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Frýdlant má 
nového starostu
Od 1. července 2021 stojí v čele 
Frýdlantu Jiří Stodůlka, který 
ve městě dosud zastával funkci 
místostarosty. Místostarostou se 
stal dosavadní starosta Dan Ramzer. 
 Více na straně 3

Máme největší 
discgolfové hřiště 
v kraji
Největší discgolfové hřiště v kraji 
bylo v červnu otevřeno v areálu 
lesoparku Střelnice ve Frýdlantu. 
Má 12 jamek.  
 Více na stranách 16–17

Frýdlantští hasiči
opět vyhráli soutěž 
ve vyproštění
Krajskou soutěž ve vyproštění 
zraněných osob z havarovaných 
automobilů opět vyhrálo družstvo 
frýdlantských dobrovolných hasičů.  
 Více na stranách 36–37

V kulisách hradu a zámku Frýdlant natáčela v květnu a začátkem června Česká televize letošní vánoční pohádku. 
Dostala jméno Jak si nevzít princeznu a diváci v ní uvidí například Ivu Janžurovou, Miroslava Táborského, Danielu 
Kolářovou nebo Patrika Děrgela. Více si o pohádce můžete přečíst na straně 18. Foto: Česká televize



Dnes poprvé se k vám obracím v této 
rubrice jako starosta Frýdlantu. Tato pro 
mě zatím nezvyklá role s sebou přináší 
řadu nových povinností, výzev, radostí, 
zážitků, setkání. Na všechny se těším. 
Budu dělat vše pro to, abych se své nové 
role ujal se ctí a abyste v oblasti fungo-
vání města ani nepoznali, že se nějaká 
personální změna na čelních postech 
představitelů Frýdlantu udála. I před 
prvním červencem jsme byli jeden tým a 
zůstáváme jím dál. Jen se spolu, vy a já, 
uvidíme mnohem častěji.

Začaly prázdniny, covidová vládní opat-
ření, která nás všechny sešněrovala, se 
uvolnila, chystáme se na dovolené, výlety 
s rodinou, prostě na odpočinek, který si 
po tom náročném roce všichni zaslouží-
me. Někteří vyjedou do zahraničí, někteří 
objedou naši krásnou Českou republiku 
plnou zajímavých míst. Relaxujte a načer-
pejte síly na všechno, co nás na podzim 
čeká. 

Ve Frýdlantu se navzdory koronavirové 
krizi neustále něco zlepšuje. Začala se 
budovat stezka pro pěší i cyklisty v ulicích 
Bělíkova a Zámecká, opravují se parkoviš-
tě na sídlištích, rekonstruují se ulice, chod-
níky a městské byty, sází se nová zeleň,  
na spadnutí je rekonstrukce Základní 

školy speciální a projekčně se připravují 
další důležité investiční akce pro příští 
roky. Prostě děláme jako každý rok všech- 
no pro to, aby město vzkvétalo, krásnělo 
a aby se nám tu dobře žilo. Frýdlant 
totiž hospodaří s rozmyslem a má tak i  
v dobách, kdy rozpočtové příjmy nejsou 
tak vysoké, peníze na vše potřebné. 

Ještě jedna důležitá věc se připravuje,  
i když není na první pohled vidět. Jsme už 
jen krok od vstupu Frýdlantu mezi akcio-
náře Krajské nemocnice Liberec, a.s. (KNL). 
To je důležitá zpráva a neměla by zapad-
nout. V současné době se kreslí projekt  
na celkovou rekonstrukci zadní části 
areálu nemocnice. Z toho mám opravdu 
velkou radost a ještě větší budu mít, až se 
nám společně s KNL a Libereckým krajem 
podaří na tento projekt sehnat investiční 
peníze. Protože nemocnice si rekonstrukci 
už zaslouží. Bude to ku prospěchu nejen 
pacientům, ale i celému zdravotnickému 
personálu, který zde odvádí velmi dobrou 
práci. 

Milí Frýdlantští. Přeju Vám krásné, sluneč-
né a pohodové léto a ať se nám ze všech 
vašich cest zase v pořádku vrátíte domů 
do Frýdlantu.  

Váš 
Jiří Stodůlka, starosta Frýdlantu
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Frýdlant má od 1. července  
nového starostu i místostarostu

Na zasedání zastupitelstva ve středu 
9. 6. 2021 oznámil dosavadní starosta 
Ing. Dan Ramzer svou rezignaci  
na funkci starosty města Frýdlant  
ke dni 30. 6. 2021. Důvodem rezignace 
byl souběh funkcí, starosta Frýdlantu 
je od podzimu 2020 také náměstkem 
hejtmana Libereckého kraje, pově-
řený řízením resortu školství, 
mládeže, tělovýchovy, sportu a za-
městnanosti. Zastupitelé posléze 
zvolili novým starostou Frýdlantu 
Jiřího Stodůlku, který se funkce ujal  
1. 7. 2021. Následně zvolili zastupi-
telé do funkce neuvolněného místo-

starosty Frýdlantu Ing. Dana Ramzera. 
Také ten se funkce ujal od 1. 7. 2021. 

Gesce zůstávají oběma čelním 
představitelům města téměř iden-
tické, jako doposud. Novému 
starostovi města ale přibyla oblast 
investic ve školství, odpovědnost 
za správu městského rozpočtu a 
ze zákona stanul například  
v čele Městského úřadu Frýdlant a 
Bezpečnostní rady obce s rozšířenou 
působností.   

mp 
Foto: Radek Petrášek

Novým starostou Frýdlantu je od 1. července 2021 dosavadní místostarosta Jiří Stodůlka. Funkci 
neuvolněného místostarosty nově zastává od začátku července dosavadní starosta Ing. Dan Ramzer. 
Změnu ve vedení města odsouhlasili ve středu 9. června 2021 na svém řádném zasedání zastupitelé 
Frýdlantu. 
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Veletrh EDUCA bude větší, 
program osloví i děti

„Veletrh Educa si během 15 let vydobyl 
renomé v rámci celého Euroregionu a 
stal se nepostradatelným pomocníkem 
pro zájemce o kvalitní práci a vzdělání. 
Nyní nastal čas, abychom jej posunuli 
dále a představili jej v moderní a 
komplexnější podobě,“ říká za pořa-
datelskou společnost SFM její ředitel 
Lukáš Přinda.   

V rámci hlavního vystavovatelského 
týdne – EDUCA Weeku – se již firmy 
nebudou prezentovat pouze v zázemí 
multifunkční Home Credit Areny, kde 
většina veletrhu tradičně probíhá,  
ale nově  i v jednotlivých firmách, které 
se otevřou veřejnosti a studentům.             

„Místní podniky chtějí přilákat zájemce 
o práci a studium daného oboru 
přímo do svých firem a fabrik, aby si 
uchazeči udělali co nejlepší obrázek  
o svém budoucím možném zaměstnání 

Veletrh EDUCA MYJOB Liberec, který se 15 let specializuje na oblast vzdělávání, pracovní trh, nabídky 
práce a prezentaci středních škol, mění svoji podobu. Nově bude probíhat celý týden, konkrétně  
od 11. do 17. října. Hlavní část veletrhu se bude prezentovat pod názvem EDUCA EXPO.

či směru vzdělání. Proto EDUCU WEEK 
rozšiřujeme i mimo prostory arény 
a prodlužujeme i dobu trvání části 
některých částí veletrhu,“ vysvětluje 
nový směr působení veletrhu Lukáš 
Přinda. 

Po loňském úspěšném pandemickém 
ročníku  se  bude opět realizovat 
forma veletrhu v online podobě   
pod názvem EDUCA ONLINE. V online 
vizitkách se představí střední i vysoké 
školy a firmy, aby žákům a studentům 
pomohly s výběrem studijního obo-
ru nebo s vhodným uplatněním  
na trhu práce. Online verze veletrhu 
bude zájemcům k dispozici až  
do 1. března 2022, aby se k ní mohli  
vracet až do termínu odevzdání 
přihlášek na střední školy. 

EDUCA WEEK opět přinese řadu 
doprovodných aktivit i specializovaný 

odborný program pro personalisty 
společností nebo ředitele a peda-
gogy škol. „Atraktivní novinkou bude 
prezentace úspěšných start-upů realizo-
vaných na území našeho kraje mladými 
podnikateli,“ přibližuje Lukáš Přinda, 
čím vším v nadcházejícím ročníku 
plánují zaujmout návštěvníky.

Pořadatelé se plánují také zaměřit  
na zcela novou věkovou skupinou, a 
tou jsou školáci mladší 15 let a děti. 
EDUCA KIDS zábavnou formou 
nabídne atraktivní vzdělávací pro-
gram pro ty nejmenší. Připraveny 
jsou prezentace fyzikálních pokusů, 
seznámení s technickými obory a 
robotikou nebo edukativní prohlídky.     

Více informací nejen o EDUCA WEEK, 
ale i o celém veletrhu EDUCA MYJOB 
Liberec a jeho programu najdete na 
www.educaliberec.cz.  

EDUCA
WEEK
LIBEREC

EDUCALIBEREC.CZ
POŘADATELÉ HLAVNÍ PARTNEŘI
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Voda v pramenech Ledový mužíček a 
v Bezručově je zdravotně nezávadná, 
v prameni na Větrově je pitná až  
po převaření

„Z výsledků rozborů vzorků tří 
frýdlantských studánek vyplývá, že 
voda z pramene v Bezručově ulici a  
z Ledového mužíčka je pitná a zdravot-
ně nezávadná. Limity překračuje pouze 
v ukazatelích pH, které je překročeno 
i u třetího frýdlantského pramene. 
Nadlimitní pH  je ovšem zapříčiněno 
tím, že celá oblast Liberecka se nachází 
na horninovém podloží, konkrétně břid-
licovém a tudíž je u nás voda o něco 
kyselejší. Zpřísnila se také legislativa, 
proto jsou u pramenů limity pH mírně 

překročeny. Nicméně voda není kvůli 
vyššímu pH v žádném případě jakkoli 
škodlivá. Je pitná, zdravotně nezá-
vadná a konzumovat ji lze bez nutnosti 
převaření,“ vysvětluje Jan Mráz  
z majetkosprávního odboru Měst-
ského úřadu Frýdlant.

U vody z kašny ve Větrné ulici  
na Větrově je situace jiná. „Kvalita 
vody se zde od minulého roku zhoršila. 
V laboratoři v ní byly nalezeny bakterie 
Escherichia coli a koliformní bakterie. 

Voda ve frýdlantské studánce v Bezručově ulici a z pramene Ledový mužíček je pitná a zdravotně 
nezávadná. Potvrdily to rozbory vzorků vody z těchto frýdlantských studánek, které koncem května 
provedl ve svých zkušebních laboratořích Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Ve vodě z kašny  
ve Větrné ulici na Větrově se objevily bakterie Escherichia coli a koliformní bakterie, které mohou 
způsobovat například průjem, nevolnost nebo zvracení. Voda z větrovské kašny je proto pitná a  
zdravotně nezávadná až po převaření. 

Voda kvůli jejich přítomnosti může 
způsobit různé zdravotní problémy,  
jako jsou průjem, nevolnost nebo 
zvracení. Vodu proto doporučujeme 
používat až po převaření. Tyto typy 
bakterií totiž uhynou už při teplotě 
60° Celsia po dvou minutách. Lidé 
se proto nemusí bát vodu pít, jen je  
nutné pamatovat na nutnost převa-
ření,“ uzavírá Jan Mráz.   

mp 
Il. foto: mp
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„Jsem na naše město pyšný.  
Na to, jaké je, na lidi, kteří tu žijí“

Čtrnáct let, to už je pořádný kus 
lidského života a také života na-
šeho města. Jak byste tuto dobu, 
po kterou jste stál v čele Frýdlantu, 
shrnul?

Jako úspěšné období. Frýdlant se 
za ty roky díky týmům zastupitelů 
i pracovníků radnice a řady dalších 
lidí neskutečně posunul. Stal se 
ambiciózním městem, o kterém je sly-
šet nejen v Libereckém kraji, ale lidé o 
něm vědí v celé republice a zvuk má 
i v zahraničí. Rozhodně se nemáme 
za co stydět. Frýdlant zkrásněl, má 
dostatek financí na to, aby se mohl 
rozvíjet, aby mohl dobře hospodařit a 
podporovat spolkovou a zájmovou 
činnost, která dělá město městem. 
Fungování samosprávy a úřadu  
ve Frýdlantu je pro mnohé inspirací.  

Více než 14 let, od 8. února 2007, stál v čele města Frýdlant coby jeho starosta Ing. Dan Ramzer. 
Posledního června 2021 tuto pozici opustil. Důvodem byl souběh funkcí, od podzimu 2020 je 
totiž také náměstkem hejtmana Libereckého kraje, pověřeným řízením resortu školství, mládeže, 
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. O dění ve městě bude ale rozhodovat dál, od 1. července 
2021 je totiž neuvolněným místostarostou Frýdlantu.

A množství té práce, která se za ty  
roky udělala, je až neuvěřitelné. 
Staráme se o městský majetek, opra-
vujeme školy i bytový fond města, 
zabývali jsme se protipovodňovou 
ochranou, retencí vody v krajině. 
Připravovali a realizovali jsme 
nespočetné množství projektů, 
přijímali jsme nová neotřelá řešení, 
jakým je například pytlový sběr 
tříděného odpadu, díky kterému 
si mohou občané „vytřídit“ slevu 
na poplatku za odpady. Jsem hrdý 
na to, že neděláme laciné kroky, 
jako je dotování odpadů nebo 
pitné a odpadní vody. Že lidem  
na rovinu říkáme, co co stojí. Protože 
právě díky tomuto přístupu má 
město dostatek peněz v rozpočtu 
na vše potřebné. Z centra města 

jsme dostali výherní hrací přístroje, 
nepodporujeme hazard. Nenavýšili 
jsme daň z nemovitostí, podporujeme 
podnikatele. Dělali jsme a budeme i 
nadále dělat všechno pro to, aby se ve 
Frýdlantě lidem dobře žilo, podnikalo, 
aby tady byli spokojení, šťastní a cítili 
jsme se tady doma. 

Které události těch uplynulých  
14 let pro vás byly milníky?

Tím úplně prvním milníkem pro mě 
byla osobní změna. Na frýdlantskou 
radnici jsem přišel v roce 2006 jako 
místostarosta a už v únoru příštího 
roku jsem stanul v čele města. Byl jsem 
víceméně jediný uvolněný ve vede-
ní. Vznikl tady nesmírně pracovitý a 
akční radniční tým lidí. Parta, která 
město nastartovala. Jsem rád, že jsme 
neubrali plyn a že jsme nemuseli 
činnost utlumit kvůli nedostatku 
peněz. Že město hospodaří tak, aby 
mělo vyrovnaný rozpočet i finanční 
rezervu. 

Druhým milníkem těch uplynulých 
14 let byly určitě povodně v roce 
2010. Tady asi není proč sáhodlouze 
vysvětlovat. Tisíciletá voda, která 
Frýdlant spláchla a napáchala tak 
obrovské škody, prostě milníkem je. 

Třetím milníkem, který vnímám, byla 
politická situace v roce 2014, kdy se 
poprvé zúročila naše práce ve městě, 
a odolali jsme narůstajícímu tlaku 
politického uskupení ANO. V dalším 
volebním období nastoupil na radnici 
jako uvolněný na pozici místostarosty 
dnešní starosta města Jiří Stodůlka, 
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který se společně se mnou postavil 
do čela radničního týmu a podařilo 
se nám společně některé věci daleko 
lépe komunikovat především vůči 
samosprávě a následně i obyvatelům 
Frýdlantu.

Dalším milníkem byla změna roz-
počtového určení daní pro města a 
obce. Díky němu začaly také narůstat 
příjmy města a mohli jsme začít daleko 
více investovat do oprav škol a školek, 
komunikací a bytů. Dneska už máme 
jen dvě budovy školských zařízení, 
které čekají na obnovu.  

