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Jedinečné sousoší 
Piety je zachráněno
Frýdlantu se podařilo díky 
restaurování zachránit jeden 
z nejcennějších artefaktů sbírky 
městského muzea, sousoší Piety.  
 Více na straně 11

Frýdlant má nově 
ulici Karla Velebného 
Nové jméno získala díky  
návrhům a hlasování veřejnosti 
ulička vedoucí podél hotelu Antonie. 
Jmenuje se Karla Velebného.  
 Více na straně 7

Sportovní hala 
je zateplená
Zateplení fasády, zázemí, střechy 
i výměny oken a dveří se dočkala 
sportovní hala u zimního  
stadionu ve Frýdlantu. 
 Více na straně 21



Alespoň to tak říká novoroční pra- 
nostika. 

Přeji Vám v novém roce 2021 všechno 
hezké, vážení čtenáři Frýdlantského 
zpravodaje. Ať každému z  nás svítí 
to jeho sluníčko a naše úrody, ať jsou 
hojné. Co, jak a kdy budeme sklízet, 
záleží jen na nás. Je velkou pravdou, 
že ten kdo nezasel, nemůže sklízet.  
A nyní na prahu nového roku je 
potřeba sít zodpovědně, aby bylo celý 
rok co sklízet. 

Láska, štěstí, radost, zdraví, blízkost, 
odpovědnost, přátelství, píle, pravda, 
pracovitost, ty se sít ani sázet nedají, 
ale lze sklízet jejich plody. 

Jsem přesvědčený, že po tom loňském 
roce života - neživota, který si nikdo 

z  nás nedokázal představit ani v nej- 
černějších snech, všichni věříme 
v  lepší budoucnost, v  lepší nový 
rok. Nevím, kdy se náš život vrátí 
„do normálu“, ale nemusí to být ani 
pozdě, ale ani brzy. Záleží na každém 
z  nás, s  jakou odpovědností a jak 
se  postavíme  výzvám, které před nás 
náš život staví. 

Jedna věc je jistá. Je jen na nás, zda 
se necháme semlít nebo ze všeho 
vyjdeme posíleni. A až budeme sklízet, 
mysleme na to, co jsme zaseli.

Přeji Vám hodně štěstí a lásky v  roce 
2021 v  našem krásném a na novo-
roční předsevzetí bohatém městě, milí 
čtenáři! A ať na to nejsme sami.  

Dan Ramzer, starosta
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Senioři věkové kategorie 65+ 
si stále mohou vyzvednout  
nanofiltry do roušek
Na začátku října 2020 vyzvalo Město 
Frýdlant seniory věkové kategorie 
65+ k tomu, aby si na radnici zdarma 
vyzvedli sadu 25 kusů nanofiltrů 
do dvouvrstvých látkových roušek, 
které jim byly distribuovány zdarma 
v dubnu a opětovně v září loňského 
roku. Vyzvedávání nanofiltrů bylo 
ale zkomplikováno druhou vlnou 
pandemie a vládním omezením 
otevírací doby Městského úřadu 
Frýdlant na dvakrát pět hodin v týdnu. 
Nanofiltry jsou ale pro frýdlantské 
seniory věkové kategorie 65+ 
stále k dispozici k vyzvednutí  
v přízemí radnice, v kanceláři číslo 5 
(Obecní živnostenský úřad). Každému 
seniorovi staršímu 65 let, který si 
sadu nanofiltrů dosud nevyzvedl, 
náleží jedna sada po 25 kusech.

Podrobnější informace můžete získat 
na telefonním čísle 488 886 200.

Nanofiltry získal Frýdlant darem  
od Libereckého kraje, senioři je 
dostávají zdarma.

Požádejte o pomoc – přijedeme 
za vámi
Terénní program sociální prevence, 
který ve Frýdlantském výběžku 
poskytuje  Most k naději, z. s., nabízí 
bezplatnou, diskrétní a odbornou 
pomoc s řešením zaměstnání, 
bydlení, dluhů. Služba je zařazena 
do projektu Města Frýdlant POSEC 
(Poradní a setkávací centrum) a 
zabývá se také ochranou práv a zájmů 
a jinými krizemi. 

„Po domluvě na telefonu 725 457 257  
nebo na emailu psp@mostknadeji.cz 
pomůžeme s řešením problému. 
Vždy každou středu a každý čtvrtek 
od 8.00 do 16.30 hodin působíme  
ve Frýdlantském výběžku a budete-li 
si to přát, přijedeme na místo 
vašeho bydliště,“ vzkazuje zájemcům 
o službu Lubomír Brůžek, vedoucí 
programu sociální prevence. Terénní 

pracovníci reagují i na „prozvonění“, 
zavolají zpět a s klientem se domluví.

POZOR NOVINKA! Nově mohou 
klienti přijít do centra 1407 v ulici Míru  
ve Frýdlantu ve středu a ve čtvrtek 
od 14.00 do 15.00 hodin osobně 
bez objednání.

Mgr. Alena Švejdová

vedoucí Odboru kanceláře úřadu 
Městského úřadu Frýdlant

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | leden 2021

3



Nové automatické dveře i moderní 
osvětlení. Frýdlant investuje 
do vybavení nemocnice

„Krajská nemocnice Liberec, jakožto 
provozovatel nemocnice Frýdlant, platí 
Městu Frýdlant, tedy vlastníkovi areálu 
a objektů nájemné, které činí téměř 
tři miliony korun. Tyto peníze Frýdlant  
v plné výši investuje zpátky do areálu 
nemocnice a zajištění jeho funkčního 
stavu. Je to krok, na kterém jsme se 
shodli při uzavírání smlouvy s KNL jako 
novým provozovatelem nemocnice. A je 
správný. Peníze z nájemného pomáhají 
vylepšit vzhled a vybavení nemocnice,“ 
říká místostarosta Frýdlantu, který 
má zdravotnictví ve své gesci, Jiří 
Stodůlka.

Nemocnice Frýdlant v roce 2020 
plánovala peníze využít na řadu 

projektů modernizace, z nichž 
nejnákladnějším měla být výměna 
oken na hlavní budově označené FA. 
„Bohužel nám v našich plánech udělal 
čáru přes rozpočet Covid-19 a některé 
akce jsme proto nestihli uskutečnit. 
Mimo jiné i zmiňovanou výměnu oken. 
Nicméně od ní neupouštíme, požádali 
jsme Město Frýdlant o převedení částky 
na ni k profinancování do letošního  
roku a okna necháme vyměnit letos,“ 
říká technický ředitel KNL Ing. Jan 
Rais, MBA. Některé z investičních akcí 
se ale nakonec podařilo zahájit. „Každý  
z návštěvníků nemocnice si určitě  
všimne nových automatických dveří 
u vchodu do hlavní budovy, po obou 
stranách podjezdu. Jsou nepoměrně 

vhodnější než dřívější klasické dveře  
nejen z hygienického hlediska, protože 
nikdo nemusí sahat na kliky, ale i  
z hlediska bezpečnostního. V noci se 
totiž samy automaticky zamykají a do 
budovy se tak dostanou jen zaměst-
nanci, kteří jsou ke vstupu do ní  
oprávnění a mají čip,“ vysvětluje Jan  
Rais. Dveře se automaticky otevírají 
denně  od 6.30 do 19.00 hodin,  
od 19.00 do 6.30 hodin jsou pak 
automaticky při každém zavření 
zamykány.

Stejné automatické dveře, jako u vstu-
pu do hlavní budovy nemocnice, 
jsou nově také u vstupu na operační 
sály. „Velmi zpříjemnily provoz 

Nové automatické dveře u obou vchodů do hlavní budovy a na operační sály nebo výrazně lepší  
osvětlení. To jsou novinky v areálu frýdlantské nemocnice, kterou provozuje Krajská nemocnice  
Liberec, a.s. (KNL). Novinky hrazené Městem Frýdlant z nájemného, které KNL městu platí. Frýdlant  
totiž nájemné v plné výši investuje zpátky do modernizace budov a areálu nemocnice.
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při navážení pacientů na sály i při jejich převozech u vchodů 
do budovy. Sanitáři mají díky nim pohodlnější práci, protože  
při převozech imobilních pacientů nebo pacientů na lůžkách 
nemusejí řešit, jak si otevřít dveře a kdo je při průjezdu podrží, 
nezanedbatelné je samozřejmě také hygienické hledisko,“ doplňuje 
Jan Rais.

