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Pod hřbitovem  
byly pokáceny  
nebezpečné stromy
V parku pod hřbitovem  
muselo být pokáceno  
18 nemocných stromů.
 Více na straně  22

Parkoviště v Husově 
ulici dostane  
nový kabát
Revitalizace se dočká v Husově 
ulici prostor před panelovými 
domy, včetně parkoviště. 
 Více na stranách 6-7

Sběrné místo  
má rozšířenou 
pracovní dobu
Pět dní v týdnu je nově 
otevřeno sběrné místo  
odpadů v Raisově ulici.   
 Více na straně 14

Příroda je nádherná a i v době pandemie otevřená. Vládní opatření proti šíření koronaviru jsou dlouhá a únavná, 
naštěstí se všude kolem nás probouzí jaro a příroda má vždy náruč dokořán. Vydejte se hledat zajímavá zákoutí 
Frýdlantu a načerpejte tolik potřebnou energii. Frýdlant je i v době pandemie tak krásný!         Foto: Marek Sekáč



Jak příznačné je tohle staré české přísloví 
pro tuto velmi zvláštní dobu. Kdyby 
bylo vše tak, jak má být vítal bych Vás  
na Valdštejnských slavnostech 2021. Bohu- 
žel vše tak, jak má být není a tak se 
budeme muset bez slavností obejít. 
Přemýšleli jsme, zda je lze uspořádat  
jinak a jindy, ale zjistili jsme, že uspořádat 
je jinak a jindy nejde. Tradice je tra- 
dice a já věřím, že za dva roky bude vše zase 
v pořádku a všichni se na Valdštejnských 
slavnostech potkáme 19. – 21. května 
2023. Přesně třetí květnový týden lichého 
roku, tak jak to kdysi stanovil nestor 
Valdštejnských slavností, bývalý tajemník 
frýdlantského městského úřadu pan Josef 
Dřevínek. Místo vymýšlení a organizace 
programu a shánění sponzorů a peněz, 
jsme sháněli roušky, respirátory a testy.  
Na trhu musíme držet dvoumetrové 
rozestupy. Místo vojenského ležení, leží  
naše děti doma, protože nesmí ani do školy,  
ani na sportoviště. Bitva za restaurací  
Na rozcestí taky nebude, přesto spousta  
z nás bojuje bitvy nejtěžší. 
Bitvu o své zdraví. 
Bitvu o zdravý rozum. 
A podnikatelé a živnostníci bojují své bitvy 
o přežití.

Vím, že jsou důležitější věci, ale člověk 
potřebuje pro svůj život radost, sociální 
kontakty a zábavu. Málokdo si je dokáže 
vyrobit sám, nebo si je udržet. Věřím, 
že čím víc bude přibývat sluníčka a 

hezkých dnů (protože je jaro zatím pěkně  
studené a nevlídné), tím nám bude lépe a 
volněji.

Na radnici a v zastupitelstvu se život 
nezastavil. Díky rozpočtovým úsporám  
z minulých let můžeme dál naše krásné 
město zvelebovat. Když nám k tomu 
pomůže i trocha peněz „zvenku“, můžeme 
toho udělat ještě víc. Pokračuje rekonstruk-
ce Kodešovy ulice, začnou opravy komu-
nikací a chodníků. V dohledné době se 
pustíme i do rekonstrukce parkoviště a 
přilehlých chodníků v Husově ulici. Čekáme, 
jak dopadne dotační řízení na potřebnou 
cyklostezku v Bělíkově ulici a rekonstrukci 
dřevěné budovy základní školy speciální. 
Soutěžíme projekt na výstavbu parkoviště 
v Březové ulici a připravujeme výstavbu 
prodloužení vodovodu a kanalizace u pi-
vovaru a autokempu. Víc Vám o akcích, 
které připravujeme, i o těch, které se povedly 
realizovat v minulém roce, napíšeme  
v červnovém zpravodaji.

Letos si v květnu neužijeme „volno navíc“, 
přesto věřím, že 1. květen oslavíme. 
Bude záležet jen na nás, zda budeme 
zamilovaní nebo upracovaní. A 8. května 
si připomeneme 76. výročí ukončení 2. svě- 
tové války a dobu, kdy žije naše země v míru.

Přeji Vám, milí čtenáři, krásný květen a  
těším se na setkávání v našem krásném a 
skvělými lidmi bohatém městě.  

Dan Ramzer, starosta
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Registrační centrum  
pro vakcinaci funguje  
ve Frýdlantu zdarma i nadále

„Registrační centrum pro vakcinaci  
ve frýdlantském infocentrum bylo 
zřízeno v únoru k pomoci seniorům 
ve věku 80 let a výše, kteří například 
nevlastní počítač nebo neumějí 
pracovat s internetem a nemohou se 
obrátit o pomoc k rodině, přátelům 
či sousedům. Nabídlo jim pomoc  
s registrací k očkování proti nemoci 
Covid-19 v Centrálním registračním 
systému nebo je tímto registrem  
po telefonu provedlo. Služba je od té 
doby poskytována i nadále a  
v závislosti na rozhodnutí ministerstva 
zdravotnictví jsou očkovány stále 
mladší ročníky,“ říká starosta Frýdlantu 
Dan Ramzer. 

Služby registračního centra pro 
vakcinaci jsou hojně využívané. 
„Například při spuštění registrace pro 
věkovou kategorii 65+ dne 14. dubna 
2021 využilo během prvních dvou dnů 
pomoci centra zhruba 40 osob této 
věkové kategorie. K tomu ale pracovnice 
odboru kultury a cestovního ruchu 
v registračním centru pro vakcinaci i 
nadále vyřizují žádosti zájemců starších 
nebo chronicky nemocných,“ dodává 
starosta Frýdlantu. 

Do doby uzávěrky tohoto čísla 
Frýdlantského zpravodaje (20. 4. 2021) 
bylo proočkováno více než 214 
osob, kterým s registrací k očkování 
pomohlo frýdlantské registrační 

centrum pro vakcinaci. Dalších  
80 zájemců o očkování ve frýdlantské 
nemocnici bylo zaevidováno a  
na vakcínu čeká. 

Senioři či další cílové skupiny, kterým 
je už vládou umožněno nechat se 
naočkovat, mohou buď do prostor 
informačního centra přijít osobně, 
vždy v pondělí a ve středu od 
8.00 do 17.00 hodin (s přestávkou 
od 12.00 do 12.30 hodin) nebo se 
mohou na pracovníky infocentra 
obrátit telefonicky. Informace získají 
každý všední den od 8.00 do 16.00 
hodin na telefonních číslech 488 886 
603 a 488 886 604. 

Registrační centrum pro vakcinaci, které pomáhá lidem z celého Frýdlantského výběžku s registrací  
k očkování proti nemoci Covid-19 v Centrálním registračním systému ČR, funguje i nadále ve Frýdlantu 
v budově radnice. Senioři a například i chronicky nemocní ho najdou v přízemí radnice v prostorách 
Turistického informačního centra. Jeho služby jsou zdarma. Senioři mohou služeb centra využít jak  
při osobní návštěvě, tak po telefonu. Aktuálně se mohou k vakcinaci proti nemoci Covid-19 hlásit všichni 
lidé ve věkové kategorii 60+. 

Pro registrování do Centrálního 
registračního systému budou 
potřebovat znát svou zdravotní 
pojišťovnu, rodné číslo, adresu 
trvalého bydliště a budou muset 
mít mobilní telefon. V případě, že 
mobilní telefon nevlastní, je potřeba, 
aby přinesli telefonní číslo na ro-
dinného příslušníka nebo blízkého 
člověka. Bez telefonního čísla 
na mobilní telefon není možné 
registraci provést, právě na toto 
číslo přijde během registrace 
potvrzující PIN. 

Služba je zdarma a funguje pro obyva-
tele celého Frýdlantském výběžku  
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Město Frýdlant podalo trestní 
oznámení za poničení vzrostlého 
stromu v parku
Nemilé překvapení čekalo na pra-
covníky technického oddělení města 
Frýdlant, kteří v úterý 30. 3. 2021 
ráno odhalili poškozený strom  
v městské parku přiléhajícímu k řece 
Smědé. Neznámý pachatel se zde 
pravděpodobně v nočních hodinách 
pokusil pokácet vzrostlý zdravý akát, 
který byl po povodni v roce 2010 
vysazen do prostoru mezi dlážděné 
chodníky směřující k lávce přes řeku a 
osázen dokola okrasnými keři a 
rostlinami. Strom, který zde bezmála 
11 let bez jediného problému rostl a  
měl spoustu prostoru ke svému 
dalšímu růstu, musel být ze svého 
stanoviště odstraněn. „Vzhledem  
k tomu, že tento odsouzeníhodný čin 
byl spáchán na veřejném majetku, 
podalo Město Frýdlant okamžitě trestní 
oznámení na neznámého pachatele 
u zdejšího oddělení Policie ČR,“ říká 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Nad činem nechápavě kroutí hlavou. 
„Sociální tupost pachatele v tomto 
případě nezná mezí, jeden ze symbolů 
povodní ve městě padl. Strom nikomu 
nepřekážel, nikoho neohrožoval, niko-
mu nestínil, ba naopak tvořil krásnou 
dominantu při pohledu z parku směrem 
ke kinu. Přesto něčí zlovůle, zlomysl- 
nost a omezenost způsobila, že životní 
pouť akátu skončila,“ doplňuje Jiří 
Stodůlka.

Bohužel ani odhalení pachatele v tom- 
to případě věc nenapraví. „Strom, 
odvěký symbol života, už prostě opravit 
nelze,“ uzavírá místostarosta města  

 
Foto: Jan Mráz
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Lockdown, covid a  
závislosti

Je to už více než rok, co globální 
pandemie zasahuje do téměř všech 
sfér našeho života. 

Škola a práce se prolnuly s domovem, 
často bez jasné hranice. Děti i dospělí 
jsou tváří v tvář obrazovce a ne 
učiteli, spolužákům či kolegům. Místo 
běžných vztahů máme virtuální 
pseudokontakty. 

Na mobilech, počítačích a jiné tech-
nice jsme závislí daleko více než před 
pandemií.  

Jen pro ilustraci: svůj mobil vezmeme 
do ruky průměrně 150x za den. Často 
impulzivně, bez významného důvodu. 
I hazardní hry, včetně kurzového sá-
zení, se přesunuly na internet a jsou 
stále při ruce.

Co na to naše duševní zdraví?
Výzkum týmu okolo dr. Winklera  
z Národního ústavu pro duševní 
zdraví ukazuje, že se v naší zemi  
od loňska ztrojnásobil počet lidí 
s depresí a třikrát vyšší je i riziko 
sebevraždy. Dvakrát tolik je lidí  
s úzkostnými poruchami. Více lidí se 
opíjí. To je alarmující nárůst!

Dle kolegů z různých koutů republiky 
také roste počet patologických hráčů.

Čím to je?
Pokud se dostaneme do nesnází, 
zpravidla volíme tři strategie. Snažíme 
se nesnáz vyřešit, ignorujeme ji, anebo 
se od ní snažíme uniknout. Strategii 
volíme dle našich zkušeností – je 
možné, že nám některá v minulosti 
fungovala. Současná situace ale 
často staví naše zkušenosti doslova  
na hlavu. 

Víc než kdy předtím čelíme nejistotě, 
bezmoci, strachu, smutku, vzteku, 
nudě a dalším emocím. 

Pocity ale nejde vyřešit a jejich 
ignorování nefunguje dlouhodobě. 
Zato úniků máme nebývale mnoho: 
sociální sítě, jídlo, miliony zpráv, 
nepřeberné množstvím seriálů a 
filmů, alkohol a jiné drogy, počítačové 
hry a… (zde si dosaďte „to svoje“).

Z úniku se může stát závislost.  
Tu nezměříte podle počtu vypitých 
panáků, ale podle toho, co vám 
vezme. Peníze, zdraví, práci, vztahy…
život.

Častým omylem je, že závislost je jen 
otázkou vůle. Opakované a neúspěšné 
pokusy závislostní chování omezit  
či s ním přestat jsou dokonce jedním  
z příznaků této nemoci.

Co s tím?
Pokud máte dojem, že u vás či va-
šich blízkých překračuje závislé 
chování únosnou mez, můžete se 
otestovat. Pro to lze využít např. 
online poradnu Kliniky adiktologie 
(https://poradna.adiktologie.cz/) 
nebo v případě pití alkoholu aplikaci 
Národního centra pro duševní zdraví  
(http://www.nudz-snasa.cz/).

Pokud preferujete osobní kontakt 
nebo jste pomocí uvedených 
testů zjistili, že vaše chování je ri-
zikové, můžete využít některou  
z poraden Advaity (viz web poradny  
www.advaitaliberec.cz). Zúčastnit 
se můžete i našich webinářů z cyklu 
Děti a internet. 

