I nadále budeme stav a kvalitu vody 
frýdlantských pramenů sledovat.   

Voda ve studánkách v Bezručově ulici, v kašně ve Větrné ulici a z pramene Ledový mužíček je pitná a 
zdravotně nezávadná. Potvrdily to rozbory vzorků vody z těchto tří frýdlantských studánek, provedl 
ve svých zkušebních laboratořích Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.

Výsledky rozborů pramene Ledový mužíček, studánky v Bezručově ulici a pramene ve Větrné ulici na Větrově 
si můžete projít zde: 

https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/archiv/archiv-2020/voda-ve-frydlantskych-studankach- 
je-opet-zdravotne-nezavadna.html

Oznámení - Dovoz obědů pro seniory

Dovoz obědů pro seniory už po ukončení dosavadních opatření 
proti šíření nového typu koronaviru nezajišťuje Městský úřad 

Frýdlant, ale nově Středisko sociální péče Frýdlant. 

Odebírat je ale i nadále může každý zájemce z řad seniorů. 
Stačí, když kontaktujete odpovědnou osobu, 

kterou je p. Věra Jurkovičová, tel.: 724 308 178 
nebo pečovatelky na pevné lince 482 311 349. 

Cena oběda zůstává stejná 75,- Kč a dovážka oběda stojí 18,- Kč.
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V obřadní síni byli na konci února 
přivítáni noví občánci Frýdlantu

Vítání občánků je ve Frýdlantu  
na programu čtyřikrát až pětkrát  
za rok. „Tentokrát jsme vítali mezi 
občánky Frýdlantu děti, které se  
narodily v posledních dvou měsících 
roku 2019,“ vysvětluje matrikářka 
Městského úřadu Frýdlant Ivana 
Sitzberger. 

„Mezi občany města jsme tentokrát 
přivítali Benjamína Duba, Filipa Rejfa, 
Josefínu Rejmanovou, Adama Baláše, 
Markétu Albrechtovou, Kryštofa Lesáka, 
Nikol Vošvrdovou a Viktorii Krulišovou. 
Přeji jim, ať jsou ve svém životě zdraví 
a obklopení milující rodinou. Protože 
to je pro děti nejdůležitější. Rodičům 

pak přeji hodně trpělivosti a radosti  
z potomků. A také pevné nervy, ty jsou 
při výchově dětí také často potřeba,“ 
podotkl s úsměvem starosta Frýdlant 
Dan Ramzer, který dětem tradičně 
předal plyšovou hračku, maminkám 
pak pamětní list a květinu. 

Rodiče si také domů odnesli pro svá 
miminka vůbec první knížku jejich 
života a to díky projektu S knížkou  
do života, ke kterému se nově připojila 
také Městská knihovna Frýdlant. 
„Nově narozená frýdlantská miminka 
a jejich rodiče obdrželi dárkový 
balíček s dětským leporelem, knihou  
pro rodiče i s nabídkou aktivit knihovny. 

My knihovnice máme velkou radost,  
že jsme již součástí tohoto projektu, 
s jehož pomocí chceme a také se 
přimlouváme za to, aby si děti odmalička 
zvykaly na knížky, aby se jim četlo a aby 
se s nimi o příbězích i povídalo. Jsme 
si totiž moc dobře vědomy toho, jak 
důležité jsou knihy pro vývoj mnoha 
schopností a vědomostí dítěte, a to 
především v dnešní přetechnizované 
době,“ vysvětlila rodičům Radka 
Wittmayerová z Městské knihovny 
Frýdlant. 

Vítání občánků zpestřily svým milým 
vystoupením děti z mateřské školy 
Jiráskova.   

Osm nových občánků přivítal v sobotu 22. února 2020 v obřadní síni frýdlantské radnice slavnostně 
starosta města Dan Ramzer. Vzácně přitom byl vyrovnán počet dívek a chlapců, neb každá skupina 
tvořila polovinu vítaných občánků. 

Foto: Jaroslav Appeltauer
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

„Školka v Sídlištní ulici byla poslední 
městskou školkou, která čekala na 
zásah a úpravu své zahrady. Je to proto,  
že tamní zahrada je rozsáhlá a tak byl 
na její úpravu potřebný projekt, nestačily 
jen dílčí úpravy,“ říká místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Kompletní rekonstrukce zahrady  
v MŠ Sídlištní začala v dubnu a během 

prvních prací došlo na bourání 
nevyhovujících herních prvků, 
dřevěného altánu, zpevněných ploch a 
starého pískoviště. 

„Zahrada mateřské školy bude  
po ukončení rekonstrukce dětem 
nabízet nové asfaltové cestičky pro 
odrážedla nebo kola, travnaté hřiště pro 
míčové hry, ohniště, rozjezdové svahy  

pro sáňkařské využití, dřevěnou terasu  
s altánem, pískoviště s obvodovou lavicí 
nebo také dřevěnou terasu ze sibiřského 
modřínu, u které se v budoucnu počítá 
se zastřešením,“ uzavírá Dana Kiliánová 
z investičního oddělení Městského 
úřadu Frýdlant.  

Zahrada mateřské školy Sídlištní se mění
Nákladem zhruba 2 miliony a 250 tisíc korun (bez DPH) nechává  v současné době Město Frýdlant obnovovat 
zahradu u mateřské školy v Sídlištní ulici. Součástí její proměny je vznik asfaltové cestičky pro odrážedla  
či kola, travnatého hřiště pro míčové hry, ohniště, dřevěné terasy s altánem nebo nového pískoviště. 
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ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

Od vyhlášení nouzového stavu a 
mimořádného opatření přešla naše 
škola jako všechny ostatní na tzv. 
výuku na dálku. 