Nemocnice pak díky reinvestovaným penězům z nájemného 
získává i nové osvětlení interiérů. Stávající osvětlení začala už 
loni měnit na LED technologii, která je uživatelsky i esteticky 
vhodnější a její provoz je výrazně levnější. Ve výměně osvětlení 
pak bude pokračovat i letos, stejně jako ve výměně starých 
dveří za automatické. Mimo to a výměny oken nemocnice díky  
financím z nájemného plánuje také pro letošní rok i kompletní 
rekonstrukci výtahu v hlavní budově.

„Mám nesmírnou radost a těší mě, že směr, kterým se poslední roky  
ve vyjednávání o podobě nemocnice ubíráme, je správný. 
Vztah mezi nájemníkem, tedy KNL a námi jako nájemcem, je 
perfektní. Spolupráce se neustále rozvíjí a vzájemná komunikace 
pomáhá zvyšovat komfort pro zdravotníky i pacienty.  
V letošním roce nás čekají jednání o vstupu města do akciové 
společnosti KNL, která by měla spolupráci posunout ještě  
do další úrovně,“ uzavírá místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.  

Foto: KNL

liberec.rozhlas.cz102.3 FM | R-LBC

ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2021 
VÁM PŘEJE ČESKÝ ROZHLAS LIBEREC

INZERCE-PROSINEC-LIBEREC-1-2a4.indd   1 10.12.2020   10:13:02
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Kodešova ulice je přes zimu  
průjezdná, ale jen pro osobní  
automobily a autobusy
Kodešova ulice, ve které začala v létě loňského roku kompletní rekonstrukce, byla na zimu zprůjezd-
něna. Pouze ale pro osobní a autobusovou dopravu. „Nákladní doprava bude i přes zimu nadále využívat 
objízdných tras, které využívala do prosince,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který má 
dopravu ve Frýdlantu ve své gesci. Frýdlant je jedním ze tří investorů rekonstrukce krajské Kodešovy 
ulice. Finančně se na ní podílí také Liberecký kraj a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zprůjezdnění Kodešovy ulice 
během zimního období bylo 
smluvní podmínkou Libereckého 
kraje, kterému komunikace patří, 
vůči zhotoviteli stavby, společnosti 
Metrostav. „Krajská správa silnic 
Libereckého kraje požadovala zajištění 
průjezdnosti krajské komunikace kvůli 
zimní údržbě a zajištění dopravní 
obslužnosti. Silnice se tak motoristům 
znovu otevřela začátkem prosince 
loňského roku a průjezdná bude až do 
31. 3. roku letošního. Následně bude 
opět uzavřena a budou zahájeny 
další stavební práce,“ říká ředitel 
Krajské správy silnic Libereckého 
kraje Ing. Jan Růžička. Prosí řidiče 
o zvýšenou opatrnost při průjezdu 
ulicí. „Komunikace je jen provizorně 
zaasfaltována a úsek je stále veden 
jako stavba se sníženou rychlostí  
na 30 km/h. Prosíme tedy řidiče  
o opatrnost a dodržování stanovené 
rychlosti,“ dodává. 

„Zprůjezdnění Kodešovy ulice si kraj 
vyžádal především proto, aby bylo 
možné zajistit autobusovou dopravu 
v oblasti i při špatných klimatických 
podmínkách v zimě. Objízdné trasy totiž 
nelze například při větší sněhové nadílce 
či mrazech udržovat tak, aby zde mohly 
autobusy bezpečně jezdit,“ doplňuje 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Kodešovu ulici převzal zhotovitel 
stavby, kterým je firma Metrostav,  
15. července 2020. Prvním úkolem 
bylo provést přeložky inženýrských  
sítí pod třemi železničními přejezdy,  
kde zrovna probíhala výluka 
traťové koleje Frýdlant - Nové 

Město pod Smrkem. Zde práce 
proběhly v naplánovaném termínu 
v koordinaci prací na želez- 
ničním svršku s dokončením  
do 17. srpna 2020. Od září byly 
zahájeny práce v úseku ulice Kode-
šova - Jiráskova a směrem dále  
k železničnímu přejezdu. 

Souběžně se prováděla pokládka 
dešťové kanalizace, splaškové 
kanalizace a pokládka vodovodu. 
Během necelých třech měsíců bylo 
takto položeno zhruba 1200 metrů 
inženýrských sítí. 

„Stavba musela v průběhu řešit 
problémy s odlišnou polohou stá- 
vajících inženýrských sítí oproti 
předpokladu projektové dokumentace, 
přeložky plynovodních přípojek a 
vymístění kabelových tras. Vše se ale 
daří řešit. Výborná spolupráce funguje 

s místním správcem vodovodní sítě, 
Frýdlantskou vodárenskou společností 
a.s., která operativně zajišťovala 
součinnost při provádění provizorních 
vodovodů, tak, aby výstavba mohla 
pokračovat,“ upřesňuje průběh první 
části projektu Jan Syrůček, ředitel 
libereckého zastoupení divize 8 spo-
lečnosti Metrostav.

Stavbařům se Kodešova ulice znovu 
otevře na jaře, buď posledního 
března 2021, nebo hned, jak to 
klimatické podmínky dovolí. „Zatím 
se daří všechny problémy řešit a jsem 
přesvědčen, že tomu tak bude i nadále. 
A věřím, že řidiči i obyvatelé okolních 
domů budou trpěliví. Kodešova ulice už 
si totiž kompletní rekonstrukci zasloužila 
a až skončí, budeme se z nové silnice 
s veškerými sítěmi doufám dlouhá 
léta jen těšit,“ uzavírá místostarosta 
Frýdlantu.  
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Ve Frýdlantu je nově ulice 
Karla Velebného
Jednoznačným vítězem ankety o pojmenování nově vydlážděné uličky ve Frýdlantě se stal návrh Jiřího 
Kutílka. Ulice se dle jeho návrhu nově jmenuje Karla Velebného, na počest zakladatele proslulé jazzové 
dílny, která Frýdlant již více než 35 let proměňuje vždy v létě na město plné jazzu.

Během podzimu 2020 vymýšleli 
obyvatelé Frýdlantu i příznivci města 
možný název pro nově vydlážděnou 
uličku vedoucí z odbočky z Kodešovy 
ulice kolem hotelu Antonie až  
k šibeničnímu vršku. Celkem se 
sešlo 22 nejrůznějších návrhů, o 
kterých mohla veřejnost hlasovat. 
Do ankety se nakonec zapojilo 380 
hlasujících! Hlasovali elektronicky 
i korespondenčně. Vítězný návrh  
na pojmenování uličky „Karla 
Velebného“ schválilo zastupitelstvo 
ve středu 9. 12. 2020.

Dobře víme, že jazzová dílna 
neprobouzí jen lásku k hudbě, ale 
také k Frýdlantu. Mnozí hudebníci 
se do Frýdlantu vrací opakovaně a 
šíří dobrou pověst o našem malém 
městečku ukrytém na druhé straně 
Jizerských hor. Anketa tak propojila 

Frýdlantské patrioty z celé republiky. 
Ulička Karla Velebného vede podél 
bývalého internátu (řeckého domova), 
v němž bývali frekventanti jazzové 
dílny ubytováni a je z ní krásný výhled 
na celé město, zámek i Jizerské hory.