Předposledním milníkem byla ne-
mocnice. Pro mě konkrétně rok 
2018, kdy se podařilo podepsat 
memorandum o vstupu Frýdlantu 
do Krajské nemocnice Liberec, a.s., 
která koupila frýdlantskou nemocnici 
od EUC. Tento milník byl pro jistotu a 
ambici Frýdlantu velmi důležitý. 
Protože panovala velká nejistota a 
obava obyvatel, že ztratíme do-
minantní zařízení pro zajištění zdra- 
votní péče nejen pro Frýdlant, ale 
pro obyvatele celého výběžku. To se 
naštěstí nestalo.

Posledním milníkem byla takzvaná 
doba covidová. Jsem přesvědčený, 
že Frýdlant v ní obstál dobře a to 
jak v rámci města, tak v rámci obce 
s rozšířenou působností v celém 
Frýdlantském výběžku. Uspěli jsme 
jak v té první části loni, kdy jsme byli 
lídři ve výrobě i distribuci ochranných 
pomůcek a pak i v ochraně seniorů, 
ale i v druhé části, kdy jsme například 
prosadili, že ve Frýdlantu vzniklo 
oproti původnímu záměru očkovací 
centrum. Bohužel ale hodně selhal 
stát.

Těch 14 let ale nebylo složeno jen  
z velkých událostí. Bylo v nich 
množství menších zajímavých pro-
jektů, lidských setkání, společných 
nápadů, které všechny Frýdlantu něco 
přinesly. Jsem rád za všechny, právě 
ony jsou výsledkem toho, jak město 
dnes vypadá, jaké je a jak ho vnímají 

Valdštejnské slavnosti.

Slavnostní svěcení křížové cesty na Křížovém vrchu.
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si pro obyvatele řekla o discgolfové 
hřiště a to se tak ujalo, že teď jsme 
otvírali v červnu už jeho rozšířenou 
část a máme největší hřiště v celém 
kraji. Jsem pyšný i na tým lidí, který 
připravuje Valdštejnské slavnosti, 
které nám dělají skvělé jméno široko 
daleko. Jsem pyšný na to, jací jsou 
tady lidé. Na to, že velkému množství  
z nich není budoucnost Frýdlantu 
lhostejná. To, jaký Frýdlant dnes je, je 
výsledkem společné práce nás všech. 

Je něco, s čím jste naopak 
nespokojený?

Mrzí mě, že jsme nekoupili areál 
Slezanu, protože to byla pro město 
obrovská příležitost. Bohužel pro-
marněná. Kvůli tomu dnes nemá 
město sběrný dvůr a má problém. 
Zastupitelé nejdřív odmítli v roce 
2011 projekt nového sběrného dvora 
na Větrově, přestože jsme už tehdy 
věděli, že ve sběrném dvoře v Raisově 
ulici máme povoleno být jen do roku 
2021 a pak, když se dal tento problém 
vyřešit koupí areálu Slezanu, kde by 
prostor pro sběrný dvůr byl, nenašli 
zastupitelé odvahu do toho jít. 

Mrzí mě také, že někteří obyvatelé 
nejsou hrdí na své město a nevy- 

světlují svým dětem, že Frýdlant 
je krásné a důstojné místo k ži-
votu. A do třetice mě mrzí, že 
někdy nelze dostatečně vysvětlit, 
co můžeme a nemůžeme z rad- 
nice ovlivnit, protože někteří lidé to 
prostě nechtějí slyšet a pochopit.  
A pak mě ještě mrzí, že vláda posled-
ní roky vůbec neposlouchá, co je  
v České republice potřeba. 

Začátkem července jste se tedy 
vrátil ve Frýdlantu opět na po-
zici místostarosty, dosavadní 
místostarosta Jiří Stodůlka se 
stal od stejného data starostou 
Frýdlantu. Co to bude znamenat 
pro město?

Byl bych moc rád, aby se toho  
pro obyvatele příliš nezměnilo. 
Prohodili jsme se sice ve funkcích, 
ale vedení města se v podstatě 
nemění. Jsme nadále jeden tým.  
Jsem přesvědčen o tom, že se nám 
podařilo dobře komunikovat. Ale 
já jsem byl v poslední době pro ve-
řejnost dost neuchopitelný, protože 
sjednat si se mnou schůzku bylo kvůli 
pracovnímu vytížení velmi těžké. Teď 
se budou s informacemi a podněty 
pro starostu lidé obracet na Jiřího 
Stodůlku. Ale pořád tu pro lidi jsem. 
Jen musíme víc hledat volný termín 
a nepůjde si už sjednat schůzku  
v pracovní době, ale třeba brzy ráno, 
večer nebo o sobotách, nedělích se 
rád s každým, kdo se mnou potřebuje 
jako se zástupcem města cokoli řešit, 
setkám. 

Od loňského podzimu jste ná-
městkem hejtmana Libereckého 
kraje, pověřeným řízením resortu 
školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti. Může  
z této vaší pozice Frýdlantsko pro-
fitovat?

Je to zatím nejvyšší pozice, ve které 
má Frýdlant a Frýdlantsko ve vedení 
Libereckého kraje svého zástupce a 
je to pro tuto oblast hodně 

ostatní. Moc si vážím spolupráce 
s podnikateli, spolky, neziskovým 
sektorem a ostatními obcemi. Jsem 
rád, že se nám podařilo nastavit 
funkční systém plánování. Je toho 
veliká spousta. 

Dokázal byste říct, jak moc se 
Frýdlant od roku 2007 proměnil? 
Na co jste nejvíc pyšný?

Nejvíc pyšný jsem… na naše město. 
Na celek. Na lidi, kteří Frýdlant 
dělají. Když to vezmu od úplného 
začátku, tak na partu lidí na radnici, 
tým pracovníků města vedený paní 
tajemnicí Veronikou Bubeníčkovou, 
kteří mi i nám pomáhali a pomáhají. 
Pak na lidi z party seniorů, které jsme 
v roce 2008 rozhýbali k aktivitě a 
společným akcím s Libercem a 
Jabloncem nad Nisou, pak na aktivní 
lidi, kteří přinášeli podněty k to-
mu, aby se město proměnilo  
k lepšímu, protože ne všechno prostě 
můžeme z radnice vidět. Ať to byla 
parta maminek se záměrem zřízení 
dětských hřišť, nebo školní týmy, 
které mapovaly městský hřbitov či 
historii města, nesmírně aktivní hasi-
či, kteří město v roce 2010 de facto 
zachránili, nebo mladá rodina, která 

Sázení chmele na Naučné zemědělské stezce Střední školy hospodářské a lesnické.
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důležité. Můžu a budu prosazovat a 
komunikovat věci, které jsou potřeba 
ve Frýdlantu a na Frýdlantsku vůči 
vrcholné reprezentaci kraje a zastu-
pitelstvu. A to nejen z toho mého 
resortu, ale ze všech oblastí lidského 
žití. Můžu regionu prospět a udělám 
všechno proto, abych mu prospěl. Už 
dříve se nám na kraji podařilo některé 
věci prosadit nebo vyjednat, na-
příklad rekonstrukci krajské Kodešovy 
ulice, podařilo se dobře nastavit pro 
celé Frýdlantsko systém podpory 
komunitního plánování, uchrá-
nit Střední školu hospodářskou a 
lesnickou Frýdlant před oborovým 
rozpadem, vést jednání o vzniku 
hipologického centra Policie ČR  
na školním statku a věřím, že i 
zachránit školní statek. Za úspěch 
považuji i to, že má Liberecký kraj 
touhu do tohoto historického areálu 
investovat a ponechat si pozemky, 
které tvoří nedílnou část extravilánu 
města. 

Jak je to s gescemi starosty a 
místostarosty? Jak je máte nově 
rozdělené?

Novému panu starostovi zůstávají 
gesce, jaké měl doposud jako 
místostarosta, bude se tedy nadále 
starat o městskou zeleň, provoz 
města, o komunikace. K tomu má 
nově na starosti veškerou investiční 
činnost na území města, rozpočet, 
činnost bezpečnostní rady, zodpo-
vídá za Obec s rozšířenou působností 
Frýdlant, zastupuje město ve sdru-
ženích a organizacích, kterých je 
město členem, například Euroregion 
Nisa, Mikroregion Frýdlantsko, Dobro-
volný svazek obcí Smrk atd. Přibyl  
mu úřad, stanul ze zákona v jeho čele. 
Mně zůstává školství, sociální oblast, 
kultura, územní plánování, památková 
péče a odpovědnost za informování 
města. 

Jakou byste dal novému starostovi 
radu?

Nejhorší jsou nevyžádané rady, toho 
jsem si vědom. Ale jednu bych mu 
asi dal. Je vždycky užitečná a nikdy se  
při jejím používání nic nezkazí. Ta  
rada zní: Nejdřív poslouchat, pak 
přemýšlet a teprve potom mluvit. 

A co byste vzkázal občanům  
na závěr?

Že z radnice a z Frýdlantu neod-
cházím, že se budu i nadále ucházet 
o jejich přízeň. A že děkuji za všechny 
podněty, které mi kdy dali, za všechna 
setkání a povídání a že se budu těšit 
na další, která nás čekají. A když to 
nepůjde teď hned a osobně, tak 
jsem na facebooku, na telefonu,  
emailu. Moje číslo je pořád k dispo-
zici, je 606 673 286, stejně tak i  
email: dan.ramzer@mu-frydlant.cz.  

mp 
Foto: Radek Petrášek, mp

Tajný výlet aktivních seniorů.
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Cestu pro pěší k rozhledně  
lemuje nová alej kaštanů, 
sázeli ji dobrovolníci

„Členové automobilového klubu JZ Ra- 
cing se na Město Frýdlant obrátili  
s nabídkou dobrovolnické práce na zve- 
lebení města. Společně jsme hledali 
možnost, kde by se mohli realizovat, a 
vyšlo nám sázení stromů podél cestičky 
k rozhledně, která vede z konce ulice  
Pod Rozhlednou až nahoru k rozhledně. 
Tato cestička dostala v uplynulých 
dnech nový povrch, aby se už turisté a 
výletníci nemuseli k rozhledně a z ní 
brodit trávou nebo bahnem. A aby 
byla ještě hezčí a poskytovala v příštích  
letech poutníkům také trochu stínu, 
rozhodli jsme o vysázení kaštanů  
po obou jejích stranách,“ řekl místo-
starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Právě sázení stromů se první 
červnovou sobotu ujala zhruba 
desítka členů frýdlantského auto-
mobilového klubu JZ Racing. „Jsme 
relativně nový spolek, který pravidelně 
pořádá i akce pro veřejnost, jako je 
například automobilový orientační 
závod se soutěžemi pro celé rodiny AOS 
Smědá. Na ten získáváme pravidelně 
finanční podporu Frýdlantu. Letos 
jsme ho ale kvůli opatřením proti koro-
naviru neuspořádali a ze stejných 
důvodů utichla i další naše činnost a 
tak jsme chtěli v době klidu alespoň 
nějaký způsobem Městu Frýdlant jeho 
podporu oplatit,“ vysvětlila Nikola 
Zimmermanová z JZ Racing. Členové 
klubu během dopoledne zasadili  
po obou stranách cesty na rozhlednu 
všech 19 kaštanů, které byly městem 
připraveny. 

Devatenáct stromků kaštanu neboli jírovce maďalu, vysadili v sobotu 5. června 2021 ve Frýdlantě po-
dél upravené cesty na rozhlednu členové frýdlantského autoklubu JZ Racing. Stromy jim dodalo Město 
Frýdlant, dobrovolnická práce byla poděkováním členů klubu za dřívější finanční podporu města  
při akcích klubu pro veřejnost. 

„Takovouto iniciativu samozřejmě ví-
táme. Vždycky je příjemné, když někdo 
sám od sebe přiloží ruku k dílu a aktivně 
se podílí na hezčím vzhledu Frýdlantu. 
Klubu JZ Racing za jejich brigádu 
patří velký dík. Věřím, že se nová alej  

k rozhledně bude místním i turistům 
líbit a že se stromkům dobře povede,“ 
uzavřel v té době ještě místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka.  

mp 
Foto: Jiří Stodůlka
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Stezka povede od garáží u Střelnice 
kolem Střední školy hospodářské a 
lesnické a navazovat bude na již 
fungující dráhu pro in-line bruslení 
nad touto školou.

„Stezka pro cyklisty a chodce bude 
koncipována jako smíšená stezka a 
bude vyznačená svislým a vodorovným 
dopravním značením. Bude dlouhá 
693 metrů, a jak už bylo zmíněno, 
povede podél částí ulic Bělíkova a 
Zámecká. Bude samozřejmě osazena 
lampami veřejného osvětlení,“ říká 
Dana Kiliánová, pověřená vedením 
investičního oddělení Městského 
úřadu Frýdlant. Předání staveniště se 
zúčastnili všechny dotčené subjekty. 

Projekt „Stezka pro cyklisty a chodce 
ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ 
má registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/ 
0.0/16_038/0015385. Žádost o dotaci 
byla podána do Integrovaného 
operačního programu, specifického 
cíle 4.1, v rámci 53. výzvy ŘO IROP 
„Udržitelná doprava – integrované 
projekty CLLD“ a v rámci 6. výzvy MAS 
Frýdlantsko, opatření integrované 
strategie: 1.1.2 Dopravní dostupnost /
BEZPEČNÉ CESTY.  

mp 
Foto: mp

V červnu začala stavba stezky 
pro cyklisty a pěší podél ulic  
Bělíkova a Zámecká
Ve středu 16. června 2021 začala předáním staveniště stavba smíšené stezky pro cyklisty a pěší podél 
částí ulic Bělíkova a Zámecká ve Frýdlantu. Stezka, která vznikla díky MAS Frýdlantsko z.s., má výrazně 
zlepšit bezpečnost chodců a cyklistů na těchto poměrně frekventovaných silnicích. Celkem má přijít i  
s přeložkou elektřiny, která ale nebude hrazena z dotace, na zhruba 6 a půl milionu korun. Městu se  
na akci podařilo získat v květnu dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši  
5 201 843,38 korun. Z rozpočtu města půjde na investiční akci 273 781,24 korun. Hotová má být stezka 
pro pěší a cyklisty koncem listopadu tohoto roku. 

Stezka pro pěší a cyklisty podél ulic Bělíkova a Zámecká bude. Frýdlant získal 
dotaci 

 

Skvělá zpráva přišla v polovině května z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Frýdlantu 
se podařilo díky MAS Frýdlantsko z.s. získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu na smíšenou stezku pro cyklisty a chodce podél částí ulic Bělíkova a Zámecká. Stezka má 
výrazně zlepšit bezpečnost chodců a cyklistů na těchto poměrně frekventovaných silnicích. Celkem 
má nová stezka pro cyklisty a chodce přijít i s přeložkou elektřiny, která ale nebude hrazena 
z dotace, na zhruba 6 a půl milionu korun. Získaná dotace je ve výši 5 201 843,38 korun. Z rozpočtu 
města půjde na investiční akci 273 781,24 korun. 

„Získání dotace na stezku pro pěší a cyklisty podél ulic Bělíkova a Zámecká je pro Frýdlant opravdu 
velmi dobrou zprávou. Usilujeme o stezku, která zvýší bezpečnost těchto zranitelných účastníků 
silničního provozu v této lokalitě už řadu let, její výstavbu ale zdržely záležitosti s pozemky, na kterých 
má vzniknout. Ty jsou v současné době už vyřešené. A tím, že jsme na akci získali dotaci, nestojí její 
realizaci už nic v cestě,“ říká starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer. Stezka povede od garáží u 
Střelnice kolem Střední školy hospodářské a lesnické a navazovat bude na již fungující dráhu pro in-
line bruslení nad touto školou. „Začne vznikat teď v červnu a hotová bude koncem listopadu,“ dodává 
starosta města. 

