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Mateřská škola 
v Bělíkově ulici 
v novém hávu
Rozsáhlou rekonstrukcí 
za téměř 5 milionů korun 
prošla v minulém roce 
mateřská škola v Bělíkově ulici.   
 Více na straně 11

Městské byty 
ve Frýdlantu 
v roce 2020
Jaké bylo v roce 2020 bytové 
hospodaření Města Frýdlant a 
jak město pokračuje 
v rekonstrukcích městských bytů?  
 Více na straně 4

Středisko výchovné 
péče pomáhá dětem i 
jejich rodinám
Ve Frýdlantu funguje Středisko 
výchovné péče, které pomáhá dětem, 
jejich blízkým i školám. Více o něm 
prozradí jeho vedoucí Marta Vaňková. 
 Více na stranách 6-8

Bohatá sněhová nadílka umožnila v polovině ledna ve Frýdlantu k radosti všech milovníků běžek opět vytvořit běžkařské stopy. 
Více na straně 9.



říká lidová pranostika. Uvidíme, jaký 
bude doopravdy a jak to se zimou 
dopadne. 

V den, kdy píšu svůj příspěvek je venku 
teplo a skřivánek skoro zpívá a jak to 
se zimou bude dál, se uvidí.  

Venku štěká PES a všichni čekáme,  
kdy se náš život vrátí do normálních 
kolejí. Neumím to odhadnout a  
rád bych Vám slíbil, že brzy. Jen 
očkování, kterému se říká moderně 
„vakcinace“, se spíš nerozběhlo, než 
rozběhlo. Tak teď, než se proočkujeme, 
budeme zavření, limitovaní, budeme 
muset respektovat zákazy, veskrze 
nesmyslné. 

Co mě osobně vadí nejvíc, jsou 
zavřené školy. Jsem přesvědčený  
o tom, že by měl být otevřený mini-
málně první stupeň základní školy 
celý a závěrečné ročníky základních 
škol, učilišť, středních škol a gymná-
zií. Vzdělání, slušně řečeno „dostává 
na zadek“ a chci vidět světlo na konci 
tunelu. Už za měsíc to totiž bude rok, 
co jsme začali „rouškovat“.

Na radnici nesedíme s rukama v klíně, 
připravujeme se na to, aby město, až 
se „odemkneme“, fungovalo tak, jak 

fungovat má. V závěru měsíce bude- 
me mít ve finále přípravu rozpočtu 
města na rok 2021. Chystáme výbě-
rová řízení na zakázky dotační i 
nedotační. Čekáme na rozhodnutí 
o přidělení či nepřidělení dotací a 
chystáme projekty na další opravy a 
investiční akce. Navíc statečně bo-
jujeme s karanténami, stejně jako Vy. 

Milí čtenáři, přeji Vám krásný únor. 
Přestože ho asi celý prožijeme 
v nouzovém stavu a regulacích nej-
různějšího typu a v omezení, buďme 
v pohodě. Usmívejme se a těšme se 
na čas, kdy se budeme moci opět 
setkat a společně užívat to, co se nám 
zdálo běžné a normální a nikdy jsme 
si nedovedli představit, že by nám to 
někdo vzal. 

Je to jen na nás! Nenechme si 
vzít naději, štěstí, radost, lásku a 
zdraví! Těším se společně s Vámi,  
až nad polem zavrzá skřivánek a my  
se na sebe budeme usmívat nejen  
očima s ústy přikrytými rouškou. 
Těším se na společné setkávání s Vá- 
mi v našem krásném a nadějí v to,  
že bude zase dobře, bohatém městě.  

Dan Ramzer, starosta
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„V únoru, když skřivan zpívá, 
velká zima potom bývá,“ 
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„Žijeme v nelehké době, kdy se 
především zdravotnická a sociální 
zařízení potýkají s akutním 
nedostatkem personálu ve chvílích, 
kdy je část zaměstnanců v karan-
téně nebo přímo onemocní novým 
typem koronaviru. Proto jsme  
pro dobrovolníky z řad našich 
zaměstnanců objednali u Českého 
červeného kříže kurz, díky kterému 
se budou moci do pomoci takovým 
zařízením v případě potřeby zapojit. 
Během kurzu získávají základní 
dovednosti potřebné k péči o klienty 
lůžkových zdravotnických a sociálních 
zařízení a jsou také například 
informovaní o způsobech ochrany 
vlastního zdraví i zdraví klientů nejen  

Zaměstnanci Městského úřadu 
Frýdlant absolvovali kurz 
pečovatele v záloze

v souvislosti s koronavirem,“ vysvětluje 
tajemnice Městského úřadu Frýd-
lant Ing. Veronika Bubeníčková.  
V prvním běhu se kurzu na pečova- 

tele v záloze zúčastnilo sedm zaměst-
nanců úřadu. Další kurzy budou 
následovat, jejich počet bude záviset 
na zájmu zaměstnanců.   

Dobrovolníci z řad zaměstnanců Městského úřadu Frýdlant absolvovali ve čtvrtek 21. ledna 2021  
celodenní kurz pečovatel v záloze. Získali tím kvalifikaci stát se dobrovolným pomocným personálem  
v lůžkových sociálních a zdravotnických zařízeních, která se v současné době koronavirové pandemie 
často ocitají vinou nakažení vlastních zaměstnanců nemocí Covid-19 bez personálu. Proškolení 
dobrovolníci budou připraveni v případě potřeby v takových zařízeních pomoci. Kurz připravuje  
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou. 
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bytu:

 

 

Na webech bytové hospodářství Frýdlant www.bhf.cz najdete žádost o přidělení bytu ke 
stažení a aktuální počet žádostí. Upozorňujeme, že seznam vystavený na webu není 
pořadníkem čekatelů. Při uvolnění každého konkrétního bytu se žádosti individuálně 
posuzují bytovou komisí. Např. se bere v potaz potřebnost žadatele (požadovaná velikost 
bytu, životní okolnosti apod.), potřebnost profese žadatele pro Frýdlant (např. lékaři, 
učitelé). 

Žadatel si může vybrat mezi tištěnou a elektronickou žádostí. Nicméně i elektronickou žádost 
musí nakonec vytisknout, podepsat a odevzdat na BHF. Pokud si žadatel nebude vědět se 
žádostí rady, může se obrátit s prosbou o asistenci přímo na BHF, případně na terénní a 
sociální pracovníky jak na městském úřadě, tak v Centru 1407 v ulici Míru. 

Město Frýdlant usiluje o to, aby byly městské byty v dobrém stavu. V roce 2020 bylo celkem 
rekonstruováno 12 bytů za 5 359 564 Kč, na rok 2021 se plánuje dalších 12 rekonstrukcí. 

Soňa Šlejtrová za BHF a Lucie Winklerová za bytovou komisi 

Městské byty ve Frýdlantu 
– jak to bylo v roce 2020
Víme, že dostupné bydlení patří 
mezi palčivé problémy Frýdlantu i 
Frýdlantska. Bytová komise města 
Frýdlant a Bytové hospodářství 
Frýdlant evidovalo v roce 2020  
celkem 83 žádostí o přidělení 
městského bytu. Celkem se podařilo 
uspokojit jen 17 žadatelů, 19 žadatelů 
žádost neobnovilo nebo stáhlo a 
dalších 47 žádostí je nadále v evidenci. 

Většinu přidělených bytů tvoří gar-
sonky a 1+1, protože bytový fond 
města tvoří hlavně malé byty. Jako 
nejčastější důvody žádosti o byt 
uváděli žadatelé, že jsou bez bytu 
nebo v malém bytu. Další důvody 
žádostí o byt jsou zde:

Městské byty ve Frýdlantu – jak to bylo v roce 2020 

Víme, že dostupné bydlení patří mezi palčivé problémy Frýdlantu i Frýdlantska. Bytová 
komise města Frýdlant a Bytové hospodářství Frýdlant evidovalo v roce 2020 celkem 83 
žádostí o přidělení městského bytu. Celkem se podařilo uspokojit jen 17 žadatelů, 19 
žadatelů žádost neobnovilo nebo stáhlo a dalších 47 žádostí je nadále v evidenci.  

 

Většinu přidělených bytů tvoří garsonky a 1+1, protože bytový fond města tvoří hlavně malé 
byty. Jako nejčastější důvody žádosti o byt uváděli žadatelé, že jsou bez bytu nebo v malém 

www.bhf.cz

Soňa Šlejtrová za BHF a Lucie 
Winklerová za bytovou komisi

profese žadatele pro Frýdlant (např. 
lékaři, učitelé).