Navrhovatelem názvu ulice „Karla 
Velebného“ je rodilý Frýdlanťák Jiří 
Kutílek, který jako autor vítězného 
návrhu obdržel od Města Frýdlant 
cenu v podobě poukazu do měst-
ského kina. Stejnou cenu získala i  
jedna z hlasujících, která vzešla 
z losování, konkrétně Hedvika 
Šlápotová, pravidelná účastnice 
jazzových dílen, která k nám 
jezdí až z Moravy. Jirka Kutílek byl  
z vítězství svého návrhu překvapen. 
„Těší mě, že můj nápad dokázal 
obstát v tak silné konkurenci 
ostatních dobrých návrhů,“ uvedl  

s úsměvem. 

Za návrhy děkujeme všem 15 navrho-
vatelům, podívejte se na návrhy  
s nejvíce hlasy a jejich navrhovatele.   

Lucie Winklerová 
radní a zastupitelka města Frýdlant

Na snímku předání výhry autorovi 
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Žitavská ulice je pro chodce 
bezpečnější, přibyly 
chodníky i přechody
Nové chodníky a také dva přechody pro chodce má nově ve své spodní části Žitavská ulice ve Frýdlantu. 
Vznikly tam díky projektu „Chodník podél ul. Žitavská, úsek Větrná – autobusová zastávka Tiba, 
Frýdlant“, který byl z velké části hrazen dotací Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady 
na realizaci stavby byly zhruba 1 milion a 700 tisíc korun, dotace SFDI činila 1 milion a 300 tisíc korun. 

„V ulici Žitavská se částečně budovaly 
chodníky nové a částečně byly opra-
veny ty, které už v této ulici byly a to 
v úseku od ulice Tovární (odbočka  
k bývalé Tibě) po křížení s železniční 
tratí po levé straně ulice a v úseku  
od ulice Tovární po odbočku do uli-
ce Úzká po pravé straně ve směru  
na Liberec. Došlo také k vybudování  
dvou nových přechodů pro chodce a 
výměně svítidel podél komunikace 
na stávajících stožárech,“ říká Dana 
Kiliánová, pověřená vedením 
investičního oddělení Městského 
úřadu Frýdlant. Jeden přechod 
pro chodce je nově u kostela  
ve spodní části ulice, druhý je pak 
před odbočkou do ulice Úzké  
ve směru od Frýdlantu. „V Žitavské  
ulici v minulosti přechod pro chodce  
ve spodní části u kostela byl,  
po rekonstrukci, která probíhala  
v letech 2014 a 2015 ale zmizel, protože 
neodpovídal příslušným normám.  
To se nám ale nelíbilo a tak jsme se 
celá ta léta snažili o to, aby se sem 
mohl přechod pro chodce vrátit.  
A díky tomuto projektu se to podařilo,“ 
říká místostarosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka. Přechody pro chodce zajistí 

pěším větší bezpečnost. „Především 
přechod pro chodce u kostela je pro pěší 
zásadní. Umožní totiž lidem dostat se 
na levou stranu (ve směru od Liberce) 
silnice I/13 a pak jít přímo do centra 
města přes most v ulici Míru. Vyhnou  
se tak frekventované křižovatce čtyř 
ulic,“ dodává místostarosta Frýdlantu. 

Chodníky v ulici Žitavská jsou od vo-
zovky odděleny betonovou obrubou 
a je v nich řešeno i napojení přilehlých 
vjezdů do objektů na komunikaci. 

Přechody jsou označeny vodorovným 
i svislým dopravním značením. 
Projekt chodníků v dolní části Žitavské 
ulice navázal na projekt, který  
v předchozích letech řešil chodníky 
v horní části této ulice až po kruhový 
objezd. 

Práce na projektu „Chodník podél ul. 
Žitavská, úsek Větrná – autobusová 
zastávka Tiba, Frýdlant“ začaly  
v srpnu loňskéno roku, dokončeny  
byly k poslednímu listopadu 2020.  
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Učňové ve Frýdlantě vyrobili 
předškolákům do školek dřevěné 
herní prvky
Dřevěné herní prvky, které vyrobili 
žáci Střední školy hospodářské a 
lesnické Frýdlant (SŠHL Frýdlant) a 
jejich kantoři, slouží od čtvrtka 
3. prosince 2020 dětem ve dvou 
mateřských školách Frýdlantu. Jde 
o dřevěná pískoviště a herní prvek 
ve tvaru auta. Radost dělají dětem 
v mateřských školách v Bělíkově a 
Jiráskově ulici. Výrobou těchto 
herních prvků pokračuje spolu-
práce mezi SŠHL Frýdlant, Městem  
Frýdlant a ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. 

„Tato vzájemná spolupráce započala 
před necelými dvěma lety, kdy se naši 
žáci pustili do zvelebení prostranství 
kolem základní školy v Husově ulici. 
Na tento projekt jsme pak navázali 
městským ovocným sadem, který jsme 
dokonce se zástupci města, základní 
školy i základní školy speciální sázeli. 
Staráme se také o řadu prostranství 
ve městě,“ popisuje dosavadní 
spolupráci SŠHL Frýdlant s městem a 
potažmo školou ředitel SŠHL Frýdlant 
Ing. Miroslav Kudrna. Spolupráce 
teď pokračovala právě vytvořením 
dřevěných herních prvků a jejich 
osazením do zahrad školek v Bě- 
líkově a Jiráskově ulici. 

„Pískoviště i dřevěný prvek ve tvaru 
auta pomáhali vytvářet žáci učebních 

oborů lesní mechanizátor a zpracovatel 
dřeva. Lesní mechanizátoři stromy 
pokáceli a připravili, zpracovatelé dřeva 
pak pracovali na samotných prvcích a 
instalovali je do zahrad školek. Ve školce 
v Bělíkově ulici umístili pískoviště a auto, 
ve školce v ulici Jiráskova pak druhé 
pískoviště,“ doplňuje Miroslav Kudrna. 
A podotýká, že na těchto prvcích 
pracovali i učitelé odborného výcviku, 
protože zadání na prvky přišlo  
v době kovidové. „Žáci se v předchozích 
týdnech nemohli kvůli nařízení vlády  
ani učit, ani se účastnit odborných 
výcviků. Část práce na prvcích tak 
odvedli naši kantoři,“ říká ředitel SŠHL. 

Věří, že to není poslední spolupráce 
jeho žáků s místní základní školou a  
další prvky vyrobené učni budou  
v zahradách mateřských škol Frýd-
lantu přibývat. 

„Město tuto spolupráci samozřejmě  
vítá, protože má řadu pozitiv. Místní 
učňové mohou vytvořit něco, na co 
mohou být ve svém městě hrdí a co 
je někomu k radosti a pak malé děti  
získají povědomí o tom, že ve Frýdlantě 
je škola, kde se mohou naučit vytvořit 
něco tak pěkného, jako jsou herní 
prvky. A vůbec veřejnost vidí, že učňové 
SŠHL jsou šikovní a pomáhají dělat 
naše město krásnější,“ vysvětluje 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Velkým pozitivem je, že herní prvky 
nevznikají z polotovarů, ale učňové 
je začínají tvořit už ve chvíli, kdy musí 
pokácet strom v lese. „Umožňuje nám 
to spolupráce s Lesy ČR a Vojenskými  
lesy Mimoň. Žáci se učí kácení a 
zpracování dřeva, ze kterého další žáci 
vytvoří něco užitečného. Jsem pyšný, 
když vidím, jak má vše smysl a řád, a 
že můžu říct, že v naší škole si na praxi 
nehrajeme, ale že ji skutečně děláme,“ 
uzavírá ředitel SŠHL Frýdlant Miroslav 
Kudrna.  

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | leden 2021

9



Okénko zastupitelů
Vážení obyvatelé  
Frýdlantu.

Dostalo se mi té cti být 
mezi prvními, kteří mohou 
k Vám promluvit v roce 
2021. Uplynulý rok 2020 
nepatřil k těm jednodu-
chým a jeho důsledky 
nás budou pronásledovat 
ještě řadu dalších let. Pandemie  
zasáhla svým způsobem každého  
z nás a ukázala, jak může být plno věcí 
v životě pomíjivých a na co všechno  
v dnešní době ještě stále nejsme 
připraveni. Důležitost být připraven 
nebo alespoň rychle reagovat se 
odrazila především v malých obcích a 
městech. Pokud bychom spoléhali 
pouze na pomoc od státu, tak dů-
sledky mohly být daleko horší jak  
po první, tak po druhé vlně.

