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Přihlaste své 
naložené okurky 
do Okurkiády
Až do 22. září se můžete 
zapojit do soutěže o nejlepší 
doma naložené okurky, 
kterou pořádá Město 
Frýdlant. Vítězové 
si odnesou zajímavé ceny.  
 Více na straně 35

Franz Kafka bude 
mít v září svůj 
festival
Od pátku 18. do neděle 20. března 
bude ve Frýdlantu probíhat 
festival věnovaný Franzi Kafkovi a 
jeho vztahu k Frýdlantu. Nabídne 
hudbu, divadlo, literaturu i 
výtvarné umění. 
 Více na straně 26

Nová linka 
jezdí přes 
tři státy
Také Frýdlant je jednou ze zastávek 
nové  mezinárodní autobusové 
linky vedoucí z Hrádku nad Nisou 
přes Zittau, Bogatyniu, Nové Město 
pod Smrkem až do Świeradówa 
Zdróje. 
 Více na straně 9

Letní jazzovou dílnu Karla Velebného koronavirus nezastavil. Po 37. opět rozezněl Frýdlant jazz a město zaplnili jeho milovníci. 
Více na stranách 28 a 29. Foto: Radek Petrášek



Přeji Vám krásné září, vážení čtenáři 
Frýdlantského zpravodaje. Začíná 
nový školní rok a děti, žáci a studenti 
jdou po téměř půl roce „vynucených 
prázdnin“ opět do školy. Přeji nám 
všem, aby nový školní rok, který je 
stejný jako ty předcházející, ale přesto 
úplně jiný, proběhl tak, jak má. Jsem 
přesvědčen, že všichni potřebujeme 
jistotu normálního života a úplně nejvíc 
Ti, kteří jsou na nás odkázáni nejvíc. 
Naše děti a naši senioři. My „na radnici“ 
uděláme maximum, abychom ji zajistili. 
Ve školách a školkách se bude svítit, 
topit, všichni a všechno budou vybaveni 
patřičnými prostředky a pomůckami. 
Jsme také připraveni ochránit všechny 
seniory a potřebné.
Co potřebujeme my všichni „zvenčí“, 
jsou jasná pravidla. Pravidla, která 
budou daná a vymezená, nebudou 
se měnit ze dne na den a nebudou se 
ohýbat ve prospěch, či neprospěch 
kohokoli. Jsem připravený a věřím, že i 
Vy ostatní, chovat se zodpovědně. Ale je 
pro mě nepřijatelné, aby lidé přicházeli 
o svůj „normální život“ a o svoji práci 
v důsledku špatných rozhodnutí „těch 
nahoře“ a v atmosféře šířící se paniky 
a strachu. Právě a jen aktivní práce nás 

všech, fungující výroba, obchod a služby 
nám mohou zajistit dostatek zdrojů, ze 
kterých můžeme zajistit vše potřebné. 
Lidé potřebují práci, potřebují se bavit, 
potřebují cestovat, potřebují alespoň 
minimální jistotu normálního bytí.
Žít na dluh, na velký a společný dluh 
je nebezpečné. Někteří z nás si mohou 
začít dělat nároky na něco, na co nárok 
nemají. Začínají se přerozdělovat 
peníze, které nikdo z nás nevydělal. Ani 
stát, ani nikdo jiný. Dostávat peníze za 
to, že nechodím do práce, jde jen malou 
chvíli, ale dlouhodobě to není normální 
a zdravé.
Na úrovni města nechceme žít  
na dluh, nebudeme si půjčovat, budeme 
hospodařit uměřeně. Víme, jaké jsou 
naše základní povinnosti, a těch si určitě 
dostojíme. A když se vrátím k úvodnímu 
citátu filosofa Senecy, je před námi velká 
životní a společná výzva, která nás 
poučí a ty, kteří budou chtít, i naučí.
Přeji nám všem úspěšný start do nového 
školního roku a krásné září. Těším se  
na setkávání s Vámi v našem krásném 
a na podzimní očekávání bohatém 
městě.  

Dan Ramzer, starosta
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OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB 
DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Volby do krajských zastupitelstev se uskuteční:

 v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a
 v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin

Podrobné určení zařazení jednotlivých 
objektů do volebních okrsků bude 
uvedeno v oznámení umístěných  
na úředních deskách Města Frýdlant a 
na obálkách, ve kterých jsou voličům 
doručovány volební lístky. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky.   

V prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků nesmí být nikdo 
přítomen zároveň s voličem, a to ani 
člen okrskové volební komise. Volič, 
který nemůže sám upravit hlasovací 
lístek pro tělesnou vadu nebo proto, 
že neumí číst ani psát, si může vzít  
s sebou jiného voliče, nikoli však člena 
okrskové volební komise, aby za něho 
v souladu s jeho pokyny hlasovací 
lístek upravil a vložil do úřední obálky. 
K zajištění pořádku a důstojného 
průběhu hlasování ve volební 
místnosti je každý povinen uposlech-
nout pokynů členů okrskové volební 
komise. 

Ve volebních místnostech bude 
zajištěna dezinfekce pro voliče, 
volební místnost bude také pravidelně 
dezinfikována. Zvláštní pozornost 
bude v tomto ohledu věnována 
úpravnám hlasů za plentou. Zajištěny 
budou také ochranné prostředky  
pro členy volebních komisí.  

Kam k volbám?
Ve Frýdlantu bude i tentokráte 6 volebních okrsků:

 Okrsek č. 1 – Klubovna ČSZ v ul. U Nemocnice (zahrádkářská kolonie)
 Okrsek č. 2 – Základní škola v ul. Husova 
 Okrsek č. 3 – radnice na nám. T. G. Masaryka č.p. 37, kancelář č. 5
 Okrsek č. 4 – Základní škola v ul. Purkyňova
 Okrsek č. 5 – Klubovna Obce Baráčníků Větrov (pískovna)
 Okrsek č. 6 – Základní škola v Bělíkově ulici
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Vstup města Frýdlant do Krajské 
nemocnice Liberec, a.s. podpořila 
Rada kraje schválením Memoranda

„V roce 2019 se podařilo kraji  
od soukromého vlastníka odkoupit 
Nemocnici Frýdlant s.r.o., která sídlila 
v areálu patřícímu městu Frýdlant. 
Od 1. ledna 2020 je součástí Krajské 
nemocnice Liberec. Tento postup 
byl důležitý pro zachování kvalitní a 
dostupné nemocniční péče pro 25 tisíc 
lidí ve Frýdlantském výběžku,“ prohlásil 
hejtman Martin Půta.

Otázka vstupu dalšího akcionáře 
do KNL vyvstala počátkem tohoto 
roku během projednávání způsobu 
financování první etapy modernizace 
frýdlantské nemocnice. Město 
Frýdlant pak předložilo návrh memo-
randa. V červenci jej projednalo  
s akcionáři, kteří se vstupem dalšího 

akcionáře souhlasili. Tím vyslali jasný 
signál o tom, že tento projekt z jejich 
pohledu hraje jednu z klíčových rolí  
v rámci regionálního zdravotnictví.

Vklad města Frýdlantu ve společnosti 
Krajská nemocnice Liberec bude 
spočívat ve vložení části nemovitostí, 
které jsou v areálu nemocnice. 
Město zároveň zaplatí projektovou 
dokumentaci na modernizaci těchto 
budov. O způsobu financování 
modernizace se zavázali další 
akcionáři a město Frýdlant dále 
jednat. Cílem je využití finančních 
prostředků z programu REACT-EU,  
v rámci kterého by na vylepšení 
úrovně ve zdravotnictví v ČR mělo být 
určeno až 40 miliard korun.

„O možnosti vstupu Frýdlantu do akci- 
ové společnosti KNL jsem zastupitele 
informoval už na únorovém zastu-
pitelstvu 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 a navíc  
v prostorách a s vybavením, které budou 
odpovídat 21. století,“ poznamenal 
už dříve místostarosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka. 

Frýdlant by se mohl stát dalším akcionářem, který vstoupí do společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
(KNL). Tento záměr v polovině srpna podpořila i Rada kraje, která na svém zasedání schválila Memorandum 
mezi Libereckým krajem, statutárním městem Liberec a městy Turnov a Frýdlant, jehož cílem je sladění 
společného postupu akcionářů společnosti Krajská nemocnice Liberec a města Frýdlant při předpokládaném 
majetkovém vstupu Frýdlantu do této společnosti.

Učňovské housky získaly titul  
Regionální potravina
Titul a označení Regionální potravina 
v kategorii pekařské výrobky získaly 
učňovské housky Střední školy 
hospodářské a lesnické Frýdlant (SŠHL 
Frýdlant). Zabodovaly na 11. roč-
níku soutěže Regionální potravina 
Libereckého kraje, kterého se letos 
zúčastnilo 81 produktů od 24 výrobců. 
Jde o úspěch a potvrzení kvality 
tohoto oblíbeného výrobku učňů 
SŠHL Frýdlant. 

Kritéria pro účast v soutěži Regionální 
potravina jsou následující: přihlášený 
výrobek musí být vyroben v regionu, 
podíl místních surovin musí tvořit 

minimálně 70 % a základním před-
pokladem úspěchu je vynikající 
kvalita. To všechno učňovské housky 
splnily.

Výrobky za Liberecký kraj, které byly 
do soutěže přihlášené, hodnotila 
komise složená ze zástupců 
Ministerstva zemědělství ČR, Krajského 
úřadu Libereckého kraje, Státního 
zemědělského intervenčního fondu, 
Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce, Státní veterinární správy, 
Agrární komory ČR a Potravinářské 
komory ČR. Regionální potravina je 
projektem Ministerstva zemědělství ČR.
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Rekonstrukce mateřské školy 
v Bělíkově ulici
Rozsáhlou rekonstrukcí prochází 
mateřská škola v Bělíkově ulici  
ve Frýdlantu. Opravy se dočká střecha 
a krov, stará okna budou vyměněna 
za nová a obnovena bude i fasáda.  
To vše nákladem více než 4 miliony a 
850 tisíc korun bez DPH, které půjdou 
z městského rozpočtu.   

NA ČEM SE PRACUJE

Sportovní hala získává nový kabát
Zateplení fasády, zázemí, střechy 
i výměna oken a dveří probíhá  
od jara 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.   

Foto z poloviny srpna.

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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Aktuální vývoj v kauze dolu Turów 
- poslanci podpořili další kroky 
proti jeho negativním vlivům  

Město Frýdlant, Frýdlantská 
vodárenská společnost, a.s., 
Liberecký kraj, ani Poslanecká 
sněmovna či Ministerstvo životního 
prostředí ČR neustávají v boji proti 
rozšíření a prohloubení polského 
hnědouhelného dolu Turów 
kousek za česko-polskou hranicí a 
prodloužení těžby v něm. Česká strana 
a především Frýdlantsko, Hrádecko a 
Chrastavsko mají totiž reálnou obavu 
ze ztráty podzemní vody v českém 
příhraničí. I proto se podnikají další a 
další kroky v boji proti polské straně. 
Zatím naposledy řešil problematiku 
rozšiřování polského hnědouhelného 
dolu Turów Výbor pro životní prostředí 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Na základě všech předložených 

skutečností poslanci výboru předali 
vládě České republiky žádost, 
aby prostřednictvím ministerstva 
zahraničních věcí podala v dané věci 
podnět k Evropské komisi. Současně  
poslanci chtějí, aby Liberecký kraj 
ve spolupráci s ministerstvem 
životního prostředí vyčíslil dosavadní 
i předpokládané škody a náklady  
v souvislosti s prevencí a nápravou 
škod na životní prostředí. 

„V současné době na Frýdlantsku 
připravujeme dva velké projekty 
zásobovacích řadů z Frýdlantu  
do Dětřichova a do Bulovky, které 
mají zajistit pitnou vodu pro území 
obcí Dětřichova, Heřmanic, Kunratic 
a Višňové. Právě na území těchto 

obcí jsou zdroje pitné vody ohroženy 
pravděpodobně nejvíc. Realizace bude 
stát několik stovek milionů. Část peněz 
slíbila Vláda ČR a my za Frýdlantsko 
chceme, aby za druhou část těchto 
nákladů přijala odpovědnost polská 
strana,“ říká starosta Frýdlantu Dan 
Ramzer.

Na jednání Výboru pro životní 
prostředí Parlamentu České re-
publiky v analýze prezentované 
ministerstvem zahraničních věci také 
zazněly důvody týkající se možnosti 
podání žaloby na Polsko v rámci 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Ministerstvo konstatovalo, že procesní 
porušení v řízení o rozšíření těžby  
v dole Turów představují přesvědčivé 
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žalobní důvody. Poslanci proto přijali 
usnesení, ve kterém mimo jiné vyzvali 
vládu ČR, aby pověřila Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR vypracováním 
podnětu k Evropské komisi a aby 
jej předložilo nejpozději do 30. září 
2020. Zároveň vyzvali Ministerstvo 
životního prostředí ČR, aby ve spolu-
práci s Libereckým krajem vyčíslilo 
dosavadní i předpokládané škody a 
náklady v souvislosti s odpovědností 
za životní prostředí. I to má být 
předloženo do 30. září 2020.

„Vyčíslení nákladů a jejich uplatnění 
vůči Polsku je pro občany Libereckého 
kraje, ale i Českého státu zcela zásadní. 
Nevidíme důvod, proč bychom z našich 
daní a krácených krajských i obecních 
rozpočtů měli platit náklady, které jdou 
na vrub polskému těžaři,“ vysvětlil 
hejtman kraje Martin Půta.

Liberecký kraj chce využít všechny 
možné právní prostředky v rámci 
práva Evropské unie. Proto se  
v souvislosti s rozšiřováním polského 
hnědouhelného dolu Turów, který leží 
nedaleko hranic s českým územím, 
obrátil už i na evropské instituce. 
Začátkem března předal Petičnímu 
výboru Evropského parlamentu  
v Bruselu Petici za záchranu pitné 
vody v česko-polsko-německém 
pohraničí, kterou podepsalo bezmála 
13 tisíc osob. 

Peticí se poslanci z petičního výboru 
Evropského parlamentu zabývali 
v polovině července a Evropskou 
komisi vyzvali k ráznějšímu postupu 
vůči Polsku kvůli prodlužování těžby 
v uhelném dole Turów. Většina 
zákonodárců se v diskusi shodla,  
že Brusel by měl s Polskem zahájit 
řízení pro porušení práva EU.  

Foto: Radek Petrášek

Jak se má jmenovat? 
Pomozte nám zvolit 
správný název dosud 
bezejmenné ulice!
Díky všímavosti místostarosty 
města Jiřího Stodůlky jsme zjistili, že  
ve Frýdlantu máme nepojmenovanou 
ulici. Vede z levé strany podél Antonie 
a využíváte ji pravděpodobně, 
když jdete procházkou ke hřbitovu,  
na Hartu nebo k rozhledně. Město 
Frýdlant nechalo ulici nově vydláždit 
a pracovně jsme ulici začali říkat 
Dlážděná. Mohla by mít ale i jiné 
jméno.