Od počátku jsme se zaměřili 
především na procvičování, opakování 
a upevňování učiva, které již bylo  
s žáky probráno, pro starší pak byly 
připravovány i materiály k samostudiu. 

Vzhledem k velkým rozdílům mezi 
rodinami a jejich možnostem jsme 
dospěli k nejlepší možné variantě 
výuky – předávání pracovních listů 
vytvořených učiteli v tištěné formě 
jednou za týden nebo jednou za čtrnáct 
dnů. Úzké skupině žáků, kteří nemají 
možnost si úkoly vyzvednout nebo jsou 
jinak hendikepováni, úkoly zasíláme 
poštou, případně jsme využili pomoc 
pracovnice organizace Člověk v tísni.  
 
Skupina žáků, která má možnost 
vypracovat úkoly v elektronické formě, 
si je může stáhnout z našich webových 
stránek. Bohužel, i přes velkou snahu 
a nabídky pomoci, je několik žáků a 
rodin, kteří nespolupracují a se školou 
nekomunikují. Snažíme se tedy hledat 
další možnosti, jak tyto rodiny a žáky 
zapojit, aby tak dlouhý výpadek přímé 
účasti na výuce neměl dlouhodobě 
negativní dopad na rozvoj žáka.  

Pro tento rozvoj je důležitá zpětná 
vazba, kontakt se svým učitelem, 
možnost popovídat si. Toto mají žáci 
možnost zažívat i díky vytvořeným 
facebookovým skupinám či spojením 
přes Skype, které využívají především 
starší ročníky a vycházející žáci. Díky 

této formě komunikace jsme také mohli 
pokračovat v aktivitě Kariérového 
poradenství v projektu Šablony II.

Od 11. 5. 2020 byla umožněna 
přítomnost žáků 9. ročníku ve škole 
na přípravu na vstup do středního 
vzdělávání. Tuto možnost hned využili 
první týden 4 aktivní žáci a patří jim  
za to velká pochvala. 

I naše škola se připravovala na vstup 
žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020, 
ale výnosem MŠMT na doporučení 
epidemiologů bylo ustanoveno, 
že školy, které jsou zřízeny podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona pro 
žáky s mentálním postižením, 
souběžným postižením více vadami 
a poruchami autistického spektra, 
budou do 30. 6. 2020 uzavřeny a 
vzdělávání bude i nadále probíhat 
jako dosud, tedy na dálku. O této 
skutečnosti byla informována Rada 
města Frýdlant na svém jednání  
4. 5. 2020, kde bylo přijato usnesení 
o uzavření školy do 30. 6. 2020.  

V následujících dnech se v médiích 
objevily různé informace o stížnostech 
a peticích různých zainteresovaných 
skupin, sám ministr školství Plaga se 
vyjádřil, že o problematice speciálních 
škol bude ještě jednat s epidemiology, 
nicméně prozatím nové informace 
nejsou a původní nařízení platí.

Blíží se závěr školního roku a s ním  
i hodnocení. Letos bude v mnohém 
jiné. Na webových stránkách naší 
školy (www.zsps-frydlant.cz) se 
dočtete podrobnější informace.  

Přejeme našim žákům i rodičům, 
aby toto krizové období v pořádku 
zvládli a nezapomínali na to, že i 
ve výjimečných situacích je třeba 
myslet na své povinnosti a myslet 
na svou budoucnost. U dětí je tou 
budoucností vzdělání, které se  
pro ně může stát vstupní branou  
do lepšího života, klíčem k získání 
lepší práce a lepšího ohodnocení.  
My učitelé se budeme snažit Vám 
dětem se vzděláním pomoci, jak 
nejlépe umíme. Co jsme nezvládli  
na jaře, doženeme na podzim. 
Chystáme se pro Vás během 
června připravit školu na nový 
školní rok, aby se Vám 1. září 
příjemně vracelo do školních lavic.  
 
Spolu to zvládneme!

Informace o činnosti školy v době 
koronavirové pandemie

Mgr. Jaroslava Smolová,
ředitelka školy
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Od 11. května 2020 je žákům 9. ročníku 
ZŠ umožněna dobrovolná příprava na 
jednotné přijímací zkoušky na střední 
školy. Deváťáci navštěvují školu třikrát 
týdně v dopoledních hodinách a 
procvičují si pod vedením učitelů 
úlohy z matematiky a českého jazyka.  
 
Příprava na „přijímačky“ bude 
ukončena ve čtvrtek 4. června 2020, 
zkoušky pak vycházející žáky čekají  
v pondělí 8. června 2020.

Úterý 9. června je vyhrazeno  
pro přijímací zkoušky žáků, kteří se 
hlásí na víceletá gymnázia. Od pondělí 
25. května 2020 je škola otevřena 
také pro žáky 1. stupně ZŠ. Jejich 
účast na dopoledních vzdělávacích a 
odpoledních zájmových aktivitách je 
dobrovolná. Do frýdlantské základní 
školy dochází přibližně polovina 
žáků 1. až 5. ročníku, ostatní se 
vzdělávají i nadále z domova na dálku.  
Pro zájemce je zajištěno školní 
stravování. 

Frýdlantská mateřská škola  
v uplynulých měsících uzavřena 
nebyla, dočasně jsme pouze omezili 
provoz na pracovištích MŠ Jiráskova 
a MŠ Bělíkova. Po celou dobu 
trvání nouzového stavu zajišťovala 
naše škola péči o děti od 3 do 13 
let, jejichž rodiče jsou příslušníky 
bezpečnostních sborů, zdravotníci 
a pracovníci v sociálních službách.  