První vlna odhalila plno kladných 
vlastností mezi lidmi a ukázala 
jejich soudržnost a solidaritu. Za to 
opravdu vřelý dík. Každá pomoc, 

která tehdy dorazila  
od všech dobrovolníků, se 
dala vyvážit zlatem nebo 
chcete-li lidskými životy.  
To, že stejná atmosféra se 
neobjevila při druhé vlně, je 
vinou především těch, jejichž 
rozhodnutí při řízení této 
země se měnila rychleji, než 

aprílové počasí. V situaci, kdy nevíte  
jaké rozhodnutí a od kdy platí, nelze 
lidem vyčítat občanskou neposluš-
nost, protože přeci příklady táhnou. 
Věřím, že toto období bude brzy  
za námi. Všichni si tyto okamžiky 
můžeme připomenout při volbách, 
které nás v tomto roce čekají. Rozhod-
nutí o naší budoucnosti je především 
na nás.

Naše město toto těžké období zvlá-
dalo. Bylo to díky tomu, že nikdo 
neprosazoval své vlastní zájmy,  
ale všichni se snažili především 
pomoci. Bylo to také tím, že jsme se 
snažili být připraveni a nečekali jen  

na pomoc státu. Proto věříme, že 
pokud budeme v tomto trendu  
pokračovat, budeme připraveni i  
pro roky příští. Nečekají nás jedno-
duché roky a naše sdružení se snaží  
v jejich řešení také pomáhat a to nejen 
svou činností v zastupitelstvu, ale také 
v jednotlivých komisích a výborech, 
jejichž význam v posledních letech 
roste.

Přejeme Vám, aby byl rok 2021  
pro Vás úspěšný a plný rodinné 
pohody. Především všem hodně 
zdraví a jeho zachování pro příští léta.  

Za sdružení Nezávislí pro Frýdlant   
Petr Stodola

Občanská kronika

Ema Vaňková
Vojtěch Kapras
Anna Bartošková
Adéla Burgrová

Narození
Věra Pokorná

Vlastimil Netolický

Růžena Pleskačová

Rudolf Švarcbek

Milada Králová

Úmrtí

listopad 2020
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Unikátní sousoší Piety 
ze Špitálku zachránila práce 
restaurátorky
Městu Frýdlant se podařilo zachránit jedinečné sousoší Piety, které je jedním z nejcennějších artefaktů 
sbírky Městského muzea ve Frýdlantu. Dílo vysoké umělecké i historické hodnoty měli v práci  
restaurátoři průběžně od roku 2017, loni díky třetí etapě restaurování se dřevěná plastika zřejmě  
ze 16. století dočkala celkové rehabilitace. 
Třetí etapa restaurování dřevěného 
polychromovaného sousoší Panny 
Marie s ukřižovaným Ježíšem na klí-
ně začala v září 2020, zpátky do Frýd- 
lantu se pak Pieta vrátila těsně  
před Vánoci. „Odborná restaurátorka 
Akademická malířka Dominika  
Machačová z něj nejdříve sejmula  
nepůvodní novodobé úpravy, které 
zakrývaly historické vrstvy polychro-
mie a deformovaly celkový výraz 
plastiky. Dále provedla komplexní 

stabilizaci dřevní hmoty a odhale-
ných uvolněných podkladových vrstev  
s polychromií,“ říká vedoucí odboru 
kultury a cestovního ruchu Iva  
Beranová. Na sousoší ale byly  
záměrně některé přemalby a zlacení 
dochovány. „Jejich sejmutím by  
mohlo dojít k torzálnímu a nejed-
noznačnému výsledku. Současně  
prezentované vrstvy představují histo-
rický a poměrně ucelený estetický vývoj 
památky,“ doplňuje Iva Beranová. 

Restaurování sousoší Piety přišlo  
od roku 2017 celkem na 1.034.143,50 
korun, více než polovina této  
částky byla uhrazena z dotace  
Ministerstva kultury ČR, konkrétně 
částka 523.445,34 korun. Zbylých 
510.698,16 korun zaplatilo ze svého 
rozpočtu Město Frýdlant. 

Veřejnosti se socha Piety v plné 
kráse představí v prostorách kaple  
v Městském muzeu Špitálek na jaře  
tohoto roku.  

Pieta před restaurováním Pieta po restaurování
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o stromech mluvit. V minulém čísle 
jste mohli jednu z fotografií vidět a 
hádat, o který strom se jedná. Byl to 
dub v zámeckém parku.

Komise složená ze tří pedagogů 
vybrala podle daných kritérií ty 
nejlepší fotografie – celková vizuální 
stránka – výběr stromu – kompozice 
(strom a skupina žáků). Každá třída  
pak byla na společném vyhlášení 
výsledků odměněna věcnou cenou, 
výtvarnými potřebami.

Tradiční MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, kdy 
žáky navštíví skupinka čertů a andělů 
s Mikulášem, proběhla v pátek 4. 12. 
2020. Celou skupinu vedl Mikuláš, 
který děti podaroval dobrotami. 
Kniha hříchů byla přečtena a někteří 
žáčci museli hodně slibovat, že se 
polepší, aby je čert neodnesl do 
pekla. Fotografie z akce si můžete 
prohlédnout na našich webových 
stránkách a Facebooku.

Vánoční čas jsme si ve třídách 
zpříjemnili i projektem VÁNOČNÍ 
TVOŘENÍ. V této nelehké době, kdy 
jsme nemohli pozvat rodiče na tradiční 
oblíbené vánoční vystoupení k nám 
do školy, si žáci vytvářeli pro sebe a 
pro rodiče vánoční dekorace a ozdoby.  

Ve středu 18. 11. 2020 jsme mohli 
po čtrnáctidenní pauze s distanční 
výukou opět zahájit výuku ve škole 
se všemi žáky. Těšili jsme se nejen  
na běžnou výuku, ale také  
na projektové dny, které jsme museli 
malinko časově posunout. Nic se 
nestalo a vše jsme zvládli.

Především se nám podařilo dokončit 
projekt 72 HODIN, o kterém jsme 
již informovali v předchozích číslech 
zpravodaje. 

Pro žáky byla školní zahrada 
obohacena o keře ostružiníku, na vý- 
sadbě pracovali především žáci  
6. ročníku ve středu 25. 11., v pátek  
27. 11. pak byla předána sbírka 
pro zvířecí útulek v Krásném Lese. 
Nakonec se podařilo, že se mohly 
zúčastnit i některé děti. Do Krásného 
Lesa i zpět se šlo pěšky, několik pejsků 
děti vzaly na procházku. Takže místo 
zakázaného tělocviku byl dostatek 
pohybu na čerstvém vzduchu. 

Konec listopadu byl i ve znamení 
spolupráce se základní školou. Naše 
škola spolupracuje se základní školou 
ve Frýdlantu při mnoha různých akcích. 
Jsme také partnerskou školou v rámci 
projektu města Frýdlant „Vybudování 
přírodovědné učebny na ZŠ Husova  

Jaký byl ADVENTNÍ ČAS v naší škole

ve Frýdlantu“, číslo projektu CZ.06.2.67
/0.0/0.0/16_063/003911. V rámci toho-
to projektu se s nově vybudovanou 
přírodovědnou učebnou seznámili 
pedagogové naší speciální školy,  
ve spolupráci s pedagogy ZŠ zhod-
notili možnosti využití pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami.

V úterý 24. 11. 2020 se do přírodo-
vědné učebny podívali také žáci dvou 
tříd naší školy. Workshop pro žáky 
vedla paní Marcela Fialová a Kateřina 
Svobodová. Ukázky modelů z různých 
stavebnic připravili předem žáci 
základní školy, kteří chodili na kroužky 
Malí šikulové a Základy robotiky.  
Děti viděly dálkově ovládaný model 
autíčka z Lega, seznámily se s ozo-
boty a zkusily si jejich programování 
pomocí barevných čar.