Několik zastupitelů přišlo s dalšími 
návrhy: protože cesta vede k bývalému 
Šibeničnímu vršku, mohla by nést 
název „Ke Stínadlům“, „Šibeniční“ nebo 
„K šibeničnímu vršku“. Padl také návrh 

„Sportovní“ nebo „Turistická“ protože 
je dost do kopce a vede směrem k lesu 
a k rozhledně. V neposlední řadě se 
nabízí pojmenovat ulici po některém 
zajímavém Frýdlanťákovi, který v dané 
lokalitě žil. Nesmí však jít o stále žijící 
osobu.
Možná máte sami lepší nápad. Své 
návrhy můžete posílat do 10. 10. 2020 
na emailovou adresu: 
lwinklerova@gmail.com

V listopadovém zpravodaji zveřejníme 
všechny návrhy a můžete se zapojit 
do hlasování.   

? 
Lucie Winklerová 
radní města Frýdlant

anketa
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Tradiční Den IZS je ve Frýdlantu 
letos bez náhrady zrušený

Den IZS se ve Frýdlantě koná 
pravidelně vždy v polovině září. 
Původně probíhal v autokempu, 
od roku 2013 je ale pořádán před 
frýdlantskou radnicí na náměstí 
T. G. Masaryka. „Nabízí pravidelně 
například ukázku vybavení a činnosti 
profesionálních i dobrovolných hasičů, 
městské a státní policie, zdravotních 
záchranářů, armády či aktivních záloh. 

Kromě toho je na něm návštěvníkům 
k dispozici i Tým silniční bezpečnosti 
nebo Český červený kříž. Atmosféru 
pak pravidelně dotváří hudba Hradní 
stráže a Policie ČR,“ říká hlavní 
organizátor akce, velitel jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant 
Bc. Stanislav Socha.  
„Velmi nás mrzí, že po zrušených akcích 
v první polovině letošního roku jsme 

Ve Frýdlantě se letos neuskuteční tradiční Den IZS, který na náměstí před radnicí představoval dětem 
z místních mateřských, základních a středních škol a také veřejnosti práci složek Integrovaného záchranného 
systému. Důvodem je situace spojená s novým typem koronaviru, především fakt, že jednotlivé složky IZS 
jako profesionální hasiči, vojáci či policisté musejí kvůli minimalizaci rizika nákazy nemocí Covid-19 dodržovat 
vnitřní opatření svých organizací, vydaná k zamezení zavlečení nákazy mezi členy těchto organizací. 
Akce je pro letošní rok zrušena bez náhrady. 

museli přistoupit i ke zrušení Dnu IZS 
ve Frýdlantě. Nicméně jiná varianta 
ani není možná. Proto nám nezbývá 
než věřit, že se situace kolem nového 
typu koronaviru brzy stabilizuje a  
v příštím roce budeme moci znovu Den 
IZS připravit a pozvat na něj širokou 
veřejnost,“ dodává starosta Frýdlantu 
Ing. Dan Ramzer.   

Druhá polovina poplatku  
ze psů je splatná posledního září
Poslední zářijový 
den, tedy 30. září 
2020, je ve Frýdlantu 
splatná druhá splátka 
místního poplatku 
ze psů. Tato splátka 
se týká majitelů psů, 
kteří nezaplatili roční 
poplatek jednorázově v první třetině 
roku, ale rozhodli se pro dvě splátky. 
Městu Frýdlant platí poplatek ze psa 
všichni držitelé psa staršího tří měsíců, 
kteří mají ve městě trvalý pobyt nebo 
sídlo.

Evidenci psů, přihlášení a odhlašování 
psů, vydávání evidenční známky, 
vyměřování poplatku dle platných 
předpisů a sledování jejich platby má 
ve své kompetenci finanční odbor 
Městského úřadu Frýdlant.

Sazba poplatků ročně:

1) za jednoho psa 1000,- Kč
2) za druhého a každého dalšího psa  
 téhož držitele 1500,- Kč
3) za jednoho psa, jehož držitelem je  
 osoba starší 65 let 200,- Kč
4) za druhého a každého dalšího psa  
 téhož držitele, kterým je osoba  
 starší 65 let 300,- Kč

Úleva ve výši 800,- Kč za prvního a 
1200,- Kč za každého dalšího psa 
se poskytuje držiteli:

1) pokud je držitel hlášen 
 v rodinném domě
2) pokud je držitel poživatelem   
 invalidního, starobního, vdovského 
 nebo vdoveckého důchodu, který
 je jeho jediným zdrojem příjmu,
 nebo poživatelem sirotčího důchodu

Od poplatku se osvobozuje držitel 
psa, kterým je:

1) osoba nevidomá, osoba, která je  
 považována za závislou na pomoci 
 jiné fyzické osoby podle zákona
 upravujícího sociální služby,
  osoba, která je držitelem průkazu 
 ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící 
 výcvik psů určených k doprovodu 
 těchto osob
2) osoba provozující útulek 
 pro zvířata 
3) osoba, které stanoví povinnost 
 držení a používání psa zvláštní 
 právní předpis
4) Město Frýdlant a organizace, 
 jejichž je zřizovatelem

Město Frýdlant žádá majitele psů, 
kteří ještě letos poplatek nezaplatili, 
aby tak učinili do konce září 2020.   
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Začala jezdit nová mezinárodní 
autobusová linka, staví 
i ve Frýdlantu

Jsme rádi, že se tento projekt podařilo 
dotáhnout do konce a linka začala 
jezdit. Jde už o druhý projekt spojování 
Trojzemí, tedy příhraničních oblastí 
Polska, Německa a České republiky, 
konkrétně Liberecka. Ten první, vlakové 
spojení Görlitz, Žitavy a Frýdlantu 
zatím nedopadl, o to větší radost máme 
z tohoto. Pro obyvatele Frýdlantu 
skýtá nová autobusová linka spoustu 
možností a odhalí jim i například část 
Jizerských hor za polskou hranicí, 
která zatím není příliš známá. No 
a službu tato linka jistě udělá i ce- 
lému regionu Frýdlantska, protože 
má potenciál přitáhnout k nám další 
turisty, kteří jistě nebudou zklamaní. 
Protože Frýdlantsko má návštěvníkům 
rozhodně co nabídnout,“ říká místo-
starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Do 22. 11. 2020 platí na lince speciální 
zaváděcí tarif ve dvou cenových 
pásmech:

Hrádek n.Nisou – Zittau  – 
Swieradów Zdrój
• 2 EUR/8 PLN/50 CZK
 (zlevněné 1 EUR/4 PLN/25 CZK)

Bogatynia – Swieradów Zdrój 
• 1 EUR/4 PLN/25 CZK
 (zlevněné 0,5 EUR/2 PLN/10 CZK) 

Zlevněné jízdné: děti 6-18 let, studenti 
do 26 let, senioři nad 65 let

Přepravné psa a zavazadla 
nad 20*30*50 cm
• 0,5 EUR/2 PLN/10 CZK
(jednotné na spoj)

Na lince jsou také uznávány již 
zakoupené jednodenní jízdenky 
EURO-NISA-TICKET a celosíťové jízdní 
doklady IDOL nahrané na Opuscard 
a platné jednotlivé jízdenky MHD 
Zittau. 

Po ukončení zaváděcího tarifu bude 
linka zařazena do tarifu IDOL.

V konečném stavu má linka 691 
návaznosti na vlaky v Raspenavě 
a ve Frýdlantu. Bude tím zajištěna 
dostupnost Liberce a Hejnic.

Nezapomeňte se informovat o po-
vinnosti nošení roušek v prostředcích 
hromadné dopravy v jednotlivých 
zemích.    
Více informací a jízdní řády najdete na: 
http://www.idol.cz/stranky/
112:691-swieradow-zdroj.html

V sobotu 1. 8. 2020 začala v takzvaném Trojzemí jezdit nová mezinárodní autobusová linka číslo 
691. Linka vede z Hrádku nad Nisou přes Zittau, Bogatyniu, přes Frýdlant, Raspenavu a Nové Město  
pod Smrkem do letoviska Świeradów Zdrój na polské straně Jizerských hor. Jedna ze zastávek je přímo 
u dolní stanice lanovky na Stóg Izerski, z něhož je to již zpět na českou stranu kousek. Na své 66 km 
dlouhé trase linka celkem 5 krát překročí státní hranice Česka, Německa a Polska. 
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Začala oprava Kodešovy ulice, 
potrvá tři roky

„Projekt obnovy Kodešovy ulice se 
zabývá rekonstrukcí silnice III/03510 
v intravilánu města Frýdlant. Celá 
rekonstrukce je navržena od křižovatky 
s ulicí Míru, po odbočku místní 
komunikace na Hartu. Celkem se jedná 
o opravu silnice v délce 1,6 kilometru,“ 
říká vedoucí investičního oddělení 
Krajské správy silnic Libereckého kraje 
Ing. Martin Čáp.

„Jsem velice rád, že nakonec došlo 
díky úspěšnému výběrovému řízení 
k výraznému zlevnění celé stavby. 
Původně se totiž počítalo s částkou 
zhruba 120 milionů korun, úspora je 
tedy opravdu velká. Město Frýdlant 
rekonstrukci této důležité dopravní 
tepny potřebuje,“ podotýká náměstek 

hejtmana Libereckého kraje pověřený 
řízením dopravy, investic a veřejných 
zakázek Jan Sviták. Liberecký kraj bude 
financovat opravy mostů, opěrných 
zdí a nový povrch komunikace. 
Spolupodílet se má také na nákladech 
na výstavbu dešťové kanalizace. 
Celkem na obnovu Kodešovy 
ulice vynaloží 36 442 868,07 korun  
bez DPH.

Město Frýdlant se hlásí k součinnosti 
na rekonstrukci Kodešovy ulice 
mimo jiné kvůli zajištění bezpečnosti 
chodců. „Kolem této velmi frek-
ventované 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,“ vysvětluje 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Mimo to 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 na svůj náklad. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o oblast, kde  
již nebude dostatečný tlak vody, dojde 
také ke stavbě tlakové 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  

Poklepáním na základní kámen začala ve Frýdlantě ve středu 15. července 2020 oprava Kodešovy 
ulice, která je v majetku 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 74 682 118,28 korun bez DPH. Finančně se na obnově bude podílet 
Liberecký kraj, Město Frýdlant a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS). Město Frýdlant 
částkou 23 001 578,68 korun bez DPH, FVS pak částkou 15 237 671,53 korun bez DPH. Zakázku vyhrála  
ve veřejné soutěži společnost Metrostav a.s.
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s veřejným osvětlením,“ dodává sta-
rosta Frýdlantu.

„První etapu jsme odstartovali na konci 
července a její ukončení předpokládáme 
v listopadu 2020. Následně budeme 
pokračovat od března 2021 v závislosti 
na klimatických podmínkách. Ukončení 
celého projektu předpokládáme dle 
plánované výstavby celé rekonstrukce 
ulice Kodešova na říjen 2022. 
Náročnost celého projektu spočívá 
ve sdružené investici tří subjektů, kde 
bude potřeba protnout zájmy všech 
zúčastněných. Jedná se o kompletní 
výměnu inženýrských sítí a rekonstrukci 
veřejného osvětlení včetně opravy 
komunikací a chodníků,“ říká Ing. Jan 
Syrůček, ředitel oblastního zastoupení 
Metrostavu pro Liberecký kraj.

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 obnovy ulice je 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 zlevnila stavba, ale 
nemusíme ani platit za výluku vlaků,“ 
podotýká místostarosta Frýdlantu.

Souběžně se stavbou se bude 
překládat vrchní vedení vysokého 
a nízkého napětí elektrické energie, 
které financuje ČEZ a ve druhé etapě 
v příštím roce dojde k přeložení 
plynového vedení přes Řasnici  
do nové mostní konstrukce. 

Posledním investorem rekonstrukce 
Kodešovy ulice je vedle Libereckého 
kraje a Města Frýdlant Frýdlantská 
vodárenská společnost, a.s. „V rámci 
této akce provedeme v celé oblasti 
dotčené stavbou kompletní obnovu 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou 

potřebu. Každý rok výstavby naše 
společnost vynaloží na uvedené 
rekonstrukce zhruba 5 milionů korun. 
Celkem bude v oblasti investováno  
15 237 671,53 korun bez DPH,“ uzavírá 
ředitel FVS Ing. Petr Olyšar.   
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Poradna pro gambling 
a jiné závislosti Frýdlant

Pojďme se společně podívat  
do prostor Centra 1407 v ulici Míru, 
ve kterých poradna sídlí. Provede nás 
terapeut Pavel Jäger, který za klienty 
do Frýdlantu pravidelně dojíždí.  
Při prohlídce vysvětluje, kdo  
do poradny vlastně chodí: „Z názvu 
poradny sice vyznívá, že poradna 
je určena především pro klienty 
s takzvaným nelátkovým typem 
závislosti, např. patologické hráče, 
klienty se závislostí na počítači, 
hrách, mobilním telefonu, mobilních 
aplikacích, sociálních sítích, ale přijít 
mohou i lidé s problémem závislosti  
na alkoholu a drogách.“ 

Pavel Jäger vypráví příběh jednoho  
z klientů poradny: „Josef je sympatický 
a výřečný muž ve věku 46 let. Jak o sobě 
sám prohlašuje, je soutěživý a hravý.  
Na tom by nebylo nic až tak 
zvláštního, kdyby jeho dluh  
v posledním půlroce nestoupl na 2 
miliony korun. Nejde přitom o dluh 
z hypotéky, ani si Josef nepořídil 
luxusní auto. Pepa je hráč on-line 
sázkových her. K hraní se dostal už 
jako student vysoké školy, kdy si chodil  
s kamarády občas vsadit na fotbalovou 
ligu. Celé to tenkrát vypadalo dost 
nevinně, hraním se spíš bavil a  
z občasné drobné výhry zaplatil celé 

partě útratu v místní hospodě. O pár 
let později již pracoval, oženil se a 
založil rodinu. Do sázkové kanceláře 
chodil dál, stejně často, ale částky  
na tipy navyšoval. Také jeho výhry se 
zvětšovaly, vybudoval si časem jakýsi 
systém, kterému věřil a díky němuž 
přišly i první větší výhry v řádech 
desetitisíců. Jenže s jídlem roste chuť 
a vyhrané částky Pepa vždy obratem 
prohrával, začal si půjčovat u známých, 
později i u bank a dalších institucí. Jeho 
dluhy v zoufalství narostly velmi rychle, 
jednu půjčku řešil druhou a naděje 
na výhru se mu rozplývala. Doma i  
v práci byl nesoustředěný, zamotával se 
do svých lží a noci samým stresem už 
skoro nespal. Vše prasklo, když Josefova 
žena vybírala schránku a našla hned 
několik upomínek po splatnosti. Věděl, 
že nemá cenu zapírat, vše přiznal a sám 
navrhnul, že vyhledá odbornou pomoc. 
Sice vyplavaly na povrch dluhy a léta 
lží, zároveň se mu ale nesmírně ulevilo. 
Už nemusel žít dvojí život. Byla to velká 
šance odpovědně se problému postavit 
a začít dělat změnu,“ vypráví Jäger. 
Podle něj je vždycky šance na změnu, 
někdy to ale stojí hodně úsilí.