Všechny naše poradenské služby 
jsou v základní síti sociálních služeb 

V liberecké Advaitě se přes 20 let zabýváme závislostmi z různých úhlů pohledu. Děláme preventivní 
programy, v pěti městech našeho kraje máme ambulance pro léčbu závislostí všeho druhu a všech 
věkových skupin a v Nové Vsi u Liberce se lidé se závislostí léčí v terapeutické komunitě. I v této době 
jsme k dispozici lidem, kteří to potřebují.

Libereckého kraje a poskytujeme je 
bezplatně.

Za týmy Advaity Jakub Kabíček

Advaita, z. ú., poskytuje služby 
prevence a léčby závislostí, působí  
v Libereckém kraji od roku 1996.Kromě 
Centra adiktologických služeb Advaita  
v Liberci, které zajištuje provoz programů 
ambulantní léčby a doléčovacího 
programu, provozuje také poradny 
pro závislosti v šesti obcích liberec-
kého kraje a dále pak Terapeutickou 
komunitu Advaita v Nové Vsi a Centrum 
primární prevence Advaita.

Kontaktní údaje najdete na webu 
www.advaitaliberec.cz. 
Další informace získáte také na telefonu 
482 750 607.

Každé úterý ve Frýdlantu
Od roku 2012 poskytuje Advaita 
službu v Poradenském a setkávacím 
centru Frýdlant (v roce 2018 
přestěhováno do ulice Míru 1407). 
Lidé žijící ve Frýdlantském výběžku 
tak v řadě případů nemusejí dojíždět 
do libereckého centra. Služby  
ve Frýdlantu jsou určeny pro osoby, 
které experimentují s užíváním drog, 
pro osoby závislé na návykových 
látkách, pro patologické hráče a blízké 
těchto osob. 

Služby jsou poskytovány každé úterý 
od 9 do 17 hodin.  
 
Objednat se je možné každý všední 
den na tel. 732 315 469.  
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Obnova parkoviště a okolí  
v Husově ulici začne v červnu

„Husova ulice prošla loni kompletní 
rekonstrukcí. Staré chodníky byly 
obnoveny, vznikly také nové. 
Komunikace dostala nový asfaltový 
povrch. Poslední částí, která zatím 
obnovena nebyla, byl prostor před 
panelovými domy včetně parkoviště.  
Ten se díky investici města promění 
letos,“ vysvětluje místostarosta Frýd-
lantu, který má komunikace ve městě 
ve své kompetenci, Jiří Stodůlka. 

Parkovací stání budou v prostoru 
rozdělena do dvou lokalit. „Devět 
parkovacích stání bude v uličním 
prostoru ulice Husova podél rekon-
struovaného chodníku. Dalších 49 pak 
bude motoristům sloužit v prostoru 
stávajícího parkoviště, které bude ale 
rozšířeno a to směrem k panelovým 
domům,“ dodává místostarosta 
Frýdlantu. 

Kompletní revitalizace se letos dočká v Husově ulici ve Frýdlantě plocha před panelovými domy  
včetně stávajícího parkoviště. Jde o poslední část ulice, která zatím nebyla obnovena. Práce, které 
mají začít v průběhu června a potrvají zhruba čtyři měsíce, přijdou městský rozpočet na 4 miliony 
a 163 tisíc korun bez DPH.  
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Parkovací plochy s kolmým řazením 
jsou na parkovišti navrženy z ve- 
getační dlažby s možností vsakování 
srážkových vod. V rámci revitalizace 
prostoru pak dojde i k úpravě 
plochy před panelovými domy, 
včetně pokácení několika stromů, 
které budou po dokončení stavby 
nahrazeny novou výsadbou.  
V plánu je také odvodnění ploch a 
vybudování zpomalujícího retenč-
ního podzemního objektu, který má  
v případě velkých srážek zabránit 
odtoku povrchové vody do centra 
města. „Všechny vchody panelových 
domů budou, stejně jako doposud, 
připojeny z chodníku třímetrovou 
přístupovou cestou, která bude zároveň 
i průjezdnou přístupovou komunikací 
k objektům. Výškové řešení chodníku 
bude optimalizováno pro zajištění 
bezbariérového přístupu do všech 
objektů,“ dodává Kateřina Korečková 
z investičního oddělení Městského 
úřadu Frýdlant. 

Zhotovitelem zakázky bude firma 
Strabag a.s.  

Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM 
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM 
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
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V Kodešově ulici se opět pracuje, 
druhý rok pokračuje její kompletní 
rekonstrukce

„Během března a dubna ještě  
do průběhu rekonstrukce často mluvilo 
počasí, protože zima se letos ne a ne 
vzdát. Nicméně i tak práce pokračova-
ly a pokračují. Aktuálně se dokončují 
inženýrské sítě v úseku ulice Kodešova 
od křižovatky s ulicí Jiráskova až  
po křižovatku s ulicí Krátká, tedy od 
hostince Kotel po železniční přejezd. 
Souběžně byla zahájena i pokládka 
konstrukčních vrstev, chodníků a 
veřejného osvětlení,“ říká místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. Práce jsou 
zahrnuty stále do první etapy oprav a 
měly by být zcela dokončeny  
v průběhu května tak, aby mohla 
plynule začít etapa druhá. Ta bude 
zahrnovat demolici a výstavbu 
dvou mostů, kompletní výměnu 
inženýrských sítí, pokládku veřejného 
osvětlení, rekonstrukci komunikace 
včetně konstrukčních vrstev od kři-
žovatky s ulicí Míru (od prodejny  
p. Brzobohatého) až po křižovatku  
s ulicí Jiráskova. 

„V druhé etapě se pak bude pracovat i  
v úseku mezi křižovatkou Kodešovy  
ulice s ulicí Krátká (od železničního 
přejezdu) až po křižovatku s ulicí 
Horská. V tomto úseku rovněž proběhne 
kompletní výměna inženýrských sítí, 
rekonstrukce vozovky a výstavba 
chodníků včetně veřejného osvětlení. 
Předem chci upozornit, že aktuální stav 
uzavírek se může v průběhu výstavby 
vzhledem ke komplikacím při výstavbě 
drobně lišit,“ říká Ing. Jan Syrůček, 

Začátkem března začaly ve Frýdlantu znovu práce na kompletní rekonstrukci Kodešovy ulice, kterou 
má ve své správě Liberecký kraj. Její obnova je celkem rozplánována do tří let, skončí až v příštím roce. 
Na rekonstrukci se vedle Libereckého kraje a Města Frýdlant finančně podílí i Frýdlantská vodárenská 
společnost, a.s.
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ředitel libereckého zastoupení Metro- 
stavu a dodává: „I přes aktuální 
nepříznivé klimatické podmínky udělá-
me pro splnění plánu maximum. 
Nechceme občanům dotčeným vý-
stavbou této frekventované spojky 
komplikovat život déle než je nutné. 
Předem všem děkujeme za trpělivost 
s omezeními, která stavba nutně 
vyvolává.“  

Druhá etapa rekonstrukce Kodešovy 
ulice by měla být hotová do konce 
tohoto roku. Třetí začne na jaře 
roku příštího hned, jak to klimatické 
podmínky dovolí. Týkat se bude 
úseku Kodešovy ulice od křižovatky  
s ulicí Horská až k odbočce na Hartu.   

Učení není mučení…
… jak dokazuje organizace Člověk  
v tísni, o. p. s., která na Frýdlantsku  
už šestým rokem pomáhá dětem  
ze sociálně a ekonomicky znevýhodně-
ného (či kulturněodlišného) prostředí  
s přípravou do školy. V letech  
2016–2018 to bylo v rámci projek-
tu Na jedné lodi místní organizace 
MAS Frýdlantsko, z. s., jímž se Člověk  
v tísni inspiroval a napsal vlastní  
projekt, Za úspěchem, díky němuž 
mohou od roku 2019 dětem a jejich 
rodičům pomáhat tzv. odborní doučo-
vatelé a doučovatelé z řad studentů 
středních škol a frýdlantské veřejnosti.

Projekt Za úspěchem – stejně jako jiné 
„doučovací“ projekty – se zaměřuje  
nejen na děti, které potřebují pomoci 
se školní látkou, ale i na jejich rodiče a 
pedagogy. Těm pomáhá zprostředko-
vat vzájemný kontakt a zahájit komu-
nikaci. Smyslem a cílem spolupráce 
rodiny se školou je především to, aby 
se děti ve škole cítily bezpečně (nepři-
padaly si méněcenné, protože nezvlá-
dají, nestíhají, nemají potřebné po-
můcky,…), mohly zažít úspěch, a aby 
se jim i doma dostávalo odpovídající 
podpory.

O naplnění tohoto cíle usilují dvě 
projektové aktivity: jednak aktivita 
„Podpora žáků ohrožených školním 
neúspěchem“ a jednak aktivita  
zvaná „Starší kamarád“. První aktivita  
zastřešuje doučování dětí v rodinách,  
případně ve škole – nyní, v časech ne-
příznivé epidemiologické situace, také 
v prostorách organizace Člověk v tísni, 
on-line formou, a když počasí dovolí, 
také venku. Druhá aktivita se dětem 
snaží zprostředkovat vzdělávání a  
poznání zážitkovou formou (posvěce-
nou už před staletími Janem Amosem 
Komenským). Doučovatelé, tentokrát 
v roli takzvaných „starších kamarádů“, 
s dětmi chodí na výlety do přírody, a 
když to ještě situace dovolovala, brali 
je např. do muzeí, na hrady a zámky, do 
ZOO a na řadu dalších míst, kam by se 
děti běžně nedostaly.

Důležitou součástí projektu je spolu-
práce s vybranými školami Frýdlant-
ského výběžku – jedná se o školy, 
které měly o spolupráci s Člověkem  
v tísni zájem a které souhlasily, že 
pracovníkům projektu pomohou 
zprostředkovat kontakt s potřebnými  
rodinami a, bude-li to nutné, poskyt- 

nou pro doučování zázemí (tam, kde  
z nějakého důvodu není možné  
doučovat v rodině).

Za dobu realizace projektu už pra-
covníci organizace spolu s doučo-
vateli z řad studentů a veřejnosti 
podpořili desítky dětí a jejich rodičů 
– dětem poskytli pomoc při zvládání  
látky ve škole, rodiče podpořili při ko-
munikaci se školou (což se ukázalo jako 
zvlášť důležité v souvislosti s uzavře-
ním škol v rámci protiepidemických 
opatření) a zajistili potřebné IT vybave-
ní a podporu při distanční výuce.

O tom, že děti z doučování rozhod-
ně nejsou pasivní a nečekají jen  
na to, co pro ně Člověk v tísni vymyslí, 
se dočtete v článku „… sdílená radost 
je dvojnásobná radost“, který vyjde  
ve Frýdlantském zpravodaji příští  
měsíc. Kdo ví, třeba mezi ty, koho děti 
z „doučování“ potěší, budete patřit  
i Vy… 

Alice Chocholoušková 
projektová manažerka 
Člověk v tísni, o. p. s., Liberec
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Přípravy na vstup Frýdlantu  
do akciové společnosti KNL  
intenzivně pokračují
V plném proudu jsou přípravy 
vstupu města Frýdlant mezi akcionáři 
společnosti Krajská nemocnice Libe-
rec, a.s. (KNL). Další z jednání, které  
vstup Frýdlantu mezi akcionáře 
liberecké nemocnice připravují, pro-
běhlo v prostorách Libereckého kraje  
v průběhu dubna. Vstup Frýdlantu  
mezi akcionáře KNL je výhodný 
především proto, že se jím zjednoduší 
možnost financování plánované 
rekonstrukce části areálu frýdlantské 
nemocnice. Ta má podle projektu  
přijít na více než 100 milionů korun  
bez DPH. Budovy ale patří městu 
Frýdlant, zatímco nemocnici provozuje 
KNL, což při hledání možností finan-
cování přináší řadu problémů.

„Na jednání jsme řešili technické stránky 
celé věci a úkoly, které je třeba splnit. 
Nejvíce práce teď budou mít s přípravou 
všeho potřebného právníci Libereckého 
kraje. Města Frýdlant, Liberec, Turnov  
i Liberecký kraj jsou na všech krocích  
dohodnuti,“ říká místostarosta Frýd- 
lantu Jiří Stodůlka, který má zdra-
votnictví ve městě ve své gesci. 

Pro Město Frýdlant je možnost stát se 
čtvrtým akcionářem KNL způsobem, 
jak zajistit financování a realizaci 
chystané rekonstrukce části areálu 
frýdlantské nemocnice, jejíž budovy 
jsou dnes v majetku města Frýdlant. 
„Z vlastních zdrojů by ji totiž město 
Frýdlant nikdy provést nemohlo, protože 
není provozovatelem zdravotnické 
péče a tudíž nedosáhne na žádnou 
dotaci a financování rekonstrukce  
z vlastního rozpočtu je vzhledem k výši 
předpokládaných nákladů naprosto 
nereálné,“ vysvětluje Jiří Stodůlka. 