„Stezka pro cyklisty a chodce bude koncipována jako smíšená stezka a bude vyznačená svislým a 
vodorovným dopravním značením. Bude dlouhá 693 metrů, a jak už bylo zmíněno, povede podél částí 
ulic Bělíkova a Zámecká. Bude samozřejmě osazena lampami veřejného osvětlení,“ říká Dana 
Kiliánová, pověřená vedením investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant. 
 
Hlavním důvodem vzniku stezky je zvýšení bezpečnosti chodů a cyklistů v těchto ulicích. „Ulicí 
Zámeckou chodí lidé na procházky, k hradu a zámku Frýdlant, do pivovaru nebo na tenisové kurty a 
v ulici Bělíkova sídlí Střední škola hospodářská a lesnická, kde studuje na šest stovek žáků. Takže lidí 
tam denně projde nebo projede na kole opravdu hodně. Pohyb po současné krajnici ulic není příliš 
bezpečný a to ani v době, kdy jsou příznivé klimatické podmínky, v zimě je pak ještě 
nebezpečnější,“ vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který má komunikace ve městě ve 
své gesci. 

Projekt „Stezka pro cyklisty a chodce ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ má registrační 
číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015385. Žádost o dotaci byla podána do Integrovaného operačního 
programu, specifického cíle 4.1, v rámci 53. výzvy ŘO IROP „Udržitelná doprava – integrované 
projekty CLLD“ a v rámci 6. výzvy MAS Frýdlantsko, opatření integrované strategie: 1.1.2 Dopravní 
dostupnost /BEZPEČNÉ CESTY. 
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Nové tartanové hřiště  
na sídlišti U Nemocnice
Už jste si vy, nebo vaše děti či vnou-
čata, všimli? Na sídlišti U Nemocnice je  
nové hřiště s tartanovým povrchem. 
Hrát se na něm dát fotbal, floorbal, 
nohejbal, tenis, badminton a děti 
určitě najdou i další využití. Tak 
jim řekněte, ať se na něj zajdou  
s kamarády vyřádit. A hned vedle je  
i ohniště s posezením. Hřiště vzniklo  
v rámci projektu revitalizace sídliště.
mp

FRÝDLANT 

97.4 FM | R-LBC 
liberec.rozhlas.cz |  
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ZO Českého zahrádkářského svazu Frýdlant a Město Frýdlant 
vyhlašují soutěž o nejlepší naložené okurky 

OKURKIÁDA 
2021 

 

  - do soutěže jsou 
přijímány jen doma 
naložené okurky 

- pořadatelům se 
odevzdávají vždy dvě 
sklenice okurek 

- termín dodání vzorků do 
21. 9. 2021 

- vyhlášení výherců 
proběhne 24. 9. 2021 
bezprostředně po 
zasedání hodnotitelů 

 
Doma naložené okurky je možné odevzdat: 
 

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

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

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

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

                            kina v hodnotě 250 Kč (2D nebo 3D)  
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Cesta Za úspěchem
Dovolte nám představit vám Adélu 
Vaščukovou, garantku doučování  
v projektu Za úspěchem Člověka 
v tísni, o. p. s. Projekt, jak jste se 
mohli dočíst v květnovém čísle 
Frýdlantského zpravodaje, chce 
pomoci dětem z rodin, jimž hrozí 
sociální vyloučení. Doučovatelé 
docházejí do rodin nebo s dětmi 
pracují po vyučování v prostorách 
školy a pomáhají jim s tím, co jim  
ve škole nejde nebo co by potřebo-
valy lépe zažít a procvičit. Pracovníci 
projektu poskytují podporu také 
rodičům a učitelům (jak moc je jejich 
pomoc žádaná, se ukázalo v dlouhých 
měsících koronakrize). 

Adéla Vaščuková s organizací Člověk 
v tísni, o. p. s., spolupracuje už několik 
roků. Začínala ve svých studentských 
letech jako dobrovolnice a doučo-
vatelka a před rokem nastoupila 
jako tzv. garantka doučování – jejím 
úkolem je komunikovat se školami a 
rodinami doučovaných dětí, hledat 
pro děti vhodné doučovatele (mezi 
studenty středních škol a veřejností) a 
tyto doučovatele vést a radit jim, jak 
na to, aby doučování děti bavilo, a 
přitom se toho co nejvíc naučily.

Co tě vedlo ke spolupráci  
s Člověkem v tísni?

Oslovila mě nabídka Magdy Křížkové, 
mé nynější kolegyně, která tehdy 
přišla k nám do školy, představila dou-
čování a ptala se studentů, jestli se 
nechtějí zapojit. Lákalo mě to hlavně 
kvůli zkušenosti, která by se mi mohla 
v budoucí kariéře hodit.

Měla jsi s doučováním nějakou 
zkušenost odjinud?

Neměla jsem žádnou zkušenost. 

Vzpomínáš si, jaké byly tvé 
pocity z prvního doučování?

Ano, doučovala jsem jednu šesťačku. 
Velmi jsme si rozuměly. Byla jsem 
plná energie a optimismu. Spolupráce  
s rodiči bohužel příliš nefungovala, 
a tak doučování neprobíhalo tak, jak 
jsme si plánovaly. Ale u dalších dětí 
to už bylo naprosto dokonalé, jak  
s dětmi, tak s rodiči. 

Ty jsi vedle doučování působila 
také jako tzv. „dobrovolnice-

starší kamarádka“. Mohla 
bys vysvětlit, co to vlastně 
znamená?

„Starší kamarád“ je každý doučovatel, 
který se dítěti věnuje i mimo 
doučování. Já jsem s dětmi třeba 
chodila do ZOO nebo na dětské 
hřiště v místě jejich bydliště. V době 
nepříznivé epidemické situace a vlád-
ních nařízení, kdy jsme se nemohli  
s dětmi vídat osobně, jsem vymyslela 
klíčení fazolí. Dětem jsem obstarala 
fazole, skleničky, ubrousky a pracovní 
listy. Pozorovali jsme, jak semínka  
klíčí, a povídali jsme si o tom. 
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Samozřejmě online.

Co ti v doučování přináší 
největší radost?

Největší radost mám z radosti dětí. 
Líbí se mi, když jim vysvětlím nějakou 
látku, děti ji pochopí a mají z toho 
takovou radost, že to chtějí opakovat 
neustále dokola. 

Ale co mě nejvíc naplňuje je, když se 
spolu dokážeme zasmát.

Co podle tebe přináší největší 
radost dětem, které se doučují?

Jednoznačně pochvala. Chválím je 
za jakýkoliv pokrok nebo snahu. Děti 
jsou více motivované a na doučování 
se těší. Ale radost mají i z jakékoli 
aktivity, procházky nebo výletu, ráda 
je tím odměním za jejich práci. 

Co myslíš, že nejvíc dělá radost 
rodičům doučovaných dětí,  
pokud to můžeš posoudit?

Řekla bych, že to, že mají také čas  
pro sebe a přitom vědí, že děti 
smysluplně tráví volný čas. 

Abychom nezapomněli na uči-
tele, co dělá největší radost 
jim? Máš od nich nějakou 
pozitivní zpětnou vazbu?

Myslím, že učitelům dělá největší 
radost pokrok dítěte, ať už se to 
týká pravidelné docházky, známek 
nebo chování. V době covidu jsme 
pomohli řadě dětí, které neměly 
možnost připojit se k distanční výuce. 
Komunikace s učiteli byla intenziv-
nější než za běžných okolností.  
S jednou paní učitelkou jsme byly 
v kontaktu každý den. Spolupráce 
neměla chybu, velmi jsem u této 
pedagožky oceňovala, že ji nezajímá 
jen vzdělávání dítěte, ale i proč 
nefunguje tak, jak má. 

Pozitivní zpětnou vazbu dostávám 
často, pokaždé jsem za ni vděčná, 
znamená úspěch – dítěte, které se 
doučuje, to především, ale vlastně i 
nás všech, kdo se dětem věnujeme.

 

Každé doučování je asi jiné, 
protože každé z doučovaných 
dětí je jiné, potřebuje trošku 
jiný přístup, jiné tempo, jinou 
motivaci. Našla bys něco, co je 
všem doučováním společné? 
Jak takové doučování probíhá?

Společné všem jsou motivace, důvěra 
a nastavení hranic. 

Nejdřív si s rodiči dohodnu termín 
prvního a následujících doučování. 
Při doučování mi dítě samo řekne, co 
potřebuje vysvětlit, nebo že potřebuje 
pomoci s domácím úkolem. Většinou 
je to tak, že nejdřív si dítě udělá 
domácí úkoly. Pokud to je potřeba, 
všechno si k jejich vypracování nejdřív 
znovu vysvětlíme. Já se pak sezná- 
mím s látkou, kterou potřebuje dítě 
vysvětlit, často je to anglický jazyk, 
český jazyk nebo matematika, a 
připravím si hry, jejichž smyslem je 
děti něco naučit a také je zaujmout a 
pobavit. Na závěr doučování hrajeme 
nějakou deskovou hru, povídáme si, 
nebo se jdeme ven projít. 

Vzpomněla by sis na nějakou 
„veselou příhodu z doučování“, 
na něco, co tě pobavilo, u čeho 
jste se s dětmi nebo i jejich 
rodiči zasmáli?

Při online doučování mi děti často 
na kameru ukazovaly všechno, co je 
napadlo. Jednou mi jedna holčička 
ukázala krásné hodiny s Bobíkem. 
Ptala jsem se jí, jestli je dostala  
od Ježíška k Vánocům. Ona odpo-
věděla: „Néé, ty mi dal Vietnamec  
v krámě zadarmo.“

Nebo se mě děti často ptají: „Kdybys 
mě mohla vzít s sebou na dovolenou, 
vzala bys mě?“

Také jsme měli jeden zprvu trochu 
nepříjemný, ale  potom veselý zážitek. 
Někdy, když není možné být v ro-
dině, probíhá doučování v kanceláři. 
Byli jsme tedy v Novém Městě pod 
Smrkem v kanceláři a já ještě neměla 
klíče od budovy. Doučování se pro-
táhlo, a když jsme chtěli odejít, 
zjistili jsme, že je zamčeno a že se 
nedostaneme ven. Nejdříve jsme se 
vylekali, ale během půl hodiny to bylo 
vyřešené. Zavolala jsem kolegyni, 
která nás přišla vysvobodit. V době 
čekání jsme si spolu povídali a hodně 
se nasmáli. 

Nakonec bych se zeptala, co  
bys vzkázala těm, kdo uvažují, 
že by si dobrovolnictví a dou-
čování s Čvt také vyzkoušeli?

Neváhejte, protože nikdy nevíte, 
jak moc vám to může ovlivnit život. 
V šestnácti letech, kdy jsem začala 
doučovat, bych nevěřila, že se dostanu 
tam, kde jsem teď. Práce je nejenom 
práce, ale i můj velký koníček. Přeji 
každému, aby byl v práci tak šťastný, 
jako jsem já. 

Kdybych někoho inspirovala, nevá-
hejte se mi ozvat, můj email je: adela.
vascukova@clovekvtisni.cz   

Rozhovor vedla Alice Chocholoušková

manažerka projektu Za úspěchem 
Člověka v tísni, o. p. s.
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Ve Frýdlantě vzniklo největší 
discgolfové hřiště v kraji

Hřiště na discgolf, což je hra, ve které 
se lidi trefují létajícím talířem do spe- 
ciálních košů nebo také jamek, najdou 
lidé v areálu  lesoparku Střelnice, 
je přístupné neomezeně a zdarma. 
Frýdlant pak nabízí veřejnosti i mož- 
nost zapůjčení disků a to buď  
v Turistickém informačním centru 
v přízemí radnice, nebo v Městské 
knihovně Frýdlant. 

„V Libereckém kraji je několik deví-
tijamkových hřišť na discgolf, 
nicméně dvanáctijamkové máme 
jen jedno a to právě to frýdlantské  
v lesoparku na Střelnici,“ říká za firmu 
Discgolfová hřiště, která frýdlantské 
hřiště předloni vytvořila a letos spo-
lu s místními dobrovolníky rozšířila, 
Julius Jankovič.

S nápadem na vytvoření disc-
golfového hřiště ve Frýdlantu přišli 
na jaře roku 2019 sami občané 
města. „Návrh na vytvoření hřiště  
pro discgolf byl jedním z těch, které  
nám občané přednesli během každo-
roční akce Setkávání se starostou a  
místostarostou Frýdlantu, která probí-
hají v různých částech města. S nápa-
dem přišli manželé Vlčkovi, kteří se  
hrou discgolfu zabývají. Nápad nás 
zaujal, protože náklady na vznik hřiště 
nebyly nikterak velké a hra přitom 
zvýšila nabídku volnočasových aktivit 
ve Frýdlantě a přitáhla ke sportu i ty, 
kteří se jinak aktivitě spíše vyhýbají,“ 
uvedl v červnu ještě starosta Frýdlantu 
Dan Ramzer.

Město proto nechalo v lesoparku Střel- 
nice se souhlasem vlastníka, kterými 
jsou Lesy ČR, na podzim 2019 vybu- 
dovat hřiště o šesti jamkách, které 
letos rozšířilo o dalších 6 jamek. 
„Volba místa byla poměrně jasná. 

Největší discgolfové hřiště v celém Libereckém kraji vzniklo ve Frýdlantě v areálu lesoparku Střelnice. 
Slavnostně bylo otevřeno v pátek 4. června 2021. Dvanáctijamkové discgolfové hřiště vzniklo rozšíře-
ním šestijamkového hřiště, které Frýdlant otevřel na podzim roku 2019. O zázemí pro discgolf i o jeho 
následné rozšíření si ve Frýdlantě řekli sami občané.

V lesoparku Střelnice už byl dětský 
labyrint, altánek s ohništěm nebo 
třeba vycházkový okruh. Místo bylo 
přirozeným centrem relaxace a  
aktivního trávení volného času  
v přírodě místních. S discgolfovým 
hřištěm se jeho využití ještě rozšířilo. 
Samotného mě překvapilo, jak se  
tento sport ve Frýdlantu ujal. Hrají ho 
mladí i staří, rodiny s dětmi, vznikl u nás 
i nový discgolfový klub. A lidé si sami  
řekli o to, že by stáli o rozšíření stáva-
jícího hřiště,“ doplňuje v červnu ještě 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 
Město přišlo navýšení počtu jamek  
na zhruba 140 tisíc korun.

Po slavnostním otevření zažilo dva-
náctijamkové hřiště na Střelnici 
hned v sobotu 5. června první velký 
turnaj, který otevře novou disc-
golfovou sezónu. „Byl to po dlouhé 
době různých nařízení a omezení první 
turnaj a navíc první na „dvanáctce“.  
A dopadl výborně. Frýdlantské hřiště 
má u hráčů discgolfu nejen z našeho 
kraje velmi dobré ohlasy,“ prozrazuje 
Julius Jankovič. Ve Frýdlantském 
výběžku je podle něj navíc výborná 
hráčská komunita, parta, která  

s sebou strhává nové a nové začínající 
discgolfisty. „Za chvilku jim bude 
hřiště malé“, usmívá se Pavel Brückler  
z Discgolfových hřišť. „Naštěstí 
jsme i s touto variantou počítali a už  
máme v šuplíku připraveno případné 
rozšíření na regulérní 18 jamkové 
hřiště.“ Dalšímu rozšíření hřiště je 
přístupné i vedení města. „Discgolf  
byl v době koronavirové pandemie 
jedním z mála sportů, které se daly 
provozovat. Je to hra zábavná, má 
jednoduchá pravidla a může ji hrát 
téměř každý. Za hru se nic neplatí, jste 
venku na čerstvém vzduchu skoro 
jako na procházce a u toho se navíc 
hýbete. Lidi ve Frýdlantu to chytlo,  
při procházce Střelnicí je neustále  
slyšet zvonění disků o železné koše,“ 
potvrzuje Jiří Stodůlka.