Žadatel si může vybrat mezi tištěnou a 
elektronickou žádostí. Nicméně i 
elektronickou žádost musí nakonec 
vytisknout, podepsat a odevzdat na 
BHF. Pokud si žadatel nebude vědět se 
žádostí rady, může se obrátit s prosbou 
o asistenci přímo na BHF, případně  
na terénní a sociální pracovníky jak  

Na webech bytové hospodářství 
Frýdlant www.bhf.cz najdete žádost 
o přidělení bytu ke stažení a aktuální 
počet žádostí. Upozorňujeme, že 
seznam vystavený na webu není 
pořadníkem čekatelů. Při uvolnění 
každého konkrétního bytu se žádosti 
individuálně posuzují bytovou komisí. 
Např. se bere v potaz potřebnost 
žadatele (požadovaná velikost bytu, 
životní okolnosti apod.), potřebnost 

na městském úřadě, tak v Centru 1407 
v ulici Míru.

Město Frýdlant usiluje o to, aby byly 
městské byty v dobrém stavu. V roce 
2020 bylo celkem rekonstruováno  
12 bytů za 5 359 564 Kč, na rok 2021  
se plánuje dalších 12 rekonstrukcí.   
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Podél částí ulic Bělíkova a Zámecká 
chce Frýdlant vybudovat stezku 
pro cyklisty a chodce
Smíšená stezka pro cyklisty a chodce by mohla už letos vzniknout podél částí ulic Bělíkova a Zámecká. 
Vést má od garáží u Střelnice kolem Střední školy hospodářské a lesnické a navazovat bude na již 
fungující dráhu pro in-line bruslení nad touto školou. Projekt za zhruba 6 a půl milionu korun však začne 
město Frýdlant realizovat už letos pouze v případě, že na něj získá dotaci z Integrovaného operačního 
programu EU. Stezka pro cyklisty a pěší má zlepšit bezpečnost chodců a cyklistů na těchto poměrně 
frekventovaných silnicích.
„Stezka pro cyklisty a pěší bude 
koncipována jako smíšená stezka, 
tvořená v jednom pruhu jako 
cyklostezka a v druhém jako chodník 
pro pěší. Bude dlouhá 693 metrů a 
povede podél částí ulic Bělíkova a 
Zámecká. Bude samozřejmě osazena 
lampami veřejného osvětlení,“ říká 
Dana Kiliánová, pověřená vedením 
investičního oddělení Městského 
úřadu Frýdlant. 

Hlavním důvodem vzniku stezky 
pro cyklisty i chodce je zvýšení 
bezpečnosti pohybu v těchto ulicích. 
„Ulicí Zámeckou chodí lidé na pro-
cházky, k hradu a zámku Frýdlant a  
v ulici Bělíkova sídlí Střední škola 
hospodářská a lesnická, kde studuje  
na šest stovek žáků. Pohyb po současné 
krajnici ulic není příliš bezpečný ani 

v době, kdy jsou příznivé klimatické 
podmínky, v zimě je pak ještě 
nebezpečnější,“ upozorňuje místo-
starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.  
I proto město Frýdlant usiluje o vznik 
stezky pro cyklisty a pěší už řadu 
let. „Její výstavbu zdržely záležitosti  
s pozemky, na kterých má vzniknout.  
Ty jsou ale v současné době už vyře-
šené, takže pokud se Frýdlantu podaří 
získat dotaci, vzniku stezky nestojí nic  
v cestě,“ dodává Jiří Stodůlka. 

Vznik stezky je připraven v projektu 
nazvaném „Stezka pro cyklisty a 
chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, 
Frýdlant“. Žádost o dotaci je podá-
na do Integrovaného operačního 
programu, specifického cíle 4.1,  
v rámci 53. výzvy ŘO IROP „Udržitelná 
doprava – integrované projekty CLLD“ 

a v rámci 6. výzvy MAS Frýdlantsko, 
opatření integrované strategie: 1.1.2 
Dopravní dostupnost /BEZPEČNÉ 
CESTY. 

Dotace by měla z celkových nákladů, 
které jsou vyčísleny na 6 a půl 
milionu korun, pokrýt částku zhruba  
5 milionů a 200 tisíc korun. Pokud 
se ji však městu Frýdlant získat 
nepodaří, bude projekt kvůli nižší 
částce Frýdlantu vyhrazené z důvodu 
koronavirové krizi v letošním roce  
na investice, odložen. 

V případě, že se na projekt dotaci 
z IROPu získat podaří, začne jeho 
realizace s největší pravděpodobností 
v průběhu jara a skončí na podzim 
tohoto roku.  
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Vidět stromy i les
Rozhovor s Martou Vaňkovou, vedoucí Střediska výchovné péče 
Frýdlant o její práci, o tom, proč ji práce baví, že etoped opravdu 
jezdí na mopedu a může se tedy hladce dopravit do Frýdlant-
ského výběžku pod svými milovanými Jizerkami. Vedla Juliána 
Bindásová, MAS Frýdlantsko, z.s.

Středisko výchovné péče Frýdlant. 
Zní to trochu strašidelně, ta vý- 
chovná péče. Já si pod tím 
představím temný starý dům, kam 
se zavírají neposlušné, divoké, 
zlé děti – zavře se za nimi těžká 
kovová brána, kterou hlídá přísná, 
šlachovitá paní ve středních letech 
v bílé uniformě a pak se jen občas 
zevnitř ozývají zoufalé výkřiky, 
pláč a pleskání rákosky… Když se 
ale s vámi člověk potká nebo se 
na vás podívá na vašich stránkách, 
narazí na velmi sympatickou partu 
lidí. Tak co jste vlastně zač, co se 
děje ve Středisku výchovné péče 
Frýdlant?

Středisko výchovné péče (SVP) je 
oficiální název, který definuje MŠMT. 
Můžeme být Středisko výchovné péče 
+ nějaký název. Třeba v Liberci je SVP 
Čáp. Někdy o tom diskutujeme, jak ho 
doplnit, aby byl přívětivější, ale zatím 
jsme nevymysleli nic, co by sedělo.

Můj návrh SVP SUP neprošel. U dětí, 
zejména dospívajících se setkáváme 
s tím, že chodit do „esvépéčka“ je 
zahanbující. Od jedné slečny vím,  
že radši ostatním říká, „jdu na výlet.“

Takže jsme pořád a jednoduše SVP 
Frýdlant. Jsme součástí Dětského 
diagnostického ústavu, střediska 
výchovné péče a základní školy 
Liberec. Náplň práce SVP je široká. 
Co nám připadá nejdůležitější a 
nejsmysluplnější, je práce s dětmi a 
rodinami, co mají různé trable. 
Frýdlantský region, ač je Liberci 
blízko, je tak zvláštně odstrčený, takže  
do naší práce občas přibydou i věci, 
které by jinak, ve větším městě, 
spadaly pod jinou službu. Tím je ta 
práce ještě zajímavější.

Podmínkou toho, abychom 
mohli s člověkem pracovat,  
je dítě. Buď jde o dítě samotné 
nebo rodinu či dospělého,  
který o dítě pečuje. Dříve mohlo být 
klientem pouze dítě, teď můžeme 
pracovat i přímo se samotným  
rodičem nebo třeba babičkou, která 
má dítě v pěstounské péči a nemu-
síme nutně mít i souhlas rodičů.

A co řešíme? Širokou paletu  
– od osobnostních potíží jako různé 
strachy, úzkosti… Rodiče někdy 
přijdou s tím, že se jim dítě „nějak 
nezdá…“. Poměrně často se objevuje 
sebepoškozování. Někdy se postupně 
odhalí potíže s jídlem, často jsou 
potíže přímo v rodině. Rodiče přijdou 
s tím, že dítě zlobí doma i ve škole, 
nic nerespektuje, neví si s ním rady a 
pak se ukáže, že problém je původně 
v rodině, mezi rodiči. Nabízíme proto 
i párovou terapii. Takže pracujeme 
individuálně, s párem nebo s celou 
rodinou.

Vedle dětí a rodin jsou naší 
cílovou skupinou školy. Už třetím 
rokem druhostupňovým školám 
v regionu poskytujeme programy 
dlouhodobé primární prevence, 
školy se na nás obracejí i s žádostí o 
intervenční programy, pokud se  
ve třídním kolektivu děje něco, s čím 
si nevědí rady. Péči poskytujeme i 
samotným pedagogům, třeba formou 
metodického vedení.

Na vašich stránkách člověk zjistí,  
že 3 lidi z vašeho týmu jsou 
Vaňkovi. Takže je SVP Frýdlant 
rodinný podnik?

Jasně! Příjmení Vaněk, Vaňková je 
přijímací kritérium. Ale ne.  Částečně 

jsme spříznění – my s Alešem jsme 
manželé, s Eliškou je to shoda okol-
ností.