Návštěva přírodovědné učebny byla 
pro děti velmi přínosná, určitě se  
po domluvě s kolegy ze ZŠ zase někdy 
zúčastníme poutavé a hravé výuky.

Dalším projektem, o kterém jsme 
informovali v předešlém čísle 
zpravodaje, byla FOTOSOUTĚŽ 
„NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM“. Cílem 
tohoto projektu bylo to, že si žáci 
vědomě všímali stromů kolem sebe. 
Stromy poznávali, četli o nich, vyprávěli 
si a při celkovém vyhodnocení dokázali  

ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace
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Na všechny uchazeče a jejich rodiče se 
těšíme.   

Mgr. Pavel Čumpelík 
ředitel Gymnázia Frýdlant

Každoročně se na konci ledna  
na našem gymnáziu koná den 
otevřených dveří. Letos se 
uskuteční ve středu 27. ledna 2021 
od 16 hodin. Zváni jsou uchazeči  
z pátých a devátých tříd základních 
škol i jejich rodiče. 

Na začátek programu je zařazen 
blok informací ke studiu na škole a  
k přijímacímu řízení, následovat bude 
diskuse a prohlídka školy. Průvodci 
třídami a odbornými učebnami budou 
žáci nižšího gymnázia, kteří všem rádi 
odpoví na zvídavé dotazy. Věříme, že 
se budeme moci setkat s budoucími 
žáky a jejich rodiči osobně. 

V případě nepříznivé epidemiologické 
situace máme připravenou on-line 
verzi prezentace a prohlídky školy. 
Veškeré odkazy najdete na webu školy 

Den otevřených dveří Gymnázia  

www.gymfry.cz, kde bude uvedena i 
emailová adresa k dotazům ohledně 
přijímacího řízení. Informace budou 
průběžné aktualizovány.

Jaký byl ADVENTNÍ ČAS v naší škole

Gymnázium Frýdlant

Tyto tři projekty byly finančně 
podpořeny městem Frýdlant, za což 
rádi děkujeme.

Sportovní akci „DEN PRO ZDRAVÍ“ 
pro změnu finančně podpořil 
Český svaz mentálně postižených 
sportovců. Jednalo se o turistiku  
v Jizerských horách, chtěli jsme si  
s dětmi i zalyžovat a zabobovat, ale 

napadlý sníh bohužel stihl roztát. 
Dne 9. 12. 2020 nás autobus vyvezl 
do Bedřichova. Zúčastnit se mohli 
žáci I. stupně a žáci ze ZŠ speciální. 
V Bedřichově jsme šli od stadionu 
po stezce ke kamenné rozhledně 
Královka. Zde jsme využili velké 
venkovní hřiště pro děti. Sportovní 
vyžití pro děti bylo velkou odměnou. 

Počasí nám přálo a spokojenost dětí 
byla zase velká odměna pro nás. 
Na našem Facebooku také můžete 
shlédnout několik fotografií a krátkých 
videí z akce.

Závěrem přejeme  
všem občanům 
Frýdlantu mnoho zdraví 
v novém roce 2021.   

Foto: Gymnázium Frýdlant, primáni školního roku 2020/2021 při přivítání na škole v září 2020
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Loni poprvé byla také dostatečně 
velká úroda hroznů ze školní 
vinice. Navázali jsme tedy 
spolupráci se Školním statkem 
Mělník a ten naše hrozny  
ve svém vinařství zpracoval  
do limitované edice školního 
vína Frýdlantské Cuvée. Tento 
první ročník posloužil především 
jako předvánoční dárek pro za-
městnance a partnery Střední školy 
hospodářské a lesnické Frýdlant. 
Tak na zdraví!   

Ing. Miroslav Kudrna 
ředitel

Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant

Když naši žáci oboru Zemědělec 
– farmář na jaře roku 2017 poprvé 
zahloubili pluh do pozemku  
za pracovištěm Zámecká, nikdo z nás 
netušil, do jakých rozměrů se projekt 
právě zakládané naučné zemědělské 
stezky v průběhu následujících let 
rozroste. K políčku s obilninami a 
okopaninami přibyl na podzim sad  
s tradičními i netradičními ovocnými 
dřevinami a do Frýdlantu se po téměř 
sto letech vrátilo také pěstování 
chmele.

S pomocí žáků studijního oboru 
Ekologie a životní prostředí jsme  
v listopadu vysadili prvních deset 
babek chmele odrůdy Žatecký 
červeňák, v dalším roce jsme rozšířili 
sortiment polních plodin na naučném 
políčku a také jsme založili školní vinici, 
kde jsme vysadili 40 rostlin vinné révy 
odrůd Rondo a Bianca.

Dnes už naučná stezka v plné míře 
slouží svému účelu nejen jako místo 
realizace praktického vyučování  
pro naše žáky oborů Agropodnikání, 
Zahradník, Zemědělec – farmář nebo 
Veterinářství, ale také jako místo  
pro poznávání bohatství sortimentu 
zemědělských plodin pro žáky 
základních škol i pro širokou veřejnost. 
Za tři roky existence naši naučnou 
stezku navštívilo téměř 1300 žáků 
základních škol a bezpočet dalších 
návštěvníků včetně klientů domova 
seniorů z libereckého Františkova.  
Ti všichni viděli zemědělské plo- 
diny v různých fázích růstu  
na jejich stanovišti, mohli se  
seznámit s jejich pěstováním, 
zpracováním a využitím a některé 
mohli i ochutnat.

Frýdlantské Cuvée spatřilo  
světlo světa   

Naše naučná stezka ale neslouží jenom 
k výuce a popularizaci zemědělství 
prostřednictvím přímých prohlídek. 
Některé plodiny, které se na stezce 
vypěstují, použijeme jako krmivo  
pro zvířata na školní farmě, jiné 
využíváme ke zpracování a propagaci 
školy. 

Ze školního chmele nám Zámecký 
pivovar Frýdlant v průběhu tří let 
vyrobil celkem 14 000 litrů školního 
piva značky Hospodář a Čeledín,  
z ovoce z naučné stezky loni 
vyrobili žáci marmelády, které 
se zúčastnily regionální soutěže 
Kunratická Jamparáda 2020 a  
ve svých kategoriích obsadily  
druhé a třetí místo.

SŠHL Frýdlant
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Školní vepřová polokonzerva,  
se kterou ani nestačíte odjet  
na dovolenou. Od 7. 1. 2021 bude 
k dostání ve školní prodejně nový 
výrobek, školní polokonzerva. 

Školní polokonzerva, kde nemají místo 
žádné náhražky a maso je maso!

Školní polokonzervu chystáme při-
hlásit do soutěže Regionální potravina 
Libereckého kraje 2021.

K dostání bude ve školní prodejně a 
v Zámeckém pivovaru Frýdlant  
od 7. 1. 2021.  

Ing. Miroslav Kudrna 
ředitel

Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant

Učňovské vepřové maso 
SŠHL Frýdlant
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Už z jara minulého roku jsem narazila 
na zajímavou činnost - kamínkování. 
Zprvu se mi to zdálo jako super využití 
volného času. Namaluji kamínek a 
při procházce ho někam umístím. 
Jdu na procházku a jako bonus třeba 
najdu také nějaký pěkný namalovaný 
kamínek. V tu dobu jsem si vůbec 
nepomyslela, jak moc mi mohou být  
v budoucnu užitečné. 