A co vlastně discgolf je? „Discgolf 
je volnočasová aktivita, kterou může 
hrát kdokoli, bez rozdílu věku. Od dětí, 
po seniory. Hraje se vlastně jako golf, 
rozdíl je v tom, že místo golfovým 
míčkem se člověk musí z odpaliště  
trefit do jamky takzvaným létajícím 
talířem neboli fresbee diskem.  
A jamka v tomto případě vypadá spíše 
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jako ocelový koš s řetězy, které slouží  
k zachycení létajícího talíře a jeho udr-
žení v koši,“ vysvětlila už dříve Lenka 
Vlčková, která je spolu s manželem 
autorkou myšlenky na discgolfové 
hřiště ve Frýdlantu. S rodinou této hře 
propadla. „V discgolfu jde o to, umístit 
disk do disgolfové jamky, nebo chcete-
li do koše, na co nejmenší počet hodů, 
přičemž maximální počet povolených 
hodů není na jednotlivých jamkách  
dán. Hráčům při hře pomáhají 
informační cedule, na kterých je 
vyznačeno, jakým směrem a v jaké 
vzdálenosti je koš od výhoziště a je 
tam také uvedeno, na jaký počet hodů 
by měla být jamka ideálně zdolána.  
Tomu se říká PAR,“ doplňuje.

„Vzdálenosti od odpaliště do jamky 
jsou v lesoparku Střelnice ve Frýdlantu 
od 45 do 133 metrů. Většina jamek, 
kromě dvou s největší vzdáleností  

od výhoziště, jsou PAR 3. Znamená to, 
že hráč by měl tyto jamky v ideálním 
případě dosáhnout třemi hody. U dvou  
s nejdelší vzdáleností pak čtyřmi. Hřiště 
je přitom navrženo tak, aby se hráči 
museli potýkat s přírodními překáž-
kami, jako jsou stromy či keře a ukázali 
tak svoje schopnosti házet různé hody,“ 
říká Julius Jankovič z firmy Disc- 
golfová hřiště. Jeho kolega Pavel 
Brückner  k tomu dodává: „Pro ty, 
kteří o discgolfu dosud ještě neslyšeli, 
doplním, že po prvním výhozu  
z výhoziště hází hráč z místa, kde 
se disk zastavil a pokračuje, dokud 
disk nevhodí do jamky. Vítězem hry 
se stává hráč, který dostane disk  
do všech jamek na hřišti na nejmenší 
počet hodů.“

Rozšíření discgolfového hřiště si  
ve Frýdlantu pochvalují i členové 
nového discgolfového klubu, který 

dostal název Discgolf Wizards  
Frýdlant. „Náš klub vznikl v dubnu 
tohoto roku. Dlouho jsme se na hřišti  
jen nahodile potkávali a tak nás na-
padlo, že bychom mohli vytvořit klub, 
jezdit na společné turnaje, společně 
reprezentovat město Frýdlant a také 
se podílet na údržbě a úklidu hřiště.  
Každý z členů, kterých je v současné  
době kolem 30, totiž musí za rok 
odpracovat na hřišti minimálně 4  
brigádnické hodiny,“ vysvětluje člen 
výkonné rady Discgolf Wizards 
Frýdlant Michal Heinzl. Členové tak 
letos už dvakrát po domluvě s Lesy 
ČR provedli prořezávku hřiště a ukli-
dili odpadky, které po některých 
návštěvnících v lesoparku zbyly.

Nový discgolfový klub zatím sdružuje 
převážně mladší ročníky hráčů, v bu-
doucnu chce ale nábory přilákat i ty 
starší nebo seniory. Plánuje mimo 
jiné i společenské či turistické akce  
pro širokou veřejnost.

„Nesmírně nás těší, jak se discgolf 
ve Frýdlantě ujal a věříme, že tento 
zábavný sport objeví i další občané.  
Pro ty, kteří si ho chtějí vyzkoušet, 
ale nemají zatím vlastní vybavení,  
nabízí Město Frýdlant možnost si disk 
potřebný ke hře zapůjčit. Možné to 
je v Turistickém informačním centru 
Frýdlant, které sídlí v přízemí radni- 
ce a v Městské knihovně Frýdlant v Bělí-
kově ulici, která je hřišti blíž,“ informuje 
starosta Frýdlantu.

Vratná kauce za půjčení disku je  
300 Kč, v případě vráceného ne-
poškozeného disku bude vyplacena 
kauce zpět v plné výši. Disk je 
zapůjčován na maximálně tři dny. 
Během státních svátků bude lhůta 
pro vrácení disků prodloužena a 
dohodnuta individuálně.   

mp 
Foto: mp
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Ve Frýdlantě točili filmaři České 
televize vánoční pohádku Jak si 
nevzít princeznu

Filmaři pohádku natáčeli ve Frýdlantu, 
na hradě Pernštejn, v okolí Mladé 
Boleslavi a v Českém ráji. Točila se 
téměř do konce června, pak se začalo 
s postprodukcí.

Pohádku Jak si nevzít princeznu točí 
Česká televize v koprodukci s TV Kika 
(německá dětská televize), Filmworx, 
RTVS (slovenská veřejnoprávní tele-
vize) a UPP. 

A o čem že pohádka bude? „V našem 
království chodí sudičky a každému 
narozenému dítěti něco věští. Malému 
princi Leopoldovi dají do vínku, že 
si vezme princeznu ze sousedního 
království. Rodiče chtějí utužovat 
vztahy, navštěvují se a děti připravují 
na to, že se jednou budou brát. Jenže 
jak jsou děti k něčemu nuceny, tak se 
tomu chtějí postavit. Nesnášejí se. Když 
nadejde den, že by se měly brát, zjistí,  
že sudičky mají čarovné hodinky, 
kterými se mohou přesunout do časů, 

Na hradě a zámku Frýdlant točili filmaři České televize v květnu a červnu pohádku Jak si nevzít 
princeznu. Diváci ji v premiéře uvidí letos o Vánocích na ČT1 a mohou se těšit na herce Marka  
Adamczyka, Annu Fialovou, Patrika Děrgela, Miroslava Táborského, Ivu Janžurovou, Danielu Kolá- 
řovou,  Naďu Konvalinkovou a další. Královnu hraje německá herečka a tamější hvězda Sonsee Neu. 

které už byly nebo které teprve přijdou. 
Hodinky si bez dovolení vypůjčí a vy- 
praví se do doby, kdy byla sudba 
vynesena, aby jí zabránily a nemusely  
se brát,“ popisuje režisér pohádky 
Karel Janák.

Právě on si hrad a zámek ve Frýdlantu 
jako kulisu své nové pohádky vybral. 
„Ve Frýdlantu jsme chtěli točit již 
pohádku Nejlepší přítel. Hrozně se mi 

zdejší hrad a zámek líbil. A když jsme 
uvažovali o pohádce Jak si nevzít 
princeznu, ve které máme sudičky,  
hned jsem si na něj vzpomněl. Objeli 
jsme víc hradů a zámků, ale Frýdlant  
byl pro nás nejlepší. Protože naši 
pohádku jsme nemohli točit na zámku 
z 18. nebo 19. století, do této doby už 
sudičky nepatří. A tak Frýdlant ve vý-
běru zvítězil,“ uzavírá režisér nové vá-
noční pohádky pro ČT1 Karel Janák.   
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Do Spojeného království Velké  
Británie a Severního Irska vám  
od 1. října 2021 občanka už nestačí

Cestovat do Spojeného království  
na platný občanský průkaz mů- 
žete do 30. září 2021. Poté už je 
to možné jen s cestovním pasem.  
Ten musí být platný po celou dobu 
pobytu ve Spojeném království. 

Z tohoto důvodu doporučujeme 
občanům, kteří chtějí cestovat  
do Spojeného království, aby si 
cestovní pas vyřídili s předstihem.

Veškeré aktuální informace týkající 
se cestování do Spojeného království 
jsou uvedeny na webových strán-
kách Velvyslanectví ČR v Londýně  
https://www.mzv.cz/london    

Jitka Melicharová 
odbor kanceláře úřadu 
agenda cestovních dokladů a 
občanských průkazů 
tel. 488 886 504

Po skončení přechodného období, tj. od 1. ledna 2021, se Spojené království Velké Británie a Severního 
Irska (tzn. Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko) stalo takzvanou třetí zemí. To znamená, že pro něj 
přestala platit legislativa Evropské unie. Mezi Spojeným královstvím a členskými státy EU tak již neplatí 
volný pohyb osob.

Občanská kronika

Jaroslav Říha  &  Adriana Klozová
Christian Benc  &  Vanessa Valentová
František Grebeníček  &  Eliška Malá

Sňatky
Jakub Laburda
Lucie Džurbová
Elena Bendová
Emma Janků

Narození

květen 2021

Iva Zatloukalová
Karel Donát
Jaroslav Samek

Úmrtí
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Muzejní noc s katem Mydlářem 
se ve Frýdlantu vydařila
V sobotu 19. června 2021 připravilo 
Město Frýdlant pro obyvatele a 
návštěvníky Muzejní noc s katem 
Mydlářem, konanou u příležitosti 
400. výročí popravy českých pánů  
na Staroměstském náměstí v Praze.  
Na nádvoří radnice, u městských 
hradeb a v zahradě městského 
muzea Špitálek nabídla zábavu  
pro děti i dospělé od večerních hodin 
až do 22.00 hodin. Připravena byla 
řada soutěží pro děti, vystoupení 
hudebních skupin Trifikus a Aliquis, 
divadelní interaktivní kousek KAT 
divadla eMILLIon, historický foto-
koutek pro malé i velké s kostýmy 
nebo třeba písařská dílna. I přes 
tropické počasí se akce vydařila.   

mp 
Foto: mp
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Více než devět desítek prvňáčků 
bylo na nádvoří radnice pasováno 
na čtenáře

S pasováním žáků prvních tříd  
na čtenáře začala knihovna ve spo- 
lupráci s Městem Frýdlant v roce 
2016, akce se u dětí setkala s nad-
šeným ohlasem. „Děti mají tuhle slav-
nostní událost rády. Vždy při ní poz- 
nají spisovatele nebo spisovatelku 
dětských knížek, poslechnou si, jak 
knížka vzniká a po slavnostním aktu 
pasování se z nich stanou oficiálně 
čtenáři. Jsou na sebe pyšné,“ uvedla  
za městskou knihovnu Frýdlant 
Radka Wittmayerová. V roce 2016 
pasovala malé čtenáře spisovatelka 
Petra Braunová, o rok později se ho 
coby rytířka Řádu krásného slova 
ujala Ivona Březinová. Od roku 2018 
pak děti pasuje na čtenáře opravdový 
kostýmovaný šlechtic v podání Petra 
Stodoly, o návštěvu spisovatelky ale 
děti nepřicházejí. Letos se například 
seznámily s Danielou Krolupperovou, 
která napsala řadu u dětí oblíbených 
knížek, které jim také na nádvoří 
radnice představila. 

Pasování prvňáčků na čtenáře probí-
há běžně v prostorách obřadní síně 
radnice. Letos ale kvůli koronavirovým 
opatřením a vzhledem k přívětivému 
slunečnému počasí zvolila knihovna 
možnost uskutečnit pasování na nád- 
voří radnice. „My ani děti jsme tak 
nemuseli mít přes ústa respirátory 
nebo roušky, což jsme všichni uvítali,“  
dodala Radka Wittmayerová. 

Každý malý čtenář obdržel jako dárek 
pamětní čtenářský diplom, knižní 
záložku s informacemi o knihovně a 
knižní dárek - knížku První školní 
výlet od Michaely Fišarové. Všechny 
děti pak byly pozvány do Městské 
knihovny Frýdlant, ve které mohou 
využít ještě jeden dárek a tím je roční 
členství v knihovně zdarma.  

Foto a text: mp

Více než devět desítek prvňáčků ze všech budov frýdlantské základní školy se v úterý 8. června 2021 
stalo na nádvoří radnice oficiálně čtenáři. A to při slavnostní pasování na čtenáře, během kterého si  
o knížkách a čtení s dětmi povídala spisovatelka Daniela Krolupperová. Akci si pro prvňáčky opět při-
pravila Městská knihovna Frýdlant. 
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Pomáháme zvířatům – sbírka 
pro ZOO Liberec 
Letošní rok nebyl jednoduchý ani pro 
ZOO. To jsme si uvědomili, když jsme 
našli výzvu jednoho sedmáka ze ZŠ 
Lesní, který vymyslel, jak ZOO pomoci. 
Připravil online únikovou hru po ZOO 
„Hon na pytláka“ s prosbou, aby každý, 
kdo si hru zahraje, poslal ZOO nějaký 
finanční příspěvek. My jsme v té době 
ještě nemohli chodit do školy, učili 
jsme se online, a tak i schůzky našeho 
žákovského parlamentu probíhaly 
jen přes obrazovky počítače. A jednu 
schůzku jsme věnovali tomu, že jsme 
si zahráli únikovku po ZOO. Ale jen 
naše příspěvky nedaly moc velký 
obnos, tak jsme se rozhodli, že tento 
nápad rozšíříme i mezi spolužáky a 
uspořádáme pro ZOO sbírku. 

Napadlo nás, že by bylo hezké 
spolužákům za příspěvek nějak po- 
děkovat. Namalovali jsme tedy 
obrázky našich oblíbených zvířat, a 
protože jsme mezitím už začali chodit 
do školy, společně jsme z našich 
obrázků vyrobili odznáčky a záložky, 
které jsme pak za příspěvky rozdávali. 
Tak se nám podařilo pro ZOO vybrat  
7 000 Kč! Na další schůzce parlamentu 
jsme zjistili, že můžeme rozhod-
nout, kterému zvířeti chceme přispět  
na chov. Vybrali jsme 6 zvířat, která 
mají nejmíň mecenášů. Další den jsme 
vyhlásili ve třídách hlasování. Vyhrál 
RYS KARPATSKÝ. Ve středu 16. 6. jsme 
náš příspěvek ze sbírky v ZOO osobně 
předali a užili jsme si krásný den  
v ZOO, který byl zároveň poděková-
ním za naši celoroční práci v žákovském 
parlamentu.  

Za žákovský parlament Masarykovci 
Domča Erbanová a Anna Chvojková
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Mládí za socialismu

Příběhy našich sousedů je vzdělávací 
projekt neziskové organizace Post 
Bellum pro žáky osmých a devátých 
tříd základních škol a tercií a kvart 
víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu 
svých učitelů a lidí z Post Bellum  
na několik měsíců stanou rozhlasový-
mi nebo televizními dokumentaristy.  
Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, 
natočit vzpomínky, digitalizovat foto-
grafie, prozkoumat archivy a nakonec 
vytvořit rozhlasovou, televizní nebo 
psanou reportáž či dokument. Někteří 
podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří 
prezentaci pro spolužáky, další se 
vydají do Českého rozhlasu, kde jim 
redaktoři pomohou sestříhat nahrávku 
do rozhlasové reportáže. Nakonec musí 
vystoupit před publikem a výsledky své 
práce představit veřejnosti a odborné 
porotě.

Většina vzdělávacích činností v době 
pandemické probíhala online. Nejinak 
tomu bylo i u projektu Příběhy na-
šich sousedů. Zpracování příběhu 
Jany Pavlíkové tak poslouží jako 
monument současného historického 
kontextu; stane se tedy jakousi 

připomínkou doby, ve které přestalo 
být shromažďování osob běžnou 
součástí života. 