Do poradny také mohou přijít lidé, 
kteří sami závislí nejsou, ale potýkají se 
s tímto problémem u svých blízkých. 
Do poradny podle Jägera obvykle 
přicházejí, aby získali informace o 
závislosti, zorientovali se v tom, jestli 
jejich blízký má problém, žádají 
informace o způsobu péče a léčby. 

Problémy s pitím alkoholu, závislost na drogách, gamblerství nebo třeba rozvrat rodiny kvůli závislosti 
partnera – to je pár příkladů problémů, s nimiž lidem v Libereckém kraji pomáhá organizace ADVAITA  
už od roku 1996. Jednu ze svých poraden pro gambling a jiné závislosti provozuje organizace také  
ve Frýdlantu. Od roku 2012 jejími dveřmi prošlo již 166 lidí.
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Chtějí vědět, jak mají s blízkými mluvit 
o tom, že problém se závislostí vidí, že 
ho chtějí pomoci řešit. Mnoho z nich 
mu zůstalo v paměti.

 „Vzpomínám na malou, utrápenou 
ženu, která nepřišla tak úplně kvůli 
sobě, ale hlavně kvůli manželovi. 
Manžel pil vlastně vždy, kdy to však 
překročilo únosnou mez, si dnes už ani 
nepamatuje. Jsou spolu více než dvacet 
let, mají děti, měli se rádi. Dnes už jsou 
mezi nimi jen hádky a zloba. Manžel 

pije stále, nadává pak a stěžuje si  
na těžký život, je zlý i na ni a na děti. 
Manžel se pokoušel opakovaně přestat 
pít, nikdy se to však nepodařilo. Láhve 
jsou poschovávané všude v domě, 
při úklidu je žena nachází v šatníku,  
v kotelně za kotlem, na dvoře i v dílně. 
Manžel slibuje, že přestane pít, nikdy svůj 
slib nedodrží, vždy si najde důvod, proč 
se znovu napít. Naštvala ho ona, někdo 
v práci, něco nevyšlo tak, jak mělo. Ona 
už neví jak dál, nikdy se nechtěla rozvést, 

nevidí však už jinou cestu. Už nemá sílu. 
Přichází, protože potřebuje vědět, jestli 
může udělat ještě něco, jestli už opravdu 
vyčerpala všechny možnosti, jak muži 
pomoci. Přijde znovu, je ráda, že o tom 
mohla s někým otevřeně mluvit, stydí 
se, bojí se, co bude dál, ...“

Tento příběh ještě neskončil, i blízcí 
někdy potřebují více času, podporu 
a pomoc v hledání cesty a směru, 
vysvětluje terapeut Jäger. 

Služby poradny je také možné využít 
jednorázově, popřípadě nastoupit 
do soustavné terapeutické péče, 
doplňuje.

„Od počátku tohoto roku také nabízíme 
adiktologickou službu pro děti a mládež. 
To znamená, že k nám může přijít i dítě 
a mladý člověk do 18 let s jakýmkoli 
problémem souvisejícím s návykovým 
chováním a závislostí a jejich blízcí.  
Pro úvodní konzultaci je možné  
objednat se také v této poradně. Naše 
služby jsou tedy v současné době 
dostupné všem klientům bez omezení 
věku“, doplňuje pan Jäger.

Pomalu se loučíme, možná by nás 
napadalo ještě mnoho, na co bychom 
se rádi zeptali, bohužel vypršel náš 
čas, pan Jäger se už musí věnovat 
svým klientům.

Poradna pro gambling a jiné závislosti 
je ve Frýdlantu v provozu každé úterý 
od 9:00 do 17:00 hodin. 
 
Pro konzultaci je třeba se telefo-
nicky objednat na telefonním čísle  
732 315 469 nebo 603 829 730. 
 
Bližší informace o službách
organizace naleznete 
na www.advaitaliberec.cz   
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Mikroregion Frýdlantsko rozdělil 
společný měšec sociálním službám
Zástupci 16 obcí na Frýdlantsku 
se rozhodli společně podpořit 
služby pomáhající seniorům, 
handicapovaným, osobám nachá-
zejícím se ve složité životní situaci, 
rodinám, jejichž členové se potýkají 
se závislostí a další sociální služby  
pro obyvatele z Frýdlantska.

Celkem pro tuto podporu vyčlenily 
obce v roce 2020 ze svého rozpočtu  
do společného měšce částku 
1.823.408,- Kč. Tato částka byla, 
prostřednictvím Dotačního programu 
na Podporu sítě sociálních služeb 
rozdělena mezi 12 organizací, které 
pro občany Frýdlantska zajišťují  
18 sociálních služeb.

Do dotačního programu se mohli 
přihlásit poskytovatelé, kteří jsou 
zapojeni do komunitního plánování 
a byli zahrnuti do základní sítě 
sociálních služeb na Frýdlantsku  
pro rok 2020. Věříme, že společná 
podpora sociálních služeb přispěje 
k jejich lepší dostupnosti pro Frý-
dlantsko.

Do společného financování sociálních 
služeb se zapojilo 16 obcí Frýdlantska. 
Prostřednictvím této podpory tak 
budou služby dostupnější v obcích 
a městech: Bílý Potok, Černousy, 
Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, 
Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní 
Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, 
Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, 
Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, 
Višňová. 

Přehled služeb, které byly podpořeny:
Kontakty na uvedené služby jsou 
dostupné na webových stránkách 
www.frysko.cz   

Organizace Druh sociální služby

1. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
 Libereckého kraje, o.p.s.

§ 39 osobní asistence

2. DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie § 49 domovy pro seniory

3. Fokus Liberec o. p. s. § 70 sociální rehabilitace

4. Diecézní charita Litoměřice § 40 pečovatelská služba

5. Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

6. Domov Raspenava, příspěvková organizace § 67 sociálně terapeutické dílny

7. Maják NMPS, z. ú. § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

8. Maják NMPS, z. ú. § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

9. Centrum LIRA, z.ú. § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS

10. Centrum LIRA, z.ú. § 54 raná péče

11. ADVAITA, z. ú. § 68 terapeutické komunity

12. ADVAITA, z. ú. § 37 odborné sociální poradenství

13. ADVAITA, z. ú. § 64 služby následné péče

14. Člověk v tísni, o.p.s. § 69 terénní programy

15. Člověk v tísni, o.p.s. § 37 odborné sociální poradenství

16. Most k naději, z.s. § 69 terénní programy

17. Most k naději, z.s. § 69 terénní programy

18. Diakonie Beránek z.s. § 40 pečovatelská služba

Mgr. Lenka Porubská, Mikroregion Frýdlantsko, www.frysko.cz
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          Zní to povědomě?  

                                                      

 
„…zůstala jsem s holkou sama. Ze začátku platil, asi patnáct stovek měsíčně to bylo 
– no nic moc. Pak přišel o práci, já s mateřskou sedm tisíc…  
Neměla jsem ani na nájem, když jsem chtěla vyjít s jídlem a plenama... 
Tak jsem si půjčila přes internet. Jak jsem tehdy byla ráda!   
No, naivní a prostě když potřebujete nutně a nemáte kde...  
 
A pak ty splátky. Já jen koukala… Vždyť jsem si půjčila pár tisíc!  
Když byla holka větší, začala jsem dělat, brigádně,  
ale ani to už pak nestačilo.  
 
No, takže exekuce, že jo…  
A teď do toho ten koronavirus, takže brigáda mi odpadla.  
A teď už tam, co jsem vypomáhala, mě nechtějí…“ 
 
Marta, 37 let, samoživitelka 

 
 

                                  

  Máte ddlluuhhyy, nedokážete je splácet a bojíte se, co vám hrozí?  
 
  Nebo ssee  cchhcceettee  vvyyhhnnoouutt situaci, kdy Vám dluhy přerostou  
          přes hlavu? 
 
Máte exekuce a nevíte si s tím rady?                    
  

  OObbrraaťťttee  ssee  nnaa  bbeezzppllaattnnoouu  

              ddlluuhhoovvoouu  ppoorraaddnnuu  

                    ČČlloovvěěkkaa  vv  ttííssnnii  

                     

• Ivana Šedová: 777788  444422  554400 
• Jakub Čermák: 777788  440066  334411 

      NNeejjllééppee  ppoo  ppřřeeddcchhoozzíí  tteelleeffoonniicckkéé  ddoommlluuvvěě  
• FFrrýýddllaanntt, Centrum 1407, ul. Míru 1407  
• NNoovvéé  MMěěssttoo  ppoodd  SSmmrrkkeemm, Palackého 275  

                                                (budova Úřadu práce)    
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Gymnázium Frýdlant

Máme tu nový školní rok 2020/2021. 
Jeho rozjezd bude z mnoha ohle-
dů netradiční, ovlivněný zejména 
specifickým průběhem druhého 
pololetí školního roku 2019/2020.  
Z důvodů přetrvávající epidemio-
logické situace je potřeba dodržo-
vat stanovená hygienická pravidla.  
I nadále je nezbytné, aby žáci ško-
ly i jejich rodiče průběžně sledovali 
web školy, kde budou zveřejňovány  
podrobné informace.

V uplynulém školním roce jsme  
z důvodu uzavření škol vzhledem 
ke koronavirové situaci museli 
zrušit celou řadu vzdělávacích, 
kulturních i sportovních aktivit,  
z nichž jsme velkou řadu přesunuli  
do nového školního roku. Za přijatých 
protikoronavirových opatření jsme 
zvládli jak přijímací zkoušky, tak 
maturity, a to vše v jednom měsíci. 
Letos jsme zaznamenali enormní 
zájem o studium na našem gymnáziu 
a doufáme, že se všem nově přijatým 
žákům u nás bude líbit. I maturanti 
se museli vypořádat s nezvyklým 
průběhem školního roku. Ti úspěšní 
převzali svá vysvědčení o zkoušce  
z dospělosti v obřadní síni radnice. 

Po loňských stavebních úpravách 
chemické laboratoře a kotelny se ani 
letos nezahálelo. A tak jsme prvního 
září přivítali naše žáky v opravených 
učebnách, kde se brousily a lakovaly 
parkety, natíraly se radiátory, měnila 
se světla a opravy zakončila nová 
výmalba tříd.

Naše gymnázium spolupracuje již 
řadu let v rámci projektu Erasmus  
s gymnázii ze Slovinska, Nizozemí a 
Německa. Z důvodu uzavření hranic 
jsme museli zrušit sympózium u nás 
ve Frýdlantu, a i zářijové v Hoornu 
jsme byli nuceni odvolat.  O výměnné 
pobyty ale žáci nepřijdou, budeme  
s našimi partnery hledat nové 
termíny. Stejná situace platí i u pro-
jektu Valdštejn ve formě komiksu,  
na kterém spolupracujeme s žitav-
skou Parkschule pod vedením paní 
Janysky z organizace Internationale 

Zusammenarbeit. Škola se zapojila 
i do projektu Frýdlantsko Franze 
Kafky. Do literární soutěže se mohli 
zapojit nejen naši studenti, ale nabídli 
jsme účast v ní i našim švýcarským a 
německým partnerským školám.

Na Den české státnosti 28. září, 
připravili studenti ze Světové školy 
charitativní běh s doprovodnými 
akcemi, na které bychom rádi pozvali 
širokou veřejnost.

Abychom začátek nového školního 
roku našim žákům zpříjemnili, 
připravujeme pro ně harmonizační 
kurzy. Doufáme, že tak podpoříme 
vytvoření dobrých vztahů ve tří-
dách. Běžně tyto kurzy pořádáme 
pouze pro primány a kvintány, ale 
letos budou napříč všemi ročníky.  
Pro současnou oktávu se již chystá 
odložený sportovně – turistický kurz, 
který proběhne rovněž v září.

Teď se již můžeme těšit na společné 
setkání, které nenahradí výuka přes 
obrazovku počítače. Držme tedy 
palce, ať se nic v našich plánech 
nezmění.   

Kolektiv učitelů Gymnázia Frýdlant
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ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

Vážení čtenáři,

stojíme na prahu nového školního 
roku 2020/2021 a v hlavách nám kolují 
různé otázky, myšlenky i obavy. Jaký 
bude? Zvládneme „boj“ s dosud stále 
ještě neznámým virem, který způsobil 
na jaře zcela nečekané uzavření škol 
po celém světě a nutil nás měnit 
zažitý systém vzdělávání? Věřme, že 
ano, musíme. Jaro ukázalo, že děti i 
pedagogové ke vzdělávání potřebují 
vzájemný kontakt, ten přes počítač 
opravdu nestačí. A především v naší 
škole, kde je prioritou rovnost přístupu 
ke vzdělání, je osobní přítomnost žáků 
a pedagogů nezbytností. 

Proto se musíme s naprostou 
samozřejmostí naučit dodržovat 
všechna doporučení k zamezení šíření 
viru ve školním prostření, chovat 
se zodpovědně k sobě i ostatním.  
Ze strany školy je vše připraveno – 
paní uklízečky pečlivě vydezinfikovaly 
všechny prostory a jsou připravené  
na zvýšené nároky úklidu, peda-
gogům i žákům jsou k dispozici roušky, 
štíty, dezinfekční mýdla a dezinfekce, 
která je rozmístěna u všech vstupů 
do budov, na toaletách i ve třídách, 
teploměry na měření teploty a 
další hygienické pomůcky. Na nás 
lidech pak je, abychom pamatovali 
na dodržování sociálního odstupu 
a na povinnost oznámit jakékoliv 
podezření na změnu zdravotního 
stavu. Rodiče žádáme o spolupráci 
zejména v komunikaci se školou, je 
třeba být se školou ve spojení a být 
připraven si vyzvednout dítě, pokud 
bude projevovat známky onemocnění 
a zároveň respektovat a dodržovat 
případná nařízení ze strany vedení 
školy, zřizovatele, lékařů a hygieniků. 