V České republice momentálně 
„kamínkuje“ přibližně 225 tisíc osob. 
Tato zábava nemá danou věkovou 
kategorii a proto je to zábava zkrátka 
pro všechny. Co je principem této hry? 
Na sociálních sítích vznikají nejrůznější 
skupinky (Kamínky, Kamínky official), 
do kterých se můžete přidat. Poté 
namalujete kamínek libovolným 
obrázkem, z druhé strany napíšete 
PSČ vašeho bydliště, popřípadě název 
facebokoové skupinky, které jste 
členem. Kamínek umístíte kamkoliv  
jen budete chtít (na oblíbená místa, 
kašna, školka, hřiště,…). Pokud někdo 
váš kamínek najde, může si ho buď 
nechat, nebo ho pošle dál - odtud 
název Putovní kameny. Zároveň  
ho může vyfotit a nahrát do skupinky 
uvedené na vašem kamínku a vy   

Putovní kameny - zábava 
pro děti i dospělé 

ho můžete dle PSČ vyhledat. Pokud 
váš kamínek nenajdete - nezoufejte. 
Úkolem je udělat radost. 

V poslední době jsem přemýšlela, jak 
děti více motivovat k procházkám při 
pobytu venku. Přeci jen začala být 
větší zima, do toho se rekonstruovala 
naše školka, kvůli čemuž jsme byli 
nějakou dobu omezeni vstupem 
na zahradu, svítilo méně sluníčka - 
zkrátka dětem se na procházky moc 
nechtělo. Shodou okolností jsem si 
jednoho dne vzala s sebou do práce 
i jeden z putovních kamínků, které 
jsem namalovala. Okamžitě se ke mně 
seběhly děti a začaly vyzvídat. Tak jsem 
jim vysvětlila princip hry a ony z toho 

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
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byly tak nadšené, že se chtěly také 
zapojit.

Hned následující den jsme si spolu 
vytvořili první společný kamínek. 
Postupem času naše kamínky přibý-
vají a děti tak mají více motivace  
k delším procházkám. Baví je nejen 
kamínky roznášet, ale i nacházet.  
V prosinci jsme po Frýdlantu schovávali 
kamínky s vánoční tematikou a při-
pravovali kamínky na leden nového 
roku. Třeba budete mít štěstí a také 
nějaký najdete. A třeba vás tato činnost 
nadchne a připojíte se. Co vím ale jistě 
je, že nám, třídě Žabiček, dělá radost 
už jen myšlenka, že by právě třeba 
Vás mohl náš kamínek potěšit. A to je  
na celé této činnosti to nejdůležitější.  

Jiřina Vokounová, MŠ Bělíkova, Žabičky

Jak využíváme nově vybudovanou 
přírodovědnou učebnu
Přírodovědná učebna, vybudovaná 
v rámci projektu města Frýdlant číslo 
CZ.06.2.67/0.0./0.0./16_063/0003911 
„Vybudování přírodovědné učebny  
na ZŠ Husova ve Frýdlantu“, byla  
v první polovině roku 2020 využívána 
především pro technické kroužky 
základní školy a pro proškolení našich 
učitelů 1. i 2. stupně, jak lze učebnu 
využívat při výuce.

Žáci z badatelského klubu „Zábavná 
věda“ pod vedením paní učitelky 
Mgr. Šárky Stankové se zde 
seznámili pomocí jednoduchých 
demonstračních praktických pokusů  
s různými fyzikálními tématy jako  
voda, vzduch, světlo, zvuk, termika, 
elektřina, magnety.

Kroužky „Malí šikulové“ a „Konstrukce 
a robotika“ využívaly učebnu k práci  
se stavebnicemi Lego a Fischer-
technik. Děti sestavily různé modely, 
pracovaly s tablety, naučily se 
základy blokového programování a 
programovaly pomocí kresby 
robotické hračky – ozoboty.

S novým školním rokem začala  
v učebně výuka předmětů fyziky a 
přírodovědy pro žáky 2. stupně 
základní školy.

V říjnu se zde proškolili učitelé  
ze Základní školy speciální, kdy se sez-
námili s možnostmi využití učebny  
při experimentální výuce přírodních 
věd s využitím měřících systémů 
Pasco.

V listopadu a prosinci probíhaly 
v učebně workshopy pro děti  
z frýdlantských mateřských škol. 
Ty si prohlédly učebnu a vystavené 
modely, seznámily se s ozoboty a 
zkusily si jejich programování pomocí 
barevných čar. Výuku se stejnou 
tématikou, avšak se složitějšími úkoly, 
si vyzkoušely i třídy 4. A, 4. C a 5. E.   

Marcela Fialová

Zástupce ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 
pro volnočasové aktivity a projektové 
řízení
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Požáry a otravy oxidem 
uhelnatým
Zastavme se nejdříve u problematiky 
topné sezóny a připomeňme si v této 
souvislosti alespoň několik základních 
informací. Základní lhůta pro čištění 
spalinové cesty na pevná paliva  
s celoročním provozem (např. běžný 
rodinný dům), kde je výkon kotle  
do 50kW, je 3x ročně. U spotřebiče  
na kapalná paliva 2x ročně a 1x 
za rok je potřeba provést údržbu 
spotřebiče na plynná paliva. Vyhláška 
Ministerstva vnitra číslo 34/2016 Sb., 
o čištění, kontrole a revizi spalinové 
cesty je benevolentní v tom, že 
umožňuje občanům, pokud jsou toho 
schopni, si čištění spalinové cesty 
na pevná paliva provést svépomocí. 
Minimálně jednou do roka však musí 
komín prohlédnout kominík. 

Je-li před znovuuvedením zařízení 
do provozu po klimaticky teplém 
období zanedbána pravidelná 
údržba, hrozí jeho uživateli kromě 
nebezpečí požáru i možnost otravy 
oxidem uhelnatým. Ta může nastat 
jak v případě špatně průchodného 
komínového tělesa, tak i poruchou 
samotného tepelného zdroje. Vzhle-
dem k tomu, že záludnost úniku 
oxidu uhelnatého spočívá v tom, že 
není vidět ani cítit, doporučujeme 
při užívaní těchto zařízení instalaci 
detektorů oxidu uhelnatého. 

Dopravní nehody

Také pro snížení možnosti vzniku 
dopravních nehod v zimním období 
je důležité dodržovat určitá pravidla. 
Rozhodně bychom před jízdou neměli 

zapomínat na řádné očištění vozidla 
od sněhu a námrazy. Malé průzory 
v čelním skle nejsou pro bezpečný 
výhled z vozu zdaleka dostačující. 
Dejme za jízdy pozor také na padající 
sníh a led ze střechy vozidel, kvůli 
kterému může dojít k dopravní 
nehodě.

Nezapomeňme na novelu zákona  
č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích, zákon  
č. 133/2011 Sb., v souvislosti  
s povinností používat v období  
od 1. listopadu do 31. března zimní 
pneumatiky, pokud to stav vozovky 
vyžaduje. A také na to, že pro jízdu 
na sněhu bychom je měli hustit  
o cca 20 kPa více, než v létě.  
S tvorbou náledí je třeba nejčastěji 
počítat na mostech, v lesních úsecích a 
ve vyjetých podélných stopách. 
Odstup mezi vozidly je důležité 
udržovat větší než na suché vozovce. 
Minimálně tolik metrů, kolik činí 
polovina naší rychlosti v km. Mějme 
také na paměti, že vytápění vozu a 
vytvářené teplo vede k větší únavě a 
ospalosti, proto je nutný pravidelný 
přísun čerstvého vzduchu. 

Zároveň bychom měli pamatovat 
na to, že v zimním období můžeme 
uvíznout na silnicích v kolonách 
i několik hodin. Proto je vhodné  
při jízdách na delší vzdálenost mít 
plnou palivovou nádrž, ve vozidle 
deku, případně teplé nápoje. Při jízdě 
do horských oblastí nezapomeňme 
na zimní řetězy, lopatu a trochu písku 
vhodného k podsypání kol vozu 
uvízlého na zledovatělé vozovce.