Tomu byl uzpůsoben i harmonogram 
projektu. Všechny workshopy, kte-
rých se vybraní žáci 9.A zúčastnili, 
proběhly online. V nich si žáci osvojili 
jednak dovednosti související s ve-
dením rozhovoru, a jednak technické 
dovednosti - pořízení a následné 
úpravy audiozáznamu. Na konci dub-
na poté proběhl samotný rozhovor  
s kastelánkou hradu a zámku Frýdlant 
Janou Pavlíkovou. Výsledkem celého 
projektu je rozhlasová reportáž, 
kterou naleznete spolu se scénářem 
k rozhlasové reportáži, fotografiemi  
z projektu a životopisem, jenž i 
zároveň přidávám na závěr tohoto 
článku, na stránkách Příběhy našich 
sousedů pod tímto odkazem: https://
www.pribehynasichsousedu.cz/
frydlantsko/frydlantsko-2020-2021/
pavlikova-jana/.

Jana Pavlíková - životopis

Jana Pavlíková se narodila 26. ledna 
1956 na Vsetíně.

Pokud se zrovna neprocházela v Besky-
dech, zcela jistě byste paní Pavlíkovou 
našli číst historické knížky.

Vztah k historii a umění nezapřela ani 
při studiu na gymnáziu, kde za zvuku 
The Beatles a tónů neworleanského 
jazzu založila školní časopis HuPoLa 
(humor pod lavicí).

Právě fascinace historií a uměním 
nakonec přivedla pamětnici ke studiu 
historie umění v Brně. Zde měla to 
štěstí a jako jedna z mála vycestovala 
ze studijních důvodů na západ - kon-
krétně do Francie - a na vlastní oči tak 
mohla porovnat dva natolik rozdílné 
světy rozdělené pověstnou železnou 
oponou.

Po studiích osud zavál paní Pavlíkovou 
do města perníku a koní - do Pardubic. 
Snad stesk po kopcích a překotná 
devadesátá léta nakonec zapříčinila 
odchod paní Pavlíkové do Frýdlantu, 
kde na místním hradu a zámku 
dodnes spokojeně žije a pracuje jako 
kastelánka.  

Jan Malec 
kantor  
pracoviště ZŠ Husova Frýdlant

V úterý 8. června 2021 se vybraní žáci 9.A ZŠ Husova zúčastnili slavnostního zakončení dějepis-
ného projektu Příběhy našich sousedů. Cílem projektu bylo zdokumentovat životní příběh 
kastelánky hradu a zámku Frýdlant Jany Pavlíkové.

 

 

zámku dodnes spokojeně žije a pracuje jako kastelánka. 
 

 
 
Jan Malec 
kantor 
pracoviště ZŠ Husova Frýdlant 
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Čtenářství v naší škole  
zapouští kořínky

Od září letošního školního roku mají 
šesťáci ZŠ Husova jednu z hodin 
českého jazyka určenou pro Dílnu 
čtení. V rámci dílen čtení pracují  
s beletristickým textem, cíleně čtou a 
vytváří si čtenářské kompetence a 
návyky.

Zkouškou čtenářských dovedností 
je i každoročně pořádaná soutěž 
Souboj čtenářů, pořádaná kampaní 
Rosteme s knihou. Družstvo šesťáků 

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

ZŠ Husova se soutěže zúčastnilo. 
Úkolem bylo načíst zadané tituly knih 
a následně odpovědět na zaslané 
otázky. Hodnotila se rychlost a hlavně 
přesnost odpovědí.

Veškerá příprava probíhala, bohužel, 
pouze on-line, bez možnosti se osobně 
vidět a podporovat. Nicméně, naši 
šesťáci to zvládli skvěle! Finále jim 
uteklo jen o dva body a v celkovém 
hodnocení se v konkurenci 64 zák-

ladních škol a víceletých gymnázií 
umístili na skvělém šestém místě.

Všem čtenářům – soubojářům 
patří velký dík.  Doufejme, že tento 
skvělý výsledek bude motivací  
do další čtenářské práce. Vedení 
školy děkujeme za podporu a nákup 
potřebných knih.  

Za ZŠ Husova 
Mgr. Hana Prchlíková
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Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Předávání maturitních  
vysvědčení na SŠHL Frýdlant
Dne 16. června 2021 se v areálu 
Střední školy hospodářské a les-
nické Frýdlant konalo slavnostní 
předávání maturitních vysvědčení. 
Čerství absolventi školy si za účasti 

Poslanec Marian Jurečka  
navštívil školu

Do Frýdlantu 14. června přijel bývalý 
ministr zemědělství a současný 
poslanec Poslanecké sněmovny ČR 
Marian Jurečka. Během svého 
pobytu se potkal se starostou města 
Danem Ramzerem a navštívil naši 
školu. V ní byl poprvé už za doby, 
kdy byl ministrem zemědělství, nyní 
se do školy vrátil. Prozradil, že vývoj 
školy sleduje na sociálních sítích i  
v médiích a ocenil její neuvěřitelný 
rozvoj v posledních letech.  

Ing. Miroslav Kudrna 
ředitel Střední školy hospodářské a 
lesnické Frýdlant

svých rodičů převzali vysvědčení  
z rukou starosty města Frýdlant, 
ředitele školy a svých třídních učitelek 
a učitelů. Všem absolventům roku  
2021 gratulujeme k úspěšnému 

zakončení studia na naší škole, 
srdečně se s nimi loučíme a přejeme 
hodně štěstí do dalšího vyso- 
koškolského či profesního života.   
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Velké loučení
Tahle třída spolu byla dlouho. Když 
přišli, byli malí a vykulení. Postupně 
rostli, schůdek po schůdku procházeli 
postupnými ročníky, občas někdo 
nový přišel, někdo odešel, aby se pak 
třeba i vrátil…. Spolu si prošli krásnými 
i temnějšími obdobími. Ono proslulé 
období dospívání zvané puberta 
snad úspěšně zvládli a v tuto chvíli již 
lze říci, že z nich vyrostli prima mladí 
lidé. 30. června ukončili životní etapu  
na základní škole a chystají se udělat 
další krok do života. Nejdřív je ale třeba 
si zaslouženě užít prázdniny. Ano, jsou 
to naši deváťáci, kteří nám přirostli  
k srdci a budeme na ně rádi vzpomínat. 
Zbyly nám po nich i nějaké ty třídní a 
ředitelské důtky, ale hlavně super fotky 
ze společných akcí a zážitků, ať již  
na Hubertce, na sportovních akcích, 
na akcích 72 hodin, Ukliďme Česko, 
Den dětí, na vystoupení pro Albrech-
ta z Valdštejna, podíleli se na úžasných 
vánočních vystoupeních. I po nich 
zůstanou Frýdlantu vysazené dvě lípy 
u řeky Smědé.

Tak naši milí – Maruško, Ivanko, Denis-
ko, Sabino, Vaneso, Jirko, Honzo a 
Borisi, hodně štěstí, lásky a úspěchů!    

Vaši učitelé

ZŠ Speciální
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Vše začalo 1. června, což je všeobecně 
známý a oblíbený Mezinárodní den  
dětí. Oslavu MDD pro I. stupeň připravili 
žáci 9. ročníku. V areálu školy pro mladší 
děti připravili jako pohádkové bytosti 
úkoly, hry a soutěže. Přípravu na tento 
den brali deváťáci zodpovědně a vše do 
detailu nachystali. Jednotlivá stanoviště 
byla ve znamení jejich pohádkových 
postav: ŠAŠEK – PEKLO – VODNÍK 
– POPELKA – LOUPEŽNÍK – U TŘÍ 
PRASÁTEK – ČARODĚJNICE – RŮŽENKA 
– ZLATOVLÁSKA. Masky si žáci připravili 
sami a také nakoupili sladkosti, drobné 
odměny a potřeby pro hry, úkoly a 
dekorace. Veškerá organizace pak již 
probíhala jen pod menším dohledem 
učitelů. Všichni byli moc spokojeni a 
hlavně bylo veselo, nikdo nezlobil – 
jinak by musel do PEKLA. Na závěr si 
děti pochutnaly na grilovaném buřtu 
s hořčicí a kečupem. Děkujeme našim 
nejstarším žákům a paní učitelce Jarmile 
Borecké. Žáci ze zbylých ročníků 2. 
stupně oslavili svůj svátek také – se 
svými třídními učiteli vyrazili do přírody 
a buřty si opekli na klasickém táboráčku. 
Vzhledem k přízni počasí to byl vskutku 
prima den.

Další skvělou akcí byl výlet v rámci 
projektu „Jizerky známé i neznámé“. 
Již potřetí vyrazila část školy – 28  
žáků a 4 pedagogové - do rezervace 
CHKO Jizerské hory. Vlakem skupina 
dojela do Bílého Potoka a pak 
již postupovala po zelené podél 
kamenitého koryta Černého potoka až 
k vodopádům. Nejstarší žáci provedli 
menší děti Jizerskohorskými bučinami, 
vyprávěli si a byla dobrá nálada. Při 
sestupu však příroda ukázala i svou 
stinnou tvář. Zcela nečekaně pěkné 
počasí překazila náhlá bouřka se silným 
deštěm. Promoklí na kůži všichni došli  
na vlakové nádraží v Bílém Potoce. 
Jedním z ponaučení je tak, že výlet 
do přírody může být zkomplikován 
náhlou změnou počasí. Budeme si  

Když učení je zábava a zábava je 
učení, aneb kdo si hraje, nezlobí…

proto pamatovat, že je dobré se na 
výlet dobře připravit a vzít si do batůžku 
pláštěnku. Kdo je připraven, nic ho 
nepřekvapí.

Preventivního programu Veselé zoubky 
od Drogerie DM se zúčastnily čtyři třídy 
I. stupně a ZŠ speciální. Učitelé si pro 
žáky na tento den připravili besedu, 
rozpravu a poučení o tom, jak se o své 
zoubky starat. Aby si žáci, co nejvíce 
zapamatovali a uvědomovali, měli uči-
telé připravené pracovní listy, skládanky 
a hry, neboť hravou formou jde vše 
lépe. Během programu žáci obdrželi 
dárkové tašky se zubní pastou, zubním 
kartáčkem, přesýpacími hodinami, které 
odměřují čas, který mají děti věnovat 
čištění zubů. Dále pak dostali nálepku  
s názornou ukázkou správného postupu 
čištění zubů a balíček žvýkaček značky 
ORBIT. Zdravému životnímu stylu,  
zdravé výživě, péči o zdraví a prevenci 
věnujeme dostatek času i v jiných 
hodinách a v projektových dnech.

Ze všech akcí se snažíme prezentovat 
fotografie a videa buď na našich we-
bových stránkách nebo na našem 
Facebooku. Budeme rádi, když si je bu-
dete prohlížet a případně označíte, že se 
Vám líbí. Dejte nám vědět a buďte našimi 
přáteli. Přejeme Vám krásné léto.   

Za žáky a kolektiv pedagogů  
ředitelka školy Jaroslava Smolová

ZŠ Speciální
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Unikátní sousoší Piety se 
vrátilo na své místo do kaple 
muzea Špitálek

„Sousoší Piety zdobilo kapli Špitálku 
pravděpodobně od 16. století. V roce 
1925 ho ale poškodil požár oltáře, jehož 
důsledkem byla zčernalá hlava Krista  
v náručí panny Marie. Tehdy byla 
obnova sousoší vyčíslena vysoko a 
tak se ozývaly hlasy, aby byla původní 
socha zničena a nahrazena novou.  
To se ale naštěstí nestalo,“ říká vedoucí 
odboru kultury a cestovního ruchu Iva 
Beranová. Přesto si Pieta na obnovu 
musela počkat.

Město Frýdlant započalo její restau-
rování v roce 2017, skončilo loni. 
Třetí etapa restaurování dřevěného 
polychromovaného sousoší Panny 
Marie s ukřižovaným Ježíšem na klíně 
začala v září, zpátky do Frýdlantu se 
pak Pieta vrátila 22. prosince 2020. 
„Odborná restaurátorka Akademická 
malířka Dominika Machačová z něj 
nejdříve sejmula nepůvodní novodobé 
úpravy, které zakrývaly historické 
vrstvy polychromie a deformovaly 
celkový výraz plastiky. Dále provedla 
komplexní stabilizaci dřevní hmoty a 
odhalených uvolněných podkladových 
vrstev s polychromií,“ uvedla už dříve 
Iva Beranová. Na sousoší ale byly 
záměrně některé přemalby a zlacení 
dochovány. „Jejich sejmutím by mohlo 
dojít k torzálnímu a nejednoznačné-
mu výsledku. Současně prezentované 
vrstvy představují historický a poměrně 
ucelený estetický vývoj památky,“ 
doplnila.

Na své místo v kapli městského muzea Špitálek se koncem května vrátilo jedinečné sousoší Piety,  
které je jedním z nejcennějších artefaktů sbírky Městského muzea ve Frýdlantu. Dílo vysoké umělecké 
i historické hodnoty prošlo v minulých letech záchranou, restaurátoři ho měli v práci průběžně  
od roku 2017. Loni se díky třetí etapě restaurování dřevěná plastika zřejmě z 16. století dočkala  
celkové rehabilitace. A koncem května letošního roku se sousoší vrátilo na své původní místo,  
do výklenku v kapli Špitálku, kde ho chrání sklo. To před sousoší Piety instalovala odborná firma, 
specializující se na převozy a instalace uměleckých děl. 

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

Městské muzeum Špitálek nabízí 
návštěvníkům novou moderní inter-
aktivní expozici, která byla vytvo-
řena v rámci projektu „Unikátní pre-
zentace kulturní a historické paměti 
ve Frýdlantu“, číslo projektu CZ.11.2
.45/0.0/0.0/16_012/0000796. Projekt 
byl spolufinancován z prostředků 
Evropské unie/Evropského fondu  
pro regionální rozvoj, v programu 
V-A Česká republika - Polsko 2014 - 

2020, prostřednictvím Euroregionu 
Nisa a rozpočtu města Frýdlant. 

Městské muzeum Špitálek můžete 
o prázdninách navštívit od úterý 
do neděle vždy od 10.00 do 12.00 
hodin a poté od 12.30 do 17.00 
hodin. Prohlédnout si ho také 
můžete virtuálně, z pohodlí domova. 
Stačí kliknout na tento odkaz:  
http://hosting.smar.cz/shared/
preview/e 6 4f f 281-34 6 4 - 4bbc-
b474-0da2bd632c90.  

Text a foto: mp

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | červenec / srpen 2021

28



V jihozápadní části městského 
hřbitova ve Frýdlantu nalezneme 
hrob frýdlantských děkanů - Josefa  
Tobiase Schöpfera (1722-1790), Josefa  
Lichtnera (1791-1876) a údajně i dě-
kana Franze Salomona (1765-1846). 
Tento hrob byl nově založen 28. října 
1908, kdy došlo k exhumaci ostatků a 
jejich převozu z původního hřbitova  
v Mezibranské ulici na nový hřbitov 
založený v roce 1878.

Monument je tvořen stélou se dvě-
ma nápisovými deskami se jmény 
pohřbených, jíž z obou stran lemují 
nárožní pilastry. Celek uzavírá boha-
tě profilovaná římsa, na níž uprostřed 
dosedá železný litý kříž s korpusem 
ukřižovaného Krista a na nárožích dvě 
čtyřboké lucerny (dnes jedna chybí). 

Vstup do hrobu uzavírá rovová deska, 
opatřená dvěma nápisovými poli  
s dnes již velmi špatně čitelnými  
nápisy. Prostor hrobu vymezuje  
dekorativní kovové oplocení, osazené 
do nárožních pilastrů a na čelní straně 
do dvou pilířků, které svým tvarem 
patky a římsy kopírují zmiňované  
nárožní pilastry. 