Na tom, že bude rekonstrukce ne-
zbytná, se město s Libereckým kra-
jem a KNL shodlo hned začátkem 
července 2019, kdy KNL frýdlant-
skou nemocnici převzala od společ-

nosti EUC. „Velmi brzy jsme se shodli  
na rozsahu nutných rekonstrukčních  
prací v zadní části areálu nemocnice, 
máme hotovou studii, projekt, kte-
rý zaplatí ze svého rozpočtu město  
Frýdlant. Nicméně zatímco budoucí 
vzhled a fungování frýdlantské nemoc-
nice jsou vlastně jasné, otazníky visí nad 
způsobem financování rekonstrukce,“ 
vysvětluje Jiří Stodůlka. Město Frýdlant 
už v polovině roku 2019 garantovalo, 
že do projektu investuje částku 25 mi-
lionů korun. Další peníze se ale nepo-
dařilo sehnat. „Oslovili jsme při hledání 
financí na rekonstrukci i okolní obce  
z Frýdlantska, ale jediný, kdo se k zá-
vazku přihlásil konkrétní částkou, byla  
Bulovka, která přislíbila ze svého  
rozpočtu 500 tisíc korun,“ podotýká mís-
tostarosta Frýdlantu.

Také finanční příspěvek z kraje je kvů-
li vlastnictví objektů městem Frýdlant 
komplikovaný. Stejně jako případná 
investice KNL. „KNL nemůže jen tak in-
vestovat do cizího majetku. Pokud by to 
chtěla udělat, musela by se tato inves-
tice řešit smluvně například v nájem-
ní smlouvě, muselo by být jasně dané,  
za jak dlouho se investice „odbydlí“ a vy-
řešit by se musela ještě celá řada nejas-
ností. Bylo by to velmi komplikované a  
ze zkušeností s EUC víme, jaké kom-
plikace mohou dlouhodobé nájemní 
smlouvy, byť se v současné době zdají  
výhodné a dokonalé, později přinést. 
Proto jsme se snažili najít pro obě strany 
výhodnější a jednodušší řešení. Tako-

vým se jeví vstup Frýdlantu do akciové 
společnosti KNL,“ řekl už dříve hejtman  
Libereckého kraje Martin Půta.

Pokud se Frýdlant stane čtvrtým 
akcionářem KNL, vloží do akciové 
společnosti majetkově tu část ne-
mocnice, která je pro provozování 
nemocnice potřebná. Kromě budovy 
staré gynekologie a chirurgie (his-
torické budovy na začátku areálu 
včetně technického zázemí, spojovací 
chodby, stravovacího traktu a prá-
delny), v podstatě všechny objekty. 

„Dojde k ocenění těchto objektů a  
na základě tohoto ocenění Frýdlant získá 
v případě vstupu mezi akcionáře KNL  
příslušný počet akcií ve společnosti. Tím 
by se objekty v zadní části nemocni-
ce staly majetkem KNL, která by na ně  
mohla vytvářet například odpisové  
zdroje a pravidelně by je udržovala  
v rámci svého hospodaření. Samo-
zřejmě že bude nadále nutné hledat 
zdroje na počáteční investice do re-
konstrukce, ale ve chvíli, kdy bude  
Frýdlant akcionářem KNL a budovy  
budou součástí společnosti, budou 
jiné možnosti, jak využít různé zdroje,“  
dodal hejtman s tím, že na moderniza-
ci by mohla společnost využít finanč-
ní prostředky z programu REACT-EU,  
v rámci kterého by na vylepšení  
úrovně ve zdravotnictví v ČR mělo být 
určeno až 40 miliard korun.   

Foto: Liberecký kraj
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Základní škola speciální sbírá poho-
zené odpadky ve Frýdlantu s žáky  
pravidelně. V době předpandemické 
tak činila v rámci březnového projektu 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“, letos 
se rozhodla tak učinit u příležitosti  
Dne Země, který připadá na 22. dubna.

„Žáci byli rozděleni do pěti skupin, 
každá se vydala do jiné části města. 
Část z nich uklidila školní zahradu a 
hřiště u zahrádek za panelovými domy  
u nemocnice, další lokalitu Střelnice, 
okolí silnice na Krásný Les a jedna  
ze skupin vyrazila i na křížovou cestu,“ 
popisuje ředitelka ZŠ speciální Frýd-
lant Mgr. Jaroslava Smolová. Vedle 
už popisovaných často nacházených 
odpadků děti objevily také plastové 
trubky, řadu oděvů, pet lahve, rezavý 
budík, sedačky z autobusu nebo třeba 
lahvičky od parfému. „Děti poctivě 
sbíraly veškerý odpad, který našly. 
Řídily se ale zároveň našimi instrukcemi 
ohledně nebezpečných odpadků,  
na které nesmí sáhnout, aby se nezranily 
nebo neohrozily. Mezi takové patřilo 
například rozbité sklo nebo injekční 
stříkačka, kterou jsme také našli. Děti 
správně zareagovaly a žádné na ni ne- 
sáhlo. Odborně jí zlikvidoval jeden  
z kantorů,“ dodává ředitelka školy.

Asi nejvíce odpadu našli žáci základní 
školy speciální u cesty od zimního 
stadionu ke garážím a v lesoparku 
Střelnice, kde se našlo i poměrně dost 
oblečení. „Naopak nejméně odpa- 
du bylo na křížové cestě, kde žáci 
posbírali jen asi půl pytle odpadků.  

Z toho jsme měli radost. Buď jsou 
tam lidé odpovědnější a odpadky  
neodhazují do přírody nebo jim záleží 
na čistotě křížové cesty a odpadky  
tam sbírají. Ostatně jednu paní  
na procházce, která cestou sbírala 
odhozené odpadky, jsme také potkali,“ 
dodává kantorka školy Mgr. Jarmila 
Borecká.

Pytle s odpadem zanechaly děti  
na předem určených místech, odkud 
je pak k likvidaci svezli pracovníci 
technického oddělení Městského 
úřadu Frýdlant.

„Město Frýdlant každou podobnou 
iniciativu vítá. Je krásné vidět, že se děti 
zaslouží o hezčí vzhled svého města.  
A věřím tomu, že tím, že samy věnovaly 
energii úklidu odpadků, si příště 
dobře rozmyslí, jestli nějaký na zem  
či do přírody odhodí. A pohlídají to 
i u svých kamarádů,“ dodává ta- 
jemnice Městského úřadu Frýdlant 
Ing. Veronika Bubeníčková.  

Děti ze základní školy speciální 
uklízely u příležitosti Dne Země 
Frýdlant
Téměř pět desítek žáků Základní školy speciální Frýdlant se ve středu 21. dubna 2021 zapojilo v rámci 
mezinárodního Dne Země do úklidu Frýdlantu. Celkem se jim podařilo v různých lokalitách města 
sesbírat pět 120 litrových plastových pytlů odpadků. Nejčastěji žáci nacházeli plastové obaly od pochutin, 
igelitové pytlíky, plechovky od energetických nápojů, lahve od alkoholu či krabičky od cigaret.
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Také ve Frýdlantu pomáhá  
intervenční centrum pro lidi 
ohrožené domácím násilím

Hlavním pracovištěm intervenčního 
centra je Liberec, ale pro potřeby 
klientů působíme i na detašovaných 
pracovištích v České Lípě, v Jilemni-
ci a ve Frýdlantu. V odůvodněných 
případech, v souvislosti s vykázá-
ním násilné osoby, můžeme dojet  
za klientem přímo do jeho bydliště.

Co je to domácí násilí?
Je to opakující se a stupňující se 
dlouhodobé násilí, které probíhá mezi 
lidmi, kteří spolu sdílí domácnost. 
Násilí je skryté očím veřejnosti, děje se 
doma za zavřenými dveřmi. Role jsou 
jasně rozděleny a nemění se – jeden je 
násilník a druhý je napadán. Domácím 
násilím nejsou jednorázové spory a 
hádky ani vzájemné potyčky mezi 
partnery.

K domácímu násilí nemusí docházet 
jenom mezi manželi či partnery, 
násilí probíhá i mezi sourozenci, 
spolubydlícími, mezi rodiči a jejich 
dětmi. Násilí nepáchají jen muži 
na ženách, ale i ženy na mužích, 
ohroženými osobami jsou i senioři a 
děti.

Násilí má mnoho podob – fyzické, 
psychické, ekonomické, sexuální nebo 
sociální izolace, často dochází k jejich 
vzájemné kombinaci.

Pro lepší představu – domácím násilím 
jsou situace, kdy blízká osoba žijící  
s vámi ve společné domácnosti:

•  Vás opakovaně uráží a ponižuje 
před ostatními lidmi.

•  Vám zakazuje styk s přáteli a s vaší 
rodinou.

•  Kontroluje veškeré vaše finance.

•  Vám vyhrožuje a zastrašuje vás.

•  Vám fyzicky ubližuje.

•  Vás nutí k sexuálním praktikám, 
které se vám nelíbí.

•  Ničí vaše věci.

•  Je ve vztahu majetnická a žárlivá.

•  Požaduje naprostou kontrolu  
nad vším, co děláte.

Naše služba je určena pro osoby 
starší 16 let, které nás samy osloví  
s prosbou o pomoc nebo pro ty, které 
kontaktujeme s nabídkou pomoci 
my, a to na základě policií zaslaného 
úředního záznamu o vykázání. 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím poskytuje svoje služby lidem žijícím  
v Libereckém kraji již od roku 2007. Je součástí Centra intervenčních a psychosociálních služeb 
Libereckého kraje, p. o., pod které patří též Linka důvěry v Liberci či Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy v Liberci, Jablonci nad Nisou a České Lípě. 

Mnohdy nás kontaktují také příbuzní 
nebo známí ohrožených osob, kteří 
se ptají na možnosti pomoci nebo 
na to, co konkrétně oni mohou pro 
ohroženou osobu udělat.

Co je to policejní vykázání?
Odpovědí na potřebu řešit 
problematiku domácího násilí bylo 
v roce 2007 zavedení institutu 
vykázání, který umožňuje Policii 
ČR vykázat násilnou osobu  
ze společného obydlí na 10 dní. 
V tom okamžiku začíná zákonem 
uložená činnost intervenčního 
centra. Jeho pracovníci kontaktují 
ohroženou osobu a nabídnou jí 
bezplatnou pomoc: sociálně právní 
poradenství, poskytnou krizovou 
intervenci, zprostředkují kontakt  
s jinými odborníky, doporučí opatření 
pro bezpečnost a ochranu nebo 
pomohou se zpracováním soudních 
návrhů. Intervenční centrum spolu-
pracuje s policií ČR, s orgány sociálně-
právní ochrany dětí a dalšími služba-
mi a institucemi. Snažíme se podpořit 
klienta, aby byl schopen vlastními 
silami aktivně řešit svou situaci.

Pro frýdlantský region funguje  
detašované pracoviště intervenčního 
centra v Centru 1407,  
na adrese Míru 1407, Frýdlant.  
Objednat se lze na telefonu  
482 311 632 nebo 776 776 501.   
Vzhledem k neustále se měnící  
epidemiologické situaci doporučujeme 
sledovat naše webové stránky  
http://intervencni-centrum.cipslk.cz/, 
kde také naleznete další informace.
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Příběh paní M. – 47 let (případ intervenčního centra z roku 2017) 
 
Pracuji jako učitelka na základní škole, s manželem vychovávám dva syny, ve věku 14 a 15 let, 
bydlíme ve starém rodinném domě. Náš vztah s manželem postupem let vychladl, jako 
partneři již spolu delší dobu nefungujeme. Už tři roky žijeme v oddělených pokojích, já mám 
pokoj v patře domu, manžel v přízemí. 
Zhruba před rokem jsem potkala jiného muže, je to také pedagog, žije v jiném městě poměrně 
daleko od nás. Nejprve jsme si dlouhou dobu jen psali, pak se začali občas vídat. Manžel o 
ničem nevěděl, stejně jsem ho prakticky nezajímala. Před půl rokem manžel přišel o práci, 
jinou si nenašel, začal pít, jeho chování vůči mně se začalo zhoršovat. Již v té době jsem 
uvažovala, že pokud se situace nezlepší a manžel bude pokračovat v pití, podám žádost o 
rozvod. Manžel, který byl zdatný v informačních technologiích, se mi naboural do  
facebooku a do emailu a můj poměr s jiným mužem zjistil. Od té doby mi začalo peklo na zemi. 
Manžel byl na mě sprostý, agresivní, nadával mi každý den. Když byl opilý, tak mě bil, často i 
před zraky synů. Pil vždy doma, nechodil nikam do hospody. To, jak se doma choval, nikdo 
mimo naši rodinu neviděl. 
Manžel mi bez mého vědomí na facebookového profilu nastavil v profilu informace, že nabízím 
sexuální služby, začal psát mým jménem podivné zprávy mým přátelům. Také rozeslal žádosti 
o přátelství mnoha cizím lidem, a to i do zahraničí. Začali mě kontaktovat cizinci z různých 
kontinentů, projevili zájem o sexuální služby, které jsem na facebooku měla uvedené. Přátelé 
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pokoj v patře domu, manžel v přízemí. 
Zhruba před rokem jsem potkala jiného muže, je to také pedagog, žije v jiném městě poměrně 
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Příběh paní M. – 47 let  
(případ intervenčního  
centra z roku 2017)
Pracuji jako učitelka na základní škole, 
s manželem vychovávám dva syny,  
ve věku 14 a 15 let, bydlíme ve starém 
rodinném domě. Náš vztah s manže- 
lem postupem let vychladl, jako 
partneři již spolu delší dobu 
nefungujeme. Už tři roky žijeme  
v oddělených pokojích, já mám pokoj 
v patře domu, manžel v přízemí.