I přes veškeré komplikace, které 
nám život s covidem-19 přináší, se 
budeme snažit práci a činnosti školy 
vést naprosto běžným způsobem. 
Děti se mohou těšit na sportovní 
akce, přednášky, besedy, promítání 
filmů, projektové dny, čtenářský 
klub, kroužky, výlety. Ve škole došlo 
pouze k drobným organizačním 
a personálním změnám, děti tedy 
čeká známé a stabilní prostředí i 
pedagogové. Základní škola čítá 
celkem 5 tříd se 40 žáky a základní 
škola speciální pak 3 třídy se 13 žáky. 
K dispozici bude rodičům a žákům  
1. stupně a žákům ZŠ speciální školní 
družina, jejíž provoz je ráno od 6.45  
do 7.45  hodin a odpoledne nově 
od 11.45 do 14.45 hodin. I nadále 
podporujeme zdravé stravování 
dětí, pokračujeme v projektu Ovoce 
a mléko do škol, doprovázíme žáky 
na obědy do Školní jídelny Frýdlant, 
potřebným rodinám pomáháme se 
získáním daru organizace Women for 
Women k zajištění obědů pro jejich děti.

Změna v provozu školy během 
prázdnin nastala především ve změně 
vytápění školy a dodávky teplé vody. 
Škola byla připojena na centrální 
vytápění firmou Teplo Frýdlant s.r.o. 
Díky tomu nám odpadají starosti  
o správu staré kotelny, která již byla 
za hranou své životnosti. Zároveň 
doufáme, že je to jeden z prvních 
kroků, které povedou k celkové 
rekonstrukci budov naší školy, které 
jsou plánovány.

Na závěr několik přání:

 Našim červnovým absolventům:  
 Úspěšný vstup do studia na učilišti!

 Našim novým žáčkům: 
 Ať se Vám u nás líbí!

 Všem ostatním žákům: 
 Máme Vás rádi!

 Pedagogům: 
 Klid a pevné nervy!

 Rodičům: 
 Děkujeme za vaši podporu
 a spolupráci!

 Spolupracujícím organizacím: 
 Těšíme se na společné akce 
 a spolupráci!

 Všem dohromady: 
 Krásné babí léto, hodně zdraví 
 a optimismu!   

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ZAČÍNÁ

za všechny pracovníky školy
ředitelka školy 
Jaroslava Smolová
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Vážení rodiče, milí žáci,

letní prázdniny plné sluníčka, odpo-
činku a pohody jsou už bohužel  
za námi a vstupujeme do nového 
školního roku 2020/2021. Rádi bychom 
Vám představili, co nás v průběhu 
následujících deseti měsíců společně 
čeká a jaké novinky pro Vás chystáme.
 
První důležitou oblastí jsou opatření, 
která souvisí s prevencí šíření nemoci 
COVID-19. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy připravilo pro 
školy metodický pokyn, který určuje 
pravidla pro vnitřní fungování školy  
v následujících měsících. Vyjmenujme 
si nejdůležitější opatření a pravidla, 
která by měla šíření respiračních a 
dalších nemocí ve škole omezit:

• Velký důraz je kladen na dodržování 
zásad osobní hygieny (časté mytí a 
desinfekce rukou, kýchání a smrkání 
do jednorázových kapesníků).  
Při vstupu do školy, v každé třídě,  
na každé toaletě a u vstupu  
do školní jídelny, je k dispozici dávkovač  
s desinfekčním přípravkem na ruce.  
U všech umyvadel je k dispozici tekuté 
desinfekční mýdlo.

• Dle možností konkrétního pra- 
coviště školy by mělo dojít  
k omezení vzájemných kontaktů žáků 
školy napříč třídami a ročníky.

• Omezeno bude také pořádání 
takových aktivit, kdy dochází  
ke zvýšené koncentraci vyššího počtu 
lidí z více tříd či škol (např. soutěže, 
přehlídky, sportovní turnaje). 

• Důležitá je také zvýšená provozní 
hygiena úklidu, řádné větrání a 
desinfekce všech prostor školy.

• Škola bude zvýšenou měrou u žáků 
a zaměstnanců školy monitorovat 

výskyt příznaků respiračních a jiných 
onemocnění. V případě podezření 
na výskyt nákazy COVID-19, nebo  
v případě jejího potvrzeného výskytu, 
má škola zpracovaný přesný postup 
řešení takové situace.

• Pokud by byla škola, nebo 
její část rozhodnutím Krajské 
hygienické stanice nebo Ministerstva 
zdravotnictví uzavřena, bude škola 
poskytovat vzdělávání na dálku tzv. 
distančním způsobem. Předpokládá 
se, že by v tomto případě bylo  
pro žáky takové vzdělávání povinné.  

Škola je aktuálně dostatečně 
vybavena desinfekčními prostředky a 
ochrannými pomůckami, jsou přijata 
veškerá opatření, která mohou pomoci 
riziku šíření nákazy předcházet. 

V této souvislosti bychom Vás, rodiče, 
chtěli požádat o spolupráci. Pokud 
bude Vaše dítě vykazovat příznaky 
jakéhokoliv onemocnění, kromě 
chronických onemocnění, alergií 
apod., neposílejte, prosím, dítě  
do školy nebo školky až do jeho 
úplného uzdravení. Toto zdánlivě 
banální opatření je tou nejúčinnější 
prevencí šíření všech druhů 
onemocnění.   

Současná nelehká situace přináší  
s sebou pro nás všechny sice určitá 
omezení, ale i přesto bychom také  
v nadcházejícím školním roce ve škole 
chtěli i nadále pro Vaše děti vytvářet 
prostředí, ve kterém se budou cítit 
dobře a bezpečně a odnesou si řadu 
hezkých vzpomínek. Vám rodičům 
bychom chtěli přinášet více aktuálních 
informací o tom, co se v naší škole 
děje, čím škola žije.

Od září plánujeme spustit školní 
Facebookový profil, kde bychom vás 

rádi informovali o aktuálním dění 
ve škole a sdíleli s Vámi  nejnovější 
důležité informace, které souvisí  
s provozem a organizací školy. Pro ty 
z Vás, kteří sociální sítě nevyužíváte, 
zůstanou samozřejmě k dispozici 
webové stránky školy a další infor-
mační kanály.

Změní se také podoba elektronické 
žákovské knížky, na kterou jste zvyklí. 
Naše škola přejde ze systému Škola 
Online na školní systém Bakaláři. 
Funkcionalita a ovládání obou 
systémů jsou z uživatelského pohledu 
téměř totožné. 

Už se těšíme, až od začátku září 
začneme naplno využívat nově 
zbudovanou přírodovědnou učebnu 
na pracovišti ZŠ Husova, která nabízí 
kvalitní podmínky pro výuku fyziky, 
biologie, přírodovědy a vlastivědy.  
V průběhu školního roku bude 
probíhat příprava rekonstrukce 
počítačové učebny na pracovišti 
ZŠ Husova a její přerod v moderní 
multimediální učebnu, která bude 
využitelná také pro výuku cizích 
jazyků. Na ZŠ Husova rovněž dojde 
v průběhu podzimu k úpravě zeleně 
před hlavním vchodem do školy 
a zabezpečení celého areálu před 
vandaly a dalšími osobami, které 
se v areálu často neoprávněně 
zdržují. Všechny tyto akce můžeme 
realizovat díky podpoře a spolupráci 
s naším zřizovatelem, kterým je Město 
Frýdlant.

Také jsme zvědaví na to, jaké zajímavé 
akce pro nás připraví naše tři žákovské 
parlamenty, které zahájily svůj provoz 
v minulém školním roce. I přes 
současný ne úplně příznivý vývoj 
zůstáváme optimisty a zatím počítáme 
např. s organizací lyžařského výcviku 

Co nás čeká v novém 
školním roce 2020/2021…
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SŠHL Frýdlant

pro žáky 7. ročníku a na jaře 2021  
s výjezdem žáků 1. stupně na školu 
v přírodě.

Od září 2020 pokračujeme v našich 
aktivitách zaměřených na vzdělávání 
pedagogů v zahraničí. V rámci 
projektu „Za hranice Frýdlantu“, který 
je financován z programu Evropské 
Unie Erasmus+, vyrazí desítka učitelů 
v následujících dvou  letech nejen  

na vzdělávací kurzy angličtiny  
do Velké Británie či Irska, ale také na 
stáže do škol v Německu, Norsku, 
Finsku a na Island. Věříme, že dovezou 
zpět užitečné nápady i pro naši  
výuku.   O dalších probíhajících nebo 
plánovaných aktivitách školy Vás 
budeme informovat v některém 
z dalších čísel Frýdlantského 
zpravodaje.

Jménem všech pracovníků ZŠ, ZUŠ  a 
MŠ Frýdlant přeji všem našim žákům 
úspěšný vstup do nového školního 
roku a Vám všem hlavně pevné zdraví 
a otevřenou mysl!

Mgr. Bc. Petr Kozlovský
ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 

Vážení čtenáři, zaměstnanci, vážení 
rodiče, milí žáci, vážení přátelé naší 
školy.

Úvodní slovo na začátku nového 
školního roku věnuji rekapitulaci 
školního roku 2019-2020. 

I letos mám v hlavě mnoho akcí, které 
by stály za připomenutí, a protože o 
mnohých z nich jste sami slyšeli nebo 
se na vlastní oči přišli podívat, nebudu 
vás jejich výčtem zbytečně unavovat. 
Spíše mi dovolte, abych letos 
poukázal na sílu, která je za všemi 
aktivitami ukryta. Je to síla a energie 
našich aktivních žáků a jejich učitelů. 
Vzpomínám si na nedávný rozhovor 
s jednou letošní maturantkou. 
Vyprávěla, co všechno dělá a co ji 
zajímá. Zaujetím a dychtivostí jí zářily 
oči, musel jsem ji obdivovat, kolik toho 
ve svých 20 letech stihne, co všechno 
umí zorganizovat, jak se dokáže 
prosadit a zapojit do studia i do 
společenského a studentského života. 
Zaujala mě ta fascinující a nakažlivá 
síla, touha něco dělat, pomáhat jiným, 
přemýšlet, být aktivní, namáhat svou 
hlavu i tělo čímkoliv, co škola ve výuce 
i mimo ni nabízí. A pokud nenabízí, 
hledat odvážně způsob, jak nám 
podat zpětnou vazbu či si pomoci 
vlastními silami. Na jednu stranu je 
mi smutno, když nás takoví aktivní 
žáci opouštějí, na druhou stranu vím, 
že po nich přijdou další, kteří budou 

sdílet podobné hodnoty a bude  
z nich vyzařovat stejný optimismus 
a chuť něco změnit. Že se nesmíří 
s rolí pasivní nádoby, do které je 
vědění vléváno, aby se z ní během 
prázdnin většina obsahu vypařila.  
Že budou chápat důležitost vytvoření 
si pevného vědomostního základu, 
na kterém si díky nejrozmanitějším 
školním i mimoškolním aktivitám 
budou vytvářet hodnoty a postoje, 
dovednosti a návyky, které je připraví 
na vstup do již rozjetého dynamického 
světa 21. století. 

Děkuji všem zaměstnancům, kteří 
na SŠHL Frýdlant vnímají vzdělání 
podobně, a všem našim aktivním 
žákům, kteří mě k této „miniúvaze“ 
inspirovali. 

Na závěr je třeba říci, že školní rok 
2019/20 na nás kladl neobyčejné 
nároky, snažili jsme se všichni 
společně vyhovět všem změnám, 
které nás potkaly. I nadále zkoumáme 
nové cesty a možnosti, jak zlepšit  
ve škole nejen prostředí, ale i výukové 
metody.  

Všichni víme, že nás v novém školním 
roce čeká mnoho změn: modernizace 
učebny IT a jazykové učebny, 
rekonstrukce vytápění na pracovišti 
Bělíkova, tvorba projektu COV II. 
na modernizaci zázemí pro obory: 

lesní mechanizátor, zpracovatel 
dřeva, zahradník, agropodnikání, 
zemědělec-farmář, snižování ener-
getické náročnosti školní jídelny a 
tělocvičny na pracovišti Bělíkova, 
připojení Krajského statku s.r.o.  
ke škole, a tedy transformace na školní 
statek. Postupný přesun teoretického 
vyučování a domova mládeže  
z odloučeného pracoviště Hejnice,  
na pracoviště Bělíkova ve Frýdlantu. 

Čeká nás spousta práce, ale věřím,  
že společně to zvládneme. 
Jedeme dále!   

Ing. Miroslav Kudrna
Ředitel SŠHL Frýdlant
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Zařízení pro signalizaci požárů  
v budově můžeme rozdělit do dvou 
základních kategorií. Tou první je 
elektronická požární signalizace (EPS). 
Její využití je zejména ve výrobních a 
kancelářských prostorech, obchod-
ních domech apod. Tyto objekty jsou 
díky nainstalované EPS připojeny 
na specializovanou ústřednu, která 
přijme signál o zachyceném kouři 
a předá ho dál, ve většině případů 
upozorní hasičský záchranný sbor 
kraje přes tzv. pult centrální ochrany.

Druhou skupinu tvoří autonomní 
hlásiče požáru (detektory kouře). 
Jedná se o jednoduché přístroje, 
které včas detekují vznikající požár 
a vyvolají poplach. Tyto hlásiče 
jsou určeny pro instalaci v našich 
domácnostech. Přístroj je napájen 
baterií, jejíž životnost může být až 
deset let. 

Čidla hlásiče dokáží kouř z požáru 
včas detekovat. Optickým (blikající 
kontrolka) a silným akustickým 
signálem na něj upozorní uživatele 
domácnosti. Umožní tím nebezpečí 
zlikvidovat již v zárodku či ohrožený 
prostor včas opustit a přivolat hasiče. 
Ze zkušeností záchranářů plyne, že 
právě včasné zjištění požáru je 
rozhodující pro záchranu lidských 
životů a „hlásiče požáru“ tak výrazně 
zvyšují šance na přežití. Nebezpečí 
hrozí např. v noci, kdy lidé spí a požár 
včas nezjistí. Tři ze čtyř obětí požárů 
neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání 
se toxických zplodin hoření. Kouř 
je rychlejší a tišší než oheň a i malý 
požár dokáže po pár minutách zaplnit 
byt vysoce toxickými zplodinami, 
které při několika vdechnutích 
způsobí bezvědomí a následně smrt 
člověka. Včasné varování nás může 
zachránit!

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Nákup autonomního hlásiče 
doporučujeme realizovat u speciali-
zovaného prodejce, který nám 
poradí s jeho instalací. Výrobek musí 
odpovídat platným normám a mít 
označení „CE“ (značka garantuje, 
že výrobek odpovídá evropským 
harmonizovaným normám). Je také 
možné vzájemně propojit několik 
hlásičů s tím, že v případě výstražné 
reakce jednoho, jsou zapnuty i 
hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na 
kouř v garáži spustí čidlo i v ložnici).  
V porovnání s hodnotou věcí v naší 
domácnosti, o které nás případný 
požár může připravit, je částka  
za pořízení hlásiče zanedbatelná.

Vybavte svou 
domácnost detektory kouře

    

 

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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Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 

     HZS Libereckého kraje 

Instalace hlásiče požáru
Samotná instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá. Stačí k tomu hmoždinky a běžné nářadí, při instalaci postupujme vždy 
podle návodu výrobce. 