Hrob frýdlantských  
děkanů, Frýdlant  
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207                                       Drobné památky Frýdlantsko 

Číslo památky: 04
Název památky: hrob frýdlantských děkanů, Frýdlant  
Umístění památky: WGS84 (GPS): N = 50°55‘56‘‘ E = 15°4.0‘14‘‘

Titul děkan v tomto případě náleží 
církevním hodnostářům. Jedná se 
o čestný titul duchovního správce  

významnější farnosti s titulem dě-
kanství, kterým Frýdlant v minulosti  
byl a stále je.  

Seriál Drobné památky Frýdlantsko

                                         

 
 
 

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. 
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Foto: Radek Petrášek
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Grilování má svá  
pravidla!

    

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

 
Jsou biokrby bezpečné? 

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

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

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu: 

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

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

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

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

v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly. 

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

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

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 

     HZS Libereckého kraje 
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     HZS Libereckého kraje 

Kdo z nás by neměl rád posezení s přáteli, dobrým jídlem a pitím. A pokud je hezké počasí, mnoho z nás 
využívá možnost sejít se a ogrilovat si nějakou tu lahůdku. Někdy se však takové hezké posezení může pokazit,  
například vznikem úrazu či požáru. Jak tomu předejít? 

Foto Pexels

Zásady správného grilování:
• Používejte všechna grilovací zařízení v souladu s podmínkami nebo návody výrobce.

• Vyberte vhodné místo pro grilování, s eliminací vzniku požáru, to znamená v dostatečné vzdálenosti  
od hořlavých materiálů. Z tohoto důvodu nedoporučujeme grilovat na balkonech či lodžiích i s ohledem  
na kouř a zplodiny hoření, které mohou obtěžovat okolí. 

• Umístěte grilovací zařízení na stabilní nehořlavou podložku, zabraňte možnosti převrácení a nikdy ho při užívání 
nenechávejte bez dozoru.

• Používejte v grilovacích zařízeních pouze podpalovače určené k tomu návodem. Toto pravidlo platí i pro použití 
následného paliva, např. suché dřevo, dřevěné uhlí nebo grilovací brikety. 

• Neodkládejte na grilovací zařízení žádné cizí předměty, nepalte v něm žádné odpadky. 

• Zohledněte atmosférické vlivy, které mohou mít na grilování vliv. V případě silného větru, s ohledem na možnost 
vzniku požáru, grilování včas ukončete.

• Mějte u grilovacího zařízení v pohotovosti pár nehořlavých rukavic a jednoduché hasební prostředky, jako jsou 
např. rozprašovač s vodou, PET láhev s vodou nebo hasicí sprej.

• Dbejte na vlastní bezpečnost a zejména na bezpečnost dětí. Předejdete tak možnému úrazu, popáleninám či 
vzniku požáru.

• Nekonzumujte v nadměrné míře alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky. Může dojít k nadměrnému 
vzestupu sebedůvěry, přeceňování vlastních schopností, nekritičnosti, prodloužení reakčního času, k poru-
chám orientace a rovnováhy, což může mít za následek úraz nebo vznik požáru.

• Kontrolujte grilovací zařízení až do úplného vychladnutí. S „vychladlým“ popelem manipulujte opatrně. Zásahy 
hasičů u požárů, které způsobil popel vysypaný do plastové nádoby, se stále opakují.

• Pokud se Vám přes veškerou opatrnost vymkne situace kontrole, neváhejte volat hasiče na tísňová 
čísla 150 nebo 112.  

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Foto Pexels
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Studenti oktávy Gymnázia 
Frýdlant vykročili vstříc  
dospělosti
Maturitní vysvědčení si v úterý  
15. června 2021 na nádvoří radnice 
převzali při slavnostním aktu studenti 
oktávy Gymnázia Frýdlant. Ze 30 stu-
dentů úspěšně odmaturovalo 26, pět 
z nich si dokonce na maturit- 
ním vysvědčení domů odnášelo 
samé jedničky. Vedle ředitele školy  
Mgr. Pavla Čumpelíka a třídní učitelky 
Mgr. Renáty Flecknové se slavnostní 
události zúčastnil i starosta Frýdlantu 
Ing. Dan Ramzer, který absolventům 
gymnázia předal pamětní listy. Přeje-
me úspěšné vkročení do dospělosti a 
pravou!   
Text a foto: mp
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                 VAROVÁNÍ!!!  
 

PODVODNÍCI VYKRÁDAJÍ 
BANKOVNÍ ÚČTY 

 
Policie ČR varuje širokou veřejnost před podvodným 
jednáním pachatelů trestné činnosti, kteří zcizují finanční 
prostředky z bankovních účtů osob. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Podvodníci se vydávají za zaměstnance bank či dokonce policisty. 

  
 Pachatelé telefonují klientům bank s legendou, že byl napaden jejich účet.  

 
 Následně vmanipulují osobu buď k převedení finančních prostředků na jiný 

účet nebo vložení peněz do bitcoinového automatu nebo ke sdělení informací 
pro vstup do internetového bankovnictví.  
 

 Podvodníci také využívají vzdálený přístup do počítače poškozených.  
 

 Pod záminkou pomoci přesvědčí klienta banky k instalaci programů AnyDesk 
a TeamViewer, tyto programy umožňují pachatelům přístup do daného PC.   
 

 Pro důvěryhodnost podvodníci sdělí volané osobě, že se případem napadení 
účtu již zabývá kriminální policie a že ji bude v následujícím telefonátu 
kontaktovat policista.  
 

 Vzápětí skutečně telefonuje „podvodný policista“, aby podpořil smyšlený 
příběh.  

 
 K podpoření věrohodnosti legendy pachatelé využívají reálná jména i reálné 

útvary a dokonce i reálná telefonní čísla bank nebo Policie ČR.  
 

 Vše působí velice profesionálně. 
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UPOZORŇUJEME!!! 
 

 Žádná banka se svými klienty nikdy nejedná tímto způsobem.  
 

 Nikdy po klientovi nemůže chtít přístupové údaje k bankovním účtům, hesla, 
PIN kódy.  
 

 To vše jsou údaje, která se nikomu nesdělují, a to ani v této době, kdy se kvůli 
pandemii omezují osobní kontakty a komunikace probíhá telefonicky či psanou 
formou. 

Preventivní rady, jak se zachovat: 
 

 Nereagujte na podobné hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo 
pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení.  

 V žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani 
bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online 
bankovnictví. 

 Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, 
který Vám přišel formou SMS zprávy. 

 Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, 
odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu. 

 Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho 
počítače. 

 Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví. 
 Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá 

doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své 
osobní nebo přihlašovací údaje. 

 Aktualizujte software, antivirový program, firewall. 
 Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které 

Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové 
stránky, apod.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud se vám již skutečně něco podobného stalo nebo stane, věc 
bezprostředně oznamte na Policie ČR prostřednictvím bezplatné tísňové linky 
158 nebo na kterékoliv policejní služebně a informujete svůj bankovní ústav.  
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Těšíte se na dovolenou? 
I zloději se těší!
V rámci Evropského dne proti vlou-
pání do obydlí (https://eucpn.
org/focus-day), který letos připadl 
na středu 16. června, je dobré si 
připomenout základní pravidla za-
bezpečení objektů, a to z těchto 
důvodů:

•  Podle dlouhodobých statistických 
výstupů se pachatelé dostávají 
do obydlí nejčastěji překonáním 
vstupních dveří, přes balkon 
nebo okny, která nechávají lidé 
v době své nepřítomnosti často 
nezabezpečená. 

•  K nezvané návštěvě mnohdy 
napomáhá právě ponechání 
otevřené okenní ventilace či 
mikro ventilace. Vloupání se do 
obydlí a jeho vykradení přes 
mikro ventilaci může pachateli 
trvat kolem jedné minuty.  

Evropský den proti vloupání letos 
doprovází ve všech členských státech 
zapojených do Evropské sítě prevence 
kriminality (EUCPN) nový slogan: „Ujis-
těte se, že to bude pouze šéfkuchař, 
kdo vás ten večer překvapí“. Současně 
se bude prezentovat také sloganem 
z loňské kampaně: „Ať se z vysněné 
dovolené nestane noční můra“.  - viz 
přiložené letáky 

„Základem efektivního zabezpečení 
obydlí je proto zamykání a zavírání 
oken. A to i ve chvílích, kdy si člověk 
odejde z domova jen na moment  
pro něco do obchodu, nebo jde vynést 
odpadky. Je proto vhodné si návyk 
zamykání osvojit a zautomatizovat, 
protože samotné překonání obyčej- 
ných nezamčených dveří trvá  
do 5 sekund, u bezpečnostních 

nezamčených dveří trvá zloději otev-
ření pouhých 15 sekund“, apeluje  
na důležitost základního zabezpe-
čení zamykáním plk. Mgr. Zuzana 
Pidrmanová, vedoucí oddělení pre-
vence Policejního prezidia ČR.

„Byť počet vloupání do obydlí v celé 
Evropě v posledních letech klesá, a 
nejinak je tomu i v ČR, tak tato trestná 
činnost stále patří mezi ty nejpočetnější. 
Tato kampaň upozorňuje na skutečnost, 
že na zabezpečení obydlí je třeba 
neustále myslet, protože pachatelé 
dokáží využít jak toho, že jste odjeli 
na dovolenou, tak i toho, že jste si 
odskočili třeba jen do restaurace nebo 
na nákup. A že zabezpečení je nejen o 
technických opatřeních, ale zejména 
o našem běžném chování a zvycích“,  
říká JUDr. Michal Barbořík, ředitel 
odboru prevence kriminality Minis-
terstva vnitra.

Aktuální statistické údaje k majetkové 
kriminalitě:

V období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 
eviduje policie nižší počet případů 
vloupání do bytů (r. 2021 – 466 případů, 

stejné období r. 2020 – 687 případů) či 
rodinných domů (r. 2021 – 667 případů, 
stejné období r. 2020 – 763 případů). 

Obecné rady a doporučení
•  Prevence proti vloupání se 

rozhodně vyplatí, je proto důležité 
o zabezpečení obydlí přemýšlet 
ideálně již při jeho výstavbě. 

•  Pokud to již není možné, 
doporučujeme s odborníky 
konzultovat vhodný systém 
bezpečnostních prvků pro váš byt 
či dům. 

•  Kombinovat lze mechanické 
zabezpečení (bezpečnostní dve- 
ře, zámky, bezpečnostní folie 
apod.) s prvky elektronického 
zabezpečení s oznamováním na-
příklad na mobilní telefon (alar-
my, kamery atd.).  

•  Pokud zvažujete nákup bez-
pečnostních prvků bez odborné 
pomoci, rozhodně vždy volte 
certifikované výrobky. 
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Preventivní tipy na:
www.stopvloupani.cz

Ať se z vysněné 
dovolené

nestane
noční můra

This campaign 
was funded by the 
European Union’s 
ISF-P

Při odchodech či odjez-
dech z domova mějte  
stále na paměti pár zá-
kladních pravidel. 
1.  Nikdy neupozorňujte na svou 

nepřítomnost na sociálních sítích 
a nechlubte se ve svém okolí 
odjezdem z domova. 

2.  Chraňte své cennosti a pocit 
osobního bezpečí. Nenechte 
si vloupáním pachatele narušit 
integritu vašeho domova. 

3.  Nastavte si kontrolu nad svým 
domovem se sousedy, kteří vám 
na něj dohlídnou, pravidelně 

vybírají poštovní schránku a za-
lévají květiny. 

4.  Zabezpečení a dohled velmi 
pomáhají. Ale nejdůležitější jsou 
opatření, která vás nic nestojí 
- nezapomínejte uzamknout 
všechny vstupy, zavírejte 
okna, klíče nenechávejte volně 
dostupné. Nevěřili byste, kolik 
lidí takto zlodějům i v dnešní 
době stále ještě svou nedbalostí 
napomáhá.

Pokud po návratu domů zjistíte, 
že se k vám někdo vloupal, nikdy 
nevstupujte sami dovnitř. Pachatel 
může být ještě na místě a ohrozit vás 

nebo můžete znehodnotit případné 
stopy. Neprodleně proto volejte 
linku tísňového volání 158.

Více informací k zabezpečení objektů 
jsou dostupné v mobilní aplikaci 
„Zabezpečte se“ nebo na we-
bových stránkách http://www.
stopvloupani.cz.  

Praha červen 2021

Zpracoval odbor prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR ve spolupráci  
s Policií ČR
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Frýdlantští hasiči opět ovládli 
soutěž dobrovolných hasičů 
ve vyprošťování

Krajská soutěž ve vyprošťování osob 
je určena pro JSDHO Libereckého 
kraje, které jsou předurčené pro zá- 
sahy v souvislosti s následky doprav-
ních nehod a splňují podmínky 
akceschopnosti. V soutěžním družstvu 
nesmí být zařazen člen JSDHO,  
který je zároveň příslušníkem HZS ČR 
nebo zaměstnancem HZS podniku. 
Jednotlivé scénáře simulují reálné 
podmínky vycházející ze zkušeností  
u dopravních nehod.  Součástí scénářů 
mohou být i doplňky v podobě imitací 
zbraní, léků, drog nebo třeba cenností.

Frýdlantské soutěžní družstvo v sou-
těži v předchozích letech dominovalo, 
s výjimkou roku 2018 vyhrálo všechny 
ročníky. V roce 2018 se mu ale 
nepodařilo splnit daný časový limit 
20 minut a do pořadí tak nezasáhlo. 
Už o rok později však nezaváhalo a 
suverénním výkonem si vybojovalo 
opět prvenství. Loni byla soutěž kvůli 
opatřením souvisejících s pandemií 
koronaviru bez náhrady zrušena.  
A letos vybojoval soutěžní tým  
ve složení Oto Pavlík, Petr Čuban, 
Stanislav Burgr a Jaroslav Němec  
pro Frýdlant opět zlato.

Letošní krajská soutěž ve vyproštění 
byla pro týmy dobrovolných hasičů 
odlišná od předchozích ročníků tím, 
že dopravní nehody pro jednotlivé 
scénáře byly připraveny s téměř  
novými vozidly. „Nová vozidla jsou  

pro nás neznámou, protože se s nimi  
při nácviku situací nesetkáváme.  
U starších vozů už máme naučené 
postupy a různé fígle, které získáváme 
při cvičení na soutěže i při ostrých 
zásazích, ale s novými vozy se v praxi 
zase tak často nesetkáváme. Víme, že 
některé postupy jsou u nich odlišné, 
například že autosedačky jsou plně 
v elektrice a obtížně se z automobilu 
vyndávají nebo že hybridní vozy mají 
specifické odpojování baterií. Teoreticky 
jsme sice na nové vozy připraveni,  
ale praxe chybí a tak nás zjištění, 

že soutěžní pokusy obsahují nové 
automobily, trochu znervóznilo,“ 
přiznává velitel frýdlantského sou-
těžního družstva Oto Pavlík. 

Frýdlantský tým řešil scénář, ve kte-
rém byly v sobě postavená dvě 
auta. Jedno na všech čtyřech kolech 
se silně promáčklou střechou a  
s figurantem na místě řidiče, druhé  
k němu přilepené, stojící na boku.  
„Ke zraněnému se nebylo možné  
dostat jinudy, než pátými dveřmi.  
Tím nám ale vznikl problém. Kdybych  
ke zraněnému šel hned na začátku 

Krajskou soutěž jednotek sborů dobrovolných hasičů Libereckého kraje ve vyprošťování zraně- 
ných osob z havarovaných vozidel hostil v sobotu 12. června 2021 Frýdlant. Do klání o nejlepší 
umístění se zapojilo pět jednotek sborů dobrovolných hasičů kraje. Nejlépe si po roční odmlce 
způsobené pandemií koronaviru vedli opět domácí dobrovolní hasiči Frýdlantu, kteří díky  
prvenství získali právo účastnit se Mistrovství České republiky dobrovolných hasičů ve vy-
prošťování, jež letos proběhne v Praze.
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do velmi úzkého prostoru pod pro-
máčknutou střechou, už by bylo 
odstranění sedaček v elektrice velmi 
těžké a hrozilo by, že nestihneme ča-
sový limit 20 minut na pokus. Naštěstí 
jsem komunikací se zraněným zjistil,  
že je v relativně dobrém stavu a proto 
bylo možné po dohodě s velitelem  
zásahu přistoupit k poněkud odlišnému 
postupu, a sice že ostatní členové 
týmu nejdřív uvolnili prostor kufru a 

zadní sedačky a teprve potom jsem se  
k figurantovi vydal já. Ukázalo se to  
jako velmi dobrá taktika,“ říká zdra-
votník týmu Petr Čuban. Frýdlantský 
tým zvládl svůj zásah za 18 minut 
a 18 vteřin. A to i přesto, že měl  
v týmu nováčka. „Ondřej Hýbl, který  
s námi soutěžil a cvičil, už pracuje  
jako hasič profesionál a nemůže se 
tedy této soutěže účastnit. Museli jsme 
proto tým doplnit Jaroslavem Němcem.  