Odkud pocházíš?  
Jak ses sem dostala?

Já jsem normálně Pražák a dostala 
jsem se sem náhodou. Řešili jsme 
bydlení. Můj muž pochází z Liberce. 
Jedna možnost byla pořídit si drahý 
byt v Praze a vzít si hypotéku. Anebo 
se přestěhovat do Liberce do domu, 
který potřeboval rekonstrukci. A vzít 
si hypotéku. Tak jsme se rozhodli  
pro Liberec. A splácíme.

Do té doby jsem pracovala v ústavní 
péči v rámci diagnosťáků. Podívala 
jsem se na inzeráty a v Liberci zrovna 
sháněli někoho do SVP Čáp. Pracovala 
jsem taky jako externista ve věznicích 
s lidmi se závislostním chováním. Pak 
někoho sháněli do SVP v České Lípě, 
tam jsem byla asi rok, no a pak jsem se 
rozhodla přejít do nově vznikajícího 
SVP ve Frýdlantu. Nejvíc mě lákalo asi 
to, že jsem si sama mohla profilovat 
pracoviště tak, jak mi připadalo 
smysluplné. Tak jsem tu.

Znala jsi Frýdlantský výběžek, 
než jsi tady začala pracovat?  
Jak jsi ho měla „zapsaný“ – ať už ze 
vzpomínek nebo v představách?

„Jede paní z Frýdlantu, día, día, dáá,“ – 
asi tak. Byla jsem tady poprvé, až když 
jsem sem nastoupila do práce. Jinak 
jsem ho znala jako výhled z Jizerek, 
věděla jsem, že tohle tady je Frýdlant, 
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když jsem na něj koukala z kopců. 
Znala jsem jenom Hejnice, i to jen tak 
letmo. A jednou jsme vezli babičku 
do Lázní Libverda. A to bylo všechno. 
Znala jsem Jizerky, Smědavu, a další, 
tam jsem bývala hodně … život tady 
jsem neznala vůbec. Přitom můj táta 
pochází z Liberce. Vrátila jsem se tedy 
ke kořenům, ani nevím jak.

Jak jsem si to tady představovala? 
Asi tak, jak to je. Málokdy si tvořím 
nějaké představy o tom, jak co bude, 
jsem dost otevřená. Jediné, co mě 
překvapilo, je míra výskytu domácího 
násilí, co tady je. I to, jak otevřeně o 
tom lidi mluví, když k nám přijdou. 
Málokdy se mi předtím stalo, že by 
to člověk vybalil hned na začátku. 
Tady se to ale často objeví hned  
u vstupních rozhovorů. Hlavně v pří-
padě, že ten vztah, ve kterém násilí 
probíhalo, je už ukončený. Tak to ty 
ženy řeknou otevřeně hned. Většinou 
o tom latentním nebo psychickém,  
ale i o fyzickém. Samy to ale často 
jako domácí násilí nepojmenují,  
jen ví, že jim v tom nebylo dobře.

Díky tobě jsem zjistila, že existuje 
profese „etoped“. U toho si 
mimochodem taky představuju 
někoho, kdo především jezdí  
na mopedu… Nebo rotopedu. 
Ale ty máš ještě víc profesí. Čím 
vším profesně jsi a co v rámci těch 
různých profesí děláš?

Nejvíce se asi cítím být psy-
choterapeutem nebo rodinným 
terapeutem. Tento přístup a 
způsob práce je mi nejbližší.  
I těch terapeutických přístupů je 
samozřejmě víc. Ten, který je nejbližší 
mně, vychází z toho, že odborníkem 
na svůj život je klient sám, my ho  
na té cestě můžeme jen doprovázet a 
respektovat jeho rozhodnutí.

Nemám ráda poradenský přístup. 
Řešení, které přináší poradenská 
práce, často nefunguje, protože 
není to vlastní řešení klientů. Řešení,  
na které přijde člověk sám, na jehož 
hledání, tvorbě se podílel, je opravdu 
jeho a cítí za něj odpovědnost. Pokud 

rodina nevnímá jako problém to,  
s čím k nám jako s problémem posílá 
dítě škola, nemůžu je nutit pracovat  
na tom, na čem chce škola, aby 
pracovali. Musíme formulovat za-
kázku a plán přímo s klienty tak, aby 
to odpovídalo jejich vnímání situace.

Oficiálně jsem tedy vystudovaný 
speciální pedagog – etoped. To je 
odborník na problémy chování.  
Ale co přesně to obnáší v praxi, si 
každý etoped ujasňuje pro sebe a 
hledá vlastní přístup a pojetí své 
práce.

A etoped na mopedu náhodou jezdí, 
mám parádní Aprilii Scarabeo .

Překvapilo tě tady něco v rámci tvé 
pracovní zkušenosti? Zmínila ses 
už už o domácím násilí.

Mě vlastně překvapilo, jak dobře tady 
to SVP funguje. Myslela jsem, že to 
půjde ztuha, nějak hůř a pomaleji… 
Velmi ráda pracuju v malém regionu. 
Vím, na koho se s čím obracet. Kontakt 
v osobní rovině funguje mnohem líp. 
Je to jiné, když znáš obličej, víš, s kým 
mluvíš a co na koho směřovat. Tak to 
mě těší. A pak mě těší, jak jsme se sešli 
v týmu, jako lidé, kteří to podstatné 
vidí stejně. I školy už poměrně dobře 
znají způsob, jak pracujeme, počítají  
s tím, že jsme tady a obracejí se na nás.

Co tě na tvé práci baví?

Baví mě potkávat se s lidmi. Baví mě 
to, že je práce pestrá. Ve velkém městě 
tak pestrá není, jak už jsem zmiňovala. 
Některé záležitosti klienta by „spadly“ 
jinam, do gesce jiné služby.  Baví mě i 
to, že se v rámci vedení SVP dostanu  
k jiné než klientské, terapeutické práci. 
No a taky to, že mám do velké míry 
volnou ruku, za což musím poděkovat 
svému panu řediteli.

V práci s klienty je super, když se 
povede. Když se situace dětí nebo 
rodin zlepší a už nás nepotřebují.  
A super taky je, když k nám přijde 
někdo nový, protože mu někdo  
z našich dřívějších klientů řekl, že mu 

to tady pomohlo. To je hlavní a taky 
nejlepší způsob, jak se nám vrací 
zpětná vazba.

Co tě rozčiluje?

Obecně mě štve bezmoc. To se týká 
jak lidí a jejich nemotivovanosti, 
tak systému – úřadů a institucí, se 
kterými spolupracujeme nebo které 
by se měly v situaci klienta angažovat. 
Jsou situace, se kterými se nedá moc  
dělat, protože klienti s tím nic dělat 
nechtějí, ale zároveň je do toho 
někdo nutí. Nebo zlepšení stojí  
v cestě systémové překážky. To mě 
štve. Třeba soudní znalec, který vidí 
člověka 2 hodiny a vyvodí z toho 
něco, co je z mého pohledu nesmysl. 
Z pohledu, který zná klienta dlouhé 
hodiny a v mnoha různých situacích. 
Potřebovala bych u nich méně jistoty 
v tom, že jejich názor je ten jediný 
správný. A to jsme zase u respektu.

Kdy naposled, při jaké příležitosti 
sis řekla, že tvoje práce má smysl?

Cítím, že moje práce má smysl, když 
klienti přijdou na další sezení s tím, 
že se změnil jejich pohled na některé 
věci, že o nich začali jinak přemýšlet. 
Často to vidím u rozchodů a rozvodů 
rodičů. Nejdříve přijdou s tím, že ten 
druhý je šílený, je blbec, neřád…  
A postupně, později, jsou schopni 
společně uznat a shodnout se  
na tom, že hlavním cílem je, aby bylo 
dobře jejich dítěti. A hledat společně 
řešení, jak toho za daných podmínek 
dosáhnout. Jsou schopni položit 
stranou zranění z jejich společného 
vztahu a hledat způsob, jak zajistit, 
aby se mělo dítě dobře.

Hodně silné jsou chvíle, když je ten 
naštvaný rodič najednou schopen 
nahlédnout situaci očima svého dítěte 
– toho dítěte, na které byl naštvaný. 
Najednou se objeví přirozené 
porozumění pro to, že to dítě v nějaké 
situaci lhalo – protože se třeba bálo 
nebo se cítilo nejistě. Zážitek toho 
porozumění hodně ve vztahu a v ko-
munikaci pomůže.
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V SVP pracujete s dětmi a dospí-
vajícím i rodiči. Může člověk  
v rámci terapie dobře pracovat  
s rodinou, pokud nemá děti? Po- 
máhá ti při tvé práci zkušenost  
s vlastní rodinou, dětmi? A komp-
likuje ti ji v něčem?