Vhodné umístění:
• v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu/domu
• v případě montáže jednoho hlásiče v bytě zvolíme místo v jeho centrální části, např. v chodbě kam ústí jednotlivé místnosti
• v místnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy)
• v bytových domech, ubytovnách apod. i ve společných prostorech každého podlaží domu
• v místech s vyšším rizikem vzniku požáru (garáže, dílny)

Nevhodné umístění:
• prašné a velmi vlhké prostory, např. kotelny, koupelny nebo prádelny
• blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla
• vrcholy půdních prostorů střech tvaru písmene „A“
• prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů
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Povinnost mít nainstalovaný auto-
nomní hlásič požáru je zakotvena  
v naší legislativě (vyhláška č. 23/2008 
Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb). Na základě 
této vyhlášky jimi musí být domác- 

nosti ve všech nových i zrekonstruo-
vaných objektech po 1. 7. 2008  
vybaveny v souladu s projektovou 
dokumentací stavby a rodinné 
domy pak dále minimálně jedním 
přenosným hasicím přístrojem. 

Tento požadavek se netýká staveb 
realizovaných před účinností této 
vyhlášky, avšak doporučujeme 
instalaci i v těchto domácnostech.

Neznalost zákona neomlouvá

Jak hlásič kontrolovat? 
V návodu výrobce by mělo být 
uvedeno, jakým způsobem a jak 
často máme hlásič kontrolovat.  
Na rozdíl od hasicího přístroje kontrolu 
nemusí dělat vyškolená osoba, ale 
sám uživatel - např. jednou měsíčně 
prostým stisknutím kontrolního 

tlačítka, čímž se kontrolně spustí 
alarm. Jinak nám postačí jednou  
za čas v hlásiči vyměnit baterie, 
přičemž akustický signál (popř. 
blikající kontrolka) nás upozorní, když 
již baterie dochází. Baterie v hlásiči 
vydrží minimálně 1 rok, existují ale i 

s mnohem delší životností. Pama- 
tujme, že hlásič s vybitou baterií je 
nám k ničemu.  

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

Okénko zastupitelů
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Policisté radí nejen houbařům 
a turistům

Například v loňském roce jsme  
na Frýdlantsku v průběhu září pátrali 
během jednoho víkendu hned  
po dvou houbařích. V jednom případě 
se jednalo o 66letého muže, který 
se vydal se svou sestrou do lesa  
na houby, v lese se v jednu chvíli 
oddělili a následně ztratili jeden 
druhému z očí. Muž u sebe neměl 
mobilní telefon. Do akce jsme nasadili 
několik policejních hlídek, včetně 
policejního psovoda se služebním 
psem a byl povolán také policejní 
vrtulník. Po seniorovi společně  
s policisty pátrali i hasiči. 

Pátrací akce měla naštěstí dobrý 
konec.  Muže se podařilo vypátrat 
v restauraci v Dětřichově a byl  
v pořádku.

I druhá pátrací akce měla šťastný 
konec. Šlo o pátrání po 70leté 
seniorce v okolí Nového Města  
pod Smrkem. Žena byla se svou 
rodinou poblíž Andělského vrchu 
na houbách a ani v tomto případě  
u sebe neměla mobilní telefon. Během 
houbaření se své rodině ztratila  
z dohledu a poté ji rodina nemohla 
najít. Vzhledem k tomu, že žena byla 
diabetička a užívala inzulin, měla 
rodina o to větší obavu o její život a 
zdraví. 

Ženu se podařilo vypátrat v pořádku  
v Novém Městě pod Smrkem.

Aby se tomu dalo předejít, je třeba 
si uvědomit několik zásadních 
informací, kterými se vyhnete 
bloudění v lese. A když už se přeci 
jen ztratíte, budete vědět, co dělat.

Pokud se vydáte na houby autem, 
měli by si řidiči v první řadě uvědomit, 
že vjezd a parkování vozidel  
v lese je zakázáno lesním zákonem. 

Ti řidiči, kteří se pak snaží ušetřit 
každý krok a poruší zákaz vjezdu  
do lesa, se vystavují možnosti postihu  
od správního orgánu, který přestupci 
může ve správním řízení uložit pokutu 
až do výše pět tisíc korun. Když 
už si ale dáme tu práci a najdeme 
vhodné místo k zaparkování, tak 
je důležité, abychom automobil 
řádně zabezpečili, a to jak proti 
krádeži, tak i proti pohybu. Zejména 
je zapotřebí zkontrolovat dovřená 
okénka, zajistit vozidlo mechanickými 
bezpečnostními prvky, pokud je jimi 
vybaveno a zkontrolovat, zda jsme  
ve vozidle neponechali nějaké 
věci, které by mohly být lákadlem  
pro nenechavé zloděje. 

A nyní připomínáme několik 
užitečných rad pro houbaře:
• Vezměte si s sebou plně nabitý   
 mobil. Třebaže jej starší lidé neumějí  
 ovládat, může je zachránit to, že
 je zapnutý. Policie ho totiž dokáže 
 zaměřit.

• Zvažte své síly a zdravotní stav.

• Pokud jdete na houby sami, dejte
  vědět někomu blízkému, co mát 
 v plánu. Také mu sdělte, kdy hodláte 
 přijít domů zpět.

• Sami choďte jen do takového lesa,  
 kde to dobře znáte.

• Pokud se chystáte do lesa na delší 
  dobu, vezměte si sebou menší
 svačinu a pití.

• Všímejte si větších objektů a cesty, 
 kudy jdete (usnadní to orientaci, 
 kdybyste zabloudili).

• Nezapomeňte na vhodné oblečení,  
 do sucha, do mokra i do zimy.

• Pokud máte nějakou závažnější 
 chorobu, mějte potřebné léky 
 pro jistotu u sebe.

Co dělat, když zabloudíte:

• Zachovejte chladnou hlavu. 
• Nechoďte dokola ani chaoticky  
 neměňte směr.

• Držte se při hledání cesty  
 jednoho směru, orientujte se podle 
 nějakého bodu v přírodě.

• Když narazíte na lesní či polní   
 cestu, může vás dovést na hlavní  
 silnici, kde se můžete orientovat  
 podle směrových tabulí.

• Pokud se nezorientujete sami, 
 neváhejte a co nejdříve zavolejte  
 o pomoc.

• Použijte mobilní telefon (můžete  
 volat rodině, ale i využít tísňových  
 linek).   

Každoročně dochází v tomto období k případům, kdy policisté pátrají  
po ztracených houbařích nebo i turistech. Pátrací akce bývají poměrně složité 
a náročné, jak personálně, tak i na použití techniky, neboť se jedná o rozsáhlé 
plochy k propátrávání v nepřehledných terénech. Do pátrací akce jsou pak 
povoláni policisté, hasiči, záchranáři a v neposlední řadě i vrtulník s termovizí. 
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE
TEL.: 974 461 (405, 417), 
607 008 307, 601 354 558

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ:
   občanství České republiky
   věk nad 18 let
   střední vzdělání s maturitní 
   zkouškou
   fyzická, zdravotní a osobnostní 
   způsobilost
   bezúhonnost
   bez stranické příslušnosti

   STABILITA    JISTOTA    DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA 
STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU    KARIÉRNÍ POSTUP

// //
//

110 000 Kč
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

POVOLÁNÍ,

SMYSL
MÁKTERÉ

PO ROCE

JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM
30 000 Kč

LIBERECKÝ KRAJ
krpl.op@pcr.cz

NABÍZÍME:
   6 týdnů dovolené
   příspěvek na dovolenou 
   zákonné výsluhové nároky, 
   odchodné
   možnost uplatnění u útvarů 
   pořádkové, dopravní 
   a cizinecké policie
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Výročí deseti let od ničivých 
povodní připomněla ve Frýdlantu 
bohoslužba i výstava
V pátek 7. srpna 2020, tedy přesně 
deset let poté, si Frýdlant připomněl 
ničivé povodně z roku 2010.  
U příležitosti tohoto výročí připravil 
pro obyvatele města i návštěvníky 
výstavu fotografií a bohoslužbu. 
Výstava fotografií ukazovala po celý 
srpen ve vestibulu a prvním patře 
radnice různá místa Frýdlantu 
zachycená fotografem Janem Čížkem 
během povodně v roce 2010 a  

o 10 let později fotografem Radkem 
Petráškem. Vernisáž proběhla na vý- 
ročí povodní, tedy právě v pátek 
7. srpna 2010 v 17.00 hodin. O hodinu 
později se pak uskutečnila v kostele 
Nalezení sv. Kříže u městského 
parku Děkovná bohoslužba k 10. 
výročí povodní, kterou celebroval 
litoměřický biskup, mons. Jan Baxant. 
Děkoval v ní všem, kteří se během 
povodně před deseti lety podíleli  

na záchraně lidských životů, majetku 
i zvládnutí krizové situace ve městě. 
Po bohoslužbě následoval koncert 
libereckého orchestru Big O´ Band 
v prostorách hasičské zbrojnice  
v Okružní ulici, který byl poděkováním 
všem, kteří v roce 2010 pomáhali 
zvládnout situaci během povodní,  
ale i po nich.  

Foto: Jaroslav Appeltauer
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Ve výstavní síni radnice jsou 
k vidění povedené grafiky 
Jiřího Slívy na téma Kafka
Povedené a vtipné grafiky Jiřího 
Slívy, jejichž ústředním tématem je 
spisovatel Franz Kafka, si můžete  
až do 19. září 2020 prohlédnout  
ve výstavní síni frýdlantské radnice 
na nádvoří. Výstava je součástí a 
předzvěstí festivalu Frýdlantsko 
Franze Kafky, který ve Frýdlantu 
proběhne od 18. do 20. září 2020. 

Jiří Slíva je grafik a básník, který 
se tématu Franze Kafky věnuje 
dlouhodobě. Pro Frýdlant v loňském 
roce například vytvořil publikaci 
Kafka Fake News. Výstava je  
ve výstavní síni radnice přístupná 
až do 19. září 2020 denně od 10.00  
do 17.00 hodin.

grafiky Jiřího Slívy 
Kafka & Frýdlant

18. 8. — 19. 9. 2020 
Výstavní síň frýdlantské radnice

Státní fond kultury ČR

frydlantskofranzekafky.cz

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | září 2020

25



Festival Frýdlantsko 
Franze Kafky 2020

Festival Frýdlantsko Franze Kafky 
předznamenávají vernisáže výstav 
Jaromír 99 Pod Zámkem v Zámeckém 
pivovaru Frýdlant, výstava grafik 
Jiřího Slívy Kafka & Frýdlant  
ve výstavní síni radnice Frýdlant a 
Franz Kafka Aforismy Ivy Vykypělové  
v Jizerskohorském technickém 
muzeu. Výstavy je možné navštívit  
do 20. září 2020. 

Festival v září završí víkendový 
program v kině Frýdlant a v prostorách 
radnice ve Frýdlantě.

Pátek 18. 9. začíná programem Prague 
Shorts dětem v 16.30 v kině Frýdlant 
přehlídkou nejlepších krátkých filmů 
pro děti z ročníku Prague Shorts 2020. 

V 19 hodin proběhne v kině Frýdlant 
slavnostní zahájení festivalu, a dále 
promítání s názvem Ozvěny Prague 
Shorts: Best of (pásmo krátkých 
filmů). Filmy z festivalu Prague Shorts 
poskytla společnost Film Servis 
Festival Karlovy Vary, pořadatel 
Mezinárodního filmového festivalu 
Karlovy Vary.

Během večera bude vyhlášen vítěz 
literární soutěže pro studenty 
středních škol „Máš v hlavě brouka? 
Piš!“, která byla zahájena v březnu 
tohoto roku a zúčastnily se jí střední 
školy z Frýdlantska a Liberecka. 
Vítězné práce přečte Petr Čtvrtníček 
společně s dalšími herci.

Sobotní program 19. 9. začne ve 14 
hodin divadelním představením 
Das Thema, které zábavnou formou 
popisuje česko-německé vztahy. 
Program bude pokračovat koncerty 
místních frýdlantských kapel The 
Grizzlies a Pubcoustic, a hostujících 
DanZooD z Prahy a O´Bandu Marka 
Ottla z Liberce. S O´Bandem vystoupí 
se svými divadelními písněmi také 
herci Krátkého a úderného divadla 
Liberec.

Celým víkendovým programem 
bude jako moderátor provázet Petr 
Čtvrtníček, patronem festivalu je 
spisovatel Jaroslav Rudiš.

Festival zakončí dernisáže výstav 
v neděli 20. září.   

18. – 20. 9. 2020
Výstavy, koncerty, divadlo

18. — 20. září 2020 
radnice Frýdlant, 
kino Frýdlant, 
pivovar Frýdlant, 
Jizerskohorské 
technické muzeum

O'Band
Jiří Slíva
Jaromír 99
Petr Čtvrtníček
Jaroslav Rudiš
Prague Shorts
Das Thema
… a další

výstavy, koncerty, 
divadlo

Státní fond kultury ČR

frydlantskofranzekafky.cz

PÁTEK 18. 9. 2020 
Kino Frýdlant 

16.30 Prague Shorts dětem
19.00 Slavnostní zahájení

Ozvěny Prague Shorts: Best of  
(krátké filmy na téma genius loci) 

Vyhlášení vítěze literární soutěže 
„Máš v hlavě brouka? Piš!“ 

Host Alexander Shonert,  
houslový virtuos

SOBOTA 19. 9. 2020 
radnice Frýdlant od 14.00 hodin

14.00 Das Thema – česko německý
 kabaret, divadlo
15.30 projekce Franz Kafka Fake News

Koncerty
16:00 The Grizzlies
17:00 Pubcoustic
18.00 DanZooD
19.00 O´Band Marka Ottla –   
 host Krátké a úderné divadlo

Host Jaromír Švejdík –    
Jaromír 99 a Jaroslav Rudiš
Programem provází  Petr Čtvrtníček

PROGRAM

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | září 2020

26



Zajděte do pivovaru na výstavu 
Jaromíra 99 na téma Kafka

Umístění výstavy do zámeckého 
pivovaru není náhoda, nýbrž 
promyšlený koncept. „Prostor pivo- 
varu až nápadně připomíná 
hospodu, ve které zeměměřič  
K. potkává svou Femme Fatale - Frýdu. 
A tak jsem tuto část příběhu pomyslně 
přenesl do tohoto místa,“ říká kurátor 
výstavy Lukáš Horký, který Švejdíkův 
komiks v roce 2013 připravoval  
do tisku.

Vystavený soubor není chronologické 
vyprávění Kafkova nedokončeného 
románu, nýbrž série vizuálně silných 
obrazů, kterými Jaromír 99 ilustroval 
Kafkův text. Velkoformátové tisky 
jsou zavěšeny na trámech, kolem visí 
siluety vyřezané z překližky. Vše jen 
v náznacích, otevřené pro fantazii 
návštěvníků. Franzův portrét v okně 
vzhlíží k frýdlantskému zámku, jako by 
svůj román napsal Kafka právě tady.