Zhruba před rokem jsem potkala 
jiného muže, je to také pedagog, 
žije v jiném městě poměrně daleko  
od nás. Nejprve jsme si dlouhou dobu 
jen psali, pak se začali občas vídat. 
Manžel o ničem nevěděl, stejně jsem 
ho prakticky nezajímala. Před půl 
rokem manžel přišel o práci, jinou si 
nenašel, začal pít, jeho chování vůči 
mně se začalo zhoršovat. Již v té době 
jsem uvažovala, že pokud se situace 
nezlepší a manžel bude pokračovat  
v pití, podám žádost o rozvod. Manžel, 
který byl zdatný v informačních 
technologiích, se mi naboural do face- 
booku a do emailu a můj poměr  
s jiným mužem zjistil. Od té doby mi 
začalo peklo na zemi. Manžel byl  
na mě sprostý, agresivní, nadával mi 
každý den. Když byl opilý, tak mě bil, 
často i před zraky synů. Pil vždy doma, 
nechodil nikam do hospody. To, jak se 
doma choval, nikdo mimo naši rodinu 
neviděl.

Manžel mi bez mého vědomí na face- 
bookového profilu nastavil v profilu 
informace, že nabízím sexuální služby, 
začal psát mým jménem podivné 
zprávy mým přátelům. Také rozeslal 
žádosti o přátelství mnoha cizím 
lidem, a to i do zahraničí. Začali 
mě kontaktovat cizinci z různých 
kontinentů, projevili zájem o sexuální 
služby, které jsem na facebooku měla 
uvedené. Přátelé mě kontaktovali a 
divili se, co se to děje, proč jim píšu 
přes facebook takové věci, co to mám 

na profilu. Musela jsem si facebookový 
účet zrušit, přestala jsem používat 
soukromý email, protože se mi do ně-
ho manžel pravidelně nabourával.

Před dvěma měsíci mi začal manžel 
v opilosti ubližovat i fyzicky, začal 
mě fackovat, tahat za vlasy, řval  
na mě. Toto se dělo několikrát týdně. 
Situace jednoho listopadového dne 
vygradovala. Manžel mne odpoledne, 
když jsem přišla z práce, doma 
napadl, bil mě pěstí do obličeje, kopal  
do mě, házel po mě jídlo, vylil na mě 
mléko, vysklil výplň dveří v dětském 
pokojíčku, byl velmi vulgární. Tomu 
všemu byli přítomni naši synové. Pak 
odešel ven. Uklidila jsem tu spoušť a 
šla si do svého pokoje lehnout. Manžel 
se po nějaké době vrátil domů, 
to už byl večer. Přišel ke mně do 
pokoje, kde jsem ležela na posteli, a 
vylil na mě do postele kýbl vody. Pak 
mě začal bít, kopat, svezla jsem se  
z postele na zem. Za vlasy mě vytáhl 
ze země a hodil mě zpátky na mokrou 
postel. Když se vzdálil, zavolala jsem 
mobilem staršího syna, který byl doma  
v přízemí. Když ten přišel, manžel 
dělal jako by se nic nestalo. Zavolala 
jsem policii, se synem jsme šli čekat 
na chodbu. Manžel na nás začal řvát a 
vyhrožovat, že nás oba zabije. Strachy 
jsme se synem jen tak bez bot vyběhli 
ven z domu a čekali na policii venku 
před domem. Když policie přijela, 
manžel vyšel ven z domu, dělal, že je 
ospalý a že neví, co se stalo.

Policie manžela na 10 dnů vykázala. 
Já zůstala doma v pracovní ne-
schopnosti, měla jsem tělo od ran 
pěstí a kopanců samou modřinu, 
bolelo mě i jen chodit. Do dvou 
dnů mne kontaktovali pracovníci 
intervenčního centra, přijeli za mnou  
k nám domů a pomohli mi se sepsá-
ním návrhu na prodloužení vykázání. 
Byla jsem celou situací otřesená, 
nevěděla přesně, co teď dělat, měla 
jsem v hlavě zmatek, nedokázala 
jsem se pořádně na nic soustředit. 
S intervenčním centrem jsme moji 
situaci rozebrali, naplánovali postup, 
co mám dělat, na koho se obrátit 
(OSPOD, policie, psycholog, právník). 
Soud mému návrhu o prodloužení 
vykázání vyhověl, vykázání bylo 
o měsíc prodlouženo. Během této 
doby jsem se zotavila jak fyzicky, 
tak částečně psychicky, podala jsem  
za pomoci právníka a OSPOD návrh  
na úpravu výchovy a výživy našich 
synů, připravili jsme s právníkem 
žalobu o rozvod. Pracovnice OSPOD 
situaci projednala i s našimi syny, 
pro které bylo to, co se u nás 
dělo dvojnásob složité. Dále jsem 
spolupracovala s policií, protože je 
proti manželovi vedeno trestní stíhání.

Manžel se během vykázání odstě-
hoval do jiného města ke své sestře.  
Se syny se vídá, k nim se naštěstí  
chová dobře. Mně vzkázal, že se již 
nevrátí.  

Foto Pexels
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Sběrné místo odpadů je nově 
otevřeno pět dní v týdnu

Sběrné místo je v Raisově ulici v části 
prostoru, kde byl dříve sběrný dvůr. 
Z důvodu omezených prostorových 
možností došlo od 1. března 2021  
ke zrušení odebírání stavebního 
odpadu a použitých pneumatik. 
Stavební odpad je možné odvážet 
přímo na skládku firmy ČEFOS s.r.o.  

na Větrově ve Frýdlantu nebo si 
objednat přistavení a odvoz kontej-
neru od firmy FCC s.r.o.

Pneumatiky je možné zdarma 
odevzdávat v rámci zpětného odběru 
u všech prodejců pneumatik, dále  
v Pneuservisu Petra Zahejského v ulici 
Novoměstská 1237, Frýdlant.

Pět dní v týdnu je nově otevřeno sběrné místo odpadů v Raisově ulici ve Frýdlantu. Nová otevírací doba 
je: pondělí 9-18 hodin, úterý zavřeno, středa 9-14 hodin, čtvrtek 9-18 hodin, pátek 8-14 hodin a  sobota 
8-13 hodin. V neděli je sběrné místo uzavřeno. Polední přestávka je od 12.00 do 12.30 hodin.

Sběrné místo je určeno pouze 
pro občany s trvalým pobytem  
ve Frýdlantu, kdy toto je nutné  
při odevzdání odpadů prokazovat 
občanským průkazem. Odevzdávání 
odpadů je zdarma.

Sběrné místo není určeno pro podni- 
katelské subjekty. Výjimkou je 
pouze zpětný odběr použitého 
elektrozařízení, které mohou ode-
vzdávat občané i podnikatelé bez 
omezení.  

Přehled odebíraných odpadů:
•  směsný komunální odpad

•  biologicky rozložitelný odpad

•  dřevo, nábytek

•  plechovky

•  jedlé oleje a tuky

•  tříděný odpad

•  elektroodpad

•  nebezpečný odpad   
(rozpouštědla,kyseliny, zásady, 
barvy, lepidla apod.)   

Občanská kronika

Alois Deschmann & Vědunka Beranová

Sňatky
Aneta Holečková
Stella Budská
Sebastian Doupovec
Jan Bilý
Tereza Smolová
Nikolas Milan Kroka

Narození

březen 2021

Karel Bartoš
Jiří Hubyč
Miroslav Prošek
Antonín Polčák
Jana Bartošová

Úmrtí
Rudolf Polák
Jozef Michalko
Josef Rychtr
Emil Dostálek
Bartoloměj David
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V čistírně odpadních vod se bude 
stavět zásobník síranu železitého

„V červnu tohoto roku končí pro čistírnu 
odpadních vod Frýdlant platnost 
povolení k vypouštění odpadních 
vod. Abychom získali povolení nové, 
musíme zajistit, aby byl obsah fosforu  
ve vypouštěných vodách nižší než 
2mg/l. To ale současná technologie  
není schopná zajistit,“ vysvětluje 
vedoucí provozu úpraven a čistíren 
odpadních vod Frýdlantské vodá-
renské společnosti, a.s., Ing. Alena 
Najvrtová. 

Město Frýdlant se proto rozhodlo 
investovat do stavby zásobníku 
síranu železitého, jehož dávkováním 
se koncentrace fosforu v odpadních 
vodách snižuje. „Srážení fosforu, který 
se do odpadních vod a posléze do řeky 
dostává z pracích prášků nebo mycích 
prostředků, je určitě krokem správným 
směrem. Město Frýdlant proto pořízení 
zásobníku síranu železitého zaplatilo 
ze svého rozpočtu v rámci pravidelných 
investic do čistírny odpadních vod,“ říká 

Zásobník síranu železitého se v příštích týdnech začne stavět v čistírně odpadních vod ve Frýdlantu. 
Hotový má být zhruba po čtyřech měsících od zahájení stavby a náklady na jeho vznik budou zřejmě  
820 tisíc korun bez DPH. Síran železitý potřebuje čistírna odpadních vod ke srážení nadlimitního  
množství fosforu v odpadních vodách. 

místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka a 
dodává, že jde o přímou investici 
města do vlastního zařízení, která se 
nepromítne do ceny stočného.  

Není to první letošní investice 
Frýdlantu do čistírny odpadních vod. 
Už v průběhu zimy nechalo město  
za zhruba jeden milion korun vyměnit 
i řídící jednotku čističky. Ani tato 
investice, stejně jako ostatní přímé 
investice do čistírny odpadních vod, 
se do ceny stočného nepromítne.  

Charitativní běh „Boříme bariéry“ se uskuteční 
kvůli pandemické situaci až v září
Dne 18. 9. 2021 uspořádá Světová  
škola Gymnázia Frýdlant již čtvrtý 
ročník charitativního běhu s názvem 
„Boříme bariéry, aneb spolu to jde líp“. 
Akce se bude již tradičně konat ve frý-
dlantském městském parku, kde bude 
možné se zapsat na běh, seznámit se 
s partnery Světové školy (Jedličkův 
ústav, Domov Raspenava, sdružení  
Tulipan aj.), dát si malé občerstvení, 
nebo si jen projít park. Běh jako takový 
má dvě trasy, první má 1 km a  
je vhodná i pro rodiče s malými dětmi 
či miminky v kočárku a druhá je dlouhá 
5 km. 

Již tři roky se do akce zapojují rodiny  
i jednotlivci z celého Frýdlantska a akci 
hodnotí jako užitou. Startovné je 50 Kč 
pro děti a 100 Kč pro dospělé, všechny 
finance ze startovného a dobrovolné 
příspěvky putují našim partnerům  

Jedličkovu Ústavu a Domovu Raspe- 
nava. Minulý rok se akce zúčastnilo  
téměř 200 běžců a na charitativní účely 
se vybralo přes 22 000 korun. 

Akce začíná 18. 9. v 9:00 hodin, přijďte 
si užít dopoledne do městského parku 
ve Frýdlantu i Vy!   
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Jak pracuje žákovský parlament 
Masarykovci v tomto nezvyklém 
školním roce?
Práce žákovských parlamentů je v si- 
tuaci, kdy se nemůžeme scházet, 
hodně problematická. My jsme se ale 
rozhodli, že – těžké situaci navzdory – 
budeme fungovat a pracovat dál. A tak 
se naše schůzky odehrávají v našich 
pokojíčcích přes obrazovky počítačů. 
Sdílíme spolu své myšlenky, nápady, 
názory. A vymýšlíme, jak vylepšit 
náladu i svým spolužákům. A tak 
jsme pro ně připravili Vánoční stezku, 
Velikonoční kvíz a v poslední době pro 
nadšené fotografy fotosoutěž na téma 
Naše Frýdlantsko. Chtěli jsme, aby 
během svých rodinných procházek 
vyfotili místo, které v okolí svého 
domova mají nejraději. 

Vytvořili jsme plakátky, fotosoutěž jsme 
propagovali ve svých třídách i během 
online vyučovacích hodin. A z účasti 
téměř poloviny spolužáků je vidět, že 
jsme měli dobrý nápad. Soutěž jsme 
vyhlásili už začátkem února, a tak jsou 
mezi fotografiemi snímky vysloveně 
zimní, ale mnohé už zachycují 
přicházející jaro. Některé fotky vyfotily 
samy děti, některé vyfotili při rodinné 
procházce jejich rodiče. A tak jsme 
snímky rozdělili do dvou kategorií – 
dětské a rodičovské. 