V současné době už fungují všechna 
pracoviště MŠ bez omezení. Dětská 
skupina Koťata, kam docházejí 
nejmenší děti z Frýdlantu a okolí, 
přerušila v průběhu dubna provoz  
z důvodu nízkého zájmu rodičů, nyní 
už poskytuje své služby bez omezení. 

Změny a omezení se dotkly také 
provozu základní umělecké školy, 
která byla až do 10. května 2020 také 
uzavřena.  Pro trávení volného času 
dětí je možné opět využít nabídky 
volnočasových aktivit frýdlantského 
domu dětí a mládeže. Na začátek 
prázdnin chystá DDM tradiční 
příměstské tábory. 

S ohledem na bezpečnost dětí, žáků, 
rodičů, zaměstnanců školy a široké 
veřejnosti jsme bohužel museli  
do konce tohoto školního roku zrušit 
všechny školní veřejné akce, soutěže, 
výlety, společná setkání, kulturní 
vystoupení a výstavy. 

I přes přísná bezpečnostní opatření 
máme za sebou zápisy do mateřské 
a základní školy. V září přivítáme  
ve školce a ve škole na 160 nových 
dětí a žáků. 

Na všech pracovištích školy stále 
platí mimořádná preventivně-
bezpečnostní opatření dle dopo-
ručení MŠMT. Díky Městu Frýdlant 
máme zajištěno dostatečné množství 

ochranných pomůcek a desinfekce 
pro děti, žáky a zaměstnance školy. 
Aktuální informace o změnách 
v provozu školy pravidelně  
zveřejňujeme na školních webových 
stránkách www.zsazusfrydlant.cz 

Doufáme, že se situace po letních 
prázdninách opět vrátí do normálu a 
škola bude v plné míře otevřená všem 
dětem, žákům a rodičům.   Jménem 
všech pracovníků školy Vám přeji 
hezké léto, které si snad budeme moci 
užít naplno a bez obav!    

V souvislosti se současnou situací spojenou s pandemií nemoci COVID-19 došlo v uplynulých měsících  
k dočasným změnám v provozu jednotlivých pracovišť naší školy. Od 11. března 2020 bylo nařízeno   
uzavření všech základních, středních a vysokých škol a školských zařízení v celé České republice. Výuka  
žáků tak stále probíhá na dálku. 

Aktuální informace k fungování 
jednotlivých součástí ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Mgr. Bc. Petr Kozlovský 
ředitel školy
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Sportovní hala u zimního stadionu 
se dočkala zateplení

„Energetická náročnost budovy 
sportovní haly ve Frýdlantu už byla 
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 objekt se dočká zateplení fasády 
sportovní haly i zázemí, výměny oken 
a dveří, zateplení střechy, ale i výměny 
stávajících tmavých plynových zářičů, 
které slouží k vytápění haly. Nahradí je 

plynové zářiče s vyšší účinností sálání,“ 
říká Dana Kiliánová 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 začalo v dubnu, 
hotové má být na podzim.

Zateplení fasády, zázemí, střechy i výměna oken a dveří probíhá v současné době na sportovní hale  
u zimního stadionu ve Frýdlantu. Projekt, který je podpořen z Operačního programu Životní prostředí 
50% nákladů, přijde na zhruba 4,9 milionu korun bez DPH. Zbylé náklady uhradí ze svého rozpočtu 
Město Frýdlant a Liberecký kraj. Ten projekt podpořil prostřednictvím dotace na tělovýchovu a sport 
částkou 570 tisíc korun. 

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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Začne-li se kouřit za jízdy  
z motorového prostoru vozidla 
nebo ucítíme-li zápach spáleniny, 
je třeba okamžitě zastavit, vyndat 
klíče ze zapalování a rychle auto 
opustit. Než vystoupíme z vozidla, 
oblékneme si reflexní vestu.

Nezapomeneme z vozu pomoci 
dětem, starším a nepohyblivým 
osobám, případně zvířatům. 
Zůstaneme v dostatečné vzdálenosti 
mimo vozovku, pokud možno  
za svodidly. Pokud to situace 
umožňuje, nezastavujeme poblíž 
míst, kde by požár mohl způsobit 
další škody, například v blízkosti jiných 
vozidel, budov, benzínových čerpacích 
stanic, plastových kontejnerů a 
popelnic nebo v tunelech. Je nutno 
si uvědomit, že i při zatažené ruční 
brzdě může dojít k jejímu přehoření a 
samovolnému rozjetí vozidla z kopce. 
Z tohoto důvodu je vhodné u hořícího 
vozidla nechat zařazen rychlostní 
stupeň. Poté ihned zavoláme hasiče 
na čísle 150 nebo 112.

V případě, že to situace umožňuje a 
rozhodneme se požár hasit hasicím 
přístrojem z výbavy vozidla, je třeba 
postupovat velmi opatrně. Hasicí 
přístroj můžeme použít pouze  
na začínající požár. K hořícímu 
vozidlu přistupujeme ze směru 
po větru. Hasicím přístrojem je 
třeba hasit pouze přes mezeru 
mírně otevřené kapoty i z důvodu 

větší účinnosti hasebního prášku.  
Při otevření kapoty motorového 
prostoru by došlo k rychlému přístupu 
vzduchu, který by podpořil hoření. 
Pozor na popáleniny od rozpálené 
kapoty.