„S Jaromírem 99 se známe dlouho. 
Ve výběru vystavených tisků jsem 

měl proto svobodu.  A jsem rád, že 
po komiksovém zpracování dostává 
Kafkův Zámek i takovouto velkolepou 
výstavní podobu,“ uzavírá Horký.

Osamělý K., se svou poutnickou holí, 
přišel odnikud. Kdesi v mracích se 
mu zjevuje zámek. Neuchopitelný, 
nepopsatelný, ale krásně magický 
a tajemný. Takové jsou i Jaromírovy 
kresby, které bude možné shlédnout 
v rámci prohlídek pivovaru nebo  
po domluvě na recepci až do 20. září 
2020.

Jaromír 99 (1963)
Vlastním jménem Jaromír Švejdík.  
Pohybuje se mezi světem komiksu 
a hudby. Proslul jako člen skupin 
Priessnitz a Umakart, i jako kreslíř 
trilogie Alois Nebel (2003). Podílel 
se rovněž jako spoluscenárista a 
výtvarník na její úspěšné filmové 
adaptaci (2011), která získala 
cenu Evropské filmové akademie  

v kategorii Nejlepší animovaný 
film. Za autorský komiks Bomber 
(2007) získal cenu Muriel. Pro britské 
nakladatelství SelfMadeHero převedl 
do komiksové podoby Kafkův Zámek 
(2013, nominace na Eisnerovu cenu). 
Se spisovatelem Janem Novákem 
spolupracoval na komiksu Zátopek 
(Paseka–Argo 2016), Zatím dobrý 
(Paseka–Argo 2018) a v současné 
době připravují první komiksové 
zpracování příběhu výjimečné ženy 
Věry Čáslavské.

Výstava se koná v rámci festivalu 
Frýdlantsko Franze Kafky ve spolu- 
práci s Městem Frýdlant,  Zámeckým 
pivovarem Frýdlant, za podpory 
Státního fondu kultury.     

V pátek 7. srpna 2020 byla v Zámeckém pivovaru Frýdlant zahájena unikátní výstava kreslíře a 
hudebníka Jaromíra 99 (vlastním jménem Jaromíra Švejdíka). Kurátor výstavy Lukáš Horký vybral  
pro specifický prostor Zámeckého pivovaru sérií tisků, které Jaromír 99 vytvořil v roce 2013  
pro komiksovou adaptaci slavného románu Franze Kafky - Zámek. Expresívní černobílé tisky tak přeneseně 
ilustrují marnou pouť zeměměřiče K. do zámku, který stojí na vršku, na dohled z místa instalace.

7. 8. — 20. 9. 2020 
pivovar Frýdlant

Jaromír 99 
výstava Pod Zámkem

výstava je součástí prohlídek pivovaru nebo 
po domluvě na recepci pivovaru +420 487 989 000

Státní fond kultury ČR

frydlantskofranzekafky.cz
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Letní jazzová dílna 2020 byla 
dítětem štěstěny. Jako jedinou 
z velkých akcí ve Frýdlantu 
ji koronavirus nezastavil

Štěstí stálo letos při pořadatelích Letní 
jazzové dílny Karla Velebného. Jako 
jedinou z velkých společenských a 
kulturních akcí, které byly na rok 2020 
ve Frýdlantu naplánovány, jí nezrušila 
opatření přijatá k zamezení šíření 
nového typu koronaviru. 

Přestože ještě na jaře visel nad jejím 
konáním otazník, začátkem léta 
umožnila epidemiologická situace 
oznámit světu radostnou zprávu: 
Letní jazzová dílna Karla Velebného, 
ročník 37., se konat bude! A jak bylo 
oznámeno, tak se také v polovině 
srpna stalo. 

Do Frýdlantu se tak v sobotu 15. srpna 
2020 sjelo více než 200 frekventantů 
a lektorů jazzové dílny, aby tu strávili 
týden intenzivním studiem jazzu a 
jazzové interpretace. Vedle mladých 
ctitelů jazzu z České republiky přijeli 
i studenti ze Slovenska, Německa, 
Belgie a Itálie. Na starost je měl 
devatenáctičlenný lektorský sbor  
v tomto složení: Luboš Andršt 
(kytara), Josef Fečo (kontrabas) 
Zdeněk Fišer (kytara), Miroslav 
Hloucal (trubka), Štěpán Janoušek 
(trombon), Petr Kalfus (saxofony), 
František Krtička (klávesy), Pavel 
Razím (bicí nástroje), Jiří Stivín 

(flétny), Milo Suchomel (saxofony), 
Ľubomír Šrámek (klávesy), Zdeněk 
„Wimpy“ Tichota (basová kytara), 
Adam Tvrdý (kytara), Boris Urbánek 
(klávesy), Marek Urbánek (bicí 
nástroje) a Martin Zbrožek (housle).

COVID-19 zavřel letos evropské 
hranice americkým jazzmanům 
a proto ve Frýdlantu chyběli Neil 
Wetzel (saxofony) a Skip Wilkins 
(vokál).

Zklamání z jejich nedobrovolné 
absence frekventantům bohatě 
vynahradili dva lektorští debutanti: 
Veronika Vítová (vokál) a anglický 
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saxofonista a kapelník big bandu 
JazzDock Orchestra Andy Schofield 
(saxofony a big band). Jediným 
americkým lektorem byl letos Lee 
Andrew Davison (vokál). K výji-
mečnosti frýdlantské atmosféry 
přispěla také skvělá anglická 
saxofonistka Suzanne Higgins.

Jazzová dílna, to není jen pronikání 
do tajů jazzové interpretace, ale 
také koncerty pro širokou veřejnost. 
Nejoblíbenější a s nejzvučnějším 
jménem je tradičně středeční 
lektorský koncert na nádvoří hradu 
a zámku Frýdlant. Toto mimořádné 
setkání naší jazzové smetánky se 
zahraničními hosty je vždy velkým 
hudebním zážitkem a jinak tomu 
nebylo ani letos. Koncert, na kterém 
vystoupily různé lektorské sestavy, 
byl tentokrát na zámeckém nádvoří 
ozvláštněn i další kulturní událostí, 
která je spojena s Frýdlantem a také 
se zámkem. Tou událostí byl křest 
nového vydání knihy Franze Kafky - 
Zámek, jejíž děj se údajně odehrává 
právě na frýdlantském zámku. Kniha je 
vydána u příležitosti konání festivalu 
Frýdlantsko Franze Kafky, který se 
ve Frýdlantu uskuteční od 18. do 20. 
září 2020. Křestu knihy byl přítomen i 
grafik Jiří Slíva, který ji ilustroval. 

Knihu si mohli návštěvníci lektorského 
koncertu Letní jazzové dílny Karla 
Velebného přímo na zámku zakoupit 
a nechat na autogramiádě podepsat 
ilustrátorem Jiřím Slívou. K dostání je 
také nadále v Turistickém informačním 
centru v přízemí radnice za cenu  
280,- korun. 

Další dva koncerty se pak uskutečnili 
v restauraci Beseda ve čtvrtek a  
v pátek 20. a 21. srpna. Frekventanti 
na nich rodičům, přátelům i místnímu 
publiku předvedli, co během týdne  
ve Frýdlantu pochytili. 

Letní jazzová dílna 2020 dopadla  
na jedničku a tak nezbývá než zvolat 
slovy klasika: Letní jazzová dílna 2020 
je mrtva. Ať žije dílna roku 2021.  

Foto: Radek Petrášek
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Záznam vystoupení legendárního 
DJ Snakea a koncertu Andrého Rieu 
v kině? Ve Frýdlantě ano!
Hned dva skvělé hudební počiny 
chystá na září a začátek října pro své 
návštěvníky Kino Frýdlant. V pátek 
25. září 2020 bude od 20.00 hodin  
vysílat velkolepou show francouz-
ského umělce DJ Snakea, který patří  
k nejstramovanějším DJ v současnosti 
a o týden později, v pátek 2. října 2020 
od 19.00 hodin, pak uvede to nejlepší 
z koncertů v magickém Maastrichtu 
skvělého houslisty André Rieua.  
Cena obou hudebních lahůdek je 
vždy 180 korun. Obě projekce budou 
mít české titulky.

Francouzský umělec DJ Snake 
má přes 7,5 milionu followerů  
na Instagramu. Přes 5 milionů 
fanoušků na Facebooku. Přes 19 
milionů subscriberů na Youtube. 
Patří mezi 5 nejstreamovanějších DJ 
současnosti. Spolupracuje s Justinem 
Bieberem, Cardi B, Selenou Gomes, 
J. Balvinem a dalšími hvězdami 
současné pop music. Jako první DJ 
na světě připravil Snake velkolepou 
show v pařížské La Défense Areně. 
Nikdo před ním si na tak velké 
sousto netroufnul. Koncert si užívalo  

na 40 000 lidí. Filmovalo se na více než 
20 kamer ve 4K a to speciálně pro velké 
filmové plátno. Nechyběly Snakovy 
největší hity Turn Down For What, 
Lean On, Magenta Riddim to Taki Taki, 
Loco Contigo nebo Let Me Love You. 
Stroboskopy jely na plno, světelný 
a stage design byly spektakulární.  
Vy si můžete neopakovatelnou 
atmosféru tohoto koncertu naplno  
užít ve frýdlantském kině! Pouze však  
25. září 2020 od 20.00 hodin. 
Trailler najdete zde: 
https://fr.djsnake.film/

André Rieu je nizozemský houslista, 
skladatel, kapelník a hudební 
producent. Hraje skladby krále 
valčíku Johanna Strausse, ale i 
jeho otce. Na housle začal hrát  
v pouhých pěti letech. V letech 
1968 až 1973 studoval tento nástroj  
na královské konzervatoři  
v Maastrichtu, později ještě  
na hudební akademii v Bruselu.  
Po studiích vystupoval jako houslista 
s Limburským symfonickým 
orchestrem a v roce 1987 založil 

vlastní patnáctičlenný orchestr, 
který se postupně rozšířil až  
na dnešních padesát hudebníků. 
Při svém prvním evropském turné 
objevil zájem obecenstva o melodie 
Johanna Strausse a posléze se 
proslavil jako král valčíků. Každoročně 
pořádá v Maastrichtu koncerty  
pro veřejnost, kvůli opatřením 
spojeným s pandemií koronaviru 
však letos přistoupil k jinému typu 
produkce. Dal dohromady to nejlepší 
z koncertů předchozích patnácti let a 
to Vám v kině nabídne. Máte se na co 
těšit.

Osobní pozvánku 
najdete zde: 
https://www.youtube.com/
watch?v=53Fbds1eX_Q&featu-
re=youtu.be

Předprodej vstupenek na obě 
představení bude spuštěn vždy 
14 dní před datem promítání.  
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Páté letní promítání v Albrechticích
Dne 31. 7. 2020 se pod záštitou města 
Frýdlant konalo 5. letní promítání 
na Albrechticích. Promítání organi-
zoval Osadní výbor Albrechtic spolu  
s agenturu TS Production. Letos 
promítaným filmem byla úspěšná 
česká komedie Ženy v běhu.

Po pravdě byli všichni zvědaví, jaká se 
letos sejde účast, neboť v dnešní době, 
kdy se situace v období koronaviru 
svými restrikcemi mění každý den, 
nebylo jasné, kolik filmových fanoušků 
se na Albrechtické náměstíčko podaří 
přilákat.

Nepodařilo se sice zřejmě vyrovnat 
počet loňských diváků, kdy film 
Bohemian Rhapsody opravdu zcela 

zaplnil všechna místa ke sledování, 
ale i tak se odhadem u filmového 
plátna sešlo cca 250 nadšenců. A byli 
jistě spokojeni. Osadní výbor si pro ně 
jako každý rok připravil občerstvení 
s dostatečným pitným režimem a 
klobásy od pana Vnoučka se pak 
již dávno stali tradicí a opravdovou 
delikatesou podávanou ke sledování 
filmu. 

Nebojíme se tedy říct, že se jednalo o 
další povedený večer v Albrechticích. 
Musíme upřímně podotknout, že nám 
opět přálo počasí, což je vždy alfou a 
omegou úspěchu celé akce. 

Jsme velmi rádi, že si k nám našlo a 
stále nachází cestu více a více obyvatel 

nejen Frýdlantu, ale i okolních vesnic, 
ba dokonce Liberce. Celý večer je pak 
koncipován jako velmi příjemné a milé 
setkání napříč generacemi a jistě se 
tedy nejedná pouze o sledování filmu, 
neboť akce většinou začíná kolem  
18. hodiny a končí vždy až po půlnoci.

Přijměte tedy ještě touto cestou 
pozvání na příští ročník. Abychom se 
snad již v době trochu klidnější, setkali 
znovu a třeba i ve větším počtu.

Závěrem bych chtěl jménem Osadního 
výboru velmi poděkovat městu 
Frýdlant za jejich pomoc, bez které by 
se promítání stěží uskutečnilo.  

Na shledanou za rok!

Ve Frýdlantě promítalo na nádvoří 
radnice poprvé letní kino
Poprvé v historii si mohli na začátku 
července lidé ve Frýdlantu užít letní 
kino na nádvoří frýdlantské radnice. 
Hrát začalo v pátek 3. července a 
venkovní promítání nezhatilo ani 
počasí, které hrozilo deštěm a tudíž 
přesunem promítání do kamenné 
budovy kina. Nakonec se však 
umoudřilo a tak mohlo letní kino začít 
promítat tak, jak bylo v plánu, tedy na 
nádvoří. Dokonce i s občerstvením, 
které bylo k zakoupení ve výstavní 
síni, na provizorním baru. Diváci 
si pro zkrácení čekání mohli také 
prohlédnout výstavu, která se v té 
době konala – Jazz World Photo.

Páteční program začal filmovou 
novinkou Lassie se vrací, a pokračoval 
večerní projekcí loňského hitu, 
českého snímku Vlastníci. V sobotu 
už na diváky čekaly projekce celkem 
čtyři. Začalo se filmem pro nejmenší 
diváky, Ovečkou Shaun ve filmu, 
poté následovala rodinná komedie 
Jumanji: Další level. V podvečer se 
nálada stala trochu vážnější, když se 
promítal dokumentární snímek V Síti, 

verze dostupná od 12 let a sobotní 
večer patřil české komedii Chlap  
na střídačku. Neděle už potom byla 
kratší, promítaly se jen tři snímky. 
Zase se začalo pohádkou, tentokrát 
Medvídky Boonie, odpoledne pokra-
čovalo dokumentem Free solo a 
podvečer a tím i závěr letního kina 
patřil legendárnímu českému snímku 
Postřižiny.