Myslím si, že i člověk, který děti nemá, 
může dobře pracovat s rodinou i 
dětmi, pokud má dostatek respektu a 
je si vědom toho, že odborníky 
na rodičovství u svého dítěte jsou 
především rodiče toho dítěte, ne on 
sám. Ale to, že jsi rodič, neznamená,  
že s nimi umíš také dobře pracovat. 
Je ale určitý typ klientů, kteří ti pak 

to, že nejsi rodič, připomenou. A že 
tím pádem tomu nemůžeš rozumět. 
S tím jsme se v praxi setkali postupně 
asi všichni. Když ale s člověkem 
navážeš dobrý vztah a respektuješ 
jeho „odbornost“, přestane s tebou 
bojovat, nebude mít potřebu se 
vůči tobě vyhraňovat. To je asi to 
nejdůležitější – navázat s člověkem 
vztah. Pak už to jde dobře. Sdělovat  
o sobě někomu důvěrné věci vlastně 
bez vztahu nejde. SVP je místo, kam 
může přijít fakt kdokoli, lidi nijak 
předem neodsuzujeme. Zároveň 
každý z nás, kdo tady pracujeme, 
ví, kde jsou jeho hranice. Někdo má 
problém pracovat s násilníky, někdo 

s manipulátory. Pro mě je důležité 
poznat kontext, když pochopím, proč 
ten člověk něco dělá, nějak se chová, 
vidět situaci v širších souvislostech. 
To je to naše motto – chceme vidět 
stromy i les.

A ptala ses na komplikace – mám tři 
děti, takže občas komplikujou kde 
co. Ne, je potřeba nepřenášet svoje 
prožitky na toho druhého – to, že 
já něco řeším v rámci své rodiny, 
neznamená, že klient má stejný 
problém a bude potřebovat stejné 
řešení. Ale přenos a protipřenos 
je samostatná kapitola naší práce, 
netýká se to jen dětí.   

Marta Vaňková je etoped a terapeut. Od roku 2016, tedy od jeho vzniku, vede SVP Frýdlant. S manželem Alešem  
mají 3 děti. Vystudovala speciální pedagogiku v Praze. Než vedla SVP Frýdlant, pracovala jako vychovatelka  
v diagnostickém ústavu pro starší kluky, pak v dětském diagnostickém ústavu v Dobřichovicích jako etoped. Poté  
nastoupila jako etoped do SVP Čáp v Liberci, v rámci neziskového sektoru pracovala s lidmi se závislostmi ve výkonu  
trestu a po výkonu trestu.  Poté nastoupila do SVP v České Lípě, a to už byl jen krůček do SVP Frýdlant. Hrávala  
pozemní hokej. Baví ji její práce, baví ji učit se novým dovednostem pro svou práci. Páru vypouští tím, že něco natírá 
nebo brousí – dělá věci, u kterých je rychle vidět výsledek. Má ráda svoje děti. Ráda cestuje. 

SVP Frýdlant sídlí ve Školní 692, ve stejné budově, jako školní jídelna, jen v 1. patře. Poskytuje podporu dětem, 
dospívajícím a rodinám v náročných životních situacích, dále pak služby školám a pedagogům. Veškeré služby jsou 
pro klienty zdarma.
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Občanská kronika

Tereza Tobiášová
Zuzana Altšmídová
Viktorie Bilá
Caroline Zavalaná
Jana Jirounková

Narození
Lukáš Benda  &  Jitka Popíková

Sňatky
František Svatoň
Věra Salygová
Miroslava Svobodová
Terézia Mitrášová
Ilona Richtrová
Josef Ježek

Úmrtí

prosinec 2020

Frýdlant po dvou letech znovu 
připravil stopy pro běžkaře

Se skútrem se pokoušel upravit stopu 
i přímo v lese na Hartu, sníh však v lese 
zadržovaly na svých větvích stromy a 
na zemi ho bylo pomálu. 

Frýdlant začal poprvé stopy pro bě- 
žecké lyžování připravovat na začátku 
roku 2017, u veřejnosti se těšily velké 
oblibě. Znovu dovolilo počasí upravit 
běžecké stopy až v lednu roku 2019, i 
tehdy je využívaly stovky lyžařů. Také 
letos přivítali milovníci běžek stopy  
s nadšením a hojně je využívali. 

Údržba stop, případně tvorba nových 
je v současné době závislá na sněho-
vých podmínkách. 

K úpravě stop využívá Frýdlant skútru, 
který vlastní Svazek obcí Smrk, jehož 
je město členem.    

Na loukách pod lesem na Hartu, na loukách po levé straně silnice na Nové Město pod Smrkem, na louce  
před Údolím u silnice na Habartice a v Albrechticích připravilo město Frýdlant v lednu pro milovníky  
běžeckého lyžování upravené stopy. Pro běžkaře z Frýdlantu i okolí je na sněžném skútru připravil 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 
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Dobrých zpráv není v dnešní 
době dostatek. Proto s radostí 
oznamujeme, že ve spolupráci 
Libereckého kraje a Jednoty bratrské 
vzniká nová střední škola v Hejnicích. 
Již delší dobu bylo zřejmé, že je  
k lítosti mnohých pro nedostatek 
uchazečů o lesnictví neudržitelné, 
aby Střední škola hospodářská a 
lesnická Frýdlant fungovala ve dvou 
střediscích. Před Libereckým krajem 
i městem Hejnice stála otázka, jak 
naložit s méně využívaným areálem 
v Hejnicích. 

Jednota bratrská, církev, která 
dala národu i světu Jana Amose 
Komenského, dlouhodobě toužila  
ke svým mateřským a základním 
školám založit rovněž školu střední. 
Před dvěma lety přišla z Libereckého 
kraje myšlenka nabídnout zmiňo-
vané prostory právě Jednotě  
bratrské, která již více jak deset let 
hledala v Chrastavě budovy vhodné  
k umístění dlouhodobě zamýšlené 

Nová střední škola 
v Libereckém kraji

střední školy. Po zvážení možností 
Jednota ustoupila od původního 
plánu a souhlasila s přesunem 
své školy právě do Hejnic. Tímto 
krokem zde napomohla k zachování 
středního školství. Společný záměr 
stvrdilo Memorandum mezi Libe-
reckým krajem, Jednotou bratrskou a 
městy Frýdlant a Hejnice. 
 
Na tomto základě Jednota bratrská 
připravuje otevřít Střední školu 
pedagogickou a sociálně právní a 
střední zdravotnickou školu Jana 
Blahoslava k 1. září roku 2021.  Škola 
je pro všechny studenty, kteří chtějí 
žít „Život, který stojí za to“. To je naše 
motto.

Naše škola nese jméno předního 
renesančního učitele a biskupa 
Jednoty bratrské, Jana Blahoslava. 
Právě on byl jako důstojný 
předchůdce Komenského u zrodu 
krásné češtiny Bible Kralické a 
zakladatelem významné střední 

školy v Ivančicích, jež byla přístupná 
všem. Jako pokračovatelé v jeho 
díle cítíme velký závazek zachování 
úrovně kvality vyučování i hodnot 
tohoto významného muže našich 
dějin.

Škola nabídne dva maturitní obory, 
Předškolní a mimoškolní peda-
gogiku, která přímo navazuje  
na Blahoslavův odkaz a bude 
připravovat pracovníky, kteří se 
budou bezprostředně účastnit 
rozvoje nové generace. Druhý obor, 
Veřejnosprávní činnost, připraví 
absolventy pro práci  v různo-
rodých oblastech správy věcí 
veřejných, od pracovníků místních 
samospráv, přes budoucí právníky a 
manažery, až k pracovníkům v so- 
ciálních službách. 

V současné covidové době vidíme 
zároveň velikou potřebu pracovníků 
ve zdravotnictví, a proto do dalších 
let připravujeme obor Zdravotnický 
ošetřovatel. V neposlední řadě škola 
v dalších letech nabídne možnost 
dosáhnout maturity těm, kteří 
již získali výuční list, a to formou 
nástavbového studia v oboru Sociální 
činnost.

Je před námi ještě mnoho usilovné 
práce, abychom byli připraveni  
1. září 2021 přivítat nové studenty 
do školních lavic a pokračovat tak i 
v dědictví, které nám zanechává i 
minulá lesnická škola. Vážíme si jejích 
absolventů i učitelů a jsme rádi, 
že střední školství v Hejnicích díky 
spolupráci kraje a Jednoty bratrské 
bude dál žít.   