Pokud už z vozu šlehají plameny a 
nenacházejí se v něm žádné osoby, 
tak se k vozu nepřibližujeme. Mohlo 
by dojít ke zranění. Hašení většího 
požáru přenecháme hasičům, kteří 
jsou vybaveni vhodnou technikou a 
především ochrannými pomůckami. 
Nejvhodnější hasicí přístroj  
pro osobní vozidla je práškový,  
který můžeme zakoupit ve většině 
prodejen s autodíly a autodoplňky. 
Postačí malý kilový nebo dvoukilový. 
V některých zemích EU tvoří povinnou 

HASIČI RADÍ OBČANŮM

výbavu vozidla. Hasicí přístroj  
umístíme ve voze co nejblíže 
řidiči, tak aby v případě dopravní 
nehody nemohl zranit osádku 
vozidla. Nejlepší je uchycení  
v dosahu pro rychlé použití, k podlaze  
pod jedním z předních sedadel, 
případně ve schránce před 
spolujezdcem. Kromě hasicího 
přístroje je vhodné mít ve svém 
vozidle také řezač pásů, který umožní 
v případě potřeby přeřezat zapnuté 
bezpečnostní pásy a dostat se tak 
rychleji z vozidla.   

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

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje eviduje ročně kolem 100 ohlášených požárů dopravních 
prostředků. Mezi hlavní příčiny těchto požárů patří technické závady, nejčastěji na elektroinstalaci a 
výfukovém potrubí, nebo úmyslné zapálení. Protože se u podobné události můžeme ocitnout všichni, 
zopakujme si několik základních pravidel, jak správně postupovat.

Co dělat při požáru 
vozidla

    

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

 
Jsou biokrby bezpečné? 

V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace - krbů na biopalivo 
(„biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. Biokrby 
vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze 
zahraničí.  

Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb, kde není 
kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry, terasy i venkovní 
prostory. Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na stěnu, vestavět nebo 
nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi. Reklamy uvádějí 
jednoduchou instalaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak 
bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze 
většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě nutnosti 
větrat prostory kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji oxidu 
uhličitého, se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit nejen 
majetek, ale i ohrozit lidské životy.  

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu: 

• Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití. 
• Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce. 
• Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách a především nad 

biokrbem. 
• Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko vzniku požáru.  
• Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od 

uhašení), aby nedošlo k popálení.  
• Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel) určené pro 

spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96% ethanolu. 
• Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen informacemi 

v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly. 

Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány 
konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní 
zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna jediná společnost provádějící 
certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na 
certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC).  

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá reálná 
nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatelů. Scházející legislativa pro tyto krby 
umožňuje prodej a provozování zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány standardy 
pro specifikování rizik uváděných v návodech. 

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 

     HZS Libereckého kraje 
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Hasičská zbrojnice v Okružní 
ulici se dočkala rekonstrukce 
a dostavby oplocení

„Oprava oplocení začala demontáží 
stávajícího plotu tvořeného plotovými 
drátěnými dílci, následovaly výkopy  
v téže trase, položení základů a vyzdění 
nového oplocení z KB bloků, do kterých 
byly následně osazeny dřevěné plaňky  
s nátěrem,“ říká referentka investičního 
oddělení Městského úřadu Frýdlant 
Lenka Vebrová. 

Stávající brány u vjezdu do areálu 
hasičské zbrojnice byly nahrazeny 
pojezdovými s elektrickým pohonem, 
s napájením v rozvaděči z boční 
garáže. V místě průčelí garáží je nově 
umístěno drátěné poplastované 
pletivo se sloupky a podhrabovými 
deskami.   

Od února do dubna tohoto roku 
probíhala v hasičské zbrojnici 
v Okružní ulici ve Frýdlantě 
rekonstrukce a dostavba 
oplocení. Celkem přišla akce 
městský rozpočet na zhruba 
760 tisíc korun bez DPH.
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Řekněte nám, jestli na Frýdlantsku 
využijete denní centrum 
pro dospělé a seniory

Uvažujeme o zřízení denního centra, 
kde by mohli vaši blízcí trávit čas 
během doby, kdy jste v práci nebo 
máte nějaké zařizování. Prosíme o 
vyplnění dotazníku, abychom zjistili, 
zda je tato služba potřebná a v jakém 
rozsahu.

Dotazník můžete vyplnit i Vy sami, 
pokud byste využili službu pro sebe. 

Oscanujte si na chytrý telefon QR kód 
a nebo zadejte na web adresu: 
http://bit.ly/frysko20

Ve fyzické podobě je dotazník k dispozici na následujících místech, kde Vám 
pracovnice rády pomohou s jeho vyplněním:

- MěÚ Frýdlant, sociální odbor  - Bc. Melová
- Úřad práce, pobočka Frýdlant - Bc. Pavlíčková - agenda příspěvku na péči
- Domov U Spasitele - Bc. Kochanová - ředitelka
- Středisko sociálních služeb - Bc. Jurkovičová, DiS. - vedoucí pečovatelské služby
- Nemocnice Frýdlant - Bc. Vrňatová - sociální pracovnice 

Dotazník vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb  
na Frýdlantsku. Na základě vašich informací můžeme začít připravovat postupné 
kroky k tomu, aby mohla být služba zahájena během dvou let.   

Staráte se o někoho dospělého, kdo je na Vaší péči trvale závislý? 
(starší rodiče, sourozenec, partner apod.)

Potřebuje během dne, kdy jste v práci, dopomoct se sebeobsluhou?

Potřebuje společnost druhých lidí?
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Informace pro občany Frýdlantu
Informujeme občany o možnosti 
pozdější platby poplatků ze psů a  
za odpad s ohledem na koronavirovou 
krizi.

Splatnost místního poplatku ze psů 
– akceptuje se úhrada do 30. 9. 
2020 (datum splatnosti druhé části 
poplatku).

Splatnost místního poplatku  
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
(KO) – akceptuje se úhrada do 31. 10. 
2020 (datum splatnosti druhé části 
poplatku).   