Ten do soutěže skočil téměř rovnýma 
nohama, protože od jejího rychlého 
vyhlášení po rozvolnění vládních 
opatření proti koronaviru jsme stihli 
před soutěží jen dva tréninky. Ale zvládl 
svojí roli výborně,“ doplňuje velitel sou-
těžního družstva Oto Pavlík.

Soutěže se v prostorách hasičské 
zbrojnice v Okružní ulici ve Frýdlantu 
zúčastnilo 5 družstev z celého Libe-
reckého kraje. Družstva se umístila  
v tomto pořadí:

1. místo  
– JSDH Frýdlant

2. místo  
– JSDH Lomnice nad Popelkou

3. místo  
– JSDH Višňová

4. místo  
– JSDH Hodkovice nad Mohelkou

5. místo  
– JSDH Jablonec nad Nisou – 
Jablonecké Paseky  

mp 
Foto: SDH Frýdlant Miroslav Žebro,  
HZS LK
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Okénko zastupitelů
Vážení obyvatelé 
Frýdlantu.

Skončil školní rok 
a začíná období 
prázdnin. Se škol-
ním rokem jako by 
skončilo období 
pandemie a všech 

starostí a těžkostí, které nám přineslo. 
Nastává čas dovolených, odpočin-
ku a uvolnění. Uvolnění především 
od běžných každodenních starostí 
a zaměření se na čas strávený s rodi-
nou a přáteli. Slunce, které se konečně 
rozzářilo, jako by osvětlovalo lepší 
budoucnost. Snad to nejhorší je  
za námi a my se můžeme vrátit zpět  
k našemu životu.

Ale návrat to nebude bezstarostný. 
Mnohé se změnilo, ač to nemusí 
být hned znát. Vláda sice mluví o 
podpoře všemi směry, ale skutečná 
podpora pro ty, kteří to potřebují 

nejvíce, se smrskává na minimum. 
Z ohromného deficitu loňského 
rozpočtu k drobným živnostníkům 
a firmám dorazily jednotky procent. 
Jsem rád, že naše město se pokusilo 
při jarní vlně podpořit drobné 
podnikatele z Frýdlantu a tento 
záměr našel doporučení napříč celým 
zastupitelstvem. 

Příjmy do rozpočtu města jsou vlivem 
ekonomického vývoje také poníženy, 
přesto se nám podařilo udržet  
podporu dotačních programů  
pro sportovní oddíly i kulturní akce. 
Budeme i nadále prosazovat jejich 
udržení i s omezeným rozpočtem. 
Stejně nahlížíme i na investice  
do oprav a údržby města. Ať je 
to dokončení ulice Kodešova, 
rekonstrukce chodníků v Bělíkově 
ulici včetně cyklostezky nebo řešení 
parkovacích stání na sídlištích. 
Všechny tyto typy akcí nesmí omezit 

snížené příjmy rozpočtu. Ale toto  
bude již brzy záležet i na Vás – 
obyvatelích našeho krásného města. 
Na podzim tohoto roku rozhodneme 
o dalším směřování naší země  
pro následující roky a o rok později 
i o našem městě. Proto všem přeji 
šťastnou ruku při rozhodování, ale 
především, aby nás přišlo co nejvíce, 
protože i jeden hlas může častokrát 
mnoho změnit.

Závěrem bych rád za naše sdružení 
popřál všem krásné léto, bez starostí, 
plné odpočinku a pohody. A po 
návratu z prázdnin šťastný vstup  
do školního roku 
pro všechny učitele 
i školáky a věřme, 
že tentokrát i bez 
distanční výuky.  

Vážení obyvatelé Frýdlantu. 

Skončil školní rok a začíná období prázdnin. Se školním rokem jako by 
skončilo období pandemie a všech starostí a těžkostí, které nám přineslo. Nastává 
čas dovolených, odpočinku a uvolnění. Uvolnění především od běžných 
každodenních starostí a zaměření se na čas strávený s rodinou a přáteli. Slunce, 
které se konečně rozzářilo, jako by osvětlovalo lepší budoucnost. Snad to nejhorší 
je za námi a my se můžeme vrátit zpět k našemu životu. 

Ale návrat to nebude bezstarostný. Mnohé se změnilo, ač to nemusí být hned znát. Vláda sice 
mluví o podpoře všemi směry, ale skutečná podpora pro ty, kteří to potřebují nejvíce, se smrskává na 
minimum. Z ohromného deficitu loňského rozpočtu k drobným živnostníkům a firmám dorazily 
jednotky procent. Jsem rád, že naše město se pokusilo při jarní vlně podpořit drobné podnikatele 
z Frýdlantu a tento záměr našel doporučení napříč celým zastupitelstvem.  

Příjmy do rozpočtu města jsou vlivem ekonomického vývoje také poníženy, přesto se nám 
podařilo udržet podporu dotačních programů pro sportovní oddíly i kulturní akce. Budeme i nadále 
prosazovat jejich udržení i s omezeným rozpočtem. Stejně nahlížíme i na investice do oprav a údržby 
města. Ať je to dokončení ulice Kodešova, rekonstrukce chodníků v Bělíkově ulici včetně cyklostezky 
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protože i jeden hlas může častokrát mnoho změnit. 

Závěrem bych rád za naše sdružení popřál všem krásné léto, bez starostí, 
plné odpočinku a pohody. A po návratu z prázdnin šťastný vstup do školního roku 
pro všechny učitele i školáky a věřme, že tentokrát i bez distanční výuky. 

Za sdružení Nezávislí pro FRÝDLANT 

Ing. Petr Stodola 

Za sdružení Nezávislí pro FRÝDLANT
Ing. Petr Stodola
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podařilo udržet podporu dotačních programů pro sportovní oddíly i kulturní akce. Budeme i nadále 
prosazovat jejich udržení i s omezeným rozpočtem. Stejně nahlížíme i na investice do oprav a údržby 
města. Ať je to dokončení ulice Kodešova, rekonstrukce chodníků v Bělíkově ulici včetně cyklostezky 
nebo řešení parkovacích stání na sídlištích. Všechny tyto typy akcí nesmí omezit snížené příjmy 
rozpočtu. Ale toto bude již brzy záležet i na Vás – obyvatelích našeho krásného města. Na podzim 
tohoto roku rozhodneme o dalším směřování naší země pro následující roky a o rok později i o našem 
městě. Proto všem přeji šťastnou ruku při rozhodování, ale především, aby nás přišlo co nejvíce, 
protože i jeden hlas může častokrát mnoho změnit. 

Závěrem bych rád za naše sdružení popřál všem krásné léto, bez starostí, 
plné odpočinku a pohody. A po návratu z prázdnin šťastný vstup do školního roku 
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Za sdružení Nezávislí pro FRÝDLANT 

Ing. Petr Stodola 
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Okénko zastupitelů

máme za sebou velmi těžké období pandemie, 
které poznamenalo naše životy tak, jak jsme 
si asi ani nedokázali představit. Zasaženy byly 
naše rodiny, výkon našich povolání, školní 
výuka, volnočasové aktivity i soukromí. 

Na prahu léta přesto sdílíme optimismus. 
TTěšíme se, že se opět budeme setkávat, 
bavit a věnovat našim aktivitám. Prostě, 
že se náš život vrátí do normálu. 

Všem přejeme krásné léto, spoustu sluníčka 
a spokojených chvil s rodinami, přáteli, 
kamarády.

Členové komisí, výborů a zastupitelé za Frýdlant sobě

Zdena Hrdinová, Marie Vrkoslavová, Petra Litošová, Lenka Cýrusová, 
Simona Briestenská, Jiří Mikoláš a Petr Beran.

Milí Frýdlanťáci a Albrechtičáci,

Vážení spoluobčané,

máme za sebou nelehký půlrok,  
ve kterém se mnozí z nás museli 
vyrovnat s dopady pandemie ko- 
ronaviru v rodině, v bydlišti či  
v zaměstnání.

Prázdninové měsíce jsou příležitostí 
k tomu, abychom využili možnosti 

rozvolnění k aktivitám sportovním, 
kulturním a společenským, abychom 
znovuobjevovali radosti běžného ži-
vota.

Nezanedbatelnou úlohu v tom hrají 
i prostředky, které zastupitelstvo vy-
členilo pro spolky a sportovní kluby.  

Pěkně prožité léto všem přejí

zastupitelé za KSČM                                                                                            
Miroslav Burgr, Hana Vidnerová
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V úterý 8. 6. 2021 přijala pozvání 
Městské knihovny Frýdlant spiso-
vatelka dětských knih Daniela 
Krolupperová, aby společně s 
opravdovým kostýmovaným šlechti- 
cem v podání Petra Stodoly 
pasovali na čtenáře devadesát 
prvňáků ze všech frýdlantských  
základních škol.

Daniela Krolupperová je jednou  
z našich nejlepších současných 
spisovatelek knih pro malé děti 
- 1. stupeň. Jednoduchý text, 
velká písmena a krásné obrázky 
přitáhnou ke čtení i nečtenáře. Starší 
děti si mohou přečíst knihy Past  
na korunu nebo Společenstvo 
klíčníků. Autorka ve svém krátkém 
programu předvedla nejen svoje 
knihy, ale zároveň dětem vysvětlila, 
jak se rodí kniha, že na začátku všeho 
je dobrý nápad. Na závěr celého 
„pasovacího“ ceremoniálu obdržel 
každý malý čtenář jako dárek pamětní 
čtenářský diplom, knižní záložku  
s informacemi o knihovně a knižní 
dárek - knížku První školní výlet  
od Michaely Fišarové. Všechny 
děti pak byly pozvány do Městské 
knihovny Frýdlant, ve které mohou 
využít ještě jeden dárek a tím je roční 
členství v knihovně zdarma.

Pasování prvňáčků na čtenáře 
probíhá běžně v prostorách obřadní 
síně radnice. Letos, ale kvůli koronavi-
rovým opatřením a vzhledem  
k přívětivému slunečnému počasí 
jsme zvolili možnost uskutečnit 
pasování na nádvoří radnice. Uvítali 
jsme, že my ani děti jsme tak nemuseli 
mít přes ústa respirátory nebo roušky.

Již druhým rokem se frýdlantská 
knihovna zapojuje  do projektu  
S knížkou do života. Ten má pomoci 
vzbudit u dětí od útlého dětství zá-
jem o knihy. Tímto počinem započala 
knihovna svou spolupráci s matrikou 
městského úřadu a je účastna  
na slavnostních obřadech Vítání 
občánků. 

Knihomol 7-8 /2021  

Letošní první Vítání občánků pro-
běhlo kvůli koronaviru až v sobotu  
12. 6. 2021. 

Pří slavnostním vítání dostalo každé 
z miminek kromě pamětního listu 
také plyšovou hračku, maminky pak 
květinu. Děti i rodiče si odnesli z vítání 
i dárkový balíček od Městské kni- 
hovny Frýdlant. Ten má pomoci 
vzbudit u dětí od dětství zájem 
o knihy. Dárkový set obsahuje 
informace o knihovně, leporelo s verši 
pro miminka a ilustrovaný kalendář  
s náměty a tipy pro rodiče.

Léto je tady a s ním konečně přišel i 
čas na odpočinek a pěknou knížku. 
Poradíme vám, co se ke čtení vyplatí 
přibalit s sebou na prázdniny  
do kufru, pro vás, partnera i vaše děti.

KNIŽNÍ TIPY, které si zabalit  
na dovolenou:
Šikmý kostel od Karin Lednické. 
První i druhý díl románové kroniky 
někdejší pastevecké vesnice, pozdější 
Karviné, která vystavěla svůj rozkvět 
na těžbě uhlí, aby o století později 
zašla na úbytě - také kvůli těžbě uhlí. 
Dnes jen šikmý kostel strmě a varovně 
ční do pusté krajiny. První díl začíná 
obrovským důlním neštěstím roku 
1894, které drsně zasáhlo do života 
obyvatel celého kraje. Patří mezi ně i 
hrdinové této knihy, jejichž pohnuté 
osudy můžeme po následující čtvrt-
století sledovat. Barbora, Julka a 
Ludwik jsou představiteli tří naprosto 
odlišných dějových linií, které se 
však na mnoha místech pro-
plétají a vytvářejí plastický obraz 
polozapomenutých časů, jejichž 
drsnost je pro dnešního čtenáře  
v mnoha ohledech téměř nepřed-
stavitelná. Každý z hrdinů čelí život-
ním výzvám po svém: někdo se jim 
trpně poddává, jiný se snaží uchopit 
šance, které mu kvasící doba nabízí. 
Do všech osudů však opakovaně a 
nemilosrdně zasahují velké dějiny, 
které úsilí obyčejného člověka mohou 
snadno proměnit na prach. Anebo 

ne. Příběh je vystavěn na skutečných 
událostech, z nichž mnohé doposud 
nebyly v české románově tvorbě 
zpracovány. Vyprávění ubíhá v dra-
matickém tempu a natolik autenticky, 
že se děj před očima čtenáře mnohdy 
mění na film zaznamenávající i to, 
co donedávna zůstávalo skryto  
ve třinácté komnatě české historie. 
Na první díl, který se odehrává  
v letech 1894–1921, navazuje díl 
druhý (třetí zatím nevyšel). Ve zbyt-
ku nově vzniklého Československa 
nastávají zlaté časy, v Karvinné - jak 
se nyní město jmenuje - se stále silně 
projevují důsledky předešlého dění. 
Prosakují do všech oblastí života. 
Ne vždy v dobrém. I přesto lze říct, 
že dvacátá léta jsou pro obyvatele 
dobou společenských změn a hos-
podářského rozmachu. Naděje však 
rázně ukončí hospodářská krize a po 
ní vzestup nacionalistických nálad. 
Napětí stoupá a rodiny knižních 
hrdinů rozštěpují rozdílné názory: 
jedni se nadcházející hrozby obávají 
nebo mezi prvními nesou její ničivé 
důsledky, jiní probíhající změny vítají 
jako šanci k odčinění utrpěných křivd. 
Smršť událostí po nástupu německé 
okupace však nakonec smete všech-
ny, protože v tomto regionu i druhá 
světová válka probíhala dosti jinak 
než ledaskde jinde. Autorka ladně 
převyprávěla osudy jedné rodiny  
ve třech generacích a bouřivé události 
první půlky dvacátého století. Styl 
je velmi čtivý, čtenářsky nenáročný - 
ovšem emočně velmi náročný. 