Jan Klas,  
biskup Jednoty bratrské
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Rozsáhlou rekonstrukcí prošla v mi-
nulém roce mateřská škola v Bělíkově 
ulici ve Frýdlantu. Opraveny byly 
během ní střecha a krov, stará okna 
byla vyměněna za nová a obnovena 
byla i fasáda. To vše nákladem více než 
4 miliony a 850 tisíc korun bez DPH, 
které šly z městského rozpočtu. 

„Budova z 19. století si už větší opravu 
zasloužila. V minulosti sice došlo k její 
rekonstrukci, ale ta nebyla příliš 
kvalitní. Proto jsme museli už před pěti 
lety řešit provizorní opravu střechy,  
do které zatékalo,“ řekl už dříve starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer. Práce, které 
byly původně rozplánovány do dvou 
let, nakonec proběhly téměř všechny  
v minulém roce. 

„K předání staveniště došlo koncem 
června minulého roku, téměř všechny 
práce byly ukončeny závěrem roku. 
Jediné, co se z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek nestihlo do-
končit, byl sokl z marmolitu okolo celé 
budovy, který bude hotový nejpozději 
do konce letošního dubna. V průběhu 
rekonstrukce došlo na objektu k výměně 
střešní krytiny hlavní střechy, opravě 
krovu, provedení dešťové kanalizace  
u objektu, k výměně oken a opravě  
fasády. Nově byla také řešena hromo-
svodová soustava s uzemněním,“ 
vypočítává Dana Kiliánová, pově-
řená vedením investičního oddělení 
Městského úřadu Frýdlant. 

Rekonstrukce budovy mateřské školy 
v Bělíkově ulici nejen zlepšila její 
technický stav a vzhled, ale především 
díky nově osazeným oknům přinese i 
úsporu provozních nákladů.    

Mateřská škola v Bělíkově ulici 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí
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„Ve Fügnerově ulici se pracovalo 
na chodnících po obou stranách 
ulice a to od křižovatky s ulicemi 
Husova a Bělíkova až ke křižovatce  
s Tylovou ulicí. Tam už byly chodníky 
obnovené při nedávných pracích  
v ulici Novoměstská,“ říká místo-
starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 
Nové chodníky nahradily po obou 
stranách staré, které pocházejí  
ze 70. let minulého století a byly  
z litého asfaltu. Na některých  
místech, například v křižovatce s ulicí 
Husova, pak byly nově zbudované, 
protože zde chyběly úplně.
Součástí rekonstrukce chodníků  
ve Fügnerově ulici je také vybudo-
vání nových bezpečnostních prvků. 
„Jde například o nový nasvícený 
přechod pro chodce v ulici Bělíkova  
u křižovatky ulic Fügnerova a Bělíkova 
nebo nové ocelové zábradlí u tohoto 
přechodu,“ vysvětluje Dana Kiliánová, 
pověřená vedením investičního 
oddělení Městského úřadu Frýdlant. 
Další bezpečnostní prvky pak budou 
následovat. „Hned, jak to klima- 

Podél Fügnerovy ulice chodí 
lidé po nových chodnících

tické podmínky dovolí, přibude 
ocelové zábradlí ještě na druhé straně 
křižovatky ulic Fügnerova a Bělíkova,“ 
dodává Dana Kiliánová.  

Ulice byla také v závěru minulého 
roku osazena novým veřejným 
osvětlením a až to klimatické pod-
mínky dovolí, přibude v ní i nová  
průchozí autobusová zastávka. 

Rekonstrukce chodníků začala v ulici 
Fügnerova v září 2020, ukončena 
bude nejpozději na jaře tohoto  
roku.  

Nové chodníky včetně osvětleného přechodu pro chodce jsou od konce minulého roku po obou 
stranách Fügnerovy ulice ve Frýdlantu. Částečně nahradily staré ze 70. let minulého století a částečně 
byly dosta-věny v místech, kde dosud chyběly. Na investiční akci za 1 milion a 576 tisíc korun nazvanou  
„Chodník podél ul. Fügnerova, Frýdlant“ se městu Frýdlant podařilo získat dotaci ze Státního fondu  
dopravní infrastruktury ve výši 1 milion a 168 tisíc korun. Zbytek peněz byl uhrazen z rozpočtu města.
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Klub duševního zdraví funguje  
ve Frýdlantu již sedmnáctý rok. 
Během této doby jím prošlo nespočet 
různých lidských příběhů, které 
ne vždy skončily „happy endem“.  
Ale vždy byl všem klientům dán 
prostor, pochopení, porozumění a 
patřičný nadhled pro jejich trápení. 
Vždy jim byla a je podávána pomocná 
ruka tak, aby se snadněji vypořádali se 
složitými životními situacemi. Protože 
ty se vždycky lépe zvládají s někým, 
kdo vás vyslechne a pochopí.

Více se o Klubu duševního zdraví 
můžete dozvědět z tohoto rozhovoru 
s Bc. Lenkou Kučerovou, která ho vede. 

Co je vlastně Klub duševního 
zdraví?

Je to klub pro osoby s duševní nemocí 
nebo osoby v nepříznivé životní  
situaci, která je zatěžuje natolik, že 
sami nemohou zvládat běžné životní 
úkony. Pod odborným vedením 
mohou v klubu společně prožít svůj  
čas  s lidmi, kteří jsou ve stejné či  
podobné situaci, a mohou se 
příjemně zabavit, prokonzultovat 
své problémy a poradit se o věcech, 
které je denně zaměstnávají. Smyslem 
klubu je provázet klienty obdobím, 
kdy nepotřebují hospitalizaci a jsou  
se svou nemocí v domácím prostředí. 

Kdo může do klubu chodit?

Klub je tu pro osoby ve věku od 18 let 
postižené duševní nemocí nebo 
nepohodou, které se ocitnou ve složité 
životní situaci. Do klubu mohou přijít 
i osoby blízké, které sdílejí nelehký 
osud duševně nemocných a potřebují 
se v bezpečném prostředí vypovídat a 
poradit.

POSEC Frýdlant - Klub 
duševního zdraví

Kde lidé klub najdou?

Ve Frýdlantu na Havlíčkově náměstí  
304  –  je to žlutý dům na rohu křižo- 
vatky s ulicí Mládeže.

Jak a kde se mohou zájemci  
do klubu objednat?

Objednání je možné na telefonním 
čísle 724 788 793 nebo osobně každé 
pondělí mezi 9:30 - 12:30 hodin.

Jaký má klub program?

Povídáme si o aktuálních tématech, 
sdílíme svoje starosti i radosti, 
trénujeme paměť, myšlení, hrajeme 
si, tvoříme, cvičíme a v neposlední 
řadě spolu během roku podnikáme 
výlety. Program probíhá každé  
pondělí od 9:30 do 12:30 hodin.

K čemu to je dobré?

Jeho členové poznají nové přátele, 
kteří jsou na tom možná podobně jako 
oni, nejsou na svou nemoc sami, naučí 
se něčemu novému a obohatí se o 
spoustu zážitků.

Je členství v klubu zpoplatněno?

Ne, naše služby jsou bezplatné, 
náklady hradí Město Frýdlant  
z rozpočtu na Poradní a setkávací 
centrum (POSEC). Důležitou infor- 
mací  pro všechny členy klubu i ty,  
kteří by se jimi chtěli stát, je, že je vždy 
zachována diskrétnost a mlčenlivost.

Potřebuje zájemce o docházení  
do Klubu duševního zdraví 
žádanku od lékaře?

Žádanku nepotřebuje. Možná k nám 
budoucí členy doporučí praktický  
lékař, psychiatr, psycholog nebo 

neurolog či poskytovatel sociální 
služby. Možná si nás najdou sami 
nebo o nás vědí od někoho z blízkých. 
Každopádně se kdokoli může přijít 
nezávazně podívat a pak se teprve 
rozhodnout, zda je tato služba pro něj a 
mohla by ho nějakým způsobem obo-
hatit.

A co rodina zájemců a jejich blízcí?

Pro ně je náš Klub také otevřen.

Co říci na závěr?

Klub duševního zdraví nenechá 
nikoho na pospas jeho problémům. 
Spolupracuje s dalšími sociální 
službami, psychology, psychiatry. 
Pokud tento klub kdokoli zkontaktuje, 
nikdy nezůstanete bez vyslechnutí, 
rady a pomoci. Každý z nás se někdy 
dostane do úzkých a to, že ho může 
někdo „jenom“ vyslechnout a bude 
s ním trápení sdílet, je počátek jeho 
nového, pohodovějšího života.

Nebuďte sami se svými starostmi a 
problémy a nebojte se o ně podělit  
v bezpečném prostředí Klubu 
duševního zdraví v POSECu ve Frýd- 
lantu. Sdílená bolest je přeci poloviční 
bolest.  