Občanská kronika

Oldřich Javorský
Věra Ptáčková
Liane Kollmannová
Ilona Mauerová
Petr Havel
Blažena Vlčková
Helena Kožáková
Božena Cvrčková

Úmrtí
Přemysl Hrdina
Emily Davidová
Natálie Václavů
Lukáš Mandl

Narození

únor 2020

Sňatky
David Blažek + Veronika Šormová
Bedřich Passler + Marie Mazánková
Dominik Veselý + Jolana Koutníková
Radek Boháč + Kristýna Stehlíková
Petr Řípa + Lenka Dvořáková

Josef Vokněr
Magda Bariová
Marie Brožová
Vladimír Janda
Jiří Kilián

Úmrtí
Tereza Ďuďová
Eliáš Vokoun
Tomáš Salaba
Ondřej Marek
Sebastian Kurey
Barbora Coufalová

Narození

březen 2020 duben 2020

Petr Pelz
Jaromila Volfová
Jitka Ježková

Úmrtí
Adéla Potenská
Kevin David
František Peml
Nikol Černohovzová
Jan Petržilka
Viktorie Špotová
Štěpánka Loudová
Josef Goroľ

Narození

Sňatky
Tomáš Jelínek +  Michaela Šilhavíková
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Přidejte se k obalové výzvě
Velký obal = velký odpad (a ještě něco navrch…)

Zákon o obalech ukládá výrobcům 
povinnost zajistit, aby hmotnost a 
objem obalu byly co nejmenší. „Praxe 
však bývá odlišná, častý nepoměr mezi 
obalem a skutečnou velikostí výrobku 
klame nás – spotřebitele, navíc zcela 
zbytečně zatěžuje životní prostředí,“ 
uvedla Dana Janatová, projektová 
manažerka institutu.

Z obalu, který má chránit výrobek, 
se totiž velmi záhy stává odpad. 
Velký obal rovná se velký odpad, to 
vidí každý. Co však na první pohled 
vidět není, jsou vedlejší negativní 
vlivy, např. zvýšená spotřeba i jiného 
obalového materiálu jako jsou 
fólie na palety. Dalším problémem 

je neefektivní využívání kapacit 
kamionu, který přepravuje místo 
zboží vzduch, absolvuje více jízd a 
tím zatěžuje dopravní infrastrukturu 
a ohrožuje naši bezpečnost. Zároveň 
spotřebuje více nafty, jejíž spalování 
uvolňuje do ovzduší škodlivé emise 
zhoršující klimatickou změnu apod. 
Všechny tyto dopady je nutné přičíst 
navrch k obalové zátěži.

„Usilujeme o to, aby se nadměrné 
obaly postupně přestaly používat. 
Rozhodli jsme se vyzvat veřejnost  
ke spolupráci formou Obalové výzvy 
a následně vstoupit do jednání  
s některými výrobci,“ doplnila Dana 
Janatová.

Obalovou výzvu pro spotřebitele 
najdete na webu ipur.cz. Součástí 
výzvy je fotogalerie výrobků  
s nadměrnými či zbytečnými obaly, 
kam i vy můžete vložit svůj úlovek 
nesmyslného obalu. „Databázi 
výrobků včetně výpočtů negativních 
vlivů předložíme výrobcům a řetězcům 
jako podněty ke změně,“ slibuje Dana 
Janatová.

Tři autory nejabsurdnějších fotografií 
čeká dárek v podobě inspirativní 
knihy o přírodě či udržitelném stylu 
života.  

Obchody nabízejí sušenky v sáčcích z poloviny prázdných. Jindy jsou to vitamíny, kterých by se  
do lahvičky vešlo třikrát tolik nebo prací prášek vyplňující krabici jen do dvou třetin. Také se divíte 
proč? Často se jedná o marketingový trik, kterým se výrobci snaží nalákat spotřebitele ke koupi 
výrobku a vydělat na jeho důvěřivosti. Liberecký Institut pro udržitelný rozvoj bude jednat s výrobci 
o redukci nadměrných obalů. A přichystal Obalovou výzvu pro všechny.
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V roce 2020 končí platnost řidičských 
průkazů vydaných v roce 2010. 
Platnost končí i u řidičských průkazů 
vydaných v roce 2015 těm řidičům, 
kteří jsou držiteli skupin C a D. 
Zkontrolujte si proto svůj doklad. 

Žádost o řidičský průkaz si můžete 
podat na kterémkoliv úřadu 
obce s rozšířenou působností 
v České republice. Nyní již není 
potřeba dokládat fotografii, neboť 
je možné si fotografii stáhnout  

Zkontrolujte si platnost 
řidičského průkazu

Sběrný dvůr 
v Raisově ulici je 

od začátku května 2020 
otevřený ve standardním

 režimu, a to:

Pondělí          
7 – 11.30 a 12.30 – 16 hod

Úterý             
7 – 11.30 a 12.30 – 15 hod

Středa           
7 – 11.30 a 12.30 – 15 hod

Čtvrtek          
7 – 11.30 a 12.30 – 15 hod

Pátek             
7 – 11.30 a 12.30 – 14 hod

Sobota          
 8 – 12 hod (do 31. 10. 2020)

Sběrný dvůr opět otevřen 
v běžném režimu

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd   1 3.2.2020   13:11:29

z registru občanských průkazů nebo 
cestovních dokladů. V případě,  
že není možné takto fotografii získat, 
pořídí ji pracovnice přímo v kanceláři  
na registru řidičů.   
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Okénko zastupitelů
Vážení čtenáři,

chceme prostřednictvím Frýdlant-
ského zpravodaje poděkovat všem, 
kteří se podíleli na tom, že naše 
město a jeho obyvatelé zvládli 
pandemickou dobu na jedničku. 