Účast na letnímu kinu byla sice 
celkově spíše střídmější, na čemž se 
dozajista podepsal i prodloužený 
víkend, na který lidé vyráželi pryč, a 
program každou hodinu na krátkou 
chvíli narušovala radniční zvonkohra, 
nicméně počasí přálo, a hlavně, diváci 

se zdáli spokojení. A to bylo pro nás, 
kteří jsme se na letním kinu podíleli, 
to nejdůležitější.

Doufáme, že se tato akce bude zase 
příští rok opakovat a že se z ní podaří 
vytvořit novou frýdlantskou tradici. 

Za kino tým Frýdlant chci tímto 
poděkovat všem, kteří nás o prvním 
červencovém víkendu navštívili a 
pozvat Vás do kamenného kina, 
kde se na Vás těšíme každý čtvrtek, 
pátek i sobotu! Program naleznete na 
stránkách města Frýdlant.  

Jana Mirovská
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Jubilanti Klubu českých turistů 2020

Dne 4. 7. se tu konala oslava kulatých a 
půlkulatých narozenin členů a členek 
turistického klubu. Oslavenkyně 
přichystaly něco dobrého na stůl, klub 
přispěl gulášem a točeným pivečkem. 
Děvčata byla obdarována květinou, 
kterou předával nejstarší člen klubu 
Honza Moudrý. Blahopřejný projev 
pronesl předseda klubu P. Luft.

Oslava se nesla ve veselém duchu, 
jen taneček chyběl. Oproti minulým 
oslavám nám chyběl nějaký hudebník. 
Chyběli i někteří oslavenci, neboť 
tentokrát jich bylo opravdu hodně- 
celkem šestnáct.

Po jarních omezení koronavirem, 
se kterým jsme se vyrovnali, jsme 

si rozdělili služby na zabezpečení 
provozu a obsluhu návštěvníků, kteří 
ve větším množství přicházejí v létě 
na rozhlednu, z které bohužel není 
moc vidět, ale přesto má slušnou 
návštěvnost.  

V klubovně turistů na frýdlantské rozhledně bylo veselo.

za Klub turistů Frýdlant  Jan Moudrý
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Dne 19. 6. 2020 proběhl již 19. ročník 
triatlonu Bílá Smrt
Navzdory silnému dešti se v Raspenavě 
na koupališti sešlo 29 závodníků 
a řada jejich podporovatelů. Bylo 
zřejmé, že ani špatné počasí nezabrání 
sportovcům z okolí, aby poměřili své 
síly.

Po šesti odplavaných bazénech se 
vrhli na svá kola a vyrazili směr 
Frýdlant, kde je čekal závěrečný, 
zhruba tříkilometrový, běh. Po cestě 
byla možnost vidět vzájemné  
souboje, někdy až bratrovražedný boj 
a skandování fanoušků.

Díky podpoře firmy ETK, která 
vytvořila zázemí na penzionu Modrá, 
se mohli účastníci po závodě umýt, 
převléci a občerstvit se. Tam také 
proběhlo závěrečné vyhlášení a ná-
sledná afterparty.

Nejrychleji absolvoval závod Marek 
Čumpelík v čase 43:19.

Organizátoři akce (Bike Frýdlant z. s.) 
děkují podpoře firmy ETK,  dobro-
volným hasičům měst Raspenava a 
Frýdlant a všem, kteří akci podpořili  
a podíleli se na její organizaci. 
Informace o akci si můžete vyhledat 
na adrese www.bikefrydlant.wz.cz  

Jiří Hančar
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Letním prázdninám jsme zavřeli vrátka 
a nastává zářijová realita s řadou 
všedních i nevšedních zážitků. K létu, 
i k tomu babímu, patří neodmyslitelně 
výlety do přírody a chataření. 

Letošní léto bylo poněkud rozmarné i  
v tom, že jsme byli omezeni 
vycestovat, tak, jak jsme zvyklí. Snad 
nebo právě proto jsme opět objevili 
krásu naší republiky.

Věříme, že vaše cestování koncem 
prázdnin nekončí. Tipy na cesty  
za skrytou krásou Čech najdete 
v nabídce frýdlantské knihovny  
v trojdílném cyklu knih zkušených 
cestovatelů a spisovatelů Otomara 
Dvořáka a Josefa Pepsona 
Snětivého, kteří navázali na své 
dva předchozí díly, kde objevují 
krásy hradů a zámků Prahy a jejího 
bezprostředního okolí.  V třetí knize 
Místa zrychleného tepu mají 
předsevzetí odkrývat zejména onu 
„skrytou krásu“. Ta je někdy málo 
viditelná proto, že se nachází ve stínu 
památky či pozoruhodnosti mnohem 
věhlasnější. Jindy z prostého důvodu, 
že ji musíme hledat pod zemí. A ještě 
jindy nám po ní bohužel (a zatím!) 
zbývají jen skrovné zbytky, které 
bychom mohli snadno přehlédnout.

 Sami k tomu říkají: „Právě taková místa 
si podle nás zaslouží pozornost - nejen 
proto, že jim zatím nebyla věnována, 
ale hlavně proto, že jsou nádherná a 
výjimečná. Druhým kritériem výběru 
byl náš subjektivní pocit, že jsme  
v lokalitě, která na nás obzvlášť silně 
působí. Ať už malebností, nebo něčím,  
co jinde nenajdeme, jindy zase 
unikátním rázem… a někdy i temnými 
stránkami zdejších historických událostí. 
Náš tep citelně zrychlil.“

Ať se i váš tep zrychlí při čtení spolu 
s nimi.

Knihomol 9/2020              

Všechny tyto tipy najdete v knižních 
policích naší knihovny:

• Místa zrychleného tepu

• Utajené hrady a zámky II. - Prahou 
podruhé, po stopách panských sídel

• Utajené hrady a zámky III. - Prahou 
potřetí, po stopách panských sídel

Hrady a zámky lákají kromě dospělých 
i děti. Aby nepřišly zkrátka, vybraly 
jsme pro ně „tematickou“ knihu  
O strašidlech a bytostech z pověstí 
a pohádek Dagmary Šottnerové. 
Víly, kostlivci nebo bílá paní - první 
část bohatě ilustrované knihy přináší 
podrobný přehled známých i méně 
známých českých strašidel. Odkud 
se vzala, proč straší a kde je můžete 
potkat. V druhé části si o těchto 
strašidlech můžete přečíst pohádky, 
básničky nebo říkadla. Nechybí ani 
tematicky zaměřené hry a jednoduché 
návody na strašidelné výrobky. Kniha 
je ideální pomůckou pro práci s dětmi, 
jak pro rodiče, tak pro pedagogy.

V tomto duchu navážeme i další  
knihou Vladímíry Slavíkové 
- Putování starými pověstmi 
českými. 
Kniha, která je zároveň i příručkou  
pro tvořivou práci s českými pověstmi, 
je vhodná pro učitele mateřských 
škol a prvních tříd základních škol. 
Zahrnuje v sobě celoroční projekt, 
který je rozdělen na tři části: 
metodickou, obrazovou a pracovní 
listy pro děti. Jednotlivé činnosti a 
aktivity zahrnují vybraná témata ze 
starých pověstí českých a svou formou 
je blízká dnešním dětem. 

Tyto jistě zajímavé knihy nám 
připomněly, že opět nastal čas školy.
Hola, hola škola volá, vzhůru  
do školních lavic. Přejeme ško-
lákům, jejich rodičům a učitelům 

bezproblémový a radostný nástup 
a průběh nového školního roku.

A co je nového v Městské knihovně 
ve Frýdlantě?

Přestože byly prázdniny, naše 
knihovna „okurkovou“ sezonou 
neprošla.

• Červen byl pro naši Městskou 
knihovnu Frýdlant významný 
změnou v knihovním systému, 
který se nedotkne ani tak čtenářů, 
jako pomůže nám knihovnicím  
k automatizaci knihovnických 
činností.  Stávající knihovnický systém 
Clavius se nám změnil díky dotačního 
programu VISK 3 v roce 2020 na nový 
webový knihovní systém Tritius, 
který je nástupcem systému Clavius.  

• Netradičně až v polovině července 
proběhlo letos ve Frýdlantě druhé 
letošní vítání občánků.

Mezi občánky jsme v sobotu  
18. července 2020 přivítali jedenáct 
děvčátek a osm chlapců. Každé  
z miminek dostalo kromě pamětního 
listu také plyšovou hračku, maminky 
pak květinu. Děti i rodiče si pak 
odnesli z vítání i dárkový balíček  
od Městské knihovny Frýdlant, která 
se letos zapojila do projektu S knížkou 
do života. Ten má pomoci vzbudit  
u dětí od dětství zájem o knihy.  Balíček 
obsahoval leporelo pro miminka a 
knihu pro rodiče.  

Za knihovnice a Knihomola  
Radka Wittmayerová
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ZO Českého zahrádkářského svazu Frýdlant a Město Frýdlant 
vyhlašují soutěž o nejlepší naložené okurky 

OKURKIÁDA 
2020 

 

  - do soutěže jsou 
přijímány jen doma 
naložené okurky 

- pořadatelům se 
odevzdávají vždy dvě 
sklenice okurek 

- termín dodání vzorků do 
22. 9. 2020 

- vyhlášení výherců 
proběhne 25. 9. 2020 
bezprostředně po 
zasedání hodnotitelů 

 
Doma naložené okurky je možné odevzdat: 
 

 na podatelně Městského úřadu Frýdlant 
 v klubovně zahrádkářů za nemocnicí – nutná telefonická 

domluva dne a hodiny – p. Korečková – 604 381 033 
 nebo zaslat poštou na adresu Městský úřad Frýdlant,  

T. G. Masaryka 37, Frýdlant, 464 01 
 
 
O co se hraje: 
 

1. místo                 poukázka na večeři v hodnotě 1000 Kč 
2. místo                 poukázka na večeři v hodnotě 500 Kč 
3. místo                 poukázka na vstupenky do frýdlantského            

                            kina v hodnotě 250 Kč (2D nebo 3D)  
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Anketa Turistického informačního centra

Lenka K., 36 let
1. Odkud jste do Frýdlantu přijel/
přijela?
Přijeli jsme z Českých Budějovic, tedy 
poměrně z velké dálky. 
2. Od koho nebo z jakých zdrojů jste 
se o Frýdlantu dozvěděl/dozvěděla?
Asi před měsícem tady byli naši 
příbuzní, kteří nám návštěvu Frýdlantu 
vřele doporučili. Tak jsme na jejich 
doporučení dali a jsme rádi. 
Moc se nám tu líbí.
3. Co se Vám v našem městě 
nejvíce líbilo?
Byli jsme zatím na hradě a zámku, 
prošli jsme si centrum města, dali si 
v kavárně kávu. 
Další zážitky na nás teprve čekají. 

Filip N., 13 let
1. Odkud jste do Frýdlantu přijel/
přijela?
Do Frýdlantu jsem přijel z Krupky.
2. Od koho nebo z jakých zdrojů jste 
se o Frýdlantu dozvěděl/dozvěděla?
Od svého strýce.
3. Co se Vám v našem městě 
nejvíce líbilo?
Asi nejvíc jsem si užil výhled z radniční 
věže, odkud jsem měl celý Frýdlant 
jako na dlani. 

Eva F., 57 let
1. Odkud jste do Frýdlantu přijel/
přijela?
Z Ústeckého kraje, konkrétně z města 
Louny. 
2. Od koho nebo z jakých zdrojů jste 
se o Frýdlantu dozvěděl/dozvěděla?
Frýdlant jsem už znala, ve městě jsem 
už byla. A letos v létě jsem se rozhodla, 
že se sem podívám znovu.
3. Co se Vám v našem městě 
nejvíce líbilo?
Prošla jsem celé město, které je 
samo o sobě krásné. Líbila se mi také 
rozhledna a samozřejmě nemohu 
opomenout ani hrad a zámek.

Irena K., 43 let
1. Odkud jste do Frýdlantu přijel/
přijela?
Z Čerčan, to je obec v okrese Benešov 
ve Středočeském kraji. 
2. Od koho nebo z jakých zdrojů jste 
se o Frýdlantu dozvěděl/dozvěděla?
Přijela jsem do Frýdlantu kvůli 
návštěvě hradu a zámku, na který jsem 
se moc těšila.
3. Co se Vám v našem městě 
nejvíce líbilo?
Právě ten zámek. Je opravdu moc 
hezký a obdivuji jeho vybavení. 
Je v něm na co se dívat. 

Alena B., 39 let
1. Odkud jste do Frýdlantu přijel/
přijela?
Z hlavního města, z Prahy 10.
2. Od koho nebo z jakých zdrojů jste 
se o Frýdlantu dozvěděl/dozvěděla?
Přijela jsem vlastně náhodou, 
při putování Českou republikou.
3. Co se Vám v našem městě 
nejvíce líbilo?
Hrad a zámek Frýdlant a pak také 
vodopády v Jizerských horách. 

Pavla H., 47 let
1. Odkud jste do Frýdlantu přijel/
přijela?
Z nedalekého Liberce. 
2. Od koho nebo z jakých zdrojů jste 
se o Frýdlantu dozvěděl/dozvěděla?
Narodila se tu moje babička, tak jsem 
se přijela podívat, jak vypadá město 
dnes.
3. Co se Vám v našem městě 
nejvíce líbilo?
Frýdlant je krásné město, líbí se mi 
centrum s historickou radnicí, uličky, 
všechno. A nad městem tyčící se 
zámek. 

Lenka J., 29 let
1. Odkud jste do Frýdlantu přijel/
přijela?
Z Plzně.
2. Od koho nebo z jakých zdrojů jste 
se o Frýdlantu dozvěděl/dozvěděla?
Z webové stránky a aplikace mapy.cz a 
pak jsem hledala informace o městě a 
turistických cílech i na internetu. 
3. Co se Vám v našem městě 
nejvíce líbilo?
Náměstí a centrum města s radnicí. 
A byli jsme i v okolních městech,  
v Hejnicích, Lázních Libverda. Moc 
hezký kout naší země to tady je. 

Frýdlant byl během letních prázdnin plný turistů, kteří k nám mířili z různých částí nejen naší země. Oproti 
minulým letům byl však podíl českých návštěvníků vyšší, což zřejmě způsobila obava Čechů cestovat  
do zahraničí a jejich rozhodnutí kvůli bezpečnosti raději strávit dovolenou v České republice. A odkud a 
proč k nám někteří návštěvníci přijeli? Dozvíte se v malé anketě, kterou pro vás připravili pracovníci 
Turistického informačního centra Frýdlant. 
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Antonín K., 5 let
1. Odkud jste do Frýdlantu přijel/
přijela?
Z Děčína.
2. Od koho nebo z jakých zdrojů jste 
se o Frýdlantu dozvěděl/dozvěděla?
Kdysi tu byla moje maminka a líbilo se 
jí tady, tak mě vzala s sebou, abych si 
to tu také prohlédl. 
3. Co se Vám v našem městě 
nejvíce líbilo?
Zámek, náměstí, líbí se nám tady 
všechno. 