Klubem provází a vždy vyslechne
Bc. Lenka Kučerová, 
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Naše škola zajišťuje na základě 
rozhodnutí hejtmana Libereckého 
kraje již od jara 2020 vždy v době 
trvání nouzového stavu péči o děti 
příslušníků IZS a dalších vybraných 
profesí z frýdlantského výběžku. 
Péče je určena pro děti ve věku od 3  
do 13 let a je poskytována každý  
všední den od 6:00 do 20:00 hodin  
na našem pracovišti domu dětí a 
mládeže.

Prostory školní družiny v 1. patře DDM 
jsme připravili pro tyto účely tak, aby 
byla dodržena všechna hygienická 
opatření. Obědy pro děti jsou zajištěny 
na našem pracovišti mateřské školy  
v Sídlištní ulici. S dětmi v průběhu 
celého dne pracují vychovatelky 
školních družin spolu s asistentkami 
pedagoga. O mladší děti jsou v případě 
potřeby připraveny pečovat paní 
učitelky z mateřské školy. 

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant zajišťuje péči 
o děti příslušníků služeb IZS a 
dalších vybraných profesí

Marcela Fialová

Na jaře 2020, v době uzavření škol, 
využívalo nabídky péče 6 dětí.  
V tomto období se o děti staraly paní 
vychovatelky, pro děti si připravily 
různé výtvarné a pracovní činnosti, 
hrály s dětmi stolní hry a využívaly 
zahradu DDM.

V září 2020, kdy byla distanční výuka 
schválena jako povinná, jsme zajistili 
technické vybavení pro online výuku 
žáků. Dům dětí a mládeže jsme vybavili 
dostatečným počtem tabletů a 
sluchátek. K dispozici jsme měli celý 
dům dětí a mládeže tak, aby žáci 
měli dostatečný prostor pro výuku a 
vzájemně se nerušili. Paní vycho-
vatelky dopoledne pomáhaly žákům  
s distanční výukou, odpoledne si  
pro ně připravily různé volnočasové 
aktivity. V rámci výtvarných činností 
žáci vytvořili obrázky na téma „Zima 

a Vánoce ve Frýdlantě“ a vybrané  
obrázky využilo Město Frýdlant  
na titulní stránku Frýdlantského zpra-
vodaje a  na svoje novoroční přání  
pro rok 2021. 

Od října do prosince využilo našich 
služeb 30 dětí z 1. až 8. ročníku  
základní školy. V době uzávěrky 
únorového čísla zpravodaje dochází  
do domu dětí a mládeže aktuálně 15 
žáků.

Jsme rádi, že i my můžeme v této 
nelehké době alespoň trochu pomoci 
našim zdravotníkům, policistům, ha-
sičům, příslušníkům Armády ČR a 
dalším pracovníkům, kteří zajišťují 
nezbytnou a náročnou péči o naše 
nejbližší v krizových situacích.     

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
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ZŠ Speciální

Žáci a učitelé školy

Již řadu let vkládáme do školních  
projektů téma VODA, STROMY, 
OCHRANA JIZERSKÝCH HOR. Jsou to 
témata,  na kterých se žáci mnohé  
naučí a hlavně to žáky baví.  
V tomto školním roce se žáci  
9. ročníku pod vedením paní 
učitelky Mgr. Jarmily Borecké zapojili  
do soutěže v programu Recyklohraní 
(recyklační program, který vznikl  
pod záštitou MŠMT České republiky), 
kde plnili 
úkol „Velké 
pátrání aneb 
Na stopě 
vody ve vaší 
sklenici“. 
 
Do soutěže se přihlásilo celkem 
144 škol. Porota hodnotila práce  
ve čtyřech základních kategoriích 
– MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a 
SŠ. Všech 20 vybraných škol obdrží  
od vodárenských společností Veolia 
odměny v podobě tematických knih a 
her. Nejúspěšnější škola v každé 
kategorii obdrží navíc volný vstup  
pro celou třídu do Vodního domu 
(Hulice) spojenou s výukovým pro-
gramem, případně jiný podobný 
tematický program v lokalitě, která 
bude pro školu dostupnější.

Výsledky dle hodnocení 
poroty: 
Kategorie – 2. stupeň 
základní školy: 1. místo: ZŠ 
speciální, Frýdlant
Gratulujeme celé třídě k prvnímu 
místu ve své kategorii a uvádíme 
část, jak žáci svoji práci popsali a 
vytvořili.
Jsme žáci 9. ročníku ZŠ speciální  
ve  Frýdlantě. Rádi se zajímáme o pří- 
rodu a chodíme na výlety. V září 
jsme s paní učitelkou podnikli výlet  
do Jizerských hor, kde jsme se byli  
podívat na Vodopád na Černém potoce.

Celkem nás potěšilo zadání soutěže 
Recyklohraní.  A protože naše škola  
zůstala v této „covidové“ době 
otevřená, rozhodli jsme se s paní 
učitelkou pečlivě věnovat tématu 
VODA. Povídali jsme si o vodě  
v chemii, v přírodopisu, zeměpisu. 
Dozvěděli jsme se informace o tom, 
kde všude je voda, jaké je složení 
vody, koloběh vody v přírodě a  
ve vodárenství. Také jsme si povídali,  
co všechno vodu znečišťuje, o nedo- 
statku vody v některých částech světa a  
o povodních. Každý z nás si pamatuje 
velkou povodeň z roku 2010, a dokonce 

letos v červnu jsme 
někteří měli obavy  
z rozvodněné řeky Smědé. 
Ve Frýdlantě je naučná 
stezka s názvem Puto-
vání za vodou. Tak jsme se vydali  
na průzkum. 
Byli jsme se podívat k úpravně pitné 
vody. Tam jsme vysledovali, že voda  
ve Frýdlantě se bere z Řasnického 
potoka, pak pokračuje potrubím  
do Úpravny pitné vody. Pokračovali  
jsme do kopce ulicí, která se jmenuje  
Strmá. Taky jsme se pěkně zadýcha-
li a došli jsme k vodojemu. Frýdlant je 
kopcovitý, takže ve Frýdlantě nemáme 
vodojem ve tvaru „lízátka“. 

No a na závěr jsme se byli podívat  
u Čistírny odpadních vod. Při pořizování 
fotky vyšel zaměstnanec ČOV Frýdlant a 
slíbil nám, že až to bude možné, tak 
nám ukáže, jak se voda čistí a provede 
nás celým areálem. Už se moc těšíme. 
Závěrečného zpracování se ujala moc 
šikovná Maruška, která celý koloběh 
zakreslila, ale my ostatní jsme pomáhali 
stříhat obrázky.

Tato úloha se nám moc líbila a doufáme, 
že se naše zpracování bude líbit i vám. 
Přikládáme pár fotografií. 

Moc pěkná práce, která je posílená 
zájmem žáků. S radostí na ní praco- 
vali a s výsledkem mohou být 
spokojeni. Žáci tak sami vidí, že pra-
covat se zájmem je vždy potěšením. 

Na závěr našeho příspěvku pro občany 
Frýdlantu chceme všem popřát 
šťastný nový rok 2021, hodně zdraví a 
spokojenosti v našem městečku.   

V projektovém vyučování 
slavíme velký úspěch
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Střední škola hospodářská a lesnická 
Frýdlant připravila pro všechny 
zájemce o studium individuální 
prohlídky školy a domova mládeže 
s průvodcem. Konat se budou až  
do konce února každý pátek.  
V polovině ledna je navštívil i starosta 
Frýdlantu a zároveň náměstek 
hejtmana Libereckého kraje, po-
věřený resortem školství, mládeže, 
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, 
Ing. Dan Ramzer.

Škola přizpůsobila individuální 
prohlídky areálu současné pande-
mické situaci, která nedovoluje 
shlukování více lidí a nabízí 
uchazečům o studium a jejich rodi- 
čům individuální prohlídky školy a 
domov mládeže. Zájemci o stu- 
dium se mohou přihlásit jednoduše 
přes formulář na webu školy  
www.stredni-skola-frydlant.cz , 
dostanou termín a v daný 
den se jim osobně bude 
věnovat některý ze za-
městnanců školy. Školu 
si tak mohou v klidu celou 
prohlédnout a získat odpo-
vědi na všechny své otázky. 
Přihlášky ke studiu se 
odevzdávají do 1. 3. 2021.

„Moc rád jsem absolvoval 
prohlídku areálu školy, která 
je mi velmi blízká a prohlédl 
si například dvě nové 
počítačové učebny, výtvar-
nou dílnu či celé Centrum 
odborného vzdělávání. S ře- 
ditelem školy Miroslavem 

Individuální prohlídky školy 
pro budoucí studenty a jejich rodiny

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant
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Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Kudrnou jsme hovořili o rozvojových 
projektech školy, konkrétně o zateplení 
tělocvičny a školní jídelny v areálu  
v Bělíkově ulici, které se chystá, o nutné 
rekonstrukci budovy B, ve které se na- 
chází také školní prodejna a o nutnosti  
zrekonstruovat tělocvičnu u objektu 
školy v Zámecké ulici,“ uvedl starosta 
Frýdlantu a náměstek hejtmana Dan 
Ramzer. 