Díky všem lidem v první linii 
– příslušníkům integrovaného 
záchranného systému a Armády 
ČR, lékařům a zdravotníkům, 
pracovníkům v sociálních službách, 
dobrovolníkům, pracovníkům úřadů 
a představitelům samosprávy se 
povedlo zajistit bezpečné podmínky 
pro všechny, kteří je potřebovali.

Jsme rádi, že jsme se dokázali vzá- 
jemně podporovat. Dokázali jsme 

držet rodiny pohromadě nejen 
fyzicky, ale i na dálku díky telefonům 
a sociálním sítím. Udělali jsme si 
konečně čas na věci, které jsme 
dlouho odkládali. Jedli jsme zdravěji 
a věřím, že nám to vydrží. Více 
jsme vařili a pekli. Naučili jsme se 
on-line platit, nakupovat a efektivně 
komunikovat. Poznali jsme, jak 
důležité je mít rezervy a umět 
hospodařit.

My, zastupitelé za ODS, uděláme 
maximum pro to, aby naše město, 
které jistě kvůli situaci okolo  
pandemie koronaviru přijde o velké 
množství příjmů, sloužilo svým 
obyvatelům co nejlépe a efektivně.

Jen je potřeba se velmi dobře 
připravit na to, že budeme muset  
ve výdajích města daleko více šetřit a 
stanovit jasné priority jejich zbytnosti 
a nezbytnosti.

Užívejte, milí čtenáři, krásný vrchol  
jara a buďte naplnění pozitivní  
energií. Společně to zvládneme!  

Lucie Dušánková, Martin Šípek, 
David Šárka, Zbyněk Šafránek, 
Miroslav Kudrna, Jiří Stodůlka 
a Dan Ramzer

Vaši zastupitelé za ODS

Dobrý den, vážení frýdlantští,

když jsme si na začátku roku 2020 
přáli pevné zdraví, tak jsme netušili,  
že tato pro některé fráze, si řekne o tak 
výraznou pozornost.

Byl nám předpovězen rok, po němž 
mělo nastat ochlazení ekonomiky, 
což by znamenalo, že by došlo na 
“utahování opasků”. Nicméně stalo 
se tak kvůli koronaviru podstatně 
rychleji.

Rada a následně zastupitelstvo, 
se zastoupením členů Hnutí nezá-
vislých, reagovaly na nastalou 
situaci a nabídli podnikatelům a 
živnostníkům pomocnou ruku. 
Původním rozhodnutím o odložení 
splatnosti nájemného do června 
2021 jsme naznačili dotčeným, že se 
nemají aktuálně čeho obávat, čímž 
jsme vytvořili prostor pro zpracování 

gramotného podkladu pro sku-
tečnou pomoc. Stalo se a v obou 
orgánech návrh finanční pomoci 
těmto subjektům prošel bez dalších 
připomínek. 

Je však důležité vzít na vědomí,  
že tento “bacil” není vybíravý. 
Nerozlišuje roční období, klima ani 
postavení. Pravděpodobně tu s námi 
bude a musíme se s ním naučit žít.   
I s jeho ekonomickými důsledky. 
Nevěříme, že by bylo možné 
poskytnout v budoucnu znovu 
podporu v podobném rozsahu, jako 
nyní. 

Jaký bude další vývoj lze těžko 
odhadovat. Již nyní jsou v rozpočtu 
příjmové propady a lepší to dle 
prognóz nebude. Určitě se výpadek 
příjmů nedotkne realizace Kodešovi 

ulice. Nicméně projekty, které jsou 
nyní ve fázi rozpracované, budou 
přehodnoceny a některé zcela jistě 
odloženy. Což je podobné tomu, 
jak mnozí z nás museli naložit  
s osobními plány na letošní rok. Vše se 
přehodnocuje.

PhDr. Jeroným Klimeš, psycholog,  
na jedné své přednášce zdůrazňoval, 
že stres je prvotním krokem k nemoci. 
Nepůsobme jej sobě ani druhým. 
Přejeme Vám tak znovu především 
pevné zdraví. Neklesejme na mysli, 
situaci společně zvládneme.   

Za HNHRM

Dobroslav Buřita
Tomáš Lengál
Jaroslav Vančura
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Tahle kočka nám svůj názor řekla 
jasně. Potřebujeme ale znát i vaše 
názory a nápady. Co ve Frýdlantu 
chybí, kde je potřeba něco opravit, 
čeho dělat víc a čeho méně? Někdy 
je fakt těžké vytáhnout z Frýdlanťáků 
nějaký jasný názor. Tedy, na rohu ulice 
nebo před Lidlem má názor každý, 
šeptem pěkně z ouška do ouška. Ale 
tam ho bohužel často nezaslechneme. 

Čím víc vás sdělí, co je ve Frýdlantu 
potřeba změnit, tím větší je šance,  
že se to povede. 

Např. jsme zjistili, že je potřeba 
zlepšit způsob žádání a přidělování 
obecních bytů a máme radost, 
že se nám to ve spolupráci  
s BHF povedlo. Žádost o byt si teď 
můžete stáhnout přímo na webu 
BHF a můžete se také podívat, 
v jakém stavu se žádost nachází  
(https://www.bhf.cz/zadosti/).

Uvědomujeme si, že má každý dost 
svých vlastních starostí a nemá moc 
času. V dnešní době má ale skoro 
každý z nás chytrý telefon. Díky 
němu nám můžete snadno sdělit svůj 
názor na různá témata. Nemusíte 
nikam volat, nemusíte nikam chodit 
v úředních hodinách nebo posílat 
poštovního holuba.