Z došlých 55 fotografií jsme 
potřebovali vybrat ty „nej“. O výběr 
fotek, postupujících do finále, jsme 
požádali paní učitelky a asistentky. Pro 
finální výběr jsme oslovili pana starostu 
Frýdlantu, který rozhodoval spolu se 
svými spolupracovníky z městského 
úřadu, a našeho pana ředitele. Že byly 
fotky tak vydařené a vybrat nejlepší 
bylo opravdu těžké, je vidět z toho, že 
si ceny pro nejlepší snímky vysloužilo 
6 dětských fotografií. Na nejlepší 
rodičovské fotografii se porota shodla. 

A které fotografie tedy vítězí?

Cenu MÚ Frýdlant si vysloužily tyto dětské záběry: 

1. Cesta k frýdlantské rozhledně, 
autorka Anička Korsowski

2. Frýdlantský zámek,  
autorka Klárka Kutílková

3. Arnoltický vodopád,  
autor Josef Kutílek
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Za žákovský parlament Masarykovci 
Anna Chvojková

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Cenu ředitele školy získávají: 

1. Zátiší s hejnem ptáků,  
autorka Lucie Marksová

2. Pohled do údolí Smědé ze Smrku, 
autor Dan Hájek

3. Oldřichov v Hájích – kaskáda na Jeřici,  
autor Jakub Richtr

Za nejlepší fotografii z fotoaparátů rodičů byla vybrána 
oběma porotami fotografie Jiřího Kutílka, zasněžená chata 
Kůrovec na Smědavě.

Všem fotografům moc děkujeme za účast a autorům vítězných fotografií blahopřejeme. Máme velkou radost, že naše 
spolužáky fotosoutěž zaujala a už přemýšlíme, co budeme na našich parlamentních setkáních řešit a vymýšlet dál.  
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Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, 

okres Liberec, příspěvková organizace 

 

 

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY FRÝDLANT 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Vážení rodiče, 

v pondělí 29. 3. 2021 jsme na webových stránkách naší školy 
www.zsazusfrydlant.cz zveřejnili podrobné informace o zápisu dětí k předškolnímu 
vzdělávání v MŠ Frýdlant pro školní rok 2021/2022. 

Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti, které se narodily v období od 
1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. 

V letošním roce je podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání umožněno 
také bez osobní návštěvy mateřské školy 

 poštou, 
 prostřednictvím datové schránky, 
 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. 

Žádost můžete doručit také osobně na pracoviště MŠ Sídlištní 1228 a MŠ 
Jiráskova 1137, Frýdlant, ve čtvrtek 13. května 2021 od 8:00 do 16:30 hodin po 
předchozí elektronické rezervaci, kterou provedete na webových stránkách 
školy. Žádosti se podávají od pondělí 3. do čtvrtka 13. května 2021. 

Pořadí přijatých žádostí nemá vliv na přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ. 

Pokud nemáte možnost si informace k zápisu a příslušné žádosti vytisknout, 
můžete si uvedené dokumenty od pondělí 3. května 2021 vyzvednout na 
pracovišti MŠ Sídlištní 1228, Frýdlant.  

V případě jakýchkoliv dotazů k zápisu kontaktujte ředitele školy Mgr. Bc. Petra 
Kozlovského na telefonu 602 443 206 nebo e-mailem na adrese: 
petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz  

Ve Frýdlantu 29. 3. 2021 
 
 
 
Mgr. Bc Petr Kozlovský, ředitel školy 

Mgr. Bc. 
Petr 
Kozlovský

Digitálně podepsal 
Mgr. Bc. Petr 
Kozlovský 
Datum: 2021.03.29 
13:50:39 +02'00'

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
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ZŠ Speciální

Zpátky v lavicích
12. dubna 2021 jsme si nejenom 
připomněli 60. výročí letu Jurije 
Gagarina do vesmíru, ale zároveň se 
alespoň někteří žáci mohli vrátit zpět  
do lavic, stejně jako žáci naší školy. 
Návrat byl spojený s pravidelným 
testováním antigenními testy. 
Testování se stalo součástí prvních 
vyučovacích hodin vždy v pondělí a 
ve čtvrtek, prozatím jsme se nesetkali 
s žádnými problémy. Budeme opti-
misté a věříme, že zdárně v lavicích 
dokončíme tento školní rok.   

Ve středu 21. dubna jsme si úklidovou 
akcí připomněli svou povinnost 
vůči naší planetě Zemi. V rámci akce 
Den Země jsme se zaměřili na úklid 
některých lokalit města Frýdlant. 
Den Země je každoroční celosvětová 
událost organizovaná 22. dubna a 
zaměřená na propagaci a podporu 
ochrany životního prostředí. Poprvé 
byl Den Země slaven v roce 1970. 
Naše škola se snaží svým zaměřením 
podporovat u žáků smysl pro ochranu 

životního prostředí tak, aby bylo 
zachováno i pro další generace. Naše 
krásná planeta si to zajisté zaslouží a 
krásné městečko Frýdlant obzvlášť. 
Tradičně uklízíme lokalitu v areálu 
lesoparku Střelnice, okolí cyklo- 
stezky a letos jsme přidali též okolí 
Křížové cesty. Nasbírané odpadky 
pak z domluvených míst odvezli 
pracovníci Městského úřadu. 

Protože je bohužel zakázána tělesná 
výchova v tělocvičnách, snažíme se 
žáky vést k pohybu venku alespoň  
při pravidelných vycházkách, pří-
padně hrách. Vždy dbáme na ho-
mogenní skupiny jednotlivých tříd. 

A tak jsme také naplánovali třídní 
turnaj v discgolfu, ke kterému jsme 
využili právě areál Střelnice, a který 
byl rozvržen do více dnů tak, aby se 
jednotlivé třídy nepotkávaly. V příštím 
čísle Frýdlantského zpravodaje Vám 
rádi ukážeme pár nejzajímavějších 
fotografií z turnaje.

Na závěr přidáváme fotografii z na- 
šeho jarního tvoření. Přestože byl 
duben velmi chladný, jaro k nám 
nezastavitelně dorazilo... 

Mgr. Jaroslava Smolová 
ředitelka školy
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Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Ve Střední škole hospodářské a lesnické 
vznikla relaxační místnost

Nová relaxační místnost, kterou 
žáci a zaměstnanci mohou využívat 
při ranním nedočkavém čekání  
na začátek vyučování nebo během 
přestávek při vyučování, vznikla  
v dubnu v prostorách Střední školy 
hospodářské a lesnické. Moderní 
komunikační technologie v čele  
s Facebookem tak vymění hned, jak 
to vládní opatření dovolí, za osob-
nější způsob komunikace s kamarády 
či kolegy tváří v tvář. Nové prostory 
budou sloužit i jako příležitostná 
školní kavárna například při dnech 
otevřených dveří.   

Ing. Miroslav Kudrna 
ředitel Střední školy hospodářské a 
lesnické Frýdlant
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Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Autotrenažer nebo vybavení chemické  
laboratoře. Nové výukové pomůcky v SŠHL

Pro ještě lepší a efektivnější vzdělávání 
žáků a učňů zakoupila Střední škola 
hospodářská a lesnická Frýdlant nové a 
moderní výukové pomůcky. Jde o 
autotrenažer, svářecí trenažer nebo 
vybavení do chemické laboratoře. 
Škola pomůcky zakoupila díky 
projektu NAKAP II. , který je realizován 
na základě partnerství Libereckého 
kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, 
o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické 
univerzity v Liberci, Nadačního 
fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-
psychologických poraden a Krajské 
vědecké knihovny v Liberci, p. o. 
Hlavním cílem projektu je systémově 
zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém 
kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ.  

Ing. Miroslav Kudrna 
ředitel Střední školy hospodářské a 
lesnické Frýdlant
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V parku pod hřbitovem bylo nutné 
pokácet 18 rizikových stromů

„Všech 184 stromů v parku pod hřbi-
tovem prošlo odborným arboristickým 
posudkem, ze kterého vzešlo, že 18  
z nich představuje pro návštěvníky velké 
bezpečnostní riziko. Bylo doporučeno 
jejich pokácení, které poslední březnové 
dny provedli v rámci odborného 
výcviku členové Jednotky Sboru dobro-
volných hasičů Frýdlant,“ říká Jan 
Mráz z majetkosprávního oddělení 
Městského úřadu Frýdlant. 

U 16 stromů bylo vzhledem k obvodu 
jejich kmene učiněno oznámení o 
jejich kácení na oddělení životního 
prostředí Městského úřadu Frýdlant. 
U zbylých dvou, menších, to nutné 
nebylo. 

Práce na obnově parku u hřbitova 
ale kácením nekončí. Na základě 
výsledků arboristického posudku 
proběhne v průběhu roku i odbor-
né ošetření dalších stromů, budou 
provedeny vazby a další úpravy. 
„Město také chystá náhradní 
výsadbu. Pokácené stromy nahradí 
nové, listnaté,“ vysvětluje místo- 
starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 
Ostatně Frýdlant investuje do nové 
výsadby zeleně každoročně, vždy sází 
kolem stovky nových stromů a keřů. 

Ve Frýdlantě došlo koncem března  
ke kácení nemocných a nebezpeč-
ných stromů i na dalších místech.  
Na základě arboristického posudku 
byly pokáceny rizikové stromy napří-
klad u tenisových kurtů. 

V parku pod hřbitovem nechalo Město Frýdlant koncem března pokácet 18 nemocných stromů, které 
představovaly pro návštěvníky bezpečnostní riziko. Jednalo se většinou o lípy, akáty či smrky. Stromy 
byly zasaženy rozsáhlou hnilobou kmene, měly nestabilní kosterní větvení či silné odumřelé větve  
nad cestou či lavičkou. Za pokácené stromy město v průběhu roku vysází stromy nové, listnaté, vhodné 
do tohoto prostředí. 
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Pomník s kovovým medailonem  
s reliéfní bustou T. G. Masaryka a ná-
pisem se nachází v areálu někdejší 
české obecní školy ve Frýdlantu,  
postavené v roce 1925 v Bělíkově ulici. 
Pořídila jej vlastním nákladem Jedno-
ta Československé obce legionářské  
pro Frýdlant a okolí. Návrh pochází  
od architekta Viléma Kvasničky,  
realizaci provedli sochaři bratři  
Josef a František Bílkovi. Do základu 
pomníku bylo uloženo válcovité 
kovové pouzdro s pamětní listinou.  
K slavnostnímu odhalení pomníku  
došlo 21. července 1936. Pro tuto  
příležitost vyrobila v témže roce  
mincovna Kremnice pamětní odzná-
ček. V roce 1938, po postoupení Sudet 
Německu, došlo z politických důvodů 
k odstranění reliéfu a nápisu z pomní-
ku. K jeho obnově se přistoupilo v roce 
1947. Záhy, v roce 1948, byl pomník 
opět zrušen, a obnoven byl znovu až 
v roce 1995.

Škola i pomník reprezentují nepo-
četnou skupinu realizací spojených 
s mladou Československou republi-

Pomník Tomáše Garrigua 
Masaryka, Frýdlant
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207                                       Drobné památky Frýdlantsko 

Číslo památky: 02
Název památky: pomník frýdlantských osobností, Frýdlant 
Umístění památky: WGS84 (GPS): N = 50°55‘20‘‘ E = 15°5.0‘19‘‘

kou, vytvořených v oblasti s převahou 
německy hovořícího obyvatelstva. 
Dalším objektem tohoto typu byl  

ve Frýdlantu obchodní dům firmy 
Baťa v dnešní ulici Míru.  

Foto: Radek Petrášek

Seriál Drobné památky Frýdlantsko
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Drobné památky Frýdlantsko  

 
 
 

Číslo památky: 01 

Název památky: pomník frýdlantských osobností, Frýdlant  

Umístění památky: WGS84 (GPS): N = 50°55'16'' E = 15°4.0'40'' 

 

V parku nedaleko frýdlantského kostela Nalezení sv. Kříže, v blízkosti domu čp. 20, se nachází torzo 
betonového podstavce s květníkem. Jen málokdo z kolemjdoucích by řekl, že se jedná o pozůstatek 
pomníku, který nechal svým významným osobnostem zřídit místní Pěstitelský a okrašlovací spolek. 
Pomník, původně obložený žulovými deskami do tvaru vysokého hranolu, byl věnován třem 
frýdlantským osobnostem: okresnímu starostovi, městskému radnímu, řediteli spořitelny a 
průkopníkovi ochrany dětí Heinrichu Ehrlichovi, dále básníku domoviny a městskému radnímu Juliu 
Krauseovi a učiteli hudby a řediteli měšťanské školy v České Lípě Franzi Mohauptovi. Jejich jména byla 
zobrazena na desce na přední straně pomníku, kde se nacházela i bronzová plaketa s poprsím Heinricha 
Ehrlicha. Slavnostní odhalení pomníku se konalo 15. června 1930 za zpěvu místních pěveckých sborů. 
Autorem návrhu pomníku byl drážďanský architekt Rudolf Bitzan (1872-1938), který měl k Frýdlantu i 
osobní vazby, neboť se oženil s dcerou starosty Antona J. Aignera, Marií. Není proto překvapením, že 
se v regionu setkáváme i s jeho dalšími realizacemi. Přímo ve Frýdlantu nese jeho rukopis Glückova a 
Grügerova vila či vodojem, v okolí pak Schwarzova vila v Raspenavě, Simonova vila v Lázních Libverda 
nebo Resselova vila v Dolní Řasnici. 