Střední škola hospodářská a lesnická 
Frýdlant (SŠHL) se zapojila po skončení 
projektu NAKAP LK I. i do druhé etapy 
NAKAP LK II.

Tento projekt umožní SŠHL Frýdlant 
pořídit vybavení za 700.000 Kč (tre-
nažer pro výuku motorových vozidel 

za 320.000 Kč, trenažer sváření 
za 230.000 Kč a vybavení mikro-
biologické laboratoře za 150.000 Kč), 
dále uspořádat projektové dny  
pro žáky základních škol na Frýd-
lantsku a třídní kolektivy naší školy se 
zapojí během tří let do projektových 

dní v iQLANDII a na TU Liberec, kde 
se zúčastní specifických výukových 
programů pro zvýšení znalostí a  
dovedností ve svých oborech.  

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel SŠHL Frýdlant
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Jakmile se hladiny rybníků, vodních nádrží a při delších a silnějších mrazech také řek pokryjí vrstvou 
ledu, lidé si vyráží zabruslit na čerstvý vzduch do přírody. V letošním roce je tato zábava vzhledem  
k četným koronavirovým omezením jiných sportovních aktivit ještě o něco lákavější a masovější.  
Aby se z romantiky a zdravé sportovní aktivity nestalo drama, dodržujte tato základní pravidla:

Vstup na zamrzlou vodní
plochu nemusí být vždy bezpečný

    

 

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 
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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 

• Nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte  
o jeho dostatečné síle a pevnosti (bezpečná 
síla ledu je minimálně 10 cm a led má na-
modralou barvu). Vždy záleží také na počtu 
osob, které se na vodní ploše pohybují.

• Pokud při vstupu na led slyšíte praskání, 
vraťte se ihned na břeh.

• Na ledové ploše pokryté sněhem, kalužemi 
nebo nečistotami (např. listím, větvemi) 
dbejte zvýšené opatrnosti. Pozor také  
na praskliny.

• Pokud začne led při bruslení praskat, vraťte se ihned na břeh, případně si lehněte a rozložte tak svoji 
váhu. Pokuste se doplazit na břeh. Pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc. 

• Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, nepanikařte. Prudkým kopáním  
nohama se snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se 
snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh. 

• Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte vestoje,  
ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, případně delší větev, bundu, opasek nebo lano.

• Pokud začne praskat led i pod Vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové 
linky 150 nebo 112. 

• Zachráněnému se po vytažení z vody snažte zajistit teplo a suché oblečení. V případě šoku nebo silného 
podchlazení přivolejte zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155. Při selhání základních životních 
funkcí zahajte okamžitě resuscitaci zachraňovaného a pokračujte v ní až do příjezdu záchranářů.  

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

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | únor 2021

18



Okénko zastupitelů
Vážení spoluobčané, 

zastupitelé za KSČM Vám do nového 
roku přejí zdraví, sílu, elán a životní 
optimismus.

Určitě si všichni přejeme, aby tato 
doba, kdy jsme pod tlakem nutných 
vládních opatření, už byla za námi a 
my opět mohli v klidu žít svůj život.

Mrzí nás, jak jsou některé zásadní 
informace překrucovány, viz demon-
strace v Praze, i od čelních politiků, 
kteří rozhodují o našem životě. 
Jakoby nás občany chtěli mezi 
sebou rozeštvat. Věříme, že vždy 
zvítězí zdravý rozum, cit pro správné 
vyhodnocení situace, nebudou 
žádná ukvapená rozhodnutí, ubude 

hloupostí a siláckých zbabělých vý-
jevů!!! Doba bude určitě náročná a 
bude žádat i osobní oběti, ale to už je 
život.  

Zastupitelé za KSČM   
Hana Vidnerová, Miroslav Burgr

Český červený kříž pomáhá ohroženým 
v souvislosti s pandemií koronaviru. 
I díky dotaci Libereckého kraje
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Liberec zajišťuje od 16. 10. 2020 
na území Obce s rozšířenou pů-
sobností Frýdlant (ORP III. Frýdlant), 
tedy v celém Frýdlantském výběžku, 
zásobování potravinami, drogerií, lé- 
ky, hygienickými a zdravotnickými 
potřebami. 

Výše uvedené služby, které jsou 
financovány z rozpočtu Libereckého 

kraje, jsou zacílené na osamělé 
seniory od 65 let věku, osoby ZTP, 
dlouhodobě nemocné a ostatní 
ohrožené skupiny obyvatelstva, 
včetně osob v karanténě nebo covid 
pozitivní. Dotace Libereckého kraje 
činila pro ORP Frýdlant 46.510 korun. 

Služba zahrnuje provoz telefonické-
ho objednávkového a informačního 
dispečinku, kam je možné v pra- 
covních dnech od 8 do 15 hodin 
směřovat své požadavky, objednávky 
nebo dotazy týkající se současné 
situace, vládních nařízení a podobně. 
Součástí služby je také správa a 
evidence dobrovolníků, jejich 
koordinace a zapojení do pomoci 
druhým. Kromě toho byl vyhrazen 
speciální tým a prostředky pro zá-
sobování osob covid pozitivních a 
osob v karanténě, které nemají jinou 
možnost zásobování. To vše v systé- 
mu podpořeném psychosociálním tý- 
mem pro poskytování krizových 

intervencí nejen osobám výše 
zmíněným, ale také všem dobro-
volníkům, kteří například pomáhali  
v sociálních službách a podobně.   
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V úvodu tohoto sotva rozběhlého  
roku 2021 stojí za to se ohlédnout 
za rokem 2020, udělat si malou 
rekapitulaci a připomenout, co se udá- 
lo v Městské knihovně Frýdlant.

V mnoha ohledech zvláštní rok 2020 
nám do života přinesl neočekávaně 
mnoho změn. Pandemie koronaviru a 
vládní opatření k zamezení šíření 
nemoci Covid-19 způsobila, že většina 
naplánovaných akcí musela být 
zrušena nebo přeložena a knihovna 
uzavřena. Pojďme si ten loňský rok 
zrekapitulovat.

V únoru jsme ještě netušili, že nám 
do života vstoupí koronavirus a 
odstartovali jsme akce pro děti a 
veřejnost tak, jak jsme byli zvyklí. 
Vysokoškolský pedagog z Technické 
univerzity v Liberci Václav Dvořák 
představil žákům 5. tříd ZŠ Frýdlant 
svoji prvotinu, knížku Písečníci a 
bludný asteroid. Díky ní měli 
„páťáci“ šanci nasednout spolu 
s Tomášem, hlavním hrdinou knížky, 
na mezihvězdnou loď a vydat se s ním 
do vesmíru.

Koncem února pak dorazil spisovatel a 
hudebník Josef Pepson Snětivý, 
který povyprávěl v pořadu nazvaném 
PÁD ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA 
aneb Krutý konec vévody 
frýdlantského o smrti tohoto 
s Frýdlantem spjatého vojevůdce.  
Pro všechny přítomné byl překva-
pením příchod samotného Albrechta 
z Valdštejna, který si přišel poslech-
nout, jak je o něm smýšleno  
v literárních kruzích. Rozhovor mezi 
Valdštejnem a Josefem Snětivým, 
který se nesl v historickém duchu, 
přinesl všem přítomným nové poz-
natky a nezvyklý pohled na historii.

Novinkou, kterou jsme v loňském roce 
odstartovali je projekt  Bookstart, 
který vznikl díky mezinárodní 

Knihomol 2/2021              
Ohlédnutí za rokem 2020        

iniciativě a v českých podmínkách 
nese krásný název „S knížkou  
do života“.  

Smyslem a cílem tohoto projektu 
je přesvědčit rodiče, že jednou  
z nejdůležitějších věcí, jakou mohou 
udělat pro své děti od nejútlejšího 
věku, je věnovat jim svůj čas a strávit  
jej společně nad knížkou - prohlíže-
ním, čtením, povídáním a zpíváním. 
Projekt je zaměřený na rozvoj dítěte 
v rodině od jeho narození, chce 
povzbudit u dětí předškolního věku 
pozitivní vztah ke knihám, čtení a 
čtenářství. 