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Odstraňování ledu a sněhu  
ze střech budov

Za bezpečný stav a údržbu střech 
zodpovídají výhradně majitelé 
objektů, kteří jsou povinni průběžně 
odstraňovat sníh a led ze střech, aby 
nebyla střešní konstrukce nadměrně 
zatížena a nedošlo k ohrožení 
kolemjdoucích lidí nebo majetku. 
Je tedy na vlastnících nemovitostí 
údržbu provést vlastními silami nebo 
si včas zajistit specializovanou firmu, 
která sníh ze střech odklidí. Pokud  
to nejde, je třeba rizikový prostor 
alespoň viditelně označit nebo 
ohradit.

Obecně lze říci, že profesionální hasiči 
sníh, rampouchy nebo ledové převisy 
ze střech neodklízejí. Jsou určeni  
k záchranné činnosti a zasahují pouze 
tehdy, když jsou bezprostředně 
ohroženy životy, zdraví a majetek 
občanů. Mohou pomoci v místech 
s větším pohybem osob, zejména  
u budov s veřejným zájmem, jako jsou 
například školy, školky, zdravotnická 
zařízení, úřady, domovy pro seniory. 

U obecních budov mohou být  
na pomoc povoláni se svojí technikou 
dobrovolní hasiči, jejichž zřizovatelem 
je příslušná obec.  

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

Nástup zimního období přináší kromě radosti milovníkům zimy a vyznavačům zimních sportů také řadu 
starostí a nepříjemných událostí spojených s poklesem teplot, vytápěním objektů či vznikem námraz a 
přívaly sněhu. Výjezdy hasičů v tomto období souvisejí převážně s požáry spojenými s provozem kotlů 
centrálního vytápění a dopravními nehodami. 

Mimořádné události 
spojené se zimním obdobím
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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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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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Velmi silný vítr zaměstnal první 
prosincový víkend dobrovolné hasiče 
Frýdlantu, vyjížděli dvacetkrát
Dvacet výjezdů k událostem, které souvisely s velmi silným větrem, absolvovala během prvního 
prosincového víkendu Jednotka sboru dobrovolných hasičů Frýdlant. Nejčastěji její členové odstra-
ňovali popadané a polámané stromy z komunikací či budov a zabezpečovali střechy domů, které  
poškodil vítr tak, aby střešní krytina nikoho nezranila ani neohrozila dalším pádem. 

„Výstraha před velmi silným 
větrem, která byla vydána Českým 
hydrometeorologickým ústavem na ví- 
kend 5. a 6. prosince 2020, se pro Frýd- 
lantsko beze zbytku naplnila. Členové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Frýdlant (JSDH Frýdlant) se od so-
botního rána téměř nezastavili. Celkem 
vyjeli ke dvaceti událostem, které 
byly důsledkem velmi silného větru. 
Nejčastěji odstraňovali popadané či 
polámané stromy z budov a komuni-
kací, kde tvořily překážky dopravě, a 
zabezpečovali střechy objektů. Vysoká 
míra nasazení tento víkend ukázala, 
že nejen jednotka sboru dobrovolných 
hasičů ve Frýdlantu, ale i jednotky 
po celém frýdlantském výběžku jsou 
vždy připraveny zasáhnout a pomoci 
občanům a to v kteroukoli denní či 
noční dobu,“ říká velitel JSDH Frýdlant 
Bc. Stanislav Socha. 

JSDH Frýdlant měla za sebou  
do poloviny prosince (čas uzávěrky 
zpravodaje) 188 výjezdů, což bylo 
více než v předchozích letech  
za celý rok. Jednotka je zařazena 
do kategorie JPO (jednotka požární 
ochrany) II/1 - jednotka musí vyjet  
do 5 minut od vyhlášení poplachu. 
Krom mimořádných událostí, jako  
jsou požáry, záchrana osob nebo  
zvířat z uzavřených prostor nebo  
výšky či odstraňování nebezpečných 
stavů (stromy, rampouchy, tzv. 
technické pomoci) je JSDH Frýdlant 
předurčena na řešení i mimořádných 
událostí typu záchranné práce  
při silničních dopravních neho-
dách, zásah na nebezpečné látky  
(na komunikaci, do ovzduší nebo  
do vody) a na plnění závěsného vaku  
pod vrtulníkem.   
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Městská knihovna je v  roce 2021 
otevřena od 4. ledna, v  závislosti 
na vládních opatřeních, spojených 
s  koronavirovou situací v  České 
republice. Řídí se tedy nařízením 
vlády, které může knihovnu omezit 
na otevírací době nebo uzavřít, 
jak tomu bylo v  předchozím roce. 
Sledujte tedy aktuální vládní nařízení 
či webové stránky Města Frýdlant  
www.mesto-frydlant.cz, kde se  
o případném uzavření knihovny do-
zvíte. 

Půjčovní doba 
(pakliže není vládou určeno jinak)

Více zde:  
https://frydlant.knihovna.cz/

Ceník služeb zůstává nezměněn a tak 
si za symbolický poplatek můžete 
přečíst knihu dle svého vkusu či využít 
dalších služeb knihovny. 

Knihomol 1/2021              

Městská knihovna Frýdlant 
v roce 2021

Den  Doba

Pondělí
  9,00 - 12,00

13,00 - 17,00

Úterý   9,00 - 12,00

Středa
  9,00 - 12,00

13,00 - 17,00

Čtvrtek 13,00 - 17,00

Pátek Zavřeno

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POPLATKY
Roční čtenářský poplatek - dospělí 50,- Kč 
Roční čtenářský poplatek - důchodci, ZTP, studenti 30,- Kč
Roční čtenářský poplatek - děti, studenti do 15 let 30,- Kč

SANKČNÍ POPLATKY - UPOMÍNKY
DOSPĚLÍ  
1. upomínka 20,- Kč    
2. upomínka 30,- Kč
3. upomínka 40,- Kč
DĚTI, STUDENTI, DŮCHODCI  
1. upomínka 10,- Kč
2. upomínka 20,- Kč
3. upomínka 30,- Kč
Duplikát čtenářského průkazu 10,- Kč
Poplatek při ztrátě nebo poškození knihy: cena knihy +   40,- Kč
Poplatek při ztrátě nebo poškození periodik: cena časopisu + 20,- Kč

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ
Internet - registrovaní čtenáři zdarma
WORD, EXCEL, ostatní práce na PC zdarma
Tisk, kopírování  
- 1 stránka černobílá 3,- Kč
- skenování 3,- Kč

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY (MVS)
- náklady na poštovné a balné  120,- Kč

Více zde: https://frydlant.knihovna.cz/sluzby/cenik/

Knihovnice pro čtenáře připravily nové knihy v oddělení pro děti i pro dospělé. 
Tak neváhejte a zajděte si do knihovny pro něco hezkého ke čtení nebo studiu. 
A nejste-li zatím registrovanými čtenáři, nevadí. Není nic jednoduššího, než to  
v novém roce napravit. 

Jsme tu pro Vás a těšíme se na Vaši návštěvu.  

Vaše knihovnice
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„Energetická náročnost budovy spor- 
tovní haly ve Frýdlantu už byla 
neúnosná, provoz byl náročný  
na spotřebu energií, finančně zatě- 
žující a neefektivní vůči životnímu 
prostředí. Město Frýdlant se proto 
rozhodlo využít možnosti získání dotace 
z Evropské unie a budovu zateplit. 
Objekt se díky tomu dočkal zateplení 

Sportovní hala u zimního 
stadionu je zateplená
Zateplení fasády, zázemí, střechy i výměny oken a dveří se loni dočkala sportovní hala u zimního 
stadionu ve Frýdlantu. Projekt přišel na zhruba 6 milionů a 600 tisíc korun včetně DPH, zhruba 50% 
nákladů uhradil Operační program Životní prostředí. Zbylé náklady pak zaplatili ze svého rozpočtu  
Město Frýdlant a Liberecký kraj. Ten projekt podpořil prostřednictvím dotace na tělovýchovu a  
sport částkou 570 798 korun.

fasády sportovní haly i zázemí, výměny 
oken a dveří, zateplení střechy, ale i 
výměny stávajících tmavých plynových 
zářičů, které sloužily  k vytápění haly. 
Nahradily je plynové zářiče s vyšší 
účinností sálání,“ říká Dana Kiliánová, 
pověřená vedením investičního 
oddělení Městského úřadu Frýdlant.