Ale zpátky k pomníku frýdlantských osobností. K jeho „odstrojení“, tedy k odstranění desek s nápisy a 
plakety, došlo pravděpodobně v roce 1948, kdy byl zadán okresním národním výborům ve 
frýdlantském okresu úkol odstranit symboly, pomníky a označení upomínající na dobu „nesvobody“. 
Později bylo jádro použito jako podstavec pro květinovou výzdobu. Objekt dodnes netrpělivě čeká na 
svou obnovu. 
 
 
 

                                         

 
 
 

Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 
Drobné památky Frýdlantsko  

 
 
 

Číslo památky: 01 

Název památky: pomník frýdlantských osobností, Frýdlant  

Umístění památky: WGS84 (GPS): N = 50°55'16'' E = 15°4.0'40'' 

 

V parku nedaleko frýdlantského kostela Nalezení sv. Kříže, v blízkosti domu čp. 20, se nachází torzo 
betonového podstavce s květníkem. Jen málokdo z kolemjdoucích by řekl, že se jedná o pozůstatek 
pomníku, který nechal svým významným osobnostem zřídit místní Pěstitelský a okrašlovací spolek. 
Pomník, původně obložený žulovými deskami do tvaru vysokého hranolu, byl věnován třem 
frýdlantským osobnostem: okresnímu starostovi, městskému radnímu, řediteli spořitelny a 
průkopníkovi ochrany dětí Heinrichu Ehrlichovi, dále básníku domoviny a městskému radnímu Juliu 
Krauseovi a učiteli hudby a řediteli měšťanské školy v České Lípě Franzi Mohauptovi. Jejich jména byla 
zobrazena na desce na přední straně pomníku, kde se nacházela i bronzová plaketa s poprsím Heinricha 
Ehrlicha. Slavnostní odhalení pomníku se konalo 15. června 1930 za zpěvu místních pěveckých sborů. 
Autorem návrhu pomníku byl drážďanský architekt Rudolf Bitzan (1872-1938), který měl k Frýdlantu i 
osobní vazby, neboť se oženil s dcerou starosty Antona J. Aignera, Marií. Není proto překvapením, že 
se v regionu setkáváme i s jeho dalšími realizacemi. Přímo ve Frýdlantu nese jeho rukopis Glückova a 
Grügerova vila či vodojem, v okolí pak Schwarzova vila v Raspenavě, Simonova vila v Lázních Libverda 
nebo Resselova vila v Dolní Řasnici. 

Ale zpátky k pomníku frýdlantských osobností. K jeho „odstrojení“, tedy k odstranění desek s nápisy a 
plakety, došlo pravděpodobně v roce 1948, kdy byl zadán okresním národním výborům ve 
frýdlantském okresu úkol odstranit symboly, pomníky a označení upomínající na dobu „nesvobody“. 
Později bylo jádro použito jako podstavec pro květinovou výzdobu. Objekt dodnes netrpělivě čeká na 
svou obnovu. 
 
 
 

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | květen 2021

23



HASIČI RADÍ OBČANŮM
Přenosné hasicí 
přístroje

    

 

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 
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certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na 
certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC).  
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pro specifikování rizik uváděných v návodech. 

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 

     HZS Libereckého kraje 

    

 

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 
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Ačkoliv si všichni přejeme, abychom 
ho nikdy nepotřebovali, potřeba 
hasicí přístroj použít může vyvstat 
velmi nečekaně. Proto je dobré 
některé informace vědět dopředu a 
nemuset se zdržovat čtením návodů  
v krizové situaci.

Je nutné zdůraznit, že jak běžné hasicí 
přístroje, tak i vnitřní hydrantové 
systémy v budovách, slouží pro hašení 
malých požárů při jejich včasném 
zjištění. Tato zařízení, i při jejich 
správném použití, nezvládnou uhasit 
požárem zachvácený celý byt nebo 
provozovnu. Pokud se požár rozšiřuje, 
myslete na vlastní bezpečí, zasažený 
prostor opusťte, vyhlaste požární 
poplach, kterým varujete ostatní, 
zavolejte na linku 112 nebo 150. 
Doba činnosti přenosného hasicího 
přístroje je podle jeho velikosti náplně 
i jen několik desítek vteřin. 

Přenosný hasicí přístroj se umisťuje 
na stěny budov nebo na jiné pevné 
svislé konstrukce. Jeho rukojeť smí 
být maximálně 150 cm vysoko nad 
podlahou, dolní mez určena není. 
Musí být trvale zajištěn proti pádu a 
zároveň volně přístupný ke svému 
užití např. nasazením na držáku. 
Pokud provozní situace vyžaduje jeho 
uložení v uzavřené místnosti nebo 
skříni, musí tato být trvale odemčena a 
označena grafickou značkou hasicího 
přístroje. Povinnost nechat přístroje 
kontrolovat je v intervalu 1 rok. 

Správné použití hasicího 
přístroje
Správné použití je graficky znázor-
něno na každém hasicím přístroji. 
Hasicí přístroj je určen k hašení 
začínajícího požáru. Při použití více 

hasicích přístrojů je účinnější jejich 
nasazení najednou.

•  odstraňte pojistku

•  držte hasicí přístroj ve svislé 
poloze, dnem dolů

•  namiřte hadici, trysku, vývod  
z bezpečné vzdálenosti na požár 

•  pusťte hašení otevřením ventilu

•  haste po směru větru a od kraje 
požáru

•  hořící stěnu haste zdola nahoru

•  kapající a stékající látky haste  
od shora dolů

Rozdělení hasicích přístrojů

Hasicí přístroje můžeme rozdělit např. 
podle druhu hasiva uvnitř přístroje  
na vodní, pěnové, sněhové a práškové. 
S těmito druhy se setkáváme  
v běžném životě na svých pracovištích 
i ve veřejných budovách. Už méně 
často vidíme hasicí přístroje na požáry 
lehkých kovů nebo požáry jedlých 
tuků a olejů. Také se můžete setkat  
s označením přístrojů písmeny A, B, 
C, D a F. Písmena určují třídu požáru, 
pro jejíž hašení je takový hasicí přístroj 
určen. 
 A požáry hořlavých látek  
  v pevném skupenství
 B požáry hořlavých kapalin
 C požáry hořlavých plynů a par
 D požáry lehkých kovů

 F požáry jedlých tuků a olejů

Třída E bývala třídou požárů 
elektrických zařízení pod napětím. 
Samotný elektrický proud nehoří, a 
proto bylo od této třídy upuštěno. 
Nevhodnost některých hasicích 
přístrojů pro hašení elektrických 
zařízení pod napětím je na nich 

přímo označena v textu na štítcích a 
příslušnými piktogramy. Třída požárů 
D je záležitostí specifických průmys-
lových oborů. 

Vodní hasicí přístroj

Vhodný zejména na požáry pevných 
látek. Nikdy se nesmí použít na požáry 
elektrických zařízení pod napětím. 
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. Lze ho instalovat i  
do vnějšího prostředí, protože 
obsahuje příměs proti zamrznutí. 
Není příliš univerzální, v dnešní době 
se nepoužívá často.

Pěnový hasicí přístroj

Vhodný zejména na požáry hořlavých 
kapalin. Pěna složená z vody a pěnidla 
pokrývá povrch hořící kapaliny a 
izoluje ji od přísunu okysličovadla. 
Nikdy se nesmí použít na požáry 
elektrických zařízení pod napětím. 
Najdeme ho v provozech s hořlavými 
kapalinami nebo např. na čerpacích 
stanicích pohonných hmot. 

Sněhový (CO2) hasicí přístroj

Vhodný zejména na požáry 
hořlavých plynů a par. Funguje  
na principu objemového hašení. 
Hubici sněhového hasicího přístroje 
je nutné držet za izolovanou rukojeť, 
aby jeho uživatel neutrpěl omrzliny. 
Název „sněhový“ vznikl z podobnosti 
vycházejícího podchlazeného plynu  
s klasickým sněhem, nicméně  
v náplni přístroje se voda nevyskytuje. 
Náplní je oxid uhličitý, který je vhodný  
mj. na požáry elektrických zařízení 
pod napětím.
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kpt. Ing. Kateřina Štajncová 
odd. stavební prevence, kontrolní 
činnosti a ZPP HZS Libereckého kraje

Práškový hasicí přístroj

Univerzální druh hasicího přístroje je 
vhodný i k hašení elektrických zařízení 
pod napětím (do 1000 V). Princip 
hašení funguje na bázi chemické 
reakce, kdy hasicí prášek utlumuje 
hoření. Avšak pozor na následné škody 
způsobené samotným práškem. Ten 
je velmi jemný a jeho odstraňování 
např. z elektroniky či potravin je velmi 
obtížné, v horším případě prakticky 
nemožné. V praxi se s ním setkáme 
nejvíce, je i např. povinnou „výbavou“ 
nových rodinných domů. 

Halonový vs. halotronový 
hasicí přístroj

Halonové hasicí přístroje obsahovaly 
pro lidský organismus toxickou 
chemickou náplň a poškozovaly 
životní prostředí – ozónovou vrstvu, 
proto se s nimi dnes již nesetkáváme. 
Jejich nástupci jsou halotronové 
hasicí přístroje, které nemají takové 
dopady na lidské zdraví a přírodu, 
ale některé obsahují nedýchatelnou 
náplň. Fungují na stejném principu 
jako práškové hasicí přístroje bez 
negativního vlivu na elektronické 

součástky v hašeném prostoru.  
Ve srovnání s ostatními druhy přís-
trojů jsou výrazně dražší.  

Okénko zastupitelů
Vážení čtenáři,

stejně jako minulý rok chceme za zas-
tupitelský klub ODS prostřednictvím 
Frýdlantského zpravodaje poděkovat 
všem, kteří se podíleli na tom,  
že naše město a jeho obyvatelé zvládli 
uplynulý mimořádný stav vyhlášený  
v souvislosti z rozšířením nákazy  
COVID 19, velmi dobře.

Byla to nesmírně těžká a složitá 
doba, ve které jsme mnozí přišli o své 
nejbližší, přátele a sousedy. I v tomto 
období jsme jako zastupitelé konali 
maximum pro to, aby naše město a 
jeho obyvatelé všechny výzvy zvládli 
se ctí.

Díky všem lidem v první linii – lékařům a 
zdravotníkům, pracovníkům v so-
ciálních službách, dobrovolníkům, 
příslušníkům integrovaného záchran- 
ného systému a Armády ČR, pra-
covníkům naší „radnice“ i dalších 
úřadů a představitelům místní i krajské 
samosprávy - se povedlo zajistit 

bezpečné podmínky pro ty, kteří je 
potřebovali.

Podařilo se velmi rychle prosadit vznik 
očkovacího centra ve Frýdlantu a 
asistenčního call centra pro registraci 
k očkování, zejména pro seniory. 
Zajistili jsme v koordinaci distribuci 
ochranných pomůcek pro seniory, 
pro žáky a pracovníky škol, včetně 
podmínek a prostředků pro antigenní 
testování potřebných. Osobně jsme 
podpořili nákup vitamínů pro klienty 
Domova U Spasitele.

Jsme rádi, že jsme se dokázali vzájemně 
podporovat. Dokázali jsme držet 
rodiny pohromadě nejen fyzicky, ale 
i na dálku díky telefonům a sociálním 
sítím.

Stejně jako minulý rok se prokázalo, že 
město Frýdlant je dobrý hospodář a my 
zastupitelé za ODS uděláme maximum 
pro to, aby naše město, které jistě kvůli 
situaci okolo pandemie koronaviru 
přijde o velké množství příjmů, sloužilo 

svým obyvatelům i nadále co nejlépe a 
efektivně.

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

Užívejte, milí čtenáři, krásný květen a 
„lásky čas“ a buďte nadále odpovědní  
k sobě i svému okolí a naplnění 
pozitivní energií.    

 
Lucie Dušánková, Martin Šípek,  
David Šárka, Zbyněk Šafránek,  
Miroslav Kudrna, Jiří Stodůlka a  
Dan Ramzer,  
Vaši zastupitelé za ODS.
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Naši milí čtenáři,

s radostí vám oznamujeme, že  
v pondělí 12. 4. 2021, nastal čas, kdy 
se pro vás mohla knihovna po delší 
době znovu otevřít. Toto datum je 
pro nás knihovníky (a snad i pro vás 
čtenáře) zlomové. Třeba jako jiný  
12. duben, ten z roku 1961. Ovšem  
60. výročí letu prvního člověka  
do vesmíru bylo tentokrát ve stínu 
znovuotevření knihoven.