Na projektu „S knížkou do života“ 
spolupracuje Městská knihovna 
Frýdlant s matrikou Městského úřadu 
Frýdlant. Nově narozená frýdlantská 
miminka a jejich rodiče díky této 
spolupráci dostávají na tradičním 
vítání občánků dárkový balíček  
s dětským leporelem, knihou pro ro-
diče i s nabídkou aktivit knihovny a 
přihlášku k bezplatné registraci mi-
minka. 

Rodiče s dětmi rádi uvítáme  
na speciálně připravených akcích 
pro nejmenší, a když děti povy-
rostou, i jako malé čtenáře kni-
hovny.

Určitě se ke snaze naučit děti 
milovat knihy bude hodit Desatero 
cesty ke čtení:

• Povídejte si se svými dětmi.
• Čtěte svým dětem.
• Umožněte, aby děti viděly číst vás.
• Požádejte starší děti, aby četly 

mladším.
• Choďte společně do knihovny.
• Navštěvujte společně 

knihkupectví. Kupujte dětem 
knihy jako dárek.

• Dávejte svým dětem knížky o 
tom, co je speciálně zajímá.

• Mějte doma všude knihy, 
časopisy a noviny.

• Říkejte si říkadla a básničky nebo 
zpívejte písničky.

• Vyprávějte příběhy o své rodině 
a příběhy, které jste měli rádi 
jako děti.

Mezi akce, které jsme v průběhu roku 
museli kvůli uzavření škol z důvodu 
pandemie koronaviru přeložit, bylo i 
červnové pasování na čtenáře. A tak 
se prvňáčci dočkali své slavnostní 
chvíle pasování až na začátku druhé 
třídy. Zástupkyní spisovatelů dětské 
literatury byla tentokrát Danka  
Šárková z Krkonoš. V průběhu 
slavnostního pasování byly děti  
svědky křtu její nové knihy. Paní 
spisovatelka dětem představila  
knížku, společně si povídali o Krko-
noších a hrálo se i divadlo.  
 
Myslíme na dětské čtenáře, ale jsme 
hlavně rádi za naše stálé čtenáře, kteří 
jsou z řad dospělých. Jsou to čtenáři, 
kteří nám jsou věrni a putují za knihou 
i za knihovnou! Občas si postesknou, 
že to mají do schodů a že je to pro ně 
náročné a přesto přijdou třeba i o holi! 
Za to jim všem patří velký dík!

Zvlášť obdivujeme starší čtenáře, a 
když bych měla jmenovat, určitě 
patří velký obdiv a dík naší nej- 
starší čtenářce Drahomíře 
Krištofové, která slaví v letošním 
roce krásných 90 let.

Milí čtenáři, v loňských dvou 
neočekávaných přestávkách, kdy 
musela být knihovna uzavřena, 
jste nám opravdu chyběli!

Takže pro rok 2021 máme velké 
přání: KNIHÁM ZDAR A COVIDU 
ZMAR!
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Můj africký příběh 
- Hana Hindráková
Přijďte si posedět a poslechnout 
ve čtvrtek 25. 2. 2021 v 17:00 
hodin do výstavní síně radnice 
Frýdlant autorčino vyprávění o 
tom, co ji přivedlo do Afriky a jak se 
od dobrovolnictví dostala k psaní 
románů z afrického prostředí.

Během přednášky se prostřednictvím 
fotografií, videa a úryvků z knih 
Hany Hindrákové přenesete do exo-
tické Keni, která se stala inspirací 
pro knihy Děti nikoho, Karibu Keňa, 
Dobrovolnice a Očarovaná. Součástí 
besedy bude i prodej autorčiných 
knih a originálních afrických šperků, 
které vyráběly ženy z nairobských 
chudinských čtvrtí.

Upozorňujeme, že termín akce se 
může s ohledem na nařízení vlády 
ČR v souvislosti s opatřeními proti 
koronaviru změnit.  

Sledujte proto aktuální informace a 
webové stránky města 
www.mesto-frydlant.cz  
nebo www.enjoyfrydlant.cz a 
vývěsky města Frýdlant.  

MŮJ AFRICKÝ
PŘÍBĚH

 
HANY HINDRÁKOVÉ 

25.2.2021 od 17:00 
Ve výstavní síni v budově radnice
Vstupné je zdarma

MĚSTO FRÝDLANT 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRÝDLANT 
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA LITERÁRNĚ CESTOVATELSKOU  PŘEDNÁŠKU 

Během přednášky se přenesete do exotické
Keni prostřednictvím fotografií, videa a
úryvků z jejích knih. Součástí besedy je i
prodej autorčiných knih a originálních

afrických šperků, které vyráběly ženy z
nairobských chudinských čtvrtí.

Upozorňujeme,
 že termín akce se může změnit s ohledem na nařízení vlády ČR
COVID19. Pro aktuální informace sledujte Facebookovou stránku
Akce Frýdlantsko nebo turistický portál www.enjoyfrydlant.cz

Cestovatelka, 
spisovatelka 
a bývalá dobrovolnice

Závěrem přijměte únorovou kulturně - literárně - cestovatelskou pozvánku:

Za knihovnice a Knihomola
Radka Wittmayerová
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1. Jste občanem Frýdlantu nebo zde často pobýváte?         ANO    X     NE

2. Cítíte se ve Frýdlantu bezpečně? (1 odpověď)
 a. rozhodně ano, ve Frýdlantu se cítím zcela bezpečně
 b. spíše ano, myslím, že mi ve Frýdlantu většinou nebezpečí nehrozí
 c. vlastně nevím, nezabývám se tím
 d. spíše ne, v některých místech nebo někdy se skutečně cítím ohrožen/a
 e. rozhodně ne, ve Frýdlantu se necítím bezpečně

3. Víte, že ve Frýdlantu funguje městská policie?   ANO     X     NE

4. Kterou aktivitu městské policie byste si přál/a zintenzivnit?  (více odpovědí)
 a. bezpečnost silničního provozu: cesta dětí do/ze školy – přechody, špatné parkování, autovraky, atp.
 b. prevence ochrany majetku – vniknutí do objektů ve městě a v zahrádkářských koloniích 
 c. besedy (školy, veřejnost) např. k prevenci kriminality, sebeobraně 
 d. mimořádné události (pátrání po nezvěstných osobách, zvířatech a věcech; povodně, požáry a jiné havárie ohrožující obyvatelstvo)
 e. jinou (jakou?)

5. Snížila se v letech 2012-2020 vaše míra pocitu ohrožení ve Frýdlantu?  ANO    X    NE

6. Jakého přestupku se ve Frýdlantu obáváte nejvíce?  (1 odpověď)
 a. dopravních přestupků
 b. kouření na zastávkách
 c. nepořádku u popelnic, černých skládek
 d. rušení nočního klidu, výtržnictví
 e. jiných (jakých?)

7. Jakého kriminálního/trestného činu se ve Frýdlantu obáváte nejvíce?  (1 odpověď)
 a. poškození majetku
 b. násilí či přepadení
 c. krádeže a vloupání
 d. podvod
 e. drogová kriminalita
 f. internetová kriminalita
 g. jiných (jakých)

8. Jakých skupin osob se obáváte ve Frýdlantu nejvíce?  (1 odpověď)
 a. hlučných, rozjařených – pobíhajících, křičících
 b. opilých nebo zdrogovaných
 c. závadových cizinců, přistěhovalců a zahraničních dělníků
 d. národnostních menšin
 e. jiných (jakých)

9. Ve které lokalitě se dlouhodobě necítíte bezpečně?  (více odpovědí)
 a. centrum města (náměstí T. G. Masaryka, ulice: Husova, ČSA, Děkanská, Kostelní, Sv. Čecha, Míru, Havlíčkova)
 b. park u kostela, nábřeží ul. Komenského, ul. Tyršova
 c. ul. Žitavská, ul. Tovární, Větrov
 d. ul. Raisova, ul. Kodešova, směr ke hřbitovu
 e. volnočasový areál - ul. Strmá, směr k rozhledně a do Údolí
 f. sídliště s panelovými domy
 g. ul. Bělíkova - park u zámku a jeho okolí
 h. okolo budov škol
 i. okolo obchodních domů
 j. ul. Hejnická a směr na Raspenavu, Hág
 k. autobusové a vlakové nádraží
 l. jinde (kde?)

Děkujeme, že anketu vyplníte na www.mesto-frydlant.cz nebo zde ve Frýdlantském zpravodaji. 
List pak prosím vhoďte do konce února 2020 do Schránky důvěry na budově služebny městské policie na nám. T. G. Masaryka 99, Frýdlant.

Mgr. Alena Švejdová, manažerka prevence kriminality Města Frýdlant - tel. 488 886 500, 728 406 154

Anketa: Pocit bezpečí ve Frýdlantu
Vámi vybranou 

odpověď prosím 
zakroužkujte.

a   b   c   d
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