Pojďme si udělat takový malý 
pokus – zabere vám jen pár minut. 
Řekněte nám, zda a jak používáte 
frýdlantské weby a jestli máte 

zájem stát se naším průběžným 
poradcem při rozhodování. Najděte 
si v mobilu čtečku na tzv. QR kódy 
a oscanujte níže uvedené obrázky. 
Nebo opište níže uvedené adresy na 
web a odklikejte nám odpovědi, je to 
opravdu na chvilku. 

Předem děkujeme za vaše odpovědi.  

Lucie Winklerová, Roksolana Sobotová 
a Michal Mrázek

Okénko zastupitelů

https://bit.ly/frydlant-hlas 

https://bit.ly/frydlant-web 

STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ VE FRÝDLANTU

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | květen / červen 2020

23



Frýdlantská muzea jsou již otevřená, 
v červnu otevře i městské kino

V současné době jsou pro návštěvníky 
otevřeny jak muzea ve Špitálku a  
v radnici, tak betlém, radniční věž  
či Turistické informační centrum. 

Otevřena je i městská knihovna, více 
si o jejím provozu a o nutné karanténě 
knih můžete přečíst v tomto zpravodaji 
v Knihomolovi na straně 26. 

Městské kino se milovníkům filmů 
otevře v průběhu června, přesné 
dny a hodiny promítání najdete 
buď na vývěskách Městského úřadu 
Frýdlant, Městského kina Frýdlant, na 
webu města v sekci Turista a podsekci 
Program kina nebo na facebookové 
stránce Kino Frýdlant. 

Ve všech zařízeních města je i nadále 
nutné dodržovat vládní nařízení, 
přijatá k zabránění šíření nového typu 
koronaviru. To znamená, že je povinné 
nosit v nich ochranu dýchacích 
cest jako je rouška nebo respirátor, 
dezinfikovat si ruce a dodržovat 
nařízené rozestupy. 

Koronavirová krize měla a dozajista 
ještě bude mít vliv na řadu aspektů 
našeho života. Zamíchala také  
s plánovanými kulturními akcemi 
Města Frýdlant. Kvůli vládním 
nařízením a opatřením byla řada 
akcí zrušena, mimo jiné například 
červnová oblíbená akce Frýdlant se 

Také město Frýdlant se od března potýkalo s „koronavirovou krizí“ a vládními nařízeními, která 
změnila dosavadní život. Z nařízení vlády byly uzavřeny turistické cíle města a kulturní stánky, jako 
městská muzea v prostorách radnice a Špitálku, městské kino, městská knihovna a betlém. V současné 
době už ale epidemiologická situace a rozvolňování vládních opatření umožnila vrátit se k normálu. 

baví, neuskuteční se ani Irský večer  
v městském parku, který byl plánován 
na začátek srpna a odvolán byl 
i srpnový koncert Big O´Bandu  
na náměstí T. G. Masaryka, který měl 
proběhnout u příležitosti 10. výročí 
ničivých povodní. 

O dalších tradičních akcích se zatím 
stále jedná. Otazník dosud visí 
nad Letní jazzovou dílnou Karla 
Velebného.  

Držme si palce, aby se dařilo šíření 
koronaviru udržovat v přijatelných 
hranicích a život, i ten kulturní,  
se mohl vrátit k normálu.    
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5.T
ÁT

A FES
T

 VSTUP ZDARMA
 Prostranství před kostelem

CAFÉ J. O., WIETEW z. s. a Město Frýdlant

za podpory pana starosty Ing. Dana Ramzera

pořádají V. ročník

Vemte své táty, dědečky, manžely,

bratry, strýce a přijďte si užít odpoledne

plné dobré zábavy, muziky, divadla,

her a dobrot 

                   Vobezdud
           Střídmí klusáci
          v kulisách višní

      Holektiv - Letkyně 
    Loutkový automat

 
NEDĚLE
21. 6. 

14 h

Přijďte oslavit mazinárodní den otců!
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Milí čtenáři a čtenářská veřejnosti.

 „Koronavirová“ doba je hektická 
a přináší sebou každodenní 
změny, které přicházejí náhle, 
bez předchozího varování. Stejně 
jako bez varování přišlo nařízení 
o uzavření a následně i o otevření 
knihovny. Postupné rozvolňování 
vládních opatření kvůli nebezpečí 
nákazy koronavirem s sebou 
přineslo i možnost znovuotevření 
knihoven a to od 27. dubna. 

Většina knihoven nestihla otevřít 
hned tento den, protože povolení 
přišlo náhle. Ani naše frýdlantská 
knihovna nebyla výjimkou a přivítala 
po dlouhé době své čtenáře až  
ve středu 29. dubna, provoz probíhal 
v omezeném režimu a s omezenou 
otevírací dobou.  

Nicméně ani v době, kdy musela být 
knihovna pro čtenáře uzavřena, se  
v ní nezahálelo. My knihovnice jsme 
tento čas využily a začaly v knihovně 
ve velkém přeznačovat a přebalovat 
knihy. Prostory i fond knihovny jsme 
v době uzavření stihly vydezinfikovat 
a připravit na znovuotevření,   
v té době pořád ještě totiž platila 
přísná hygienická pravidla, proto 
bylo potřeba se na frýdlantské 
čtenáře řádně připravit potřebnými 
ochrannými pomůckami. 