I když jste se v minulých měsících 
nedostali do budovy knihovny, uvnitř 
bylo stále živo. My knihovnice jsme 
zde pro vás připravovaly čtivo a dál 
jsme konaly svou obvyklou práci. Od 
půlky února letošního roku začala 
frýdlantská knihovna nově půjčovat 
knihy přes výdejní místo - okénko. 
Nově vyhlášený nouzový stav, který 
platil od 15. února do 11. dubna 2021, 
umožňoval nově knihovnám půjčovat 
knihy v bezkontaktním režimu. Také 
v Městské knihovně Frýdlant bylo 
možné si knihu vypůjčit po předchozí 
telefonické domluvě či emailové 
rezervaci. Tato služba nebyla využita  
v takové míře, v jaké jsme očekávaly. 
Naši čtenáři, především senioři jsou 
zvyklí si knihu vzít do ruky, pročíst 
si anotaci a prohlídnout si ji osobně. 
Lidé stále hledají v beletrii to co dřív, 
tedy hlavně chvilky odpočinku, únik 
od reality nebo zajímavý příběh, který 
by je inspiroval. Nově si ale uvědomili, 
že seriály je baví sledovat jen chvíli, 
zato u knih vydrží mnohem déle. A tak  
v den otevření 12. dubna a následné 
dny jsme čekaly na hojnou návštěvnost. 
Naši čtenáři nás nezklamali. Počty 
mluví jasně. Děkujeme a zachovejte 
nám přízeň.

Květen je plném rozpuku a Knihomol 
přichází s knižními tipy na čtení. 
Představí vám něco málo z titulů, 
které jsme během doby, kdy jsme 
měly zavřeno, nakoupily, zpracovaly a 
přidaly do knihovního fondu. 
Dospělého čtenáře určitě uspokojí 
rozmanité žánry.

Tentokrát začneme tématem 
květnových dní moderní historie.  

Knihomol 5/2021  

Román Jerzy Kosinska Nabarvené 
ptáče je hluboce dramatický příběh, 
zaobírající se bezprostředním vztahem 
mezi hrůzou a krutostí na jedné  
straně a nevinností a láskou na straně 
druhé. Přestože samotné dílo od své-
ho vydání v roce 1965 vyvolávalo a 
stále vyvolává silné kontroverze, 
dostalo se mu světového ohlasu  
i mnoha prestižních literárních cen. 
Režisér Václav Marhoul věnoval 
od roku 2008 veškeré své úsilí  
k přípravě filmu podle této knihy. 
Klíčový impuls, motivaci do další  
práce a potvrzení kvality scénáře 
přineslo v květnu 2013 udělení 
Zvláštního uznání poroty v rámci 
vyhlášení vítězů scenáristické 
ceny ScripTeast (Ceny Krzysztofa 
Kieślowského na festivalu v Cannes). 
Nadčasové poselství o osamělém 
putování a útrapách malého 
židovského chlapce za druhé světové 
války nabývá dnes na ještě větší 
aktuálnosti. 

O tento román měli čtenáři v minulosti 
zájem, a tak je na vás čtenářích 
porovnat literární podobu a film.

V dalším tipu přejdeme od tohoto 
tíživého tématu k odlehčenějšímu.

Všichni někdy stojíme před životně 
důležitým rozhodnutím. Ve stejné 
situaci se nachází i tři venkovské děti 

z Moravského Slovácka, které se 
ocitnou v císařském městě Vídni. Tak 
začíná ženský román Slib svatojánské 
noci od Jany Klimečkové. Děti mají 
štěstí, start do nového života se jim 
zdaří. Shodou náhod, ale i vlastním 
přičiněním se jejich vzletné dětské sny 
postupně mění ve skutečnost. Život 
se s nimi přesto nemazlí, prožívají 
jak přátelství, lásku a úspěchy, tak i 
nenaplněná očekávání, okusí zradu a 
bolestná zklamání. Jsou svědky 
tragických událostí, které těžce 
poznamenají jejich osudy. Slib, který si 
daly o svatojánské noci, své první noci 
ve Vídni, se přesto snaží dodržet, i když 
podmínky, za kterých ho uzavřely, se 
během let v mnohém změní. 

Mrazivo vám bude v knize ryze 
detektivního žánru od norského 
autora Jo Nesbø. Sněhulák je sedmou 
knihou volné série krimi románů, 
jejichž hrdinou je vyšetřovatel Harry 
Hole.

Je listopad. V Oslu napadl první sníh. 
Birte Beckerová přichází domů z prá- 
ce a chválí manžela a syna, jakého 
postavili v zahradě krásného sněhu-
láka. Jenže oni žádného sněhuláka 
nepostavili. Celá rodina užasle zírá  
z okna. Syn si všimne, že sněhulák je 
obrácen tváří k domu a jeho černé 
oči hledí přímo dovnitř. Ráno je Birte 

Hurá do knihovny
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nejkrásnější knír ze všech a po místních 
dobrotách lidé tančili blahem. Jen  
v mlžném Mokřadu na severu žil podle 
legendy strašlivý Ikabog. Jak to bylo 
dál, si děti musejí přečíst samy.

Květen každého lichého roku se nosívá 
ve znamení Valdštejnských slavností. 
Letošní ročník je však kvůli pandemické 
situaci zrušen. Na slavnostech se tedy 
nepobavíme, ale číst můžeme pořád. 
Tak za námi do knihovny zajděte a 
vyberte si z bohaté nabídky žánrů  
i titulů.

Milí čtenáři, využijte znovuotevření 
knihovny, těšíme se na shledání  
s vámi!

Při vstupu do knihovny prosíme na-
dále o dodržování níže uvedených 
pravidel:

•  do knihovny vstupujte pouze 
se zakrytým nosem a ústy 
respirátorem FFP2

•  při vstupu si dezinfikujte ruce 
připravenou dezinfekcí

•  dodržujte mezi sebou 
dvoumetrové rozestupy  

pryč. Zmizela bez stopy. Jen sněhulák 
má kolem krku její šálu. Vrchní komisař 
Harry Hole dostává tajemný dopis  
s podpisem Sněhulák.

Další kniha obsahuje tři uzavřené 
dramatické kriminální příběhy ze sou-
časnosti se společným hrdinou, kterým 
je reportér Jakub Krčmář. Roman Cílek 
s reportérem na stopě přichází s novým 
příběhem - Umírání na splátky.

Trocha historie neuškodí a tak nabízíme 
k přečtení knihu Templářská šifra 
od americké autorky Chloe Palov,  
ve které je šarmantní britský historik  
na stopě smrtícího tajemství Sma-
ragdové desky. Historik Caedmon 
Aisquith netuší, že jeho přednáška 
skončí dýkou v zádech. Že mu před 
očima zavraždí archeologa, který 
tvrdil, že templáři stačili odvézt svůj 
největší poklad přes Atlantik. Zdá se, 
že hlavní roli v tom hraje jistý kámen. 
A všechno nasvědčuje tomu, že po-
svátnou relikvií templářů nebylo nic 
menšího než Smaragdová deska, na níž 
prý je zapsáno tajemství samotného 
Stvoření.

Na závěr tipů na květen představujeme 
knihu s humoristickým podtextem: 
Po práci legraci od autorů Jakuba 
Šofara a Jana Nejedlého - Lexikon 

lidové tvořivosti z dob socialismu.

Víte, čemu se za socialismu říkalo 
moč mrtvé asfaltérky? Co to byl šedý 
mor, štrougalky, buzertaška, Leninovy 
sáně či bakelitový jaguár? V době 
před revolucí jsme zažívali zlatou éru 
lidové tvořivosti - a to nejlepší z ní 
najdete právě v této knize. Dostanete 
do ruky jedinečný přehled historie,  
v níž minulost ožívá skrze vtipy a žerty. 
Zábavný i poučný bedekr na cestu 
do hlubin totality ilustruje dobový 
obrazový materiál.

Pro malé čtenáře máme mnoho 
nových knih, jsou především určeny 
pro předškoláky a začínající čtenáře.

Do světa viděného očima Honzíka a 
Barunky mohou malí čtenáři vhlédnout 
prostřednictvím překrásné obrázkové 
knížky Kouzelná cesta domů  
od Vlasty Baránkové. 

Větším čtenářům je pak určena 
kniha pro děti a mládež autorky série  
o Harrym Potterovi Joanne Rowlin-
gové. Knížka dostala název Ikabog.

Napínavý pohádkový příběh plný 
naděje zdobí ilustrace českých dětí. 
Království jménem Přehršlánie bývalo 
nejšťastnější na světě. Oplývalo 
spoustou zlata, zdejší král měl 

Za knihovnice a Knihomola
Radka Wittmayerová
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Každý měsíc zveřejníme nový výlet za zajímavými literárními osudy 
a památkami našeho kraje.  
Informace a podklady ke každé vycházce včetně mapy s trasou výletu naleznete vždy na našich 
webových stránkách a sociálních sítích. Vydejte se s námi odkrýt literární stopy v našem kraji!

Z Frýdlantu do Hejnic za prvními frýdlantskými novinami,
zakladatelem knihovny a hraběcím předčítačem
Vydejte se s námi na putování za významnými ně-
mecky píšícími autory Frýdlantska. Před 190 lety se 
ve Frýdlantu 12. dubna 1831 narodil Julius Helbig 
(zemřel zde 24. března 1912). Pracoval jako finanční 
úředník a knihtiskař, byl členem rady města a stal 
se čestným občanem. Sepsal a vydal řadu vlasti-
vědných a dějepisných děl, například o dějinách 
kostela a kláštera v Hejnicích, města Frýdlantu ad., 
byl vydavatelem listu Die Sonntagsglocke (Nedělní 
zvon, byly to první frýdlantské noviny vydávané od 
roku 1865, o rok později přejmenované na Friedlän-
der Wochenblatt – Frýdlantský týdeník) a sborní-
ku Friedlandia, v němž uveřejňoval také své básně. 
Dům, v němž bydlel, nalezneme v Lužické ulici 770 
a jeho hrob na místním hřbitově. 

Druhým autorem je Julius Kraus narozený ve Frýd-
lantu 23. dubna 1870. Pocházel z hrnčířské rodiny, 
byl městským radou a zakladatelem lidové knihov-
ny a městského muzea. Napsal například divadel-
ní hru Aus Friedlands Vergangenheit. Sage und 
Geschichte, Wahrheit und Dichtung (Z minulosti 
Frýdlantu. Pověst a dějiny, pravda a báseň, s hudbou 
Hermanna Grügera), básně Gerälle von Wittchran-
de. Gedichte und Anderes in Friedländer Mundart 
(Valouny z břehů Smědé. Básně a jiné věci ve frýd-

lantském nářečí), ale též průvodce a dějepisné dílo 
o Frýdlantu. Zemřel 16. prosince 1917 a jeho hrob 
najdeme také na zdejším hřbitově, ve městě je též 
jeho pomník (připomíná i další významné občany 
Franze Mohaupta a Heinricha Ehrlicha). 

Ve Frýdlantu se 7. srpna 1895 narodil i třetí vý-
znamný autor, Hermann Blumrich. Ten po absol-
vování libereckého učitelského ústavu narukoval 
v roce 1916 na italskou frontu, byl raněn a do Frýd-
lantu se navrátil až po skončení 1. světové války. 
Teprve poté se dostal ke své učitelské profesi a vy-
učoval na měšťanských školách v Jäckelově Údolí 
(dnes Frýdlant-Údolí), v Raspenavě a v Jindřicho-
vicích pod Smrkem. Sbíral místní pověsti, sepiso-
val staré zvyky a pověry, nářeční výrazy a lidová 
rčení, psal vlastivědné studie, básně a povídky, 
mnohé své knihy si sám ilustroval. Narukoval i za 
2. světové války, v Itálii padl do amerického zaje-
tí, odkud se přes Rakousko dostal do hesenského 
města Bürstadt. Zde po válce působil jako učitel na 
stavební škole a 7. prosince 1963 i zemřel. Napsal 
např. drama Andreas Stelzig (Ondřej Stelzig), hu-
morné povídky Der Friedländische Eulenspiegel. 
Ein heimatliches Schwankbuch (Frýdlantský En-
špígl. Domovská kniha žertů, 1939), sbírku pověstí 

www.kvkli.cz

Vydejte se s námi na putování za výz-
namnými německy píšícími autory 
Frýdlantska. Před 190 lety se ve Frýd- 
lantu 12. dubna 1831 narodil Julius 
Helbig (zemřel zde 24. března 1912). 
Pracoval jako finanční úředník a 
knihtiskař, byl členem rady města a stal 
se čestným občanem. Sepsal a vydal 
řadu vlastivědných a dějepisných děl, 
například o dějinách kostela a kláštera 
v Hejnicích, města Frýdlantu ad., byl 
vydavatelem listu Die Sonntagsglocke 
(Nedělní zvon, byly to první frýdlantské 
noviny vydávané od roku 1865, o rok 
později přejmenované na Friedländer 
Wochenblatt – Frýdlantský týdeník) a 
sborníku Friedlandia, v němž 
uveřejňoval také své básně. Dům,  
v němž bydlel, nalezneme v Lužické 
ulici 770 a jeho hrob na místním 
hřbitově.