Letně odlehčenou knihou je - 
Jak přežít svého muže od Jany 
Bernáškové. Mladá herečka Lucie 
se po mateřské dovolené snaží vrátit  
ke své herecké kariéře, ale setkává se  
s běžnými strastmi svobodných matek 
a zamotává se do bláznivých situací 
při hledání lásky. Svérázně a s vtipem 
řeší a komentuje různé životní situace, 
které by někteří označili za tabu a  
při nichž by leckdo raději přivíral obě 
oči. Hrdinku na její nelehké životní  

Léto je tady a s ním konečně i čas na odpočinek a  
na pěknou knížku. A dočkali jsme se i rozvolnění. 
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A jak rodiče opět probudit? Tak začíná 
první díl ze série od autora knih  
pro děti a mládež Martina Vopěnky.

Pro malé děti a začínající čtenáře 
je vhodnou knihou na prázdniny 
knížka Tady straší naši od Daniely 
Kroluppperové. Anetka bydlí v No- 
vém Strašecí, chodí do první třidy 
a moc se jí stýská po babičce, která 
odjela na dlouhou dovolenou. 
Každý den babičku vyhlíží, a tak 
když se jednoho dne babička objeví  
u jejich vrátek, je Anetka nejšťastnější 
holčičkou na celém světě. A to ještě 
netuší, že její babička není jen tak 
obyčejná babička. Je totiž kouzelná! 
Anetku tak čeká úžasná cesta  
do kouzelného městečka Staré Stra-
šecí, které je plné pohádkových 
bytostí.

Milí čtenáři, přejeme vám krásný 
letní čas a dobrý start prázdnin a 
stále se na vás těšíme v knihovně.

Léto budiž pochváleno, tak si 
najděte čas si ho užít i s knížkou  
z knihovny.

Prázdninová otvírací doba 
knihovny: 

Letošní léto máme pro vás  
v Městské knihovně ve Frýdlantě 
otevřeno po celou dobu prázdnin 
v klasické výpůjční době, bez 
omezení.   

cestě nedoprovázejí pouze její 
extrovertní a tak trochu potrhlé 
kamarádky, ale i Šedivka, její vnitřní 
hlas, se kterým má komplikovaný 
vztah. Skrze příběh čtenář nahlédne 
do světa mateřství, filmu a sexuality. 
Román nejen pobaví, ale zároveň 
nutí se zamyslet a klást si stejné 
nebo podobné klíčové životní otázky 
jako Lucie. Kolik mužů a žen musíme 
v životě přežít, než potkáme toho 
pravého?

Čajovna v Tokiu / Julie Caplinová

Vydejte se spolu s hlavní hrdinkou 
za exotikou na Dálný východ,  
do země čajových rituálů a roz-
kvetlých sakur. Užijte si romantiku  
s šálkem lahodného čaje a nechte se 
unášet příběhem, který si vás získá 
od první stránky. Fiona je vášnivá 
fotografka, má cestovatelský blog a už 
dlouho se touží podívat do Japonska. 
Když vyhraje čtrnáctidenní cestu  
do Tokia, má pocit, že se jí splnil sen. 
Jenže na místě s hrůzou zjistí, že 
jejím průvodcem je muž, který jí před 
deseti lety zlomil srdce – přitažlivý a 
úspěšný fotograf Gabe. Čas strávený  
s Gabem je pro Fionu zpočátku  
za trest. Fotograf jí dává najevo, jak 
ho obtěžuje, že se jí musí věnovat.  
Tři generace místních žen ji ale 
přijmou mezi sebe a Fiona v jejich 
domě a rodinné čajovně nachází 
lásku a vřelost, která jí schází. Užívá si 
s nimi piknik pod sakurami, poznává 
japonský čajový obřad. A právě díky 
nim se jí postupně vrací sebevědo-
mí, které jí dávný incident pořádně 
pochroumal. Mezitím k sobě s Gabem 
při toulkách Tokiem pomalu nacházejí 
cestu a začíná to mezi nimi znovu 
jiskřit. 

Do Londýna na počátku 20. století 
a do koloniální Indie se můžete 
podívat díky románu Cedrový dům   
od Pauline Petersové.

Londýn, 1908 - Victoria je uprostřed 
svatebních příprav. Její snoubenec 
Jeremy však musí sňatek odložit a 

odjet do Indie, kde byl spáchán aten-
tát na vicekrále. V Londýně se mezi-
tím dějí zvláštní věci. U zavražděného 
indického námořníka je nalezen 
medailonek s podobiznou Victoriina 
zesnulého otce. Když se Jeremy začne 
pohřešovat, cestuje Victoria se svým 
komorníkem Hopkinsem do Indie. 
Někdo je ale pozoruje - a po Jeremym 
není ani stopy. Třetí díl strhující 
ságy na historickém pozadí pozdně 
viktoriánského Londýna a koloniální 
Indie s nádherným milostným pří-
během navazuje na předchozí díly 
Rubínový pokoj a Tajemství růžového 
pokoje. 

Děti i ty odrostlé, zveme na dobro-
družnou cestu do světa, kde všichni 
rodiče spí a kde začíná nelítostný  
boj o přežití ve světě ostatních 
dospělých – najdou ho v knížce 
Spící město, která je příběhem 
čtyř sourozenců. Nejstarší Kryštof, 
dvojčata Ema a Kristýna a malý 
Samuel žili ještě donedávna ve šťastné 
rodině. Jednoho rána se ale probudili 
v hrozné situaci. Jejich rodiče upadli 
do záhadného spánku a oni si musí 
najednou poradit docela sami. Jak 
zjistili, usnuli všichni rodiče po celém 
světě. A co je ještě horší, malého 
Samuela jim unese neznámý muž!  
Pro sourozence začíná každodenní 
boj, v němž vítězí ti silnější, vychy-
tralejší a bezohlednější. Zároveň 
ale poznávají, jak je důležité držet  
při sobě, pomáhat si a nedat se. Podaří 
se jim malého Samuela zachránit?  

Za knihovnice a Knihomola
Radka Wittmayerová
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Václav Odehnal - Černobílé 
fotografie

„Tak to jsem já. Hned po válce si mě 
rodiče přivezli se starším bratrem  
z Hlinska na Frýdlantsko. Vychodil jsem 
tu základní školu, vyučil se a začal 
pracovat.  V domě U Malíře v Raspe-
navě tu žiju dodnes.

Na zahradě pěstuju hlavně skalničky.  
A právě tato záliba mě vlastně přivedla 
k fotografování. Chtěl jsem zvěčnit jejich 
krásu, a tak jsem si v létě roku 2008 
koupil svou první digitální zrcadlovku. 
V roce 2010 jsem už měl nafoceno a 
vytištěno prvních 25 fotografií velikosti 
40x30 cm. Doma na chodbě jsem si  
z nich udělal výstavu pro radost mou i 
mých přátel.

Úplně nejdůležitější pro mé další 
směřování byl rok 2010, kdy jsem se stal 
členem Jizerského fotoklubu v Hejni-
cích. Od kolegů z fotoklubu, a zejména  
od Jiřího Bartoše, dnes už legendy 
české fotografie, jsem se začal učit, čím 
má dobrá fotka zaujmout a oslovit  
diváka. S hejnickým fotoklubem také 

každoročně vystavuji a účastním se 
soutěží.

Rok 2011 byl rokem mých prvních 
samostatných výstav. Na jaře v Oldři-
chově v Hájích, na podzim v MCDO  
v Hejnicích a na radnici ve Frýdlantu. 
Brzy následovaly další – v podstáv-
kovém domě v Raspenavě, na Krajském 
úřadu v Liberci, v kavárně Fashion  
Public a v Zebra klubu v Liberci,  
ve Spolkovém domě v Jablonci nad 
Nisou, v klášteře při bazilice sv. Zdislavy 
v Jablonném v Podještědí, až po tu 
dnešní frýdlantskou jsem jich napočítal 
rovných třicet. Těch samostatných a  
k tomu ještě nejméně patnáctkrát  
jsem vystavoval s fotoklubem.“

Václav Odehnal, rodák z Hlinska 
(1945), prožil téměř celý život pod 
Jizerskými horami. To, čím ho zdejší 
kraj obohatil, se mu snaží vrátit nejen 
ve fotografiích. Podílel se na obnově 
interiérů hejnické baziliky, sám nebo 
s přáteli obnovil několik drobných 

památek na Frýdlantsku (boží muka 
v Oldřichově v Hájích, obrázky  
u Plischkovy studánky a boží muka  
U Tří lip v Raspenavě, obrovský žulový 
Kříž milénia nad Bílým Potokem je 
dílem jeho syna.)

Od 7. července do 8. srpna 2021 bude ve výstavní síni radnice ve Frýdlantu vystavovat raspenavský 
amatérský fotograf, člen Jizerského fotoklubu Hejnice, Václav Odehnal. Jubilejní třicátá samostatná 
výstava úspěšného autora je věnována černobílým fotografiím. Zastoupeny jsou tu všechny fotografické 
žánry, vystaveny i snímky autora oceněné v celostátních soutěžích. Vernisáž výstavy se uskuteční  
v sobotu 10. července v 11 hodin.
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Před deseti lety se začal věnovat 
fotografování a vzal to z gruntu  –  
od dokumentace skalniček na své  
zahrádce, přes četné a úspěšné 
výstavy, přes vítězství v celostátní 
fotografické soutěži Mapový okruh 
Český ráj v roce 2017 s portrétem 
Rosťa a bilancující přehlídku desetileté 
tvorby v Jablonném, až po současnou 
výstavu ve Frýdlantu.

Portréty a krajinný detail jsou asi 
nejocenovanějšími žánry z širokého 
záběru jeho fotografických zájmů. 
Není to jen dobře zvládnutými 
řemeslnými dovednostmi a talentem 
vybrat a zachytit z okolního světa 
to zajímavé a krásné, co většina  
z nás nevidí nebo si to neuvědomuje.   
Na jeho portrétech je patrné, že si 
rozumí s lidmi, na krajinkách zase 
neobyčejný cit pro zdejší jizerskou a 
podhorskou krajinu i její proměny  
v čase.

Pro frýdlantskou výstavu vybral  
autor jen fotografie černobílé. Jestliže 
je fotografie výpovědí o okamžiku, 
který se už nikdy nebude opakovat, 
pak právě absence jásavých barev  
u černobílých fotografií, soustředění 
pouze na barevnou škálu přecháze-
jící od bílé přes různé odstíny šedé až 
k černé, umožnilo autorovi (a potaž- 
mo i divákovi) soustředit se na pod-
statné rysy snímku – na námět a téma, 
na linie a tvary a na celkovou jeho 
atmosféru.  Dokonce se tu divákovi 
naskýtá možnost doplnit si barvy 
podle své aktuální nálady, a vlastně 
tak aktivně dotvořit nejen třeba 
jizerskohorská rašeliniště, podhorská 
lesní zákoutí a vodní plochy, ale 
i portréty a zátiší. Dnešní leckdy 
přespříliš barevný a velmi hlasitý 
svět je na těchto fotografiích jen 
černobílý a tichý, jako ve snu.   Tak se 
to koneckonců řadu let učil od svého 
fotografického guru, klasika české 
výtvarné fotografie, hejnického Jiřího 
Bartoše.   

Text: J. Bláha, foto: V. Odehnal.  
Více na: 
www. fotografieodehnal.estranky.cz.
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Letní jazzová dílna Karla 
Velebného proběhne  
od 14. do 21. srpna 2021

Letos bude, bohužel, po mnoha 
letech pravděpodobně chybět kyta- 
rista Luboš Andršt. Nejistá situace 
navíc nutí připravit  několik perso-
nálních variant lektorského sboru. 
Nejpravděpodobnější složení se zatím 
jeví: Josef Fečo (kontrabas) Zdeněk 
Fišer (kytara), Miroslav Hloucal 
(trubka), Štěpán Janoušek (trombon), 
Petr Kalfus (saxofony) František 
Krtička (klávesy), Pavel Razím (bicí 
nástroje), Jiří Stivín (flétny), Milo 
Suchomel (saxofony), Jaroslav 
Šindler (kytara), Lubomír Šrámek 
(klávesy), Zdeněk „Wimpy“ Tichota 
(basová kytara), Adam Tvrdý (kytara), 
Boris Urbánek (klávesy), Marek 
Urbánek (bicí nástroje), Veronika 
Vítová (vokál) a Martin Zbrožek 

(housle). Jistým americkým lektorem 
je Lee Andrew Davison (vokál), a  
v případě epidemiologické norma-
lizace přijedou opět Neil Wetzel 
(saxofony a big bandy) a Skip Wilkins 
(vokál). Kdyby se mezi Evropou a  
USA nepodařilo obnovit lety, jsou 
opět připraveni Andy Schofield a  
Suzanne Higgins.

V průběhu 38. Letní jazzové dílny 
zahrají lektoři v úterý 17. srpna 
na nádvoří frýdlantské radnice 
seniorům a ve středu 18. srpna se 
uskuteční na zámeckém nádvoří 
lektorský koncert. V krásném, 
inspirací sálajícím prostředí vystoupí 
smetánka naší jazzové scény i za-
hraniční hosté. Ve čtvrtek a v pátek 
vystoupí v sále restaurace Beseda 

pod vedením lektorů kapely 
frekventantů a dva big bandy, 
jejichž leaderem bude Neil Wetzel 
nebo Andy Schofield. Jistě ale dojde i 
na další akce.

V uplynulých letech usedlo do jazzo- 
vých škamen Letní jazzové dílny 
téměř pět tisíc žáků. Z někte- 
rých se časem vyklubali více či méně 
známí profesionálové.  Ze všech účast- 
níků Letní jazzové dílny Karla Veleb-
ného se stali zasvěcení milovníci jazzu.

Přijďte si jazz během některého  
z chystaných koncertů pro veřejnost 
poslechnout i vy.  

Aleš Benda, mp 
Foto: Radek Petrášek

Od 14. do 21. srpna 2021 se bude ve Frýdlantu konat 38. ročník Letní jazzové dílny Karla Velebného. 
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Frýdlant mohl po téměř 
roční přestávce přivítat 
nové občánky

„Kvůli pandemii koronaviru a vládním 
opatřením se od loňského července 
neuskutečnilo žádné vítání občánků, 
v sobotu jsme tedy přivítali děti, které 
se narodily v druhé půlce roku 2020. 
Některé už nám v kolíbce seděly, přinutit 
je v klidu ležet už prostě nešlo. Také nám 
do obřadu vesele „povídaly“, protože 
desetiměsíční děti už prostě nejsou 
tichá miminka,“ uvedla s úsměvem  
matrikářka Městského úřadu Frýdlant 
Ivana Sitzberger. Každé z dětí dostalo 
kromě pamětního listu také plyšovou 

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

„Mezi občany města jsme tentokrát 
přivítali Marii Sirůčkovou, Tobiáše 
Neumanna, Malvínu Novotnou, Anas-
tázii Matuchovou, Jakuba Majáka, 
Karolínu Volnou, Dominiku Jonášovou, 

Theu Trojanovou, Ellu Ramzerovou, 
Matyáše Jakubce, Tadeáše Abraháma, 
Kateřinu Peřinovou, Alenu Zahálkovou, 
Lilien Macháčkovou, Emu Vaňkovou, 
Vojtěcha Kaprase, Terezu Tobiášovou 
a Janu Jirounkovou,“ vypočítává 
starosta Frýdlant Dan Ramzer. Dětem 
i jejich rodičům popřál zdraví, spoustu 
lásky a štěstí.  

mp 
Foto: Jaroslav Appeltauer

Po téměř roční přestávce, způsobené pandemií koronaviru a vládními opatřeními, mohl Frýdlant  
v sobotu 12. června 2021 přivítat opět v obřadní síni radnice nové občánky. Nadvládu měly tentokrát 
jednoznačně děvčátka, kterých starosta města Dan Ramzer přivítal postupně 13. Chlapců bylo jen pět. 
Vítání občánků bylo jako tradičně rozděleno do více skupin, aby obřadní síň nebyla přeplněná. K vítání 
přivedli rodiče děti narozené od loňského srpna do loňského prosince. Šlo tedy o nejstarší vítané občánky 
v historii této tradice. 
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