Knihomol 6/2020              

V pondělí 11. 5. 2020 se režim městské knihovny ve Frýdlantě vrátil k normálu. 
Čtenáři si  mohou opět půjčovat knihy  v klasické výpůjční době:  
https://www.frydlant.knihovna.cz/, jen s určitými omezeními:

Pravidla pro čtenáře a návštěvníky KNIHOVNY

• Čtenáři a návštěvníci knihovny musí respektovat podobná nařízení jako  
v obchodech: povinné nošení roušky, povinná dezinfekce rukou  
při vstupu do knihovny (u vchodu do knihovny máme stolek s 
dezinfekcí)

• Dodržování rozestupů - výstražné pásky na podlaze cca 2 m rozestup
• Pohyb osob v knihovně může být regulován dle aktuální situace,  

nesmí se zde nacházet najednou více jak 5 osob
• Vrácené knihy jsou odečteny z konta čtenáře a každá navrácená knížka 

následně tráví 4-5 dnů v preventivní „karanténě“ a teprve poté jsou 
knihy zařazeny zpět do fondu a uvolněny k dalšímu půjčování. Není 
tedy možné si je vypůjčit ihned po jejich návratu jiným čtenářem!!!

Knihy v „karanténě“ jsou uloženy v našem případě v přepravkách, ošetřeny 
desinfekcí a následně po uplynutí 4-5 dnů vráceny zpět do polic.
Čtenáře ubezpečujeme, že výpůjčky jsou prodloužené do konce června a 
tedy nehrozí vymáhání upomínek.

Poskytované služby

• Kopírování a internet pro veřejnost není v této době možné využívat
• Knihovna bude do odvolání poskytovat pouze výpůjční služby

Akce v knihovně 
S lítostí oznamujeme, že plánované akce Městské knihovny Frýdlant jsou 
prozatím zrušeny. Plánované červnové pasování na čtenáře přesouváme  
na podzim, aby letošní prvňáčci nepřišli o tuto slavnostní chvíli.

Milí čtenáři, věříme, že tato opatření jsou pouze dočasná a během několika 
týdnů je budeme moci uvolnit a otevřít knihovnu v plném rozsahu. V tuto 
chvíli nevíme, jaká nálada a vývoj situace nastane v následujícím čase, ale co 
víme je, že KNIHA nám pomáhá. V koktejlu zdraví a dobré nálady je KNIHA 
jednou z nejdůležitějších ingrediencí pro povzbuzení.

Děkujeme, že jste věrni KNIHÁM a KNIHOVNĚ, o to víc si toho vážíme.   

Vaše knihovnice z Městské knihovny Frýdlant

Radka Wittmayerová a Dana Kurková
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KERAMICKÝ

Poustka (od 17.7.)

3500 Kč
Penzion Na bidýlku

Free-time.cz       Tábory na Frýdlantsku 2020     ...  pokud situace dovolí

HIP HOP DAYS

Frýdlant

1 000 Kč/

příměstský

CO Dance Company

HIP HOP days

Frýdlant

1 000 Kč/příměstský

CO Dance Company

DIVADELNÍ

Víska

900 Kč/příměstský

Motyčkovic klika

SPORTOVNÍ

NETRADIČNÍ

Nové Město

900 Kč/příměstský

Motyčkovic klika/Roroš

SPORTOVNÍ 

Frýdlant

900 Kč/příměstský

Motyčkovic

klika/DDM

PUTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ

Frýdlant

900 Kč/příměstský

Motyčkovic klika/DDM

FILMAŘSKÝ

Víska

900 Kč/

příměstský

Motyčkovic klika

SPORTOVNĚ
POHYBOVÝ

Hejnice

900 Kč/příměstský

Motyčkovic klika

ANGLICKÝ

Frýdlant

900 Kč/příměstský

Motyčkovic klika

HRACÍ TÁBOR

Frýdlant

900 Kč/příměstský

Motyčkovic

klika/DDM

SPORT A HRY

Hejnice (10.-14.8.)

1400 Kč
Příměstský

ZŠ Hejnice

SE STŘEVLÍKEM KOLEM

SVĚTA (od 12.7.)

Hejnice

3400 Kč/pobytový

Střevlik

 KOLEM SVĚTA

Hejnice

1900 Kč/

příměstský

Střevlik

PO STOPÁCH

NAŠICH PŘEDKŮ
Hejnice

1900 Kč/příměstský

Střevlik

PRO RODINY S DĚTMI

Hejnice (od 5.7.)

2950 Kč/pobytový

Střevlik

PRO RODINY S DĚTMI

Hejnice (od 2.8.)

2950 Kč/pobytový

Střevlik

PRO RODINY S DĚTMI

Hejnice (od 23.8.)

2950 Kč/pobytový

Střevlik

ZELENÝ OSTROV

(8.-16.8.)

Hejnice

3800 Kč/pobytový

Střevlik

ŠKOLA ČAR A KOUZEL

Jindřichovice p.

Smrkem (1. -12. 7.)

4400 Kč/pobytový

ROROŠ

TÁBOR U KONÍ

Černousy (od 12.7.)

4800 Kč/pobytový

Zámecký dvůr

Černousy

TÁBOR U KONÍ

Černousy (9. - 14.8.)

4800 Kč/pobytový

Zámecký dvůr

Černousy

TÁBOR U KONÍ

Černousy 

750 Kč/příměstský

Zámecký dvůr

Černousy

TÁBOR U KONÍ

Černousy

750 Kč/příměstský

Zámecký dvůr

Černousy

TÁBOR U KONÍ

Černousy

750 Kč/příměstský

Zámecký dvůr

Černousy

NĚMČINA

Nové Město

2500 Kč/příměstský
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AIRSOFT/MILITARY

VÝTVARNÉ/KYTAROVÉ

SPORTOVNÍ/CYKLO

RYBÁŘSKÉ/ KONĚ
POČÍTAČOVÉ

www. Free-time.cz       

 

SINGLETREK DĚTEM

Nové Město 

1350 Kč/

příměstský

Singltrek

RŮZNÉ TÁBORY CELÉ

LÉTO : 

Hejnice, Tábořiště na

Kopečku 

Sindibád
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