Druhým autorem je Julius Kraus 
narozený ve Frýdlantu 23. dubna 
1870. Pocházel z hrnčířské rodiny, byl 
městským radou a zakladatelem lidové 
knihovny a městského muzea. Napsal 
například divadelní hru Aus Friedlands 
Vergangenheit. Sage und Geschichte, 
Wahrheit und Dichtung (Z minulosti 
Frýdlantu. Pověst a dějiny, pravda a 

báseň, s hudbou Hermanna Grügera), 
básně Gerälle von Wittchrande. 
Gedichte und Anderes in Friedländer 
Mundart (Valouny z břehů Smědé. 
Básně a jiné věci ve frýdlantském 
nářečí), ale též průvodce a dějepisné 
dílo o Frýdlantu. Zemřel 16. prosince 
1917 a jeho hrob najdeme také na zdej- 
ším hřbitově, ve městě je též jeho 
pomník (připomíná i další významné 
občany Franze Mohaupta a Heinricha 
Ehrlicha).

Ve Frýdlantu se 7. srpna 1895 narodil 
i třetí významný autor, Hermann 
Blumrich. Ten po absolvování 
libereckého učitelského ústavu 
narukoval v roce 1916 na italskou 
frontu, byl raněn a do Frýdlantu se 
navrátil až po skončení 1. světové 
války. Teprve poté se dostal  
ke své učitelské profesi a vyučoval  
na měšťanských školách v Jäcke-
lově Údolí (dnes Frýdlant - Údolí),  
v Raspenavě a v Jindřichovicích 
pod Smrkem. Sbíral místní 
pověsti, sepisoval staré zvyky a 
pověry, nářeční výrazy a lidová 
rčení, psal vlastivědné studie, 
básně a povídky, mnohé své 
knihy si sám ilustroval. Narukoval i  

za 2. světové války, v Itálii padl  
do amerického zajetí, odkud se přes 
Rakousko dostal do hesenského 
města Bürstadt. Zde po válce 
působil jako učitel na stavební 
škole a 7. prosince 1963 i zemřel. 
Napsal např. drama Andreas Stelzig 
(Ondřej Stelzig), humorné povídky 
Der Friedländische Eulenspiegel. 
Ein heimatliches Schwankbuch 
(Frýdlantský Enšpígl. Domovská 
kniha žertů, 1939), sbírku pověstí a 
vlastivědné dílo z Frýdlantska a 
řadu dalších o názvech měst a obcí, 
minerálech ad. Bydlel v dnešní ulici 
Československé armády (dům stál na 
místě současného domu č. p. 520).

Po frýdlantském okruhu, během 
něhož můžeme navštívit i zámek či 
rozhlednu, pokračujeme do Raspe-
navy, v níž žil v Luční ulici 746 dnešní 
poslední autor, Josef Bennesch. 
Ten se narodil 3. března 1873  
v Hejnicích v dnes již zaniklém domě 
č. p. 119 v dnešní Jizerské ulici. Učil 
se pekařem, ale když se dověděl,  
že na frýdlantském zámku shánějí  
pro starou hraběnku někoho, kdo by jí 
předčítal z knih, tajně se přihlásil, a byl 
dokonce i vybrán. Když se však doma 
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a vlastivědné dílo z Frýdlantska a řadu dalších o ná-
zvech měst a obcí, minerálech ad. Bydlel v dneš-
ní ulici Československé armády (dům stál na místě 
současného domu č. p. 520). 

Po frýdlantském okruhu, během něhož můžeme 
navštívit i zámek či rozhlednu, pokračujeme do 
Raspenavy, v níž žil v Luční ulici 746 dnešní posled-
ní autor, Josef Bennesch. Ten se narodil 3. března 
1873 v Hejnicích v dnes již zaniklém domě č. p. 119 
v dnešní Jizerské ulici. Učil se pekařem, ale když se 
dověděl, že na frýdlantském zámku shánějí pro sta-
rou hraběnku někoho, kdo by jí předčítal z knih, 
tajně se přihlásil, a byl dokonce i vybrán. Když se 
však doma přiznal, neprošlo mu to. Nakonec se 
stal úředníkem a začal psát, byl také činný v řadě 
místních spolků. Psal téměř výhradně v hejnickém 

nářečí, napsal např. sbírky básní a vyprávění Orln-
blättr on Buchnloub. Mundartliche Gedichte aus 
dem oberen Wittigtale (Listí javoru a bukové lupe-
ní. Nářeční básně z údolí horní Smědé), Iserkläng .́ 
Oallerhand Drlabtes on Drlojnes fr lostche Leut 
(Jizerské ozvěny. Všelicos prožitého i vylhaného pro 
veselé lidi, 1906) a řadu vlastivědných děl, např. 
o dějinách Hejnic, a sepsal také slovník rodného 
nářečí, který se však zřejmě ztratil. Je též autorem 
textů k písním, s hudbou Alberta Ullricha byly pub-
likovány v několika zpěvnících. Městem Hejnice byl 
Benneschovi propůjčen titul čestného občana. Ze-
mřel 16. ledna 1940 v Hejnicích, v roce 2009 byl na 
hejnickém hřbitově obnoven jeho náhrobek. 

Marek Sekyra

MŮJ FRÝDLANT
Julius Kraus

Když se dívám z Reslberku
dolů směrem k Frýdlantu,
na ty hory a na zámek,
tak si v duchu říkám tu:

Zvláštní pocit ve mně klíčí,
štěstí, jak by bylo jen
moje město, že jen já jej
miluji jak krásný sen!

Nutí mne to s otevřenou
náručí říct: Pojď, jsi mé!
Pojď jen, žádné jiné srdce
tě tak vřele nepřijme!

Poznám každý kámen ve zdi,
každý koutek, jak bych sám
vytvořil tě od základů, 
též trs trávy každý znám!

Od nejstarších časů jsem se 
na tvůj osud vyptával,
z knih a listin, jež jsem sehnal,
čet jsem, co čas neodvál.

Jak jsi rostlo v dobách přízně,
mřelo v dobách válečných,
kdo ti škodil a kdo zase
vnesl do tvých ulic smích.

Ode mne to zase další
tak častokrát slýchali
jak modlitbu, jíž do smrti
říkat budu, Bůh dá-li:

Že máš ze všech, co jsem viděl
na světě měst nejvíc krás,
nic lepšího nespatříte,
na tom trvám zas a zas!

Zcela vzadu jak zahrada
zastíněný střechou lip
leží hřbitov a já v mysli
loudím na svém městě slib:

Že až budu s ostatními
odpočívat pod zemí,
tam kde otec a má matka
dávno věčný sen svůj sní,

že mne přízní, moje město,
zahrnovat budeš dál
a vzpomínat aspoň chvíli
na mne v dobrém, bych si přál.
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Dům, v němž bydlel, nalezneme v Lužické ulici 770 
a jeho hrob na místním hřbitově. 
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byl městským radou a zakladatelem lidové knihov-
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Franze Mohaupta a Heinricha Ehrlicha). 

Ve Frýdlantu se 7. srpna 1895 narodil i třetí vý-
znamný autor, Hermann Blumrich. Ten po absol-
vování libereckého učitelského ústavu narukoval 
v roce 1916 na italskou frontu, byl raněn a do Frýd-
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přiznal, neprošlo mu to. Nakonec 
se stal úředníkem a začal psát, byl 
také činný v řadě místních spolků. 
Psal téměř výhradně v hejnickém 
nářečí, napsal např. sbírky básní a 
vyprávění Orlnblättr on Buchnloub. 
Mundartliche Gedichte aus dem 
oberen Wittigtale (Listí javoru a 
bukové lupení. Nářeční básně z údolí 

horní Smědé), Iserkläng .́ Oallerhand 
Drlabtes on Drlojnes fr lostche Leut 
(Jizerské ozvěny. Všelicos prožitého i 
vylhaného pro veselé lidi, 1906) a řadu 
vlastivědných děl, např. o dějinách 
Hejnic, a sepsal také slovník rodného 
nářečí, který se však zřejmě ztratil.  
Je též autorem textů k písním,  
s hudbou Alberta Ullricha byly publi- 

kovány v několika zpěvnících. 
Městem Hejnice byl Benneschovi 
propůjčen titul čestného občana. 
Zemřel 16. ledna 1940 v Hejnicích,  
v roce 2009 byl na hejnickém hřbitově 
obnoven jeho náhrobek.

Marek Sekyra
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Výletní mapa
Start – nádraží Frýdlant      2) park u kostela – pomník J. Krause, ulice ČSA 520 – dům H. Blumricha      3) hřbitov – hrob 
J. Krause a J. Helbiga      4) rozhledna      5) Lužická 770 – dům J. Helbiga      6) Luční 746 – dům J. Bennesche      7) Ji-
zerská 119 – dům J. Bennesche

Literární
putování
Libereckým
krajem

Krajská
vědecká

knihovna
v Liberci

Každý měsíc zveřejníme nový výlet za zajímavými literárními osudy 
a památkami našeho kraje.  
Informace a podklady ke každé vycházce včetně mapy s trasou výletu naleznete vždy na našich 
webových stránkách a sociálních sítích. Vydejte se s námi odkrýt literární stopy v našem kraji!

Z Frýdlantu do Hejnic za prvními frýdlantskými novinami,
zakladatelem knihovny a hraběcím předčítačem
Vydejte se s námi na putování za významnými ně-
mecky píšícími autory Frýdlantska. Před 190 lety se 
ve Frýdlantu 12. dubna 1831 narodil Julius Helbig 
(zemřel zde 24. března 1912). Pracoval jako finanční 
úředník a knihtiskař, byl členem rady města a stal 
se čestným občanem. Sepsal a vydal řadu vlasti-
vědných a dějepisných děl, například o dějinách 
kostela a kláštera v Hejnicích, města Frýdlantu ad., 
byl vydavatelem listu Die Sonntagsglocke (Nedělní 
zvon, byly to první frýdlantské noviny vydávané od 
roku 1865, o rok později přejmenované na Friedlän-
der Wochenblatt – Frýdlantský týdeník) a sborní-
ku Friedlandia, v němž uveřejňoval také své básně. 
Dům, v němž bydlel, nalezneme v Lužické ulici 770 
a jeho hrob na místním hřbitově. 

Druhým autorem je Julius Kraus narozený ve Frýd-
lantu 23. dubna 1870. Pocházel z hrnčířské rodiny, 
byl městským radou a zakladatelem lidové knihov-
ny a městského muzea. Napsal například divadel-
ní hru Aus Friedlands Vergangenheit. Sage und 
Geschichte, Wahrheit und Dichtung (Z minulosti 
Frýdlantu. Pověst a dějiny, pravda a báseň, s hudbou 
Hermanna Grügera), básně Gerälle von Wittchran-
de. Gedichte und Anderes in Friedländer Mundart 
(Valouny z břehů Smědé. Básně a jiné věci ve frýd-

lantském nářečí), ale též průvodce a dějepisné dílo 
o Frýdlantu. Zemřel 16. prosince 1917 a jeho hrob 
najdeme také na zdejším hřbitově, ve městě je též 
jeho pomník (připomíná i další významné občany 
Franze Mohaupta a Heinricha Ehrlicha). 

Ve Frýdlantu se 7. srpna 1895 narodil i třetí vý-
znamný autor, Hermann Blumrich. Ten po absol-
vování libereckého učitelského ústavu narukoval 
v roce 1916 na italskou frontu, byl raněn a do Frýd-
lantu se navrátil až po skončení 1. světové války. 
Teprve poté se dostal ke své učitelské profesi a vy-
učoval na měšťanských školách v Jäckelově Údolí 
(dnes Frýdlant-Údolí), v Raspenavě a v Jindřicho-
vicích pod Smrkem. Sbíral místní pověsti, sepiso-
val staré zvyky a pověry, nářeční výrazy a lidová 
rčení, psal vlastivědné studie, básně a povídky, 
mnohé své knihy si sám ilustroval. Narukoval i za 
2. světové války, v Itálii padl do amerického zaje-
tí, odkud se přes Rakousko dostal do hesenského 
města Bürstadt. Zde po válce působil jako učitel na 
stavební škole a 7. prosince 1963 i zemřel. Napsal 
např. drama Andreas Stelzig (Ondřej Stelzig), hu-
morné povídky Der Friedländische Eulenspiegel. 
Ein heimatliches Schwankbuch (Frýdlantský En-
špígl. Domovská kniha žertů, 1939), sbírku pověstí 

www.kvkli.cz
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scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683

Počítejte s námi.  
Bezpečně. Online. Raz dva.

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může 
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří  
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

 27. 3. – 11. 5.  Sčítání online na scitani.cz
Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet 
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se 
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky 
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

 17. 4. – 11. 5.  Sčítání pomocí listinného formuláře
Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář. 
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře  
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných 
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném 
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný 
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní  
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

Jednoduše
Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší 
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv. 
Sečíst můžete nejen sebe, ale také 
celou rodinu. 

Bezpečně
Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet, 
nebo pomocí listinného formuláře při 
respektování aktuálních hygienických opatření. 
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.
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