Radka, 42 let
1. Odkud jste do Frýdlantu přijel/
přijela?
Z naší metropole, z Prahy. 
2. Od koho nebo z jakých zdrojů jste 
se o Frýdlantu dozvěděl/dozvěděla?
O Frýdlantu jsme se dozvěděla ve 
škole a těšila jsem se obzvláště na 
zámek.
3. Co se Vám v našem městě 
nejvíce líbilo?
Ve Frýdlantě se mi toho líbilo hodně, 
určitě se sem vrátím. A chystám se 
procestovat i celý kraj.

Nikola S., 26 let
1. Odkud jste do Frýdlantu přijel/
přijela?
Z Choltic, to je okres Pardubice. 
2. Od koho nebo z jakých zdrojů jste 
se o Frýdlantu dozvěděl/dozvěděla?
Jsme na dovolené v Bedřichově 
a projíždíme okolí. Takže jsme si 
nemohli nechat ujít ani Frýdlant.

3. Co se Vám v našem městě 
nejvíce líbilo?
Zámek, rozhledna, betlém a také 
pivovar.

Dagmar M., 55 let
1. Odkud jste do Frýdlantu přijel/
přijela?
Přijela jsem z Železného Brodu na 
Jablonecku. 
2. Od koho nebo z jakých zdrojů jste 
se o Frýdlantu dozvěděl/dozvěděla?
Z tohoto kraje pocházím, takže 
Frýdlant pro mě není žádnou 
neznámou. Prostě jsem se rozhodla, že 
se sem zase zajedu podívat a to jsem 
také udělala.

3. Co se Vám v našem městě 
nejvíce líbilo?
Asi nejvíc se mi líbil zámek. 

Šárka K., 45 let
1. Odkud jste do Frýdlantu přijel/
přijela?
Z Krkonoš, konkrétně z Jilemnice.
2. Od koho nebo z jakých zdrojů jste 
se o Frýdlantu dozvěděl/dozvěděla?
Nalákala mě webová mapa památek 
Frýdlantska. 
3. Co se Vám v našem městě 
nejvíce líbilo?
Bylo toho více. Zámek, betlém, 
radniční věž a výhled z ní, rozhledna a 
také lesní naučná stezka a navazující 
křížová cesta. 

Roman F., 54 let
1. Odkud jste do Frýdlantu přijel/
přijela?
Ze svého domu v Krupce, to je 
z okresu Teplice.
2. Od koho nebo z jakých zdrojů jste 
se o Frýdlantu dozvěděl/dozvěděla?
Z turistického deníku. 
3. Co se Vám v našem městě 
nejvíce líbilo?
Mířím za rozhlednami, takže 
rozhledny.  

Foto: Radek Petrášek
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Půl století v manželství oslavili Miluše 
a Milan Svitákovi

Miluše se s Milanem seznámila v roce 
1967 při turnajích ve volejbalu, který 
oba hráli. Koníček jim vydržel řadu let, 
hráli oba dokonce i za Duklu. Ostatně 
sport měli rádi vždycky. Miluše vedle 
volejbalu vedla i kroužek dětských 
pohybových her, Milan hrál fotbal  
za Kunratice. 
Ke sportu vedli také své tři dce-
ry. Vždycky s nimi obětavě  
jezdili na všechna utkání, na zápasy a 
byli jim oporou.
Oba manželé Svitákovi pracovali  

v Bytexu, Milan jako mistr v zámeč- 
nické dílně, Miluše jako přadlena. Našli  
v něm mnoho životních přátel a  
kamarádů, se kterými se dodnes  
stýkají. Získali zde i tovární byt, kde 
žili až do uzavření podniku. Potom si 
koupili rodinný domek, v kterém žijí 
dodnes. 

Oba zlatí manželé jezdí rádi na kole, 
výletují po okolí, jezdí rádi na dovo-
lenou do zámoří, zahradničí. A tmelí  
rodinu, která se u nich pravidelně 
schází na víkendy.

Užívají si vnoučat, tráví s nimi mnoho 
času a jsou pro ně životním vzorem.
Svitákovi jsou dle slov svých blízkých 
obětaví, jejich vztah je harmonický a 
i dnes spolu rádi tráví čas a užívají si 
společných chvil. 
„Co přát lidem, kteří mají jeden druhého 
a navíc skvělou rodinu, co drží při sobě? 
Jen to, aby byli všichni zdraví a ještě 
dlouho spolu užívali všeho, co jim život 
přináší,“ uzavírá starosta Frýdlantu 
Dan Ramzer, který obřad zlaté svatby 
vedl.  

Miluše a Milan Svitákovi oslavili koncem minulého roku v obřadní síni frýdlantské radnice 50 let 
strávených ve společném manželství. Své ano si řekli 20. prosince roku 1969 a znovu po půl století 
opět v ten samý den. Spolu s nimi jejich zlatou svatbu oslavila jejich rodina. Mají společně tři dcery a 
šest vnoučat. 

Foto: archiv rodiny Svitákových
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Zlatou svatbu oslavili v obřadní síni 
radnice Radomíra a Miloš Vaňhovi

Radomíra, tehdy ještě Vitvarová, 
se s Milošem Vaňhou seznámila  
v Novém Městě pod Smrkem, kde 
Miloš bydlel a Radomíra tam pracovala 
jako kadeřnice. Vstoupit do svazku 
manželského se rozhodli v roce 1970, 
následující rok se jim narodil syn Miloš. 
Díky němu a jeho ženě Romaně se 
dnes Vaňhovi radují ze dvou vnoučat, 
osmadvacetiletého Lukáše a téměř 
dvacetileté Terezky.

Radka Vaňhová pracovala nejprve 
jako kadeřnice, později v Elitexu jako 
sekretářka a poté ve školství jako 
administrativní pracovnice. Před 
odchodem do důchodu zaměstnání 
změnila a pracovala jako prodavačka 

v cukrárně, kde ostatně vypomáhá 
dodnes. 

Miloš Vaňha pracoval ve stavebnictví, 
poté 25 let na dráze jako pomocný 
strojvedoucí. Také on před důchodem 
změnil povolání a vrátil se zpátky  
ke stavebnictví.

Celý život stáli po svém boku a 
podporovali se v koníčcích. Radka 
ráda plete, luští křížovky a má ráda 
veselou společnost. Miloš se celý 
život věnuje fotbalu. Nejprve sám 
hrál jako amatérský hráč, později 
fotbal už alespoň bedlivě sledoval.  
Je velkým fanouškem pražského 
klubu sešívaných, SK Slavia Praha. 

Dnes už si oba užívají zaslouženého 
důchodu. Chodí spolu na procházky 
po okolí Frýdlantu, Miloš dodnes 
sleduje jako divák utkání místního 
Slovanu Frýdlant a po zápase zajde  
s kamarády na pivko. Radka našla 
zálibu v plavání.

„Je vždycky radost přivítat v obřadní 
síni manžele, kteří spolu prožili většinu 
života, a přesto jsou spolu stále rádi. 
Stejně jako nejbližší rodina Vaňhových 
chci proto Radomíře a Milošovi ke zlaté 
svatbě popřát nejen mnoho dalších 
společných let, ale hlavně hodně zdraví,“ 
říká s úsměvem starosta Frýdlantu 
Dan Ramzer.    

Pět desítek let dlouhé manželství oslavili přesně půlstoletí od svatby v obřadní síni radnice ve Frýdlantu 
Radomíra a Miloš Vaňhovi. Své ano si na tomto místě řekli 1. srpna 1970. Teď, po 50 letech, si ho řekli 
před starostou Danem Ramzerem, matrikářkou Městského úřadu Frýdlant Ivanou Sitzberger a úzkým 
rodinným kruhem, znovu. 

Foto: archiv rodiny Vaňhových
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Druhé letošní vítání občánků proběhlo 
kvůli koronaviru až v červenci

„Mezi občánky jsme v sobotu 18. 
července 2020 přivítali jedenáct 
děvčátek a osm chlapců. Rozděleni byli 
do čtyř skupin, aby si každý z rodičů 
mohl vychutnat tuto slavnostní událost 
v kruhu svých blízkých a obřadní síň, 
kde vítání probíhá, nebyla přeplněná,“ 
říká matrikářka Městského úřadu 
Frýdlant Ivana Sitzberger. Každé  
z miminek dostalo kromě pamětního 
listu také plyšovou hračku, maminky 
pak květinu. Děti i rodiče si pak 

odnesli z vítání i dárkový balíček  
od Městské knihovny Frýdlant, která 
se letos zapojila do projektu S knížkou 
do života. Ten má pomoci vzbudit  
u dětí od dětství zájem o knihy. Balíček 
obsahoval leporelo pro miminka a  
knihu pro rodiče. 

„Mezi občany města jsme tentokrát  
přivítali Ellu Šubrtovou, Anett Bieliko-
vou, Elišku Plešerovou, Františka Čemuse, 
Přemysla Hrdinu, Natálii Václavů, Terezu 

Ďuďovou, Ondřeje Marka, Adélu Poten-
skou, Kevina Davida, Františka Pemla, 
Nikol Černohovzovou, Jana Petržilku, 
Viktorii Špotovou, Štěpánku Loudovou, 
Ellen Severýnovou, Olivera Briestenské-
ho, Tomáše Salabu a Michaelu Zázvor-
kovou,“ vypočítává starosta Frýdlant 
Dan Ramzer. Dětem i jejich rodičům 
popřál zdraví, spoustu lásky a štěstí.  

Netradičně až v polovině července proběhlo letos ve Frýdlantě druhé letošní vítání občánků.  
To původně plánované na první čtvrtletí tohoto roku odsunula koronavirová krize, která s sebou 
přinesla stav nouze v celé republice a přísná bezpečnostní opatření. K červencovému vítání občánků 
přivedli rodiče celkem 19 dětí narozených v roce 2020. Dalších 10 dětí, které měly být v prvním pololetí 
roku 2020 přivítány mezi občany Frýdlantu, mohou rodiče přivést v náhradním termínu v září.

Foto: Jaroslav Appeltauer
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Občanská kronika

Alice Chudobová
Josef Šoltys
Jaroslava Jínová
Eva Stehlíková
Marie Skalická
Zdenka Lelková

Úmrtí
Karina Vajsová
Ellen Severýnová
Oliver Briestenský
Michaela Zázvorková
Marie Sirůčková
Brian Lázok

Narození

květen 2020

Sňatky
Pavel Holec  +  Kateřina Prášilová
Jan Rasl  +  Nikola Paříková
Jan Sadílek  +  Nikol Petříčková
Milan Král  +  Veronika Gruberová
Tomáš Rakouš  +  Andrea Práčová
Ondřej Sixta  +  Simona Pradeová
Roman Hutterer  +  Ivana Pavlištová

Milan Bureš
Tomáš Vajs
Josef Kučera
Oldřich Vincenc 
Josef Voplakal

Úmrtí
Marie Voplakalová
Daniel Pěnčík
Adéla Holubová
Tobias Švorc
Amálie Gáborová
Tereza Gáborová
Ela Machová
Jakub Petrýdes
Františka Bendová
Laura Pospíchalová
Izabela Chu
Vincent Němec
Marek Nemeš
Lukáš Palent

Narození

červen 2020 červenec 2020

Emil Vomela

Úmrtí
Matyáš Perončík
Markéta Jelínková
Jakub Pindjak
Leontýna Seidlová
Tina Lakatošová
Rozálie Havelková
Magdaléna Gondkovská
Štěpán Votrubec

Narození

Sňatky
Pavel Pešák   +  Jindřiška Pilzová
Václav Bereš  +  Miroslava Pešková
Vladimír Motl  +  Stanislava Škarýdová
Dalibor Hron +  Nikola Bartoňová

Rozloučení s Rychtářem Baráčníků
Dne 21. 8. 2020  proběhlo v obřadní 
síni frýdlantského hřbitova poslední 
rozloučení s panem Josefem Kockem. 
V jeho osobě odešel člověk, který 
se celým srdcem léta věnoval své 
„profesní“ funkci Rychtáře v Obci 
Baráčníků ve Větrově. Že by tím mohl 
být někdo jiný, by nikoho nenapadlo. 
Věnoval tomu všechen svůj volný čas, 
byl obětavý a vstřícný. Však nejen 
„Větrováci“ ho znali, ale i mnoho přátel 
z jiných organizací jako zahrádkáři 
či turisté, ale i přátelé ze seniorských 
soutěží z Liberce a Jablonce, neboť 

ne jedna sportovní akce seniorů byla 
právě uskutečněna v klubovně či 
na sportovních plochách Baráčníků  
za vždy profesionální organizace 
našeho „Pepy“. 
Za krásné chvíle při masopustu, 
pálení čarodějnic, MDŽ, dni dětí a 
sportovních akcích seniorů, chceme 
touto cestou Josefovi ještě jednou 
poděkovat a zachováme si ho navždy 
v našich myslích. Bude nám chybět 
obětavý, dobrosrdečný a  milý přítel. 
Za společenské organizace 
J. Moudrý 
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Domeček Frýdlant z.s. 

       pořádá besedu  

o 

vstupné 20 Kč 

DALŠÍ PUTOVÁNÍ 
PO UTAHU   

s cestovatelem ing. Petrem Hihlánem 
ve středu 16. 9. 2020 v 17:30 

v restauraci Na Rozcestí 
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RÁDIO VAŠEHO KRAJE
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            ČSCH ZO Višňová  a  ZO Frýdlant pořádají    
    

      
     
 
 
                                                            
 
 
    *  výstavka a soutěž domácího pečiva                                                  
      *  soutěž o pohár  Memoriál Karla Vokurky a  
                                     Memoriál Václava Zástěry 
      *  výstava MYSLIVECKÝCH  TROFEJÍ      
      *  k poslechu zahraje country skupina OLD  COUNTRY  BEND 
      *  pro děti KOLOTOČ, SKÁKACÍ HRAD zdarma  
                                       PROJÍŽĎKA NA KONI   
      *   bohatá TOMBOLA               

           *  OBČERSTVENÍ zajištěno 
 

                                                                    VSTUPNÉ:   dospělí 30,-Kč                                                                                
                                                                                   děti 7 až 16 let 15,-Kč  
                                                                                     děti do 6 let zdarma 
                                                       
 

Domeček Frýdlant z. s.

pořádá akci pro děti, rodiče a prarodiče

„Dobrodružná plavba“           

Podmořský svět       

19. září 2020       

Start: náměstí T.G.Masaryka

8:30 – 10:00 hodin

Startovné:    20,-Kč

• tématické kostýmy budou odměněny

• hra o hodnotné ceny

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | září 2020

43



Vydalo město Frýdlant
 Elektronická verze zpravodaje na stránkách www.mesto-frydlant.cz