„Tělocvična u zimního stadionu, 
kterou v současné době provozuje 
Tenisový klub Frýdlant, byla dokončena  
na začátku 90. let. Bohužel i takto 
relativně mladá stavba potřebovala 
zateplit tak, aby skrz obvodové zdi 
neutíkaly obrazně řečeno peníze  
za topení,“ doplňuje místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. Zateplení 
objektu začalo loni v dubnu, 
dokončeno bylo na přelomu září a 
října 2020.  

Projekt „Snížení energetické náročnosti 
sportovní haly ve Frýdlantu“, reg. č. pro- 
jektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18 _10
0/0009419 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.

Dále byl finančně podpořen z rozpočtu 
Libereckého kraje, programu Podpora 
sportovní infrastruktury v Libereckém 
kraji 2019.  

Sportovní hala u zimního stadionu je zateplená 
 

Zateplení fasády, zázemí, střechy i výměny oken a dveří se loni dočkala sportovní hala u zimního 
stadionu ve Frýdlantu. Projekt přišel na zhruba 6 milionů a 600 tisíc korun včetně DPH, zhruba 50% 
nákladů uhradí Operační program Životní prostředí. Zbylé náklady pak zaplatili ze svého rozpočtu 
Město Frýdlant a Liberecký kraj. Ten projekt podpořil prostřednictvím dotace na tělovýchovu a 
sport částkou 570 798 korun. 

„Energetická náročnost budovy sportovní haly ve Frýdlantu už byla neúnosná, provoz byl  náročný na 
spotřebu energií, finančně zatěžující a neefektivní vůči životnímu prostředí. Město Frýdlant se proto 
rozhodlo využít možnosti získání dotace z Evropské unie a budovu zateplit. Objekt se díky tomu dočkal 
zateplení fasády sportovní haly i zázemí, výměny oken a dveří, zateplení střechy, ale i výměny 
stávajících tmavých plynových zářičů, které sloužily  k vytápění haly. Nahradily je plynové zářiče s vyšší 
účinností sálání,“ říká Dana Kiliánová, pověřená vedením investičního oddělení Městského úřadu 
Frýdlant. 

„Tělocvična u zimního stadionu, kterou v současné době provozuje Tenisový klub Frýdlant, byla 
dokončena na začátku 90. let. Bohužel i takto relativně mladá stavba potřebovala zateplit tak, aby 
skrz obvodové zdi neutíkaly obrazně řečeno peníze za topení,“ doplňuje místostarosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka. Zateplení objektu začalo v dubnu, dokončeno bylo na přelomu září a října 2020.   

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. 
 
Dále byl finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje, programu Podpora sportovní infrastruktury 
v Libereckém kraji 2019.  
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Vážení občané,
přeji Vám v roce 2021 pevné zdraví, pohodu a klid. Uplynulý rok nám jasně ukázal, že se nejedná  o pouhou slušnostní frázi.  
Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí  za harmonický rozvoj obcí a měst Do nového roku 2021 přejeme všem dobré zdraví, 

pracovní úspěchy a rodinné štěstí.
Ing. Hana Vidnerová a Miroslav Burgr, zastupitelé  
za KSČM Frýdlant

Vážení obyvatelé Frýdlantu. 
Chtěli bychom Vám popřát hodně štěstí, životních úspěchů a rodinnou pohodu v roce 2021.  Ale s ohledem na současnou situaci především zdraví, které je nejvíce ohroženou komoditou našeho současného života. Věřme, že problémy  roku 2020 budou brzy za námi a budeme se moci všichni společně vrátit k běžnému životu. 

Ještě jednou šťastnější rok 2021 přejí 
Ing. Petr Stodola, zastupitel za Nezávislé pro Frýdlant a ostatní členové sdružení

Vážení spoluobčané, 

máme za sebou pro mnohé náročný rok 2020, který 

bude již navždy spojován s pandemií. Pevně věřím,  

že všechno špatné je pro něco dobré, a proto i  

z loňského můžeme do toho nového roku 2021 

vykročit silnější! Přeji Vám zejména hodně zdraví 

- které Vás posílí, optimismu - který Vám prodlouží 

život, a dobré nálady - protože s tou jde všechno líp ;-) 

David Šárka, DiS., zastupitel za ODS

Přeji hodně zdraví a štěstí v novém roce. Spokojenou rodinu, spoustu radosti z drobností, více ohleduplnosti a lásky k sobě. 
MUDr. Roksolana Sobotová, radní a zastupitelka  za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Přeji Vám, ať je nový rok rokem naděje. Ať Vás provází síla zvládnout všechny úkoly, které život přinese. Přeji Vám hodně lásky, vzájemného pochopení a pevné zdraví po celý rok 2021.  Mgr. Lucie Dušánková, radní a zastupitelka za ODS

Ať nás v novém roce čeká tisíc kilometrů nebo jen 
jeden, musíme udělat první krok. Tak si na něm dejme 
záležet! 
Přeji Vám všechno hezké a hodně štěstí v roce 2021.  

Ing. Dan Ramzer, starosta Frýdlantu, radní a zastupitel  
za ODS

Přání zastupitelů Frýdlantu 
čtenářům Frýdlantského 
zpravodaje do nového roku
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Do roku 2021 přeji hlavně 
pevné zdraví, pohodu a život 
bez karambolů. Nečekejme, že 
za nás někdo něco vymyslí, 
nebo zařídí. V kraji za 
tunelem vždy platilo, že co si 
neuděláme sami, nebudeme  
ve Frýdlantu mít. 
Jiří Stodůlka, místostarosta 
Frýdlantu, radní a zastupitel  
za ODS

Skončil čas svátků, vánočního klidu a pohody. Většina z nás se vrací 

do zaměstnání; do hektického prostředí plného starostí a problémů. 

Energie, kterou jsme načerpali během několika svátečních dnů, vystačí 

jen na krátkou dobu. Každý po čase potřebujeme dobít, načerpat 

energii a zastavit se.
Třeba jen proto, abychom našli cestu. Přeji vám všem do nového roku 

2021, abyste prožili během těch následujících padesáti dvou týdnů 

alespoň jednou za měsíc několik krásných okamžiků nebo chvílí 

pohody. Jednoduše řečeno přeji vám čas, který vám dá sílu a chuť 

dál fungovat v dnešním stylu života. Je dobré, aby každý z nás měl 

pocit, že svůj život jen nepřežívá, ale že si ho užívá, prožívá a naplňuje.  

Přeji tedy všem, aby následujících 365 dní roku 2021 uspokojilo 

vaše očekávání a přání zdraví, štěstí a lásky. Bez snů a životních cílů, 

které jsou jako maják na rozbouřeném moři, totiž naše životy ztrácí 

smysl, směr, ale i krásu.
Byl bych rád, aby každý z vás našel svůj maják.

Ing. Miroslav Kudrna, zastupitel za ODS

Rok 2020 byl přehlídkou 
všech možných typů průšvihů: 
od hrozících povodní přes 
všudypřítomnou pandemii až  
k rozšiřování polského dolu Turów. 
Tento smolný rok prověřil nás 
všechny, naši schopnost pomáhat 
si a spolupracovat. Přeji nám 
všem, abychom v roce 2021 měli 
více štěstí a abychom si v těžkých 
chvílích věděli rady a pomoci.

Mgr. Lucie Winklerová, radní a 
zastupitelka za politické hnutí 
Starostové pro Liberecký kraj

Kdy? 11. 1. - 31. 1. 2021
Kde? První patro frýdlantské radnice

Ohlédnutí za 37 ročníky slavného
interpretačního semináře na severu Čech

LETNÍ JAZZOVÁ DÍLNA

KARLA VELEBNÉHO VE FRÝDLANTU

Gymnázium Frýdlant Vás srdečně zve
na výstavu dosud nezveřejněných fotografií

na